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బాక గ్రండ్:
మార్కెట్లో క మోడల్ హిట్ అయ్యందంటే దాని నకలు చేస్తూ ఇంకో కొనిి నమూనాలు
వస్తూనే ఉంటాయ్. బిసిసిఐ వారు ప్రయోగాతమకంగా ప్రవేశ్పెట్టిన ఇండిమన్ ప్రెమిమర్ లీగ్
(ఐపిఎల్) భారీ ఎత్తూన సాధంచిన విజమం క్రికెట్కు మాత్రమే రిమితం కాకుండా భరి కొనిి
క్రీడలని ప్రభావితం చేసింది. పలతంగా ఇండిమన్ హాకీ లీగ్, ఇండిమన్ బాడిమంటన్ లీగ్,
ఇండిమన్ స్తర్ లీగ్ (ఫుట్బాల్), ఛంపిమన్ టెనిిస్ లీగ్ (సిట్టఎల్) వగైరాలు
పుట్టికొచ్చాయ్. ఎంతోకొంత అనుకుని ఉద్దేశాయనిి సాధంచ్చయ్. ఇవవన్ని కే ఫారామట్
పాట్టంచ్చయ్. ద్దశ్ంలోని వివిధ నగరాలకు ప్రాతినిధయం వహిస్తూ కొనిి జట్టో ఉంటాయ్. ప్రతి
జట్టిలో కొందరు పేరుని విద్దశీ ఆటగాళ్ళు, కొందరు జాతీమ సాాయ్ ఆటగాళ్ళు, కొందరు
ప్రాంతీమ ఆటగాళ్ళు ఉంటారు. ఆయా నగరాలోో మాచలు జరుగుత్తంటాయ్.
దాదాపుగా అద్ద ఫారామట్ను కొంచంగా మారిా, ద్దశ్ంలోని నగరాలకు ఫదులు నాలుగు
ద్దశాలను ఎంచుకొని, వాట్టకి స్తర్సాిర్ టెనిిస్ క్రీడాకారులను అ చన్ చేసి నియవహిన్నూని లీగ్,
ఇంటర్నిషనల్ ప్రెమిమర్ టెనిిస్ లీగ్ (ఐపిట్టఎల్), మూడు ఇతయ ద్దశాలతో పాట్ట, న్యయ ఢిలీో,
ఇండియాలోన్య జరిగంది, డిసంఫరు 6-8వయకు.

హైప్...పీకస...
ఐపిట్టఎల్ లంట్టది కట్ట మొదలవుత్తందని క మాట ఫమటకు రాగానే, ద్దశ్ంలోని
టెనిిస్ క్రీడాభిమానులు కొంచం ఆసకిూగా అట్టవైపు చూశారు. భాయతానికి వచిా ఆడనుని
ఆటగాళ్ు జాబితాలో ప్రముఖంగా నాదల్ పేరు వినిపించింది. అయ్తే, దాని గురించి
ఆలోచించటం కూడా తందయపాటే అనేంత తకుెవ వివరాలు వచ్చాయ్ ఆ లీగ్ గురించి అపట్టకి.
క నెల ఏమో గడిచ్చక, కాల గామం వలో నాదల్ ఆడకపోవచాననే వాయూలు వచ్చాయ్.
ఫెదయర్ అపట్టకే ఈ లీగ్కు తాను ఆడలేనని తేలా చపాపడు. కాన్న, భళ్ళు భంతనాలు
జరిగనట్టినాియ్. ఉనిట్టిండి, ఒ పూట, ఫెదయర్ తాను ఇండియాలో ఆడబోత్తనాినని ఫేస్బుక
అప్డేట్ పెటాిడు. కాసేట్టకి, లీగ్ వారు ఆ వాయూను తభ సోషల్ నెట్వరిెంగ్  చట్స లో పెటాిరు.
