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‚అంతా జీవికే! జీవితం కోసం ఏం చేమటం లేదు.‛
(కథకుడు, కవి, చిత్రకారుడు, డిజైనరూ ఐన యభణజీవి ఇంటరూవూ ఇది. ఆమనకునన ఈ
ఐడంటిటీల్లో చిత్రకారుడూ, డిజైయోనే ప్రధానంగా తీసుకొని ఈ ఇంటరూవూ సాగంది.)

ఆరుు వైపు మీ తొల అడుగుల గురంచి చెండి?
నేను పుటిుంది కడజిల్లో రాజంపేట. మా కుటంఫంల్ల ఆరుసుులంటూ ఎవరూ లేరు.
నాకు మాత్రం కటి బాగా గురుతంది, పస్టు టం నేను స్కూలుకు వెళ్లోనపుడు, లక మీద
ఆంజనేమసావమి బొభభ వేసేవాణ్ణి. అక్షరాలు దిదదటం అంటే ఎందుకో నాకు చాల్ల డ్రై గా
అనిపంచేది. క పైకాోసు అబాఫయితో ఆంజనేమసావమి బొభభ లక మీద మేకుతో
గీయించుకునాన. మేకుతో గీసేత చెరగపోదు కదా. ఇక దానిన దిదుదతూ కూచునేవాణ్ణి. అట్లో
బొభభలనేది నాకు పచిి. కటో తయగతి నుంచీ.

అంత చిననవమసుల్లనే ఆ

మొదలవుతందంట్లరా?

నేననుకునేది ఏమిటంటే, (ఇది జ్ఞాకానిన ఎగాాజరేట్ చేమటం కూడా కావొచేిమో గానీ,)
నాకు ఆరేళ్ోకు మాటలొచాియి. మా ఇంటోో అందరూ మూగవాడేమో అనుకుని భందులూ
మాకులూ కూడా ఇపంచారు. ఆ ఎఫెకుు ఉంటందనుకుంట్లను. ఆ
ఇనీపరయార్టు కాంప్లోకుు, అందరల్లకీ తకుూవ అనన భావన... ప్రంచభంటే
అయిష్ుత ఏయడింది. జీవించాలంటే నా కోసం నాకు క ప్రంచం
అవసయభనుకునానను. నేను ఎనునకునన ప్రంచం బొభభలేమటం. ప్లదదగా
ఫ్రండ్సు ఉండేవారు కాదు, స్కూలంటే నయకం, రండు మూడు
తయగతల దాకా స్కూలుకి కాళ్లో చేతలూ టుకుని
తీసుకువెళ్లోవారు.

కూ

ఆటలంటే

మాత్రం

పచిిగా

ఆడుకునేవాణ్ణి. మిగలన సభమభంతా బొభభలు.
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అది ఇక నిరవరాభంగా కొనసాగుతూ వచిిందా?
ఎనిమిదో తయగతిల్ల అనంతపూర్కి వచాిం. ఆ తరావత కూడా దిహేను దహారేళ్ో
వయకూ అల్లగే కొనసాగంది. ఆయిల్ కలరూు, ఎనామిల్ కలరూు కూడా తెపంచుకుని వేసేవాణ్ణి.
తొమిభదో తయగతిల్ల ‘యువ’ త్రికల్ల వచిిన వడాాది పామమ బొభభ కటి వేమటం గురుతంది.
ఏది అసల్ల ఏది నకల్ల ఎవరూ తేలిలేనటుగా వచిింది.
బొభభలు ఎపుడు ఆపేశానంటే, దిహేడేళ్ో వమసుుల్ల నాకు ఇంకొక ఆలురేనటివ్
దొరకింది జీవితంల్ల. అది జిడుా కృష్ిమూరత. అంతకుమందుననదీ నాకు బొభభల మీద ప్రేభ
కాదు. జీవించట్లనికి అవసయం. అవి వేసుతంటే నాకు ఏం తెలమదు. ఈ ఆల్లచనలూ,
అవకతవకల భనస్కు అదంతా కూడా నిల్ల డిపోతే ఇక
ఉండదు కదా. ని అనేది ఎంత అదుబతమైనదో! అందుకే
వేశాను.

జిడుా కృష్ి మూ రత ప్రభావం ఏమిటి?
ఎపుడైతే జిడుా కృష్ిమూరత రచమభయామడో అపుడు
కాసత ఒదారు వచిింది జీవితానికి. ఈ కన్ఫ్పూజన్ఫ్ ఈ
కాంట్రడిక్షనుు ఇవనీన ఉననవే ప్రంచంల్ల అని కనపర్భ చేశారు
కృష్ిమూరత. అంటే భనమండే ప్రంచం వేరు కదా, అందుల్ల
నైతికమూ అనైతికమూ ఈ ఘయషణలు జరుగుతంట్లయి ల్లల. ఆ అనీన ని చేసి డిసుర్ఫ్ గా
ఉండేది మైండంతా. ఆమనిన చదువుకోవటం మొదలుప్లటిున తరావత, నేనొకూణ్ణి కాదూ ప్రంచం
అంతా ఇల్లనే ఉంది అని అయథమైంది. ఆ తరావత క రేంజ్ ల్ల కొంత ఒదారు. ఇక ఆ తరావత
బొభభలేమటం పూరతగా మానేశాను. దిహేడేళ్ో దాగా గలూరాత్రీ వేసినవాణ్ణి ఇక భళ్లో
మటుకోలేదు.

