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    తానా తానా ““కక..కాకా” ” కాకులం కథ కాకులం కథ   
ఇటీవల జూన్ 24-25-26  తేదీలలో డాలస్ లో జరిగిన 19 వ  తానా మహాసభలకి వెళిల్,  మళీల్ హూయ్సట్న్ వచిచ్ 

పడాడ్ ను.. ఆ పెదద్ కనెవ్నష్న్ సెంటర్ లో మౖెళళ్ కొదీద్ నడవ లేక నాదీ, ఇతర పెదద్లదీ సగటు కొలెసాల్ యాభె ౖపాయింటుల్  పడిపోయింది. 

కానీ బీపీ, సుగరూ పెరిగిపోయాయి. మా కీవ్న్ వికోట్ రియా కూడా ఈ సభలకి వసాత్ నని ముందు బెదిరించింది కానీ ఎందుకెనౖా 

మంచిదని ఆఖరి కష్ణంలో విరమించుకుంది. పెగౖా “నువువ్ వెళళ్కపోతే అకక్డ నినున్ ఎవరూ మిస్ అవరు” అని కూడా ఆవిడ నాకు 

సలహా ఇచిచ్ంది. మా కీవ్న్ వికోట్ రియా కూడా గమనించిన విషయం ఏమిటంటే ఇటీవలి కాలంలో నేను “కలుపుకోవలసిన వాడు” అనే 

సాథ్ యి నుంచి “వెలి వేయవలసిన వాడు” అని పర్మోషన్ వచిచ్ంది కాబటిట్  నాకు తానాలో గౌరవ మరాయ్దలు నామ మాతర్ంగానే 

మిగిలాయి. కాబటిట్  నేను అకక్డ చేసేదేమీ ఎలాగా లేదు. ఉతిత్నే వరండాలలో తిరుగుతూ పలకరింతలకీ, కొండొకచో కావలింతలకీ  

(అనగా కేవలం చినన్ చినన్ హగుగ్ లనమాట..)  డబుబ్ తగలేసుకోవడం ఎందుకూ అని ముందు ఈ తానా సభలకి వెళళ్దలుచ్కో లేదు.  

కానీ తానా అధయ్కుష్డు గారు నాకు మరీ, మరీ ఆతీమ్యుడు  కాబటీట్ ,  డాలస్ సాహితీ మి లందరూ నేనంటే గౌరవంగా ఉంటారు 

కాబటీట్  పోనీ ఈ ఒకక్ సారికి వెళేత్ పోలే అనుకునాన్ను. పెగౖా నాకు మంచి కంపెనీ ఉంది. అందు చేత నేనూ గొలల్పూడి గారూ, ఆయన 

మతి శివానీ గారూ కలిసి కారోల్  కబురుల్  చెపుప్కుంటూ ముందు రోజే హూయ్సట్న్ నుంచి డాలస్ వెళాళ్ం. 

సాధారణంగా వీలయితే గానో, కనీసం ఎంత తకుక్వ ఖరుచ్తో లోపలికి దూరిపోదామా అని ఆలోచించే నేను ఈ 

సారి అనుకోకుండా, ఒకానొక బలహీన కష్ణంలో పెదద్ పోటు గాడి లాగా వెయియ్ డాలరుల్  కమిట్ అయిపోయాను. ఎందుకంటే పెనౖ 

ఉదాహరించిన సదరు తానా అధయ్కుష్లెనౖ పెదద్ మనిషి --.ఆయన పెదద్ మనిషి అవడానికి ఆయన ఆరడుగుల ఎతుత్   కూడా ఒక కారణం 

-- నెల తం మందీ మారబ్లంతో విరాళాలు పోగెయయ్డానికి హూయ్సట్న్ వచిచ్,  నలుగురోల్నూ ననున్  నిలబెటిట్  “ఇసాత్ వా, చసాత్ వా?” 
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అని అందరికీ వినపడకుండా బాడీ లాంగేవ్జీ దావ్రా నాకు ఇండియాలో SMS , అమెరికాలో Text అనబడే  మెసేజ్ పంపించాడు. 

