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బాపు బాలి లెయాండ్కర్ రాక్వెల్
బోర్ అనిపాంచిన్పుడు బొమ్మలేస్తాం , బొమ్మలేసి బోర్ అనిపాంచిన్పుడు బోర్ కొట్టాంచని
పుసతకమేదైనా అాందుకుాంటాం, అటువాంట్ ఇటీవలి పుసతకాం పేరు “నారమన్ రాక్వెల్ - మై
అడ్ెాంచర్్ యజ్ యన్ ఇలస్ట్రేటర్.” ఇది చిత్రకారుడి ఆతమ కథ (రాక్వెల్ ఇరవయ్యా శ్తాబ్దపు
అమెరికా అదుుతాల్లో ఒకరు, తన్ ఎన్భై నాలుగు సాంవత్రాల జీవిత ప్రస్ాన్ాంల్ల దాదాపు అరవై
యేళ్ళపాటు వేసిన్ పెయాంట్ాంగ్ లల్ల అమెరికన్ జీవితానిి ఆయన్ ఆవిష్కరిాంచారు, బ్హుశా
నారమన్ రాక్వెల్ బొమ్మలపై వచిిన్నిి పుసతకాలు మ్రే చిత్రకారుడివి రాలేదాంటే అతియ్యశ్కిత కానే
కాదు) ఈ పుసతకాం ల్ల “ది మానిియన్ ఆన్ టాం మాంట్ రోడ్” అనే భాగాంల్ల రాక్వెల్ తను
ఆరాధాంచే ఒక చిత్రకారుదు జేసీ లెయాండ్కర్ గురిాంచి 10 పేజీల జ్ఞాపకాలు వ్రాశారు. అవి
చదువుతాంటే ఎపుుడో 12 సాంవత్రాల క్రితాం చిత్రకారుడు బాలి
గారు నాకు చెపున్ ముచిట ఒకట్ జ్ఞాపకాం వచిిాంది. ఒకరితో
మ్రొకరికి సాంబ్ాంధాం లేని వేరు వేరు దేశాల, భాష్ల, ప్రాంతాల
చిత్రకారులు ఒకొకస్రి బొమ్మని, కాాంపొజిష్నిి, కార్టటన్ ల్ల
ఐడియని

ఒకేలా

గీయడ్మ్నేది

చాలా

సరెస్ధారణమైన్

విష్యాం, కాని ఇకకడ్ బాలి గారికి, రాక్వెల్ వ్యరికి తమ్ అభిమాన్
చిత్రకారులతో కలిగిన్ అనుభవాం దాదాపూ ఒకేలా వుాండ్టమే
విశేష్ాం.