భర చదు ?
డిగ్రీ భధమల్లనే మానేశాను. అంతకుమందే నేను రషివాలీ స్కూల్లో talks కి వెళ్లోవాణ్ణి.
కసార అకూడ బొభభల ఎగాబిష్న్ కూడా ప్లట్లును. అది చూసి అకూడ ప్రినిుల్ మీరు ఎపుడైనా
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సరే వచిి పలోలకు చెవచుి అని ఆపర్ ఇచాిరు. బిమస్సు రండో సంవతుయంల్ల ర్టక్షలకు
మందు ఆ ఆపర్ గుర్తతచిింది. ర్టక్షలు రామకుండా ఉండట్లనికి అదొక దార అనిపంచింది.
ఇంటోో క ఉతతయం రాసి ప్లటేుసి రషి స్కూల్ కి వెళ్లోపోయాను. అకూడ ఆర్ు డిపారుమంటోో ఏడాదిననయ
ని చేశాను. తరావత సిథమితం లేక అకూణ్ణించీ వచేిశాను.
తరావత మా సేనహితలు మగుురన తీసుకుని ఢిలీో వెళ్లోపోయాను. ‚హరదావర్ పోదామ,
అకూడ బ్రహాభండంగా ఉంటంది, భంచు కొండలూ అవీ వుంట్లయి, ఆశ్రమాల్లో భంచి భోజనం
దొరుకుతందీ, జీవితానిన ఎంజ్ఞయ్ చేదాదం దండి‛ అని వాళ్ోని ఇన్ఫ్లోయెనుు చేసి
తీసుకుపోయాను. మా డబ్బఫలు టికెటోకు మాత్రం సరపోతాయి. హరదావర్ దాకా పోలేకపోయాం.
ఆగ్రా వయకూ వెళ్లో అకూణ్ణించి ఢిలీోకి నడుచుకుంటూ వెళ్లోపోయాం. అకూడ క బాటిక్ సెక్షన్లో
కొనానళ్లో ని చేశాను. (అంటే మైనంతో ఫటు మీద బొభభలు వేసాతరు.) క నెల పాట గడిపాం.
రోజుకి ది రూపామలచేివారు. వెళ్లోపోయేటపుడు చార్టాలకి డబ్బఫలవీ వాళ్లో ఇచాిరు.
తరావత అకూడైన రచయాలతో రండోసార నేను కూణ్ణి వెళ్లో ఏడాదిననయ ఉనానను. ఈసార
మా నానన డబ్బఫలచాిడు. ద్దదనిమిది వందలచిి ఏభనాన చేమరా అనానడు. కానీ ఈ సార
డబ్బఫలునానయి కదా. నేను అటుర్ఫ్లోపు. నా ఇష్ుప్రకాయం బొభభలు వేసాతనంటే అకూడేం నడవలేదు.
కూటి కూడా అమభడు పోలేదు. మా ఫ్రండ్స ఇంటోో కొనానళ్లో ఇఫఫంది డి భళ్లో వచేిశాను. ఆ
తరావత క ఆరనలుో భద్రాసుల్ల త్రికల్లో గానీ, సినిమా ఫీలుాల్ల గాని ఏభనాన ని
దొరుకుతందేమో అని తిరగాను.
చివరకి ఇక మా అనంతపూర్ తిరగ వచిి క సైన్బోరుా
షాపు ప్లటుకునానను. అది ప్లటిున తరావత రాసిందల్లో ‘యభణ ఆర్ు్’
అని నా కూ సైన్బోరుా మాత్రమే. మిగతా అంతా ఫ్రండూు పేకాట
ఫిల్లసఫీ డిసూష్న్ఫ్ు.. ఇది త అకూడ చేసిన నేం లేదు.
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హైదరాబాద్ ఎపుడు వచాిరు?
అటికే ఇంటోో ఆరథకంగా కూడా ఇఫఫంది ఉంది. మేం ఎనిమిది భంది పలోలం. మా
నానన ఫ్రూట్ు బిజినెస్ట చేసేవాడు. బిజినెస్ట భంచిదే, కానీ ఆమనకి జ్ఞగ్రతాత బమం లేకపోవటం
వలో నష్ుం వచిింది. అపుడు ఉదోమగానికని అోయి చేశాను. సమాధానం రాలేదు గానీ, నేను
హైదరాబాద్ వచేిశాను. 1980ల్ల, అటికి 24 యేళ్లోంట్లయేమో. ఆంధ్రభూమి ఆఫీసుకి వెళ్లత
అటికే ఆ పేోసుల్ల ఇంకో ఆరుసుును ఎంపక చేసేసుకునానరు. క సేనహితని దావరా ఇకూడ ఆర్టుస్స
క్రాస్టరోడ్సుల్ల క ప్రింటింగ్ ప్రెసుుల్ల చేరాను. ఏడాది సినిమా పోసుయోకి పేయోవీ రాయాల. క
ఏడాది చేశాను. అపుడు ‘ఈనాడు’ల్ల ఆరుసుులు కావాలని ప్రకటన వచిింది. బొభభలేసి ంపాను.
చలసాని ప్రసాదరావు ఇంటరూవూ చేశారు. అకూడే నాలుగేళ్లో ని చేశాను. తరావత కొనానళ్లో తాయ
అడవయుయిజింగ్ అసోసియేట్ుల్లను, స్రవంతి, లోకీ త్రికల్లోను ని చేశాను.
తరావత ‘ఉదమం’ వీకీోల్ల చేరాను. అకూడ కాసత సేవచఛగా ని చేసే అవకాశ్ం లభంచింది.
నా మీద వడాాది పామమ ప్రభావం ఎకుూవ. ఆమన బొభభలంటే ప్రాణం. బాపు అంటే అంత ప్లదద
ఆసకిత ఉండేది కాదు. ఎనీు రామారావు అభమానులకి అకిూనేని ఎటో నచిడో అటో నాకు బాపు అంత
నచేివాడు కాదు. కానీ ఈనాడుల్ల నిచేసేటపుడు (‘విపుల’, ‘చతయ’ల్లో) బొభభలు వేయాలంటే
అటేో లైన్ డ్రాయింగుు వేయాలొుచేిది. అకూడ భలీుకలర్ తకుూవ. సింగల్ కలర్, లేదా డఫల్ కలర్
ఉంటంది. లైన్ డ్రాయింగ్ వేమక తదు. అది నాకు ఇష్ుం లేదు, అంత ప్రాకీుసు కూడా లేదు.
అందుకని ఆ విష్మంల్ల నేను గోపీని ఫ్లల్ల అయేమవాణ్ణి. నా వయకూ గోపీ లైన్ డ్రాయింగ్ు
అలుమేట్, బాపు కనాన కూడా. ఆమన బొభభలన అల్ల దించేసేవాణ్ణి. ‘ఉదమం’ల్లకి వచాికా నాకు
ఏ హదుదలూ లేవు. నాకు నచిినటు వాటరుకలర్ుతో వాష్ వరుూ వేసేవాణ్ణి. చాల్లభంది
మెచుికునానరు దానిన.
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ప్లయింటింగ్ మీదకు ఆసకిత ఎపుడూ భళ్ో లేదా?
ఈ బొభభలేసేత ఇమీభడిమట్ డబ్బఫలొసాతయి, ఇపుడు కూడా కవరుపేజీ లేసేత
డబ్బఫలొసాతయి, కానీ ప్లయింటింగ్ు వేసేత డబ్బఫలెవరసాతరు నాకు. ఆ ప్లయింటింగు లేయాలీ,
తరావత మారూటోో కిోక్ కావాలీ, ఇల్ల ఏవో ఉంట్లయి. ఇమీభడిమట్గా ఐతే డబ్బఫల్రావు. నేను
డబ్బఫలు ఇమీభడియెట్ అవసయంగానే ఫతికాను జీవితభంతా. డబ్బఫలు ఎకుూవొచిిన రోజుల్లో
కూడా జ్ఞగ్రతతయితే లేదు. చాల్లభంది ఆరుసుల్ల
ు గే
ో . ఆరుసుులు కాదు, చేతినివాళ్ో ల్లగే. ని
ఆనందం ఆ రండూ మఖ్మం వాళ్ోకి. డఫఫనేది మూడోది. అదే లక్షణంతోనే డబ్బఫలు ఎకుూవొచిిన
రోజుల్లో కూడా దానిన ప్లదదగా టిుంచుకొనేది లేదు, మందు ఆ డబ్బఫలన ఆనందంగా
మారుికోవాల, దాచుకుంటే ఏమొసుతంది. నానెుస్ట అది. ఈ ఆటిటూమడ్స వలో డబ్బఫలు ఎపుడూ
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అవసయమండే రసిథతిల్లనే ఫతికాను. ఇపుడు 58 యేళ్లోచిినా కూడా ‘ఈ నెల యెట్లో’ అననటేు
ఉంటంది.