ఇపుప్డపుప్డే చచుచ్ట, అందునా ఆ విదముగా చచుచ్ట  ఏ మాతర్ం ఇషట్ ం లేక, ఈ విషయం తెలిసిన యడల మా కీవ్న్ వికోట్ రియా 

చేతులలో చచుచ్ట తధయ్ము సుమతీ అని తెలిసినా అకష్రాలా నా బెటర్ హాఫ్ చేతులలో చచుచ్ట సతీ సహగమనం తో సమానమౖెన 

పుణయ్ం కదా, పరవా లేదులే అని “సహసర్ డాలర్” డోనర్ కేటగిరీకి నిండు సభలో వాగాద్ నం చేసాను. ఇకక్డ గమనించ వలసిన 

విషయం ఏమిటంటే అమెరికాలో ఒక ఆచారం ఉంది. నిండు సభలో ఎవరెతౖే పెదద్ పెదద్ విరాళాలు వాగాద్ నం చేసాత్ రో వారు ఖచిచ్తంగా 

ఆ రోజు చెకుక్ బుకుక్లూ, డిట్ కారుడ్ లూ ఇంటోల్  మరిచ్పోయి వసాత్ రు. తీరా ఇంటికెళాళ్కా పెళాళ్ం గూబ వాయిసుత్ ంది కాబటిట్  ఆ 

తరవాత అంతే సంగతులు. వారి దగగ్ర నుంచి ఆ విరాళం కలెక్ట్ చేసుకోడానికి మన తాతలు దిగి రావాలి. ఉదాహరణకి ఒకానొక మాజీ 

తానా అధయ్కుష్ల వారు ఆ విధంగా ఐదు వేలు పర్కటించి, తరువాత మరాయ్దగా మేము గురిత్ చేసేత్ “నీకేమనాన్ బాకీ ఉనాన్నా?” అని కసిరి 

కొటాట్ రు.  

ఏమౖెతేనేం, ఆ రోజు ఆ అమెరికా ఆచారం పాటిసూత్  వాగాద్ నం చేసిన వెనువెంటనే నేను చెకుక్ రాసి ఇవవ్క పోవుట 

గమనించి అనేక మంది ముకుక్న వేలేసుకుని “ఆ వెధవ బడాయి. వీడు నిజంగా ఇచిచ్నపుప్డు కదా, అపుప్డు చూదాద్ ం “ అని గుస 

గుస లాడుకునాన్రు. అది గమనించి నాకు పౌరుషం వచిచ్ ఆ రా కి రా  డిట్ కార్డ్ తో కంపూయ్టర్ లో డబుబ్ కటేట్సి అందరికీ ఈ 

మెయిల్ పంపించేసి నా పరువు కాపాడుకునాన్ను. ఇపుప్డు మా కీవ్న్ వికోట్ రియాకి తెలియకుండా ఆ డిట్ కార్డ్ బిలుల్  ఎలా కటుట్ కోవాలా 

అని రిసెరచ్ చేసుత్ నాన్ను.  

నేను ఎడావ్నుస్ గానే డబుబ్ కటేట్సాను కాబటిట్  అకక్డ మహా సభల రిజిసేషన్ కౌంటర్ లో నాకు సావ్గతం పలుకులతో 

అఖండ గౌరవం జరుగుతుంది సుమా అనుకునన్ నా ఊహ దారుణంగా దెబబ్తింది. నాకే కాదు, అనేక మంది పర్ముఖ ఆహావ్నితులు 

కూడా అకక్డ తమని ఎవరూ గురిత్ంచి అతయ్ంత ధానయ్త కలిగిన “నమోదు సంచీ” –అంటే రిజిసేషన్ బేగ్---అందించే వారు లేక 

ఇబబ్ంది పడాడ్ రు. కూరల సంచీలా ఉండే ఈ మహా సభల సంచీ లో మన పంచ ణాలూ నికేష్పించబడి ఉంటాయి.  అనగా, మనం 

“పరివేస దవారం” లోపలికి వెళళ్డానికి ముంజేతికి కటుట్ కునే కాగితం కంకణం, ఫలహారమూ మరియు భోజనం టికెక్టూల్ . ఇవి లేక 

పొతే ఎంత డబుబ్ కటిట్నా, “నేను ఇండియా నుంచి పర్తేయ్కంగా ఆహావ్నించబడిన,    నా టికెక్టుట్  కూడా కొనిపెటట్  బడిన, నాకు హోటల్ 

లో గది కూడా ఇవవ్బడిన పండితుణిణ్” అని వాపోయినా,  ఆ “దవారం”  దగగ్ర కాపలా ఉండే తాటకీ, శూరప్ణఖా, ఘటోతక్చుడూ 

మనలిన్ అడడ్గిసాత్ రు. ఈ సువిశాల పర్పంచంలో కేవలం ఈ అమెరికా సెకూయ్రిటీ వారే చిరంజీవినీ, మోహన్ బాబునీ, జయ సుధనీ, 

చారీమ్ నీ, ననూన్, మా కీవ్న్ వికోట్ రియానీ  సరి అయిన రంగు ఉనన్ ముంజేతి కంకణం ఉంటేనే సభా ంగణం లోకి వెళళ్నిసాత్ రు. ఫుడ్ 

కుయ్పాన్ చూపిసేత్నే అపప్డాలు వడిడ్సాత్ రు.  