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అంతే! అపట్టకి వయకూ ఈ లీగ్ గురించి చపచపగా జరుగుత్తని కబుయోన్ని కెసారి
ఊందుకునాియ్. ఫెదయర్ ఇండియాలో ఆడడం అంటే అదో గొప అదృషిం అతడి అభిమానులకి.
కలలోో మాత్రమే సాధయభనిపించేది ఇపుపడు నిజభవబోత్తంది. దానికి తోడు రోజర్ కూడా
ఇండియాకు రావడం గురించి ఆసకిూ చూడం, తాను అనిి చోటోకి వెళ్ుడం కుదయదు కాఫట్టి, తను
ఎకెడెకెడికి వెళ్ళులో చపూూ, ఫోట్లషాప్ చేసిన ఫోట్లలు పెటిభని ట్టవటిర్ లో అడిగాడు. దానికి
అన్యహయ సపందన వచిాంది. అల ఫోట్లషాప్ చేమఫడడ వాట్టలో కొనిింట్టని ఇకెడ చూడొచుా.
మాచ న్యయఢిలీోలోని ఇందిరా గాంధ ఇన్డోర్ సేిడిమంలో జయగవచానని ఊహాగానాలు
మొదలయాయయ్. దిహేను వేల కెపాసిట్ట ఉని ఆ సేిడిమంలో ఎవరికి చోట్ట దకుెత్తందో తేలేా
తాయకభంత్రం - ట్టకెట్స.

ట్టకెట్టంగ్ మెగలోమేనియా:
భాయత ద్దశ్ంలో, సోపర్ి్ ఆయగనైజర్కి సామానయ క్రీడాభిమాని అంటే చపలేనంత లోకువ.
ద్దశానికి ప్రాతినిధయం వహించి, కీరిూప్రతిషిలు తెన్నూని క్రీడాకారులను ప్రోతసహించే బాధయత ఈ
సామానయ క్రీడాభిమానిది. అందుకే, ఇండియా ఆడుత్తని క్రికెట్ టెస్ి మాచకు ఈడెన్ గాయడన్
ఖాళ్ళగా ఉంటే, అది సగట్ట అభిమాని తపుప. కాన్న, అద్ద అభిమానిని వయల్డ కప్ ఫైనల్ ట్టకెట్లి,
సచిన్ ఆఖరి టెస్ి మాచ ట్టకెట్లి ఇవవడానికి లెకెపెటిరు.
ఫెదయర్ పుపకునాిక, ప్రిమిమర్ లీగ్ కాసాూ, ప్రీమిమం లీగ్ అయ్యంది. ఫెదయర్ ఆట
చూడాడనికి, బాలీవుడ్ సలబ్రిటీలు, పొలటీషిమన్స, బిజినెస్ మెన్, స్తర్ రిచ కిడ్స ఎగబెడతారు.
వాళ్ుతో పోటీడలేభని సగట్ట ప్రేక్షకుడి బమం.
భరి నిజమో, అఫదధమో ఇద్ద బయానిి ఒ మీడియా వయగం పెదే వాయూగా ప్రచురించింది ట్టకెట్ ధయలు సామానుయనికి అందుబాట్టలో ఉండవని. లీగ్ ఒనర్ భహేష్ భూతి భాయయ, లరా
దతాూ, ఈ వాయూ చదివి మీడియా మీద ధవజమెతిూంది - ఇవవన్ని కిటిని వాళ్ళు రాసే వాయూలు; మూడు
రోజుల ట్టకెట్ మూడువేలకే అభమబోత్తనాిం అని. అపట్ట వయకూ కొంచం కొంచం ఆశ్లు
వదిలేన్నకుంట్టని వాళ్ుకి భళ్ళు ఉతాసహం వచిాంది.