సరే, ఉదమంల్ల ఎనానళ్లో చేశారు?
ఐదేళ్లో చేశాను. మూసేమక మందే వచేిశాను. అకూడ ననున అనవసయంగా యూనిమన్
ప్రెసిడంటగా ఏదో ప్లట్లురు. అకూడ ఏదో ఒవరాక్షను చేసి అందర్టన ఫండబూతలు తిటేుసరకి వాళ్లో
అసలు ఈ కాంపండుల్లనే నువొవదుద అనేసి విజమవాడకి ట్రాన్ుపర్ చేసారు. నేను రజైన్ చేశాాను.
అటినంచీ భళ్లో ఉదోమగంల్ల చేయలేదు. అదే ఆఖ్రు ఉదోమగం. ఇటికి పాతికేళ్ోయింది. ఇటి
దాకా ఫ్రీల్లనుర్ గానే ఉనానను.

ఫ్రీల్లనుర్ అంటే ఏమేం చేశారు?
అనీన చేశాను. డిజైన్ఫ్ో, కంప్లనీ ల్లగోలు, ఎంఫోమూు, పేర్ ఆడూు, కంప్లనీస్టకీ
రమలెసేుట్కీ బ్రోచరూు... చాల్ల చేశాను. ఫహుశా ఇల్లంటి ఫ్రీల్లన్ు ఆరుసుుల్లో మొటుమొదట
కంపూమటర్ కొననది నేనే. 1996ల్ల... అపుడు కంపూమటరే రండు లక్షలయింది. అంత డబ్బఫ
ప్లటిునా ఆపల్ కంపూమటరు చాల్ల చినన కనిపగరేష్న్ ఉననదే వచిింది. అపుడు ఫొటోషాపు ప్రైభర్ట
వెయషన్ ఉండేది. అందుల్లనే త్రిపుయనేని శ్రీనివాస్ట ‚హో‛ అనే పుసతకం మొతతం డిజైన్ చేశాను. దానికి
చాల్ల వరుూ చేశాను. అ చినన కనిపగరేష్న్లో చేమట్లనికి క నెల టిుంది.