ఇకక్డ ఆ రిజిసేషన్ కౌంటర్ దగగ్ర అపప్టికపుప్డు డబుబ్ కటేట్  వారికీ, నాలాగ ముందుగానే డబుబ్ కటిట్న వారికీ, 

ఇండియా నుంచి వచిచ్న పర్తేయ్క ఆహావ్నితులకీ, అందరికీ ఒకే ఒక లెన్ౖ. దాని కాపలా గా ఇంగీల్షూ, తెలుగు కూడా తెలియని నలుగురు 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 pHé 2013  

3  అమెరికలకలం కథలు

మెకిస్కన్ సెకూయ్రిటీ సిబబ్ంది, కౌంటర్ వెనకాల బిల బిల లాడుతూ పాతిక మంది పెగౖా తానా సిబబ్ంది. లెన్ౖ లో గంటనన్ర తరువాత 

.కౌంటర్ దగగ్రకి వెడితే అకక్డి ఆయన ననున్ చూసి, గురుత్  పటిట్ , పేరు పెటిట్  పలకరించి , “బావునాన్రా” అని అడిగి, “యస్ సార్, 

సకెస్స్, ఈ కంపూయ్టర్ లో మీ పేరు ఎకిక్ంచబడి యునన్ది. ఉంది. కాసేస్పు ఉండండి.  బేగ్ తయారు చేసాత్ ం “ అని లేచి వెనకాల బలల్ 

దగగ్రకి వెళిళ్పోయి అకక్డి మరొక పెదద్ బేడీజ్ పెటుట్ కునన్ సుందరాంగి తో కిచ కిచ లాడడం మొదలు పెటాట్ డు. ఆ మాట కొసేత్ అకక్డ ఉనన్ 

వాలంటీరుల్  అందరూ  చక చక పని చేయుటకనాన్ కిచ కిచ లాడుటలోనే  ఎకుక్వ సమయం గడిపారు. ఎంతో ముందుగా నమోదు 

చేసుకునన్ వారి సంచీలూ, ఎంతో ఆరాభ్టంగా వెబ్ సెట్ౖ లో ఫోటోలు పెటిట్  ఆహావ్నించిన పర్ముఖులకీ ఈ చినన్ సెజౖు గోనె సంచీలు 

ముందుగానే తయారు చేసుకుని రెడీ గా ఎందుకు ఉంచుకోరో నాకు గత ముఫె ౖఏళల్గా అరధ్ం అవడం లేదు ఇపప్టి దాకా నేను వెళిళ్న 

సుమారు పాతిక మహా సభలలోనూ రిజిసేషన్ సమయంలో ఇదే తంతు. 

తీరా ఎంతో ఆతర్ంగా ఆ సంచీ తెరిచి చూసేత్ “నాగరికుల విందులో ఉండ వలసిన అసలు వంటకం” ...అంటే ఈ 

మహా సభల కారయ్కర్మ వివరాలు లేనే లేవు. ఒకానొక పెదద్ బేడీజ్ గారిని అడిగితే “ఏమో సార్ , ఆ కమిటీ వారిని అడగండి, నేను 

ఆధాయ్తిమ్కం వాడిని” అనేసి హిమాలయాలకేసి పారిపోయాడు. ం షీట్ లేకుండా ఏ గదిలో ఏయే కారయ్కర్మాలు ఎనిన్ గంటలకి 

జరుగుతాయో, ఏ గదిలోకి నా బోటి వాడు అడుగుపెడితే కొంప ములుగుతుందో ఎలా తెలుసుత్ ందీ? అలా అని పర్తీ గది ముందూ ఆ 

వివరాలు పెటాట్ రా అంటే, అదీ లేదు. అందు వలన మేం అందరం గుడెడ్దుద్  చేలో పడడ్టుట్ గా అనిన్ గదులలోకీ వెళిల్ అకక్డ ఉనన్ 

నిరావ్హకులని అడిగి నేను, నాతో బాటు తనికెళళ్ భరణీ, జొనన్వితుత్ ల  గారూ, అకిక్రాజు సోదరులు రమాపతి రావు గారూ, సుందర 

రామకృషణ్  గారూ నానా తంటాలూ పడాడ్ ం.   