“ట్టకెట్ ర్నట్టో ఎంతో కొంతలే. అసలు, ఎపుపడు అభమటం మొదలెడతారు? ఎకెడ
అముమతారు? క రోజుకు అముమతారా? మూడు రోజులకీ కొనుకోెవాల? ట్టకెట్టో ఎకెడ
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తీన్నకోవచుా? స్తిడెంటోకు తగగంపు ఉంట్టందా?” లంట్ట ప్రశ్ిలతో వాళ్ు సోషల్  చట్స
నిండిపోయాయ్. అయ్నా ఉలుకు లేదు, లుకు లేదు. విన్నగొచిాన జనాలు వెటకాయం, చిరాకు
ప్రదరిశంచ్చరు. అది శ్ృతి మించుతోందని గ్రహించిన యాజమానయం, “దీపావళ్ళ ండుగయాయక
ట్టకెట్స ఒపెన్ చేసాూం” అని ప్రకట్టంచ్చరు.
దీపావళి వచిాంది. వెళిుంది. అయ్నా వీళ్ళు ఐపూ అజా లేరు. భళ్ళు జనం గోల
మొదలుపెటాిరు. ఇంత ఆలసయంగా విడుదల చేసేూ, ప్రయాణాలకి రైలు, ఫెలోట్ ట్టకెట్స ఎల
దొరుకుతామని. (మేం ఇక తారాజువవలో పైకి పోత్తని విమానాల ట్టకెటో పై ఆశ్లు వదిలేన్నకొని,
రైలు ట్టకెట్టో బుక చేన్నకునాిం. కవేళ్, మాచ ట్టకెట్టో దొయకెపోయ్నా, రైలు ట్టకెట్ కానిసలేషన్
ఛర్కెస్ తప నషిం ఉండదని.)
మాచస్కి ఇంక నెల కనాి తకుెవ ఉనిపుపడు, అపుపడు, మొదట్ట విడత ట్టకెట్స విడుదల
చేమబోత్తనాిభని ప్రకట్టంచ్చరు - పలనా తారీఖు, పలనా సభమం అని. బుకైషో.క.కా ల లో
పెడతాభనాిరు. రిజిసిర్ చేన్నకోభనాిరు. తకిెన సభయాలోో బానే నిచేసే బుకైషో.క, మొతూం
buggyగా తయాయయ్యంది. రిజిసేేషన్లో సంఫంధం లేకుండా, చపిపన తారీఖున, చపిపన
సభయాన మొదట్ట విడత విడుదల చేసేశారు.
ఐఆర్సిట్టసి.కో.ఇన్ లో తతాెల్ ట్టకెట్ బుక చేమడం కనాి దారుణైన అనుబవం నాకు
రాదనుకునాిను గాన్న, ఇది అంతకనాి దారుణైనది. వాళ్ళు చపిపన సభయానికి  చట్ హాంగ్
అయ్యంది. ర్కండో నిముషంలో తెరుాకుంది, ట్టకెట్స అయ్పోయామని వాయూతో! పేజ్ ఎనిి సారుో
రిఫ్రెష్ చేసినా లబం లేకపోయ్ంది. మూడువేల రూపామల ట్టకెటో తరావత దమూడు వేల
రూపామల ట్టకెట్టో ఉనాియ్. ఆ పై, దహారు, ఇయవై ఆరు, నలభై తమిమది.. (అన్ని వేలే!
రూపామలే!)
ఇంక అవే తీన్నకుందాభని అనుకుంట్టండగా, ఎందుకో చిరాకులో భళిు భళ్ళు కిోక
చేన్నూంటే, సడెన్గా, ర్కండు సీట్టో సలెకి అయ్య షాపింగ్ కార్ి లోకి వెళ్ళుయ్. వెంటనే పేమెంట్ చేసేూ,
ట్టకెట్స కన్పర్మ అని మెసేజ్ వచిాంది. (నా జీవితంలో ప్రముఖంగా చపుపకోవాలసన మిరాకిల్
ఇది.)