కవర్ పేజీ వరుూ ఎటినంచి మొదలుప్లట్లు రు ?
ఉదమంల్ల ఉననపుడే మొదలుప్లట్లును. ఈ పాపులర్ యచయితలు
మండమూర, భల్లోది వీళ్ళందరవీ చాల్ల చేశాను. అంతా మానుమవలే.
స్ప్ేమిష్న్ ఉండేది, బొభభ అవసయమైతే వేమడం, పేరు కట్ చేసి అతికించి
ప్లటుడం... అల్ల అటోో చాల్ల తెలుగు నవల్ుకి చేశాను. ఎపుడైతే ఆ
కభరషమల్ నవలల సామ్రాజమం కూలపోయిందో, కొంచెం గాప్ తరావత ఈ
స్సరమస్ట కథకులు, కవులూ వీళ్లో మొదలయామరు. ఆ సామ్రాజమం ఉననపుడు
వీళ్ోంతా ఉనానరో లేదో కూడా నాకు తెలమదు. నాకు సాహితమంతో ప్లదదగా
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టచ్ లేదు. సాహితమంతో నాకు రచమం ఎపుడు మొదలైందంటే నా ‚తత థ‛ కథల పుసతకం
వచాిక. మొదటి కథ ‘మేధావిని కరచిన కుకూ’ అని 1986ల్ల ‘లోకి’ల్ల వచిింది.

అటి కభరష మ ల్ సాహితామనికీ, ఇపుడు ఈ స్సరమస్ట సాహితామనికి భధమ
కవరుపేజీలు విష్మంల్ల ఎల్లంటి బేధం ఉంది?
అంటే, క కభరషమల్ నవలకు కవరుపేజీ సౌష్ువంగా ఉండాల. ఎందుకంటే దాని
పాఠకులు వేరే, వాళ్ోకు కాసత కమూమనికేటివ్ గాన్ఫ్, సష్ుం గాన్ఫ్, గాఢంగా ఉండాల కవరుపేజి.
కవితావనికి వచేిటటికి... కవితవమే క ఎక్ుప్లరమెంట కదా. అది అనిన సౌష్ువాలీన డిసాాయ్
చేసే క ఎక్ుప్లరమెంట. కాఫటిు కవితావనికి కవరుపేజీ కూడా ఎక్ుప్లరమెంటల్ గానే చేయొచుి.
దీనికి రూల్ు రగుమలేష్న్ు లేవనే అనుకోవచుి. నేనైతే ఏం పాటించలేదు. కభరషమల్ వాటికి కొంత
పాటించేవాణ్ణి, కంటికి నదురుగా ఉండాలనేసి.
కవరుపేజీ అంటే బాగుండటమూ బాగోకపోవటమూ అనేది మఖ్మం కాదు నా ఉదేదశ్ంల్ల,
కొతతగా ఉండటం, ప్రతేమకంగా ఉండటం మఖ్మం. దానేన అందం అనాల నా ఉదేదశ్ంల్ల.
అందభంటే ఎనీుఆర్ మకుూల్లగా సావిత్రి కళ్ో ల్లగా కాదు, అందభంటే కొతతగా ఉండటం అని
నేననుకుంట్లను. అదే ఎపుడూ అనుసరంచాను. ఈ కవితావనికీ, స్సరమస్ట సాహితామనికి వేసే
కవరుపేజీల విష్మంల్ల పూరత సేవచఛ తీసుకుంట్లను. పూరత సేవచఛ. కయకంగా చెపాల అంటే
ఆట అనుకోండి. ఆడుకునాన!

ఇపుడు చేసే ని అంతా జీవిక మాత్రమే అంటనానరుగా. భర వాటితోనే
మీల్లని ఆరు సుు సంతృపత చెందుతనానడా?
ఊ.. చాల్ల! అంతా జీవికే! జీవితం కోసం ఏం చేమటం లేదు
నేను. జీవితం అంటే... ఇది చేమకపోతే నేనుండలేను, నాకు చాల్ల
అవసయం ఇదీ... అననది లేనే లేదు. అసలు నాకే గనుక ల్లటర్ట
తగలనటుయితే నేను బొభభలు వేమను, కవరుపేజీలేమను, ఏం
చేమను. ఊరకే అట్లో తిరుగుతూ తాగుతూ కూరుింట్ల. ఏం అవసయం
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లేదు. ‚ఇదిగో అతనే కవర్ పేజీలేసే ఆరుసుు చూడు‛ అని చటో కొటిు, ‚చూడు చూడు అతనే!‛
అనీ... అంతా నానెునుు. చెతత.

ఫహుశా ‚వేయాలీ‛, ‚లేదంటే ఉండలేను‛ అనన కంలష న్ మీయననటు ఆ
దిహేడేళ్ో వమసుల్ల జిడుా కృష్ి మూ రత అపుడే పోయిందేమో.
పోయింది కదా! అసలు ఆరేు అవసయం లేకుండా పోయింది. ఇక అణ్ణించీ జీవిక. అంతే.
జీవిక కాకుండా నేను చేసిన నులేభనన ఉంటే కవితావలు, అపుడపుడూ కథలు రామటం. అవి
రండే ఏదో నాకోసం నాకు బాగుంటందని రామటం.