ఇక ముందు రోజు ఘనత వహించిన బేంకెవ్ట్ రా . నిజానికి  దానిన్ “అరధ్ రా  అంకమమ్ శివాలు” అని అనాలి. ఈ 

బేంకెవ్ట్ లు కూడా ఎపుప్డూ  అధావ్నన్ంగానే ఉండుటయే కాక , ఈ సంబరానికే వేరే టికెక్టుట్  కూడా ఉంటుంది. ఈ సారి తమాషా 

ఏమిటంటే రెండు గంటలు ఆలసయ్ంగా రా  తొమిమ్ది గంటలకి సంబరాలు మొదలుపెటట్గానే ఆదిలోనే హంసపాదు ఎదురయింది. 

సుమారు పది మంది యువతీ యువకులు రక రకాల వాయిదాయ్లు పటుట్ కుని “వేదిక నేల” మీద ఆసీనులయాయ్రు.  ంద ముందు 

వరస లో ఖరీదుగా కనపడే బలల్ల చుటూట్  ముఖమల్ గుడడ్లు కటిట్న కురీచ్లలో చిరంజీవి, ఎస్ పీ బాలూ, జయ సుధ,  మన భారత 

రాయబారి మతి నిరుపమా రావు గారు, హూయ్సట్నోల్  ఉండే  తెలుగు వారెనౖ  మన భారత దౌతాయ్ధికారి హరీష్ గారు, కెనడాలో భారత 

సాంస తిక రాయబారి యారల్గడడ్ ల  పర్సాద్  మొదలెనౖ హేమాహేమీలు కొలువుతీరారు.  గొలల్పూడి గారూ, జొనన్వితుత్ ల గారూ 

మొదలెనౖ పర్ముఖుల మధయ్ దిషిట్  పిడత అవతారంలో నేనూ కాసత్ “అసింటా” కూచునాన్ం.  ఇపుప్డు మన పవితర్ జాతీయ గీతంతో ఈ 

బేంకెవ్టుట్  రంభం అవుతుంది “ అని మొ. పొ. యాం. ..అంటే మొదటి పొటిట్  యాంకరమమ్ పర్కటించగానే  ఠకీమని కొందరూ, 

అనకుండా కొంచెం కషట్ పడి ఇతరులూ లేచి నిలబడాడ్ ం. అపుప్డు వెనకాల ఎకక్డో సౌండు సిసట్ం టేప్ లోనుంచి “జన గణ మన” 
వినపడడం, దానికి అనుగుణంగా వేదిక నేల మీద కూచుని ఉనన్ వాయిదయ్కారులు ఊపుతూ, ఊగుతూ నటించడం మొదలుపెటాట్ రు. 
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ఈ వింత కి మేము అచెచ్రువు పొందుతూ ఆ వెనకాల నుంచి వసుత్ నాన్ ఆ నేపధయ్ గానం హఠాతుత్ గా ఆగిపోయింది.  పాపం వాయిదయ్ం 

గాళుళ్ కాసేస్పు వెనకిక్,  వెనకిక్ చూసూత్  వాయించడం, ఆపడం, కానీ ఆ టేపు మొరాయించడంతో  ఇంక ఏమీ చెయయ్ లేక 

నిసస్హాయంగా మన జాతీయ గీతం మధయ్లో ఆపేశారు. అంతా ఘోరమౖెన నిశశ్బద్ం. టేపు మళీల్ వచుచ్నా, వీళుళ్ మళీల్ ఎకక్డ వదిలేసిన 

వాయిదాయ్నిన్ అకక్డ నుంచి మొదలుపెటట్  గలరా లేదా అనే  హిచ్ కాక్ ససెప్న్స్.  మూడు, నాలుగు నిముషాల తరవాత ఈ ససెప్న్స్ 

భరించ లేక మా కానస్ల్ జనరల్ గారు పెదద్ పులి వలె లంఘించి “జాతీయ గీతానిన్ మధయ్లో ఆపేయడం కష్మించరాని నేరం” అని 

పర్కటించగానే  డజనల్ కొదీద్ నిరావ్హకులు ఏం చెయాయ్లో తెలల్ మొహాలు వేసుకుని చూసూత్  ఉంటే, ఆపదాబ్ంధవుడిలా పతి 

పండితారాధుయ్ల బాల సుబర్హమ్ణయ్ం గారు దిగగ్జం లా లేచి, వేదిక మీదకి లంఘించి ఎంతో వయ్ంగా జన గణ మన పాడి రెండు 

దేశాల పరువూ కాపాడారు.   