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ప్రమతిించినవారిలో చ్చల కొదిేభందికి ట్టకెట్టో దొరికాయ్. దొరికిన వాళ్ళు సంఫరాలు
మొదలెటాిరు. దొయకని వాళ్ళు బాోకలో ట్టకెట్టో కొనడానికి బేయసారాలు మొదలెటాిరు. ఆయగనైజర్స
మొదట్ట విడత దిహేను నిముషాలోో సోల్డ అవుట్ అయ్పోయ్ందని ప్రకట్టంచుకునాిరు. ఇంకో
ర్కండు విడతలోో, దాదాపుగా ఇవే సీనుో!
(ఇద్ద లీగ్లో వేర్న ద్దశాలకు సంఫంధంచిన లెగ్స కు, ట్టకెట్టో ర్కండు మూడు నెలల ముందు
పెటాిరు. ఎరీో ఫర్డ ట్టకెట్స తగగంపు ధయలో పెటాిరు. ట్టకెట్ ధయ కూడా ఎకుెవా కాకుండా, తకుెవా
కాకుండా ఉంది. క రోజు ట్టకెట్టి, మూడు రోజుల ట్టకెట్టి అని వేర్నవరుగా పెటాిరు. భనకేమో,
గ్రండ్ సాో ల కనాి ఎకుెవ ధయ పెటాిరు. కెరోజు మాత్రమే చూసే వీలునాి, మూడు రోజుల
ట్టకెట్ కొనాలసంద్ద!)

సకుయరిట్ట ప్రహసనం:
ఇంకో మూడు నాలుగు రోజులోో మాచ మొదలవుత్తందనగా, అపట్టకి ట్టకెట్టో ఇంట్టకి
చేరుకునాియ్. వాట్టతో పాట్ట మేం ఢిలీో చేరుకునాిం. మాచ జయగబోయే ఇందిరా గాంధ ఇండోర్
సేిడిమంకు దగగరోో హోటెల్ తీన్నకునాిం.
సోపర్ి్ ఈవెంట్ దగగయ భన పోలీన్నలు (ఏ రాష్ట్రం వారైనా) చేసే సకూయరిట్ట క
ప్రహసనం. హైదరాబాదులో ంట్ట మీద ఫటిలు, కొనిి కర్కన్నస నోట్టో తప ఏమీ తీన్నకెళ్ునివవరు.
కెమారాల మాట అట్టంచి, మొబైల్ కూడా తీన్నకెళ్ుడానికి ఉండదు. తీరా లోలకెళిు చూసేూ ఎవరో
కరు మెడలో ఇంత పెదే కెమారా వేన్నకొని కనిపిసాూరు. “మీర్కల తీన్నకురాగలగారు?” అని
అడిగతే, “సకూయరిట్ట వాళ్ళు చూడలేదు” అనో, “పోలీన్నలు తెలుస” అనో సమాధానాలు
వినిపిసాూయ్.
ఢిలీోలోన్య అంతే! తీసిన ఫోట్లలను కభరిషమల్ యపస్లకు వాడుకోనంత వయకూ, కెభరా
ఫోకల్ లెంత్ పలనా కనాి తకుెవ ఉనింత వయకూ కెమారాలు తీన్నకురావచుా అని ట్టకెటో మీద
ఇచ్చారు. తీరా, సేిడియానికి వెళ్ళుక, పోలీన్నలు కెమారా ఉంటే లోలకి ంపించలేదు. వాళ్ుకి
ట్టకెట్ మీద రాన్ననిది చూపిసేూ, సంఫంధం లేదని తేలేాశారు. పోన్న, అకెడెకెడైనా లకరుో
ఉనాియా? అంటే లేవనాిరు. హోటెలోో, ఇళ్ళు దగగరుని వాళ్ళు వెళిు, కెభరాలు పెట్టి రావాలసన
రిసిాతి, క రోజు ఆట మొతూం మిస్ కాకూడదంటే!