బొభభల మీద పోయిన ఆసకిత యచన మీద ఎందుకు పోలేదు?
ఈ విష్మం గురంచి నేన్ఫ్ ఎపుడూ ఆల్లచించలేదు. ‚యచన జీవికకు ఏం
యగబెటుకపోయినా రాసుతనానరు, భర ఆ ని బొభభల విష్మంల్ల ఎందుకు చేమటం లేదూ...‛
అననది కదా మీ ప్రశ్న? ఫహుశా నేనేభనుకుంటనాన అంటే, బొభభలు వేస్స వేస్స ఆనందం
పోయిందేమో. ఈ త్రికల్లో నేిసి నేిసి రోజుకి నాలుగైదు బొభభలు అనివాయమంగా వేయాలు
రావటం వలో బొభభల మీద ఆసకిత పోయి ఉంటందనుకుంట్లను.
అసలు ఆ దిహేడేళ్ో వమసుుల్ల కృష్ిమూరతని చదువుకుననపుడు బొభభల మీద ఆసకిత
ఎందుకు పోయిందంటే, అపుడు నాకు ఆలురేనటివ్ దొరకింది. ఈ జీవిక అనేది ఎపుడొచిిందంటే
నాకు ప్లళ్ోయినాక వచిింది. ఇంకొకళ్ోకి భనం ప్లట్లులున రసిథతి వచిినపుడు అది స్సరమస్ట
అవుతంది. భన వయకే అయితే సరే ఇపుడు తినపోతే చసాతమా ఎలుోండి తిందాంలే అనుకోవచుి
గానీ, ప్లళ్లోనీన పలోలీన మీరు తినొదుద ఇపుడు డబ్బఫలేోవూ అని చెట్లనికి కుదయదు
కదా. ఇక అణ్ణించీ జీవిక కోసమే వేశా బొభభలనీన. అంతే తపంచి వాటి మీద
పాసినేష్న్ఫ్, గాోభరూ ఏవీ లేవు. భ్రభలు లేవు.
కొనిన బిటుర్ ఎక్ుపీరమనెుస్ట కూడా ఉనానయి. క కవి తన సేనహితనితో
వచిి ననున అతనికి రచమం చేస్కత ‚ఇతను యభణజీవి అని ప్లదద ఆరుస్టు అండి,
ఆంధ్రదేశ్ంల్లనే ఇతణ్ణి కొటేువాడు లేడూ‛ అని రచమం చేశాడు. నేను... ‚లేదండీ
అట్లో అనొదూద. నాకు తెలుసు. మీకు తెలీదు. ఎందుకంటే మీది ఈ లైన్ కాదు. మీరు
patrika.kinige.com

కవి. మీకు ఆర్ు గురంచి తెలయాలున అవసయం లేదు. చాల్లభంది
ఉనానరు నాకంటే బాగా చేసేవాళ్లో. బాగా డిజైన్ చేసేవాళ్లోనానరు.
బాగా వేసే వాళ్లోనానరు.‛ అనానను. ఆమన ఫీలయామడు. ‚మిభభలన
పొగడితే నాకేం వసుతందండీ. నాకేం అవసయం?‛ అనానడు. నేను
చేతలుటుకు చెపాలొుచిింది, ‚మిభభలన హర్ు చేమట్లనికాూదు.
నాకే

ల్లల

గలీుగా

అనిపంచింది.

క

అఫదధం.

దానిన

తటుకోలేకపోయానేనను. అయథం చేసుకోండి, అని చెపాను.‛
కాఫటిు... దీని మీద నాకు గౌయవమేం లేదండి. కీరత, ప్రతిష్ులు, అప్రిసియేష్న్ు... అనీన.
అంటే అప్రిసియేష్న్ బాగుంటంది. కానీ నిజంగా అప్రిసియేష్న్ అయి ఉండాల. అల్లగాక క
ఉదేదశ్ం భనసుల్ల ఉంచుకుని అనేది ఎపుడూ బాగుండదు. మకూూ మొహం తెలీని వాళ్లో ఫోన్
చేసి ‚ఈ కథ బాగుంది, కవరుపేజి బాగుందీ‛ అనాన బాగుంటంది.

మీ దృషిు ల్ల కవరుపేజీకి ఉండాలున ప్రధాన లక్షణాలు ఏమిటి?
ఇంకొక పుసతకం గురుతకురాకూడదు. ఇదొకూటే... కింద ఉలక్షణాలెనుననాన, ప్రధానలక్షణం
ఇదొకూటే. బాలేకపోయినా పరేోదు, కానీ అది unique గా ఉండాల. అది మఖ్ం... పుసతకానికి.
అది అందవికాయంగా ఐనా ఉండొచుి గానీ, కరల్లగా ఉండకూడదు.

కవరుడిజైన్ కు ప్రేయణ ఎల్ల

?

పుసతకం ఇవవగానే అది మొతతం చదివినా చదవకపోయినా దాని సారాంశ్ం టో క
అవగాహన ఐతే ఉంటంది. ఇక అకూణ్ణించి మైండ్స వర్ూ ఏమీ ఉండదు. అటికపుడు కూచుని
క ఆటల్లగా గీసేసాత. అదో ండగ. అంతే. ని కాదు, నిల్ల ఉండే ఫరువు లేదు, కానీ ఆనందం
ఉంటంది. నేనైతే రమలసిుక్ ఆర్ు చేమటం లేదు. ఫ్రీ సోాక్ుతో చేసుతంట్ల.
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ఇలో సేా ట రుగా చేసినపుడు రమలసిు క్ వరుూ చేశారుగా, అది పూరత గా ఎందుకు
వదిలేశారు? కంపీో ట్ ఆబ సాా క్ు గా—
అబసాాక్ు అనలేను. సుయిలైజ్ా, అనొచుి. అది ఎందుకొచిిందంటే, లెకాూ కాూ
ఉండకూడనుకోవటం వలో. మకుూ వేశాం, దానికి ఇంత దూయంల్ల కనున ఉండాల... ఈ
రమలసిుక్ కొలతలు కాదనుకోవటం వలో. ఎందుకంటే అందుల్ల అంత ఆనందం ఉండదు. ఆ
కొలతలు వేస్స వేస్స వియకిత పుటిుంది. ఉదమంల్ల వేల బొభభలు వేశా. ఆ కొలతలు కూకు
తీసేమటం వలో అది సుయిలైజ్ అయింది, అంతే. ఆర్ు మైనస్ట కొలత ఈజ్ సుయిలైజేష్న్.
జనానికూూడా అది నచిినటుంది. లేదంటే భళ్లో నా దగుయకు రారు కదా. అది నా అదృష్ుం. నాకు
ఇష్ుమైన వరుూ జనానికి నచిటం. వాడంట్లడు కదా సినిమాల్ల, జనం కోరేది భనం చేమటమా,
భనం చేసేది జనం చూడటమా అని. అట్లోగ.