రాక్వెల్ వ్రాసిన్ ముచిట
ముకుకని ఓవెన్లో ఉడుకుతున్ి టరిక మాాంసాం ఘుమ్ఘుమ్ లకు అట్ట పెట్ట చూపులను గది
కిట్కీలకు ఆపుగిాంచా, ఎటటకేలకు ఎదురు చూస్తతన్ి ఐదున్ిర గాంటల సమ్యాం కానే వచిిాంది.
కాస్ట్రపట్కి వీధ చివరోో కన్పడ్డారు లెయాండ్కర్, అతని తముమడు. అనాిదముమలిదదరు ఒకే రకమైన్
తెలో చొకాకలపై నీలిరాంగు కోటుో తడుకునాిరు, తలల పై ఒకే రకాం టోపీలు, చేతుల్లోని పేము
బెతాతలు కాళ్ళకున్ి తోలు బూటుో ఒక పదదతిల్ల ఒకే సమ్యనికి నేలకు తాకుతునాియ. లెఫ్టట రైట్
లెఫ్టట రైట్ గతి తపుని మిలట్రి కవ్యతు మా ఇాంట్ వైపు న్డిచి వస్తతన్ిటుటాంది.
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ఇరువుర్ట ఇలుో చేరీ చేరాంగానే ఒకక ఉదుటున్ వ్యళ్ళ మొహాం మీదే తలుపు తెరిచి “గుడ్
ఈవినిాంగ్ మిసటర్ లెయాండ్కర్” అనాి. అాంత హఠాత్ ఆహ్వెనాినిి ఊహాంచని లెయాండ్కర్
ఉలికికపడ్డాడు, తేరుకుని తముమణ్ణి పరిచయాం చేశాడు. “వీడు నా తముమడు ఫ్రాంక్”
ఇరువురిని ఇాంటోోకి ఆహ్వెనిాంచా, ముగుురాం ముాందుగదిల్ల కూచునాిాం. సాంభాష్ణ ఎలా
మొదలు పెటటల్ల అరాాం కాలేదు, అకస్మతుతగా వ్యతావరణాం ఉకకగా అనిపాంచస్గిాంది.
నేను : “బాగా ఉకకగా ఉాంది కదా?”
లెయాండ్కర్ : “అవును.”
నేను : “బ్హుశా వరిాం కురవచేిమో!
ఫ్రాంక్ : “ఏమో, కురవచేిమో! ఆకాశ్ాం మ్బ్బు పట్ట వుాంది.”
నేను : “మ్రే!”
తరువ్యత ఏాం మాటోడ్డల్ల అరాాం కాలేదు, వ్యతావరణాం ఇాంకా ఉకకగా అనిపస్తతాంది, అదే
చెబ్బదామా అనుకుని ఇాందాకా అదే కదా చెపుాంది అని ఊరుకునాి, అాంతల్ల మా ఆవిడ్ ఇరెన్
వచిిాంది నేను తన్ని వ్యరిదదరికి పరిచయాం చేశా, ఆవిడ్ మొహాం వెలిగిపొతుాంది, బ్హుశా
భగవాంతుని దయ వలన్ వాంట బాగా కుదిరిన్టుోాంది హమ్మయా! తల తిపు లెయాండ్కర్ వాంక
చూశా, ఆయన్ తల వాంచి తన్ బూటో వాంక అదే పనిగా చూస్తతనాిడు, పోని ఫ్రాంక్ ని
పలకరిదాదమ్నుకుాంటే అతను గదిల్లని పయన్ల మెటోను తీక్షణాంగా పరిీలలిస్తతనాిడు. ఇహ మా
ఆవిడ్, నా పకకనే కూచుాంది కాని ఆవిడ్ మ్న్సాంతా విజయవాంతమైన్ వాంట తాలూకూ
విజయ్యతా్హ ల్లకాంల్ల విహరిస్తతన్ిటుటాంది ఎవరి వాంకా చూడ్టేోదు .
ఇక నాకు చూడ్డనికి ఏాం మిగలక ఇాంట్గోడ్లను చూస్తతనాి, అవీ నాలాగే తెలో మొగాం
వేస్తకుని తెలోగా వున్ని. ఆబాు!! ఏాం నిశ్శబ్దాం! భరిాంచలేన్ాంత భారాంగా వుాంది.
తెలాోరిన్ దగురిిాంచి నేను చేస్తకున్ి రిహ్వర్ల్ అాంతా నా కళ్ళముాందు కదులుతోాంది.
లెయాండ్కర్ రాగానే తలవాంచి బౌ చేస్త, ఆ పై షేక్ హ్వాండ్ ఇచిి చేతిని విలాసాంగా చాప
అన్ిదముమలిదదరిని ఇాంటోోకి అహెనిస్త , ప్రతి నా కదలికల్లనూ హాందాతన్ాం ఉట్టపడేలా వుాంట.
తన్తో బొమ్మల గురిాంచీ మాటోడ్ాాం మొదలు పెడ్తా, నాకున్ి అనుమానాలనీి తన్ముాందు
వెలోడిస్త, సమాధానాలు రాబ్డ్తా. ముాందుగా తన్ బొమ్మల్లోని మ్నుష్యాలు అాంతట్ రాజఠీవితో
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ఎలా మెరిసి పోతుాంటరో కనుకోకవ్యలి, అలా మెరవ్యలాంటే విన్్ర్ అాండ్ నూాటన్ రాంగులు
వ్యడ్డలా? మ్రిాంకా మ్ాంచి రాంగులు ఏవైనా ఉనాియ? మికి్ాంగ్ ఆయల్ ల్ల చిటకలు ఏమైనా
ఉనాియ? ఇాంతకీ తను కూచుని బొమ్మలు వేస్తడ్డ లేదా నిలబ్డి గీస్తడ్డ ? ఇది చాలా ముఖ్ామైన్
ప్రశ్ి. అన్ిట్టట తన్ బొమ్మల్లో అాంత షార్ు స్ట్రేక్్ వుాంటయే అవి ఏ బ్రష్ తో వేస్తతాండొచ్చి? బ్రష్
ఏాంగిల్ ఏదో? ఇక మోడ్ల్్ విష్యనికి వస్ట్రత ఇలాో పోజు పెటటమ్ని తనే సూచన్లు ఇస్తడ్డ , లేక
తనే పోజ్ పెట్ట అలా నిలబ్డ్మ్ాంటడో...?
హు! ఎనిి అడ్గాలనుకునాిను ఎాంత సమాచారాం రాబ్టటలనుకునాిను! అనుకున్ిది
ఏమిటీ? అవుతున్ిది ఏమిట్?
ధైరాాం చేసి తలెతిత లెయాండ్కర్ కేసి చూశా ఆయనిాంకా బూటో పైనుాంచి దృష్టట మ్ళ్ళాంచలా.
తముమడూ అాంతే పయన్లని వదలడ్ాం లేదు. చేస్ట్రాందేాం లేక నేను మ్ళ్లో గోడ్ల వాంక చూడ్ాాం
మొదలెటట.