ఇక ఆ మరాన్డు రంభ సభ నుంచి రెండోనాడు ముగింపు సభ దాకా పర్ధాన వేదిక మీద జరిగిన కొనిన్ వేడుకలు 

చూసేత్ నాకు కనపడినదలాల్  క.కా. కుల భజనే. ఇతర “అమెరికాకులం” వారందరూ ఆటలో అరటి పండేల్! అందరూ రాజకీయ 

నాయకులూ, టీవీ వారూ, అసమ్దీయ వరాగ్ లే!  ఎకక్డా ఒకక్ కళాకారులు కాని, సాంస తికవేతత్లు కాని, కవులు కాని, ఆఖరికి కాషాయ 

వసాలు కానీ లేరు. మొదటి రోజు ఒక రోజు “కా” కుల నాయకుల  వారి భజన చేసేత్, రెండో రోజు “క” కులం వారి నాయకులకి  కాకా 

పటాట్ రు అని సప్షట్ ంగానే తెలిసింది.  

ఈ సరక్స్ లో కావాలిస్న  “బేలనిస్ంగ్ ఏక్ట్”  బాగానే చేసారు. అందు కోసం రంభ సభలోఒక కొతత్ టెకిన్క్ 

పర్వేశపెటాట్ రు ఈ సారి.  అదేమిటంటే వేదిక మీద పాతిక కురీచ్లు వేసారు. ఒకరిదద్రికి తపప్ ఆ కురీచ్లలో ఆశీనులు కావడానికి 

అరహ్తలు అపప్టికపుప్డే  లాటరీ పదధ్తిలో నిరణ్యించారు. ఉదాహరణకి  మొ. పొ. యాం. ..అంటే మొదటి పొటిట్  యాంకరమమ్ ఎపుప్డు 

చిరంజీవిని  పిలుదాద్ మా అనే తపనలోనే ఉండి, మొదటి వరసలో కూచునన్ చిరంజీవి నుంచి దృషిట్  మళిల్సేత్ ఒటుట్ . ఇది నాకేలా తెలుసూ 

అంటే, చిరంజీవి కురీచ్కి పకక్న నాలుగో కురీచ్లో నేనూ, నా పకక్న జొనన్వితుత్ ల గారూ, గొలల్పూడి గారూ కూచునాన్ం.  ఆ తపనలో ఆ 

మొ. పొ. యాం “ఇపుప్డు వేదిక మీద ఉనన్ పనెన్ండో కురీచ్లో కూచో వలసినదిగా గొలగాబతుత్ ల సావ్మి నాయుడు గారిని సాదరంగా 

ఆహావ్నిసుత్ నాన్ను. ఆయన గెగౖోలుపాడు మ పంచాయతీ మాజీ చెరౖమ్న్ ..పదేళళ్ కిందట”. అని ఆహావ్నించింది. ఇది ఏ మాతర్మూ 

ఊహించని గొలగాబతుత్ ల వారు ఆరో వరస లోంచి పరిగెతుత్ కొచిచ్ పనెన్ండో కురీచ్లో రొపుప్తూ చతికిల పడాడ్ రు. “చా...దాని దుంప తెగ, 

ముందే తెలిసేత్ సిలుక్ పంచ కటుట్ కునే  వోణిణ్  కదా. ఈ ఎదవ కాటన్ సెడీడ్  లో చిరంజీవి ముందు కూకోబెటాట్ రు”  అని ఆయన వాపోడం 

నేను లంచ్ టెంౖ లో వినాన్ను.  అలుల్ డిన్ చూడాడ్ నికి వచిచ్న ఇటువంటి అనామక మాజీ మ పంచాయతీ చెరౖమ్న్ అమెరికాలో తానా 

మహాసభల రంభ వేదిక మీద కూచోడం లాటరీ కాక మరేమిటి చెపప్ండి.  