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అవి పెట్టిచ్చాక, సకూయరిట్ట చక భళ్ళు మొదలు. ఈసారి, రుసలో ఉని చిలోయ అంతా
తీసేన్నకునాిరు. అద్దభని? అడిగతే, కాయ్న్స సకూయరిట్ట రిస్ె అనాిరు. భగవాళ్ు సకూయరిట్ట
దగగయ కన్నసం డొనేషన్ బాకస అని కట్ట పెట్టి, అందులో కాయ్న్స వేయ్ంచ్చరు. ననుి చక చేసిన
లేడీ పోలీస్, పాతిక రూపామల చిలోయ ఆవిడ రుసలో వేన్నకుంది!

సేి డి మంలో..
భన ద్దశ్ంలో జరిగే క్రీడలోో, ఆ భధయలో ఉండే గ్రండ్, పిచ, కోర్ి, రింగ్, సరూెూట్ లంట్ట
వాట్ట మీద్ద శ్రదధ పెడతారు. (అదనాి పెడుత్తనిందుకు సంతోషం. లేకపోతే, ఇకెడ ఆడాడనికి
ఎవరూ ఆసకిూ చూరు.) ఆ గ్రండ్, సరిెల్, రింగ్, సరూెూట్ చుట్టి ఉండే ఆడిమన్స గాలరి
గురించి వీళ్ుకు టిదు. ట్టకెట్ రూంలో భన చలోంచిన డబుు భనకి కన్నస సౌకరాయలు కూడా
కలపించదు.
ఈ లీగ్కు గ్రండ్ సాో ల సాాయ్లో ట్టకెట్టో పెటాిరు. కె కోరుి కెనే ఉని వి.ఐ.పి గాలరి
తపిపంచి, మిగతా సీటోన్ని ఇంచు భందాన దుముమతో ఉనాియ్. వాట్ట మీద క చీపురు కూడా
వేమలేదని సపషింగా తెలసంది. ఇంకా, జనాలు కూర్చాని లేన్నూండడంతో, మూడో రోజు నాట్టకి
సీట్టంగ్లు కొంచం శుభ్రభయాయయ్.

patrika.kinige.com

ఈ సేిడిమం, ఆసియాలో పెదే సేిడియాలోో మూడోది. అయ్నా, కట్రండు బాత్రూ లలు
మాత్రమే నికొచేాల ఉనాియ్. మిగతా వన్ని, తాళ్ళలు వేసో, మూసేసో ఉనాియ్. నికి
వసాూమని వాట్టలో లైట్టో లేవు. జనాలు తభ మొబైల్స ప్రసరించే వెలుత్తరు మీద ఆధాయడాలస
వచిాంది. న్నళ్ళు సనిగా వచ్చాయ్. ట్టష్యయలు లేవు.
పై ఫోోర్లో సీట్టంగ్ ఉనివాళ్ుని కట్రండు ఫోోర్స మెటో దావరా వెళ్ుభనాిరు. ఆ మెటో
నిండా దుమూమ, అశుదధం. చీకట్టడాడక, లైట్టో లేవు. పైగా, భధయలో తీగలు, రాడ్లో అన్ని డేసి
ఉనాియ్.
తినడానికి, తాగడానికి ఏవో కొనిి పెటాిరు. ఆ పెట్టినవాట్టకి నేరుగా డబిుచిా తీన్నకొనే
విధంగా కాక, భధయలో కూపెనుో పెటాిరు. మెన్య పెదేగానే పెటాిరు. కూపెనుో కొనాిక, ఏం
అడిగనా లేదని అనడం మొదలెటాిరు. టీ, కాఫీ, కూల్ డ్రంక అనిి ఆనవాయ్తీ తపిపంచకుండా
అధక ర్నటోకు అమామరు.