కపుడు బాపు, మోహన్, బాల, చంద్ర ల్లంటి ఆరు సుు ల బొభభలు భన
కవరుపేజీలన అలంకరంచాయి. ఇపుడు అల్లంటి illustration based
కవరుపేజీలు ఎందుకు తగు పో యాయి?
అంటే, ఉనానయి గానీ తకుూవునానయి. ఎందుకంటే, ఇపుడు కంపూమటరోో యంగులు
వేమటం చాల్ల సులువు, మాయిటం కూడా చాల్ల సులువు. ఇంతకుమందు చేతోత వేసే రోజుల్లో
యంగులు మారాిలంటే పేరు కూన ప్లటిు భళ్లో వేయాలుందే. కాఫటిు ఈ సౌలబమం వలో
కంపూమటరోో భనకు నచేింతవయకూ సులువుగా మారుికుంటూ పోవచుి. ఆ సౌలబమం వలో నా
వయకూ నేను ఇలోసేాష్న్ు లేని కవరుపేజీలు ఎకుూవ వేశాను.

కవరుపేజీ వేమట్లనికి కష్ు  డిన పుసత కా లు?
కష్ుడిన పుసతకాలునానయి. అవేమిటంటే, యచయిత బాగా ఇంటర్ఫిమర్ అయిన
పుసతకాలు. అయితే చాల్లభంది యచయితలు నాకు free hand ఇచాిరు. ఇల్లగే వేయాల
అననవారు తకుూవే. ఫహుశా నేను కూడా కథలూ కవితవం రాసాను కాఫటేుమో తెలీదు, నాకే
వదిలేసాతరు. వటిు ఆరుసుునైతే దగుయ కూరుిని చెట్లనికి ప్రమతినంచేవారేమో. నేను అవి కూడా
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చేశాను కాఫటిు, ఇతను ఈ మూడింటినీ దృషిుల్ల ప్లటుకుని చేసాతడు అనే గుడిానభభకం ఏదో
ఉననటుంది. ఎవరూ వేలుప్లటురు.

మీరు ఇష్ు  డిన మీ కవరుపేజీలు?
‚అసితతావనికి అటూ ఇటూ‛ - భధురాంతకం నరేంద్ర; ‚ఇతయ‛ - శ్రీకాంత్; ‚ంటర
దీసతంబం‛ - అని క కవితల పుసతకం; ‚బా‛ - యహభతల్లో... ఇవి వెంటనే గుర్తతచేివి.

ప్రంచసాథ యి ల్ల వసుత నన కవరుపేజీలకీ భన కవరుపేజీలకీ తేడా ఏమిటి?
వాళ్ోకు

ఎక్ుప్లరమెంటేష్న్కి

ఎకుూవ

అవకాశ్ం

ఉంది.

అంటే

సైకల్లజికల్

ఎక్ుప్లరమెంటేష్న్ కాదు, ఫిజికల్ ఎక్ుప్లరమెంటేష్న్. అంటే డబ్బఫప్లటిు ఫోటోలు కొనటం,
శ్రభడి తీమటం ఇల్లంటి వాటికి అవకాశ్ం ఉంటంది. ఇకూడ
ఎవరూ ఫొటో కొనట్లనికి కూడా ఇష్ుడరు. కోూసార ఫోటో ఆరేడు
వేలు ఉంటంది. దానికి అంత రడీగా ఉండరు. పైగా అంత స్సను కూడా
లేదు భన తెలుగు సాహితామనికి. డబ్బఫలొసేత డబ్బఫలుప్లటుడానికి
ఎవరైనా సిదధడతారు గానీ... ఎట్లోగూ డబ్బఫలు పోగొటుకోవట్లనికి
రడీ అయే ఏ కవి ఐనా కవితవం వేసేది... అందుల్ల ఇంకా డబ్బఫలు
పోగొటుకోవాలంటే పాం బాధే కదా. కాఫటిు కవరుపేజీల మీద అంత
స్సరమస్ట ఎక్ుప్లరమెంటేష్న్ చేసే రసిథతి లేదు తెలుగు సాహితమంల్ల.

తెలుగు కవరుపేజీల్ల మనుభందు ఏం మారులు చూడబోవచుి...
మారులంటే చెలేం. నేను ఇంకొనానళ్లో వేసాతను. ఈల్లగా కొతత చూపుతో కొతత సోాక్ుతో
అదుబతమైన వాళ్లో వసాతరు. అది భనం ఊహించలేం ఇపుడు. వాళ్లో వచిినపుడు మీరు
తెలుసుకోగలరు గానీ, మందు ఊహించలేరు.