ఇక చిరంజీవిని ఆహావ్నించే తరుణం ఆసనన్ం అయినపుడు ఆ మొ. పొ. యాం  “అబబ్నీ తియయ్నీ దెబబ్” టెపౖులో 

మహా ఓవర్ ఏకష్న్ చేసెయయ్డమే కాకుండా ఆయన వేదిక మీదకి వచిచ్నపుప్డు సాకాష్తూత్  ఆయన తన సొంత ఇంటికే వసుత్ నన్ 
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ఫీలింగుతో  “రండి, రండి, మా ఇంటికి మీ రాక మా కెంతో మహానందం అండీ “ అని పాడుతూ అషట్  వంకరులూ తిరిగిపోయి పది 

వేల మంది అమెరికా తెలుగు వారు చిరంజీవికి కొటిట్న చపప్టుల్  తనకే అనుకుని మురిసిపోయింది.  ఆ పాతిక కురీచ్లూ నిండిపోయాక 

ఇక పర్సంగాలు మొదలయాయ్యి. దీనికి సెకండరీ లాటరీ పదధ్తి అమలులోకి వచిచ్ంది. అంటే వేదిక మీద మొదటి లాటరీలో నెగిగ్ 

కూచునన్ వారిలో రెండో లాటరీలో నెగిగ్న వారికి పర్సంగించే అవకాశం ఇదాద్ మని నిరావ్హకులు బహుశా నిరణ్యించుకునాన్రు.  ఇకక్డ 

కూడా మరొక వినూతన్మౖెనపదద్తి పర్వేశపెటట్బడింది. అదేమిటంటే  గెగౖోలుపాడు గొలగాబతుత్ ల వారు పర్సంగించగానే వారు గొపప్గా 

వెనకిక్ వెళిల్  పనెన్ండో కురీచ్లో కూచుని కాలర్ ఎతుత్ కోడానికి లేకుండా వెంటనే వేదిక దిగిపోవాలి. ఇలా వేదిక మీద నాలుగెదౖు కురీచ్లు 

ఖాళీ అవగానే మళీల్ మొదటి టెపౖు లాటరీ తీసి, మరొక నలుగురిని వేదిక మీదకి పిలుసాత్ రనన్మాట.  ఈ టెకిన్క్ లో అదుభ్తమౖెన ఫలితం 

ఏమిటంటే, రెండు గంటల కారయ్కర్మంలో,  వేదిక మీద ఉనన్ పాతిక కురీచ్లని వంద మంది కాసేస్పు కురీచ్ వేడి అయేయ్ దాకా కూరుచ్ని, 

ఆ ఫోటో ఇండియాలో పేపరోల్  వేయించేసుకోవచుచ్ను. టీవీలలో  కనపడనూ వచుచ్ను.  వారి అరహ్తలు ఏమిటో దేముడి కే తెలియాలి 

కానీ ఉతత్ర అమెరికాలో తానా మహా సభల రంభ వేదిక మీద పాలొగ్ నే అపురూపమౖెన అవకాశం దకిక్ంచుకునన్ ఈ అనామకులిన్ 

అభినందించాలి.  

అనన్టుట్ , చెపప్డం మరిచ్పోయాను...సేట్జ్ మీద కురీచ్లూ, పర్సంగావకాశాలూ  లాటరీ పదధ్తిలో నిండుతునాన్యి అని 

మొదటి రెండు, మూడు వరసలలో కూచునన్ నా బోటి వాళళ్కి తెలిసిపోయాక  అపప్టికపుప్డే అరజ్ంటుగా “తరువాత ఆ యాంకరమమ్ 

ఎవరిని వరిసుత్ ందీ” అనే అంశం మీద బెటిట్ంగ్ లు, ఆశలూ, నిరాశలూ చోటుచేసుకునాన్యి.  నేను ఆ అమామ్యి కేసి ఎనిన్ సారుల్  

చేతులూ, కాళూళ్ , డాలరూల్  వగెరౖా ఊపుతూ తంటాలు పడినా ఉపయోగం లేకపోయింది. 