ఇహ, సీట్టంగ్ విషమంలో భారీ ఎత్తూన అవకతవకలు జరిగాయ్. మొదట్ట రోజున చ్చల
తకుెవ భంది రావడంతో సీటోన్ని ఖాళ్ళగా ఉండిపోయాయ్. భరి ఎవయనాి యభమనాిరో, లేక వీళ్ళు
వెళ్ళురో, కొందరు కెసారిగా దగగయగా ఉని ఖాళ్ళ సీటో వైపు రిగెతాూరు. వారిని చూసి మిగతా
వారూ ముందుకు వెళ్ళురు. జనంతో నిండని కానసర్ి హాల్స లో ఇది మామూలే!
అయ్తే, కాసేట్టకి అసలు సీట్ట గల వాళ్ళు వచిా అడిగనపుపడు, ఆక్రమించుకుని వాళ్ళు
లేవలేదు. గొడవ ఆయగనైజర్స దాకా చేరింది. అపుపడు సకూయరిట్ట వాళ్ళు వచిా కొెకొెళ్ళు ట్టకెట్
అడిగ, వెనకిె ంపించ్చరు.
ర్కండో రోజు ఫెదయర్ ఆడడం వలో అసలు ఖాళ్ళ ఉండదని అనుకునాిరుగాన్న, ఆ పూటా యాభై
శాతానికి మించి జనం నిండలేదు. భళ్ళు మొదట్ట రోజులనే ముందుకు రిగెతూడం, భళ్ళు వెనకిె
ంఫడటం.
మూడో రోజు నాట్టకి, ఆయగనైజరుో నిద్ర వదిలంచుకొని, ఎంత భంది వచిానా, రాకపోయ్నా,
ఎవరి సీటోలో వాళ్ళు కూరోావాలని ట్టిఫటాిరు. దాని వలో గందయగోళ్ళనికి అవకాశ్ం లేకుండా
అంతా కూరుాని చోటే కూర్చాని మొతూం మాచ చూశారు.
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ఆటంటే ఆటే కాదు!
ఈ రోజులోో, భనుషుల దగగయ డబుుంది కాన్న, సభమం లేదని క అభిప్రామం. క్రికెట్
టెస్ి మాచులకి జనాలు ఎందుకు రావడం లేదు? ఐదు రోజుల పాట్ట ఎనిమిది గంటలు మాచ
చూసే టై ల జనాలకి లేదు. దానికి రిషాెయం? మూడు గంటలోో ముగసిపోయే ట్ట-టెవంట్ట. వీలైతే,
అందులోనే డాన్స లూ, పాటలూ. అచాంగా క్రికెట్ నడవని ఏ క్షణానిి అయ్నా ఎంటర్టేనెమంట్
కోసం వాడుకోవడం.
ఇవవన్ని టెనిిస్కు ఆపాదించ్చరు ఈ లీగ్లో. టెనిిస్ కోరుి అపుపడపుపడ్ల డిసోె థెకగా
మారిపోతూ ఉంది. జిగేలుభనే లైట్టో. చవులు తూట్టో డేంత గట్టిగా డి.జె. ఆటకు ముందు, ఆట
తరావత ఇల ఉందనుకుంటే ర్నోదు, ఆట భధయ, పాయ్ంట్కి పాయ్ంట్కి భధయ ఇద్ద తీరు. ఆ అయ
నిముషంలో భనం ఎకెడ బోరు అయ్పోతాభనే బమం కాబోలు వాళ్ుది! క సట్కు ఇంకో
సట్కు భధయ గాపులో అమామయ్లు వచిా డాన్స చేసి పోవడం!

అసలు ఆటంట్ట ఆసావదించగలగతే, ఈ హంగులూ ఆరాాటాలూ అవసయం లేదు!