కవరుపేజీలకి ఫొటోషాపు వలో జరగన భంచీ, చెడూ?
భంచి అంటే నాణమత ప్లరగంది బాగా. చెడు ఏంటంటే, ఈ ఫొటోషాపునీ ఇట్లోంటి
టెకానలజీలని అందుకోలేకపోయిన ఆరుసుల
ు కి తిండి లేకుండాపోయింది.
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డిజై

విష్మంల్ల మీ సు యి ల్ అని మీయనుకునే కొనిన అంశాలు చెండి?
ఇపుడు శీల్ల వీర్రాజు ఉనానయనుకోండి, ఆమనకొక సుయిలు ఉంది, ఆమన కొనిన వేల

కవరుపేజీలు వేశారు, కవితవం అంటే శీల్లవీర్రాజు వేయాలుందే. అల్ల వేసేవాళ్లో. చూడగానే
ఆమన కవరుపేజీ అని తెలసిపోతంది. అల్ల క శైల మెయింటన్ చేసేవారు. అక్షరాలు క
ోస్టపాయింట. ఆమన క సంత శైలల్ల అక్షరాలు రాసాతడు. నా విష్మంల్ల నాదంటూ క
సుయిల్ ఏమీ లేదు. ఈ టెకానలజీని వాడుకుంటూ వేమటం వలో, నేను క ఆరేడు యకాలుగా
వేసాతను. ోస్ట, నాదంటూ క అక్షరాలు డవలప్ చేసుకోలేదు నేను. శీల్లవీర్రాజు అక్షయం, మోహన్
అక్షయం, అనవర్ అక్షయం... ఇట్లో ఉనానయి కదా. అది నాకు లేదు. మొతతం ఫ్లంటే వాడతాను.
కాఫటిు నా వరేూమీ అంత ఇండివిడుమవల్ శైలతో ఉండదు. ఎటో బ్బదిధ పుడితే అట్లో వేస్కత
పోతంట్లను.

ఇకూడ ఆరు సుు ల్లో మీకు ఇష్ు మై నవాళ్లో .
పాతవాళ్ోల్ల నాకు వడాాది పామమ, గోప, ఎస్ట. ఎమ్. ండిట్ అని కేలెండరుో వేసాతరు..
ఆమనా ఇష్ుం.

ప్రంచ ఆరు సుు ల్లో ఎవరు ఇష్ుం ?
Paul Klee, Picasso Francis Bacon, Basquiat... వీళ్లో ఇష్ుం.

ఇండిమన్ ప్లయింటరుో ?
తాయెబ మెహతా, డిసౌజ్ఞ, అరతా సింగ్

అబ సాా కుు శైలపై మీ అభప్రామం...
ఈ జవాబ్బని ఆర్ు యంగా చెడం కనాన కొంత కవితావనిన కూడా కలుపుకోవటం
అవసయం. బొభభ అనేది ఎటోయినా ఉండొచుి. కానీ క దాలతో తయారు చేసిన కవితావనికి
దానికంత సేవచఛ లేదు. కనీసం ఆ దాలనయినా వాడాలగా. కుకూ అంటే ‚కు‛ అని రాసి
వదిలేమలేం కదా. పూరతగా రాయాలుందే. కాఫటిు కవితావనికి కొనిన రూలూు రగుమలేష్న్ఫ్ు
ఉనానయి. కాఫటిు ఈ అబసాాకుు అనేదానిన ఎట్లో అయథం చేసుకోవాలని నేననుకుంట్లనంటే... ఇపుడు
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క బొభభల్ల నది, కొండ, ఆకాశ్ం ఉనానయి. చూసి ‚అబోఫ
చాల్ల బాగుంది, కొండ కొండల్లగే వేశాడు, ఆ నది చూడు నీళ్లో
ఎల్ల మెరుసుతనానయో, అచిం నిజంగా చూసుతననటేు ఉంది‛
అనొచుి.

అది

తకుండా

క

క్రాఫ్లు.

అచింగా

కాపీ

చేమటభనేది అది చాల్ల వింతగా ఆనందంగా అనిపసుతంది
భనిషికి. క భనిషి ఈ ని చేశాడే అని. ‚సేమ్ దించాడబాఫ‛
అననదే ఆనందం, అదే అచీవెభంట రమలసిుక్ ఆరుుకి.
కానీ అబసాాకుు దగుయకు వచేిసరకి, కంటికి అతీతంగా, భనసుల్ల కలగే ఇంప్రెష్న్ మఖ్మం
(భనసు అనేది అంత కాంక్రీటగా ఉండదు; ఆ భనసు కదులుతూంటంది, కరుగుతూంటంది,
నిలకడ ఉండదు). అంటే అల్ల క భౌతికమైనది మానసికమైనపుడు కలగే ఇంప్రెష్నేు అబసాాకుు
అని నేననుకుంట్ల. ఇపుడు ఆ నది, కొండ, ఆకాశానేన అబసాాకుుగా వేసేసేత... పైనొక నీలం,
కిందొక నీలం, భధమల్ల బ్రౌన్ వచేిసుతంది.