ఇాంకేాం

వుాంది

సమ్యమ్ాంతా

అయపోవచిిాంది.

కాస్ట్రపటోో

భోజనాలు

మొదలవుతాయ, అవి ముగిాంచాకా గుడ్ నైట్ చెపుుకుని ఎవరి దారిన్ వ్యరు..., అనుకుాంట్ట
వుాండ్గానే భోజనాలకి పలుపు వచిిాంది. భోజనాల బ్లో పైకి లియాండ్కర్ స్పుష్ల్ గా మా ఆవిడ్
వాండిన్ టరీక కోడి రపుాంచబ్డిాంది. దానిి చూడ్గానే లెయాండ్కర్ గాంతు పలికిాంది “ఊహ్! ఇటు
చూడు రాక్వెల్... ఆవిరిపై ఉడికి తెనేలూరే బ్ాంగారు గోధుమ్రాంగు ల్లకి మ్ళ్ళన్ ఈ కోడి చరమపు
తాలూకు వ్యసతవమైన్ ధవళ్ చరమాం తాలూకు వరి సమిమళ్మితాం వుాంది చూశావు, ఆయల్
పెయాంట్ాంగ్ ల్లని అతి కష్టమైన్ ప్రక్రియల్లో ఇది ఒకట్, ఓస్రి ఇలాాంట్ బొమ్మ ఒకట్ నేను
వేయలి్ వచిిాంది, అపుుడు.................. హమ్మయా మన్ాం పారిపొయాంది, థాంక్్ టు టరిక.

బాలి చెపున్ కథ
ఒకస్రి వచిి పొమ్మని భరాగో గారి దగురుిాంచి పలుపు, నాది విశాఖ్పటిాం వ్యటర్ వర్క్
ల్ల ఉదోాగాం, భరాగో గారిది పకక ఆఫీస్ట్ర. ఏమిట అని వెళ్ళ చూస్ట్రత అకకడున్ి ఇదదరు పెదద
మ్నుష్యాలని పరిచయాంచేస్డు. బాపు రమ్ణ.
బాపు గారు అపుట్కే బొమ్మల్లో పెదద పేరు గడిాంచి సినిమాల్లోకి వెళ్ళళరు, పత్రికల నిాండ్డ
ఆయన్ బొమ్మలు, కార్టటనుో, బొమ్మలతో కార్టటన్ోతో కూడిన్ అడ్ెరటయజ్మాంటుో. నా సాంగతికి వస్ట్రత
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నేను అపుుడ్పుుడే బొమ్మలు మొదలుపెట్టన్ రోజులవి, ఒకట్ రెాండు సీరియలోకి, వో పుాంజీడు
కథలకి బొమ్మలు వేసిన్ అనుభవాం, ఆ మాత్రాం బొమ్మలకే న్లుగురు గురుతపటేటాంత పేరు
సాంపాదిాంచాన్న్ి భ్రమ్ నాకేమాత్రాం లేదు. బాపు రమ్ణ భరాగో లది పాత స్ట్రిహాం వ్యళ్ళళ
ముగుురు మిత్రులు గల గల మాటేోడేస్తకుాంటునాిరు. నేను వుాండీ లేన్టేట. బాపు రమ్ణ అప్ర
హోటల్లో దిగారని

తెలిసిాంది స్యాంత్రాం కలుదాదమ్నుకునాిాం. నేను తిరిగి ఆఫీస్తకు

వెళ్ళపొయను.
స్యాంత్రాం అయదున