అమామయ్ల డానుసలు, ఆటలూ, పాటలూ కావాలనుకునేవాళ్ళు క క్రికెట్ సేిడిమంకో, టెనిిస్
సేిడిమంకో రారు కదా? అవి దొరికే పేోన్నలు వేర్న కదా? సోపర్ి్ ని సోపర్ి్ ల ఉండనివవకుండా,
ఇల స్పపర్కింటర్టేనెమంట్ ఫీడ్ చేమడం వలో కొనిి వరాగలకి భంచి ఆదామం లభించచేామో కాన్న,
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అసలు ఆటలో ఉని భజా పోతోంది. ముఖయంగా, ఈ లీగ్లో పాయ్ంట్ అయాయక, దానికి
ప్రతిసపందన చపట్లో లేక నిట్టిరుపలో అయాయక, ఆ పాయ్ంట్ గురించి కెన ఉని వాళ్ుతో
మాటాోడుకునే వీలైనంత వాలూయ లలో మూయజిక. తలనొపిప వచేాల! అవసయమా?
ఇహ, ఎంటర్టేనెమంట్ అనాిక, బాలీవుడ్ వాళ్ళు లేకపోతే ఇండియాలో కుదయదుగా.
మూడో రోజున, అక్షయ్ కుమార్, అమీర్ ఖాన్, దీపిక దుకునే, రితేష్ ద్దశముఖ్ వచ్చారు. వాళ్ు
చేత డానుసలూ, పాటలూ కాకుండా, మిగతా ఆటగాళ్ుతో కలపి ఆట ఆడించ్చరు. ఆమీర్ ఖాన్,
రోజర్కు జట్టిగా ఆడాడు. సర్వ సరిగాగ చేమలేకపోయ్నా, మిగతా ఆట బానే ఆడాడు. మిగతా
వాళ్ళు ఉతిూతిూనే ఆడి కెకు జరిగారు. ర్కండో రోజున, అమితాబ్ ఫచాన్ వచ్చారు.

ది మూమెంట్:
గభయం కనాి ప్రయాణమే ముఖయభనే అయాంలో స్తకుూలు వినిపిన్నూంటాయ్. కాన్న, కోెసారి
ప్రయాణభంతా విన్నగాగ, అలసిపోయే విధంగా నడిచి, అనుకుని గభయంలోనే సేద తీర్న అవకాశ్ం
ఉంట్టంది. ఇది అలంట్ట అనుబవమే!
ఢిలీోకి ఫమలుద్దర్న ముందు ఎంతభందికి ప్రయాణం వెనుక కాయణం చపాపనో, అనిి
ప్రతిసపందనలు వచ్చాయ్. “వావ్! రోజర్ని చూసాూవా అయ్తే?” నుండి “ఏం పిచిా అంతగా
ముదిరిందా?” వయకూ ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు అనాిరు. సేిడిమంకు చేరుకునాిక అద్ద సాాయ్లో
పిచిా ముదిరిన వాళ్ుని చూసి ఆనందం కలగంది.
నేను పైన రాసినవన్ని దాదాపుగా అకెడికి వచిాన సామానయ ప్రేక్షకులందరికి, కొంచం
అట్ట, ఇట్టగా, వరిూసాూయ్. అయ్నా, ఈ కషాిలను అధగమించి (నాకు అకెడ రిచమైన
వాళ్ులోో) నాగ్పూర్, ముంబై, కలకతాూ, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నుండి కేవలం ఈ లీగ్
చూడాడనికే జనాలు వచ్చారు. తండ్రకూత్తరుో, తండ్రకొడుకులు, బామామ-భనవరాలు, అకెచలెోలు,ో
చినినాట్ట సేిహిత్తలు, ఈ లీగ్ కోసమే రిచమం ఏయపడడవాళ్ళు, భారాయ-బరాూ-ఇదేరు పిలోలు,
కొలీగ్స, కజిన్స - ఇల అనేక భంది వచ్చారు. వచిానవాళ్ులో చ్చల భంది ఫెదయర్ కోసమే
వచిానట్టినాిరు.
మామూలు టెనిిస్ కి ఇకెడి టెనిిస్ కి చ్చల తేడా ఉంది. టెనిిస్ లో సభమం
డతామనుకునే అనిి అంశాలను ఇందులోంచి పీకేశారు. అందుకని ఆట కొంచం కంగారుగా
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సాగనట్టి అనిపించింది. మొతాూనికి, క సట్కు ముపెలై నిముషాలకనాి ఎకుెవ టికూడదని
పాోన్.