కళ్ టో మీ దృకథం...?
ఆర్ు అంటే నేను నెయవస్ట వీకెనస్ట అనుకుంట్ల. బొభభలనే కాదు, కవితవం కథా ఇవనీన కూడా.
స్సరమస్ట ఆరుసుుల గురంచి నేను చెపేది. ఫేక్ వాళ్ో గురంచి కాదు. వాళ్ో నరాలు చాల్ల ఫలంగా
ఉంట్లయి. రమల్ ఆరుసుు అంటే నెయవస్ట వీకెనస్ట ఉంటందీ అని నేననుకుంట్ల. దాని వలో చాల్ల
ఇఫఫంది డతాడు. దాని వలో వాడు ఇంట్రావరుు అవుతాడు. నాకూ ఉంది. అద్దంత క్రూయమైందో
నేను చాల్ల యేళ్ో క్రితమే గ్రహించా. దానునంచి ఫమటడట్లనికి ఇంకా ప్రమతనం చేస్కతనే ఉనాన.
ఆర్ు పోయినా పరేోదు. దాని వలో అతిగా ఆల్లచించటమూ, అతిగా ఫీలయిపోవటమూ,
బమడటమూ, ఆ ఛండాలంల్లనే ఫతకటం... ఫమటకు రాలేక. ఇంట్రావర్ు్కి ఫమటకు వచేి
అవకాశ్ం చాల్ల తకుూవ. ఎకూడకు పోయినా భళ్లో తీసుకువచిి అకూడ డేసుతంది. అదేదైనా భంచి
దృశ్మం చూసుతనాన కూడా టక్భని వాణ్ణన తీసుకెళ్లో భళ్లో మరకిగుంటల్ల వేసేసుతంది. దాని వలో
గొ ఆర్ు పుట్టుచుి, గొ కథ రాయొచుి గానీ... వాడిల్ల వాడికి అది నయకమే. అది జైల్లో
ఫతకటం. చాల్ల ఘోయం. ఎదుటి భనిషిని చూడలేడు. ఊరకే రాసాతడు గానీ.. ఈ పాత్రలూ ఈ
సనినవేశాలూ అవీ ఇవీ అని... ఏవి రాసినా అవి బాగానే అనిపసాతయి. ‚కారకుయయిజేష్ను
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ద్దఫఫతినలేదూ‛ అని ఊరకూరకే అంటంట్లరు కదా... ఉటిు మాటలవనీన. ఆ పాత్ర ఆ మాట
కాకుండా ఇంకో మాట మాట్లోడినా కూడా అది బాగానే ఉంటంది. ఆరుసుుకి మాత్రం నయకం. ఆర్ు
అంటే శామే. శాగ్రసుతలే దానిన ఆశ్రయిసాతరు. ఆరోగమంగా ఉననవాడికి ఆర్ుతో నేమంది?

భర కొందరు చాల్ల peaceful గా, boisterous గా, హుందాగా కనిపసాత రు
కదా...?
నేను దానికి జవాబ్బ చెలేను. కటి వాళ్లో ఆరుసులు
ు కాకుండాననాన పోవాల, లేదంటే
వాళ్లో హుందాగా కనిపంచేది నటననాన అయుండాల. లేదా నా సేుటెభంట తయినా కావాల. కానీ
ఇది గాఢంగా నమభతనాన. ఇంతవయకూ తని ఋజువు కూడా కాలేదు నాకు.
అంటే మిగతావాళ్ోంతా ఆరోగమవంతలని కాదు. ఎజి ఆఫీసుల్ల ఉదోమగాలు చేసుకుంటూ,
సామంత్రం అయిదుగంటలకు ఇంటికి వెళ్లో, దధతిగా ఫతకుతంట్లరుగా... వాళ్ోందరూ
ఆరోగమవంతలని కాదు నా ఉదేదశ్ం. కానీ వీళ్లో డే సపరంగ్ మాత్రం వాళ్ోకు ఉండదు. ఉటిునే ఆర్ు
గీమటం కోసం కథ రామటం కోసం కాదు ఆ సపరంగు. సపరంగ్ ఇన్ లైఫ్. సంఫంధాల్లో,
భనుషుల్లో. అయథం కారు భనుషులు ఆరుసుులకి. ఏదో రాసాతడు గానీ తెలసినవాడిల్లగా... వాడి
భనసతతవం ఇదీ, ఆమె ఇట్లోంటిది, ఇట్లో నవివందీ, దీని ఉదేదశ్ం ఇదీ... అని, వాడికేమీ తెలమదు.
ఎదుటిభనిషి ఏభనుకుంటనానడో తెలీదు, ఏం ఆల్లచిసుతనానడో తెలీదు. మామూలు భనుషులకు
తెలుసు, వాడేం ఆల్లచిసుతనానడో, ఏం చెపేత సంతోషిసాతడో అనేది. కానీ ఆరుసుులకు తెలమదు. వాడి
ధామసే వాడికి. ల్లల్లోలే తిరుగుతంట్లడు. ఆరుసుులెవరూ జీవితంల్ల మానవసంఫంధాల్లో
సకెుస్టఫ్లల్ కాదు.
నాకు ఇదే ఇష్ుం. ఆరూు, కవితవం, కథలకంటే కూడా... ఈ జీవితం గురంచి
ఆల్లచించటం, మాట్లోడటం... ఇదే ఇష్ుం నాకు. ఏంటిది, ఏం చేయాల దీనిన, చచేిల్లపుల్ల ఏం
చేమట్లనికి లేదా, మాయుం లేదా, ఏం ఆలుర్ చేమట్లనికి లేదా...

భర జిడుా కృష్ి మూ రత మీకు ఏ జవాబూ ఇవవలేదా?
ఏం లేదు. ఎవరూ ఏమీ ఇవవరు. నాలుగైదేళ్లో జిడుా కృష్ిమూరత ప్రభావంల్ల ఉనానను. బానే
ఉనానను. కానీ it leads no where. ఎకూడికీ తీసుకుపోదు.
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