అనిన్ంటికనాన్ హాసాయ్సప్దం ఏమిటంటే ఈ మహాసభల రంభ నృతయ్ రూపకం ఐదు తరవాత ఆరో అంశంగా 

రంభ సభ పూరిత్గా అయిపోయాక చిరంజీవి తో సహా అనిన్ కురీచ్లూ ఖాళీ అయిపోయాక, కష్కులందరూ మధాయ్హన్ం భోజనాలకి 

వెళిళ్పోయాక పర్దరిశ్ంచబడింది.  అది మొదలు పెటిట్నపుప్డు అపుప్డు ఆ గీత రచయిత జొనన్వితుత్ ల గారూ, నేనూ, ఆ గేయానిన్ 

దగిగ్రుండి సవ్యంగా యించుకునన్ తానా అధయ్కుష్లు  తోటకూర పర్సాద్ గారూ, మరొక పాతిక మంది మాతర్మే  హాలులో ఉనాన్ం. 

కానీ ఆ రంభం నృతయ్ం 45 నిముషాల సేపు అదివ్తీయంగా  జరిగింది కాబటిట్ , చివరాఖరికి రెండు వేల మంది వచిచ్ చూశారు.  

ఇక రెండో రోజు రెం.పో.యాం...అనగా రెండో పొటిట్  యాంకరమమ్ మొ.పో.యాం. పెరాఫ్రెమ్న్స్ చూసి రెచిచ్పోయింది. 

ఈవిడ కేండి డేటు ఒకపుప్డు “కా” వరాగ్ నికి..అనగా కాం స్ పారీట్కి సేవ చేసి, తరువాత “అనన్”  గారికి తెలుగు దేశంలో తముమ్డి 

పాతర్ వహించి ఇపుప్డు  మళీల్ సినిమాలలోకి తిరిగి వెళిల్ పోయిన “కాక”లు తీరిన నటుడు మోహన్ బాబు. అనేక మంది అభిమానుల 

అరుపులతో, కేకలతో చుటూట్  సెకుయ్రిటీ సిబబ్ందితో అంగరంగ వెభౖవంగా మోహన్ బాబూ, జయసుధ, బర్హమ్మ్నందం కేవలం 

హరష్ధావ్నాల మధయ్ తానా పర్ధాన ంగణ పర్వేశం చేసారు. ఈ సారి ఎవరినీ వేదిక మీద కూచోపెటట్కుండా కేవలం తానా నాయకులే 

వేదిక ఈ మూల నుండి ఆ మూల దాకా బారులు తీరి నిలుచ్ని ఒకొక్కక్రికీ విడిగా సనామ్నాలు  చేసారు. మోహన్ బాబు తన తానా 
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పర్సంగంలో తాను ఇది వరలో చాలా మందిని తనిన్ నటూట్ , తనున్లు తినన్టుట్  వివరించి, అయినా తాను ఏ నాడు ఎవరికీ భయపడ 

లేదనీ, దముమ్ంటే కాచుకోండి అనీ రొముమ్ చరుచుకుని అందరీన్ భయపెటాట్ రు. మరొకాయన “ఆ నాడు గాంధీ గారు లుంగీ కటాట్ రు, 

పీవీ గారు తెలల్ పంచె కటాట్ రు, ఎనీట్అర్ రంగు రంగుల పంచెలు కటాట్ రు, ఇక చిరంజీవి గారెతౖే పంచె కటట్డమే కాకుండా పంచె ఊడగొటిట్  

తరిమికొడతాను అనాన్రు” అనేసి పంచె కటుట్ డు మీద, విపుప్డు మీద ఆవేశపడి మాటాల్ డుతూ, సదరు మెగా సాట్ ర్ పారీట్ మారిపోయి 

“క”వరగ్ నాయకుడిగా “కా” ..అనగా కాం స్ లోకి వచేచ్సారని హఠాతుత్ గా గురుత్ కొచిచ్ బా మ్ కేసి పరిగెటాట్ రు...అవును...అందుకే!  

మొతాత్ నికి ఈ 19  తానా మహా సభలు బాగానే జరిగినా “ఆపరేషన్ సకెస్స్ ఫుల్ బట్ పేషెంట్ డెడ్ౖ” అనే రీతిలో 

జరిగాయి అనిపించింది.  ఎందుకంటే ఆపరేషన్ చేసిన సరజ్న్ గా తానా అధయ్కుష్లు  తోటకూర పర్సాద్ గారు ఎంతో సమరుద్ డు. కానీ 

ఈ సారి ఎందుకో ఆయన చుటూట్  ఉనన్ సహాయక  బృందంలో కొందరు ....అంటే నరుస్లు సరిగాగ్  సహకరించ లేదేమో అని నా వయ్కి త్గత 

అభి యం. 
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