అయ్నా కూడా ఆటగాళ్ళు ఆట మొదలెటాిక, టెనిిస్ తప భరో ధాయస రానివవకుండా
ఆడారు. మామూలు లీగ్ ఇది. వాళ్ు రాంకింగ్స కు ఏ మాత్రం తేడా రాదు. అయ్నా కూడా ప్రతి
మాచ చ్చల సీరిమస్గా ఆడారు. ఈ ఫారామట్, ఏ జట్టికి ఎవరు ఆడుత్తనాిరు, ఎవరికి ఎనిి
పాయ్ంట్టో వచ్చాయ్, ఎవరు గెలున్నూనాిరు అని వాట్ట మీద చ్చల గందయగోళ్ం, అయోభమం
ఉనాి కూడా కోరుి మీద ఇదేరు బాట్-బాల్ దావరా సంభాషించుకుంట్టనిపుపడు ధాయస
భరోచోట్టకి పోలేదు. అద్ద, ఆటలోని అందం. దానిి ఆసావదించగల ప్రేక్షకుడు భర్న ఇతయ
ఎంటర్టేనమంటో కోసం చూడడు.
ఆ అందానిి తారాసాాయ్కి తీన్నకెళ్ళురు ఫెదయర్, జోకోవిచ ఆడిన సట్లో. అంతకు
ముందు రోజునా ఫెదయర్ ఆడినా, ఆ ఆటను అందరూ ఎంజాయ్ చేసినా, ఆఖరి రోజున, ఆఖరి
సట్గా వీళిుదేరూ ఆడిన ఆట క భరుపురాని అనుబవం.
చ్చల భంది, ఇంట్లో రాజాల కూరుాని ట్టవిలో మాచ చూడక, కషాిలు డి సేిడిమంలో
చూడడం ద్దనికి అని వాపోత్తంటారు. దానికి నా సమాధానం. సేిడిమంలో, భనది ఎంతట్ట ప్రేక్షక
పాత్రే అయ్నా, భనకి భనం ప్రోతసహిన్నూని క్రీడాకారుడికి భధయ క అవయకూ సంభాషణ నడిచే
అవకాశ్ం పుషెలం. ఆ అవకాశ్ం కలస్పచిా, సంభాషణగాన్న మొదలైతే, కరి నుండి ఇంకొరికి
ఎనరీె ఫోో అవుత్తంది. ఆ ఎనరీె క్రీడాకారుడి చేత భరింత బాగా ఆడిసేూ, ప్రేక్షకులు భరింతగా
ఆనందించగలగేల చేన్నూంది. ఆ అనుబవం క జీవితకాలం పాట్ట భనతో నిలచిపోత్తంది.
దొరికిన ఆట్లగ్రఫులు, తీన్నకుని ఫోట్లగ్రఫులో ఈ అనుబవానిి వెంటనే టీవట్ చేమడానికి
ఉండదు. కాన్న, అంతకనాి దిలైన చోటే ఉండి, అవసయైనపుపడలో లకరించి పోత్తంట్టంది.
ఇదంతా వన్ వే ట్రాఫిక కాదని, ఆయా క్రీడాకారులు పోస్ి మాచ ప్రెస్ నోట్స లో చపిపనపుపడు
తెలున్నూంది. ఫెదయర్ కూడా తాను ఢిలోలో ఆడిన ఆటను భరిాపోలేను అని ట్టవటిర్, ఫేస్బుకలలో
సేిటస్ పెటాిడు.
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ఆ క్షణాలోో, ఆ రిసరాలోో అకెడ ఉనివార్కవవరూ ఆ అనుబవానిి భరిాపోలేరు. అది
అంతట్ట అనుబవం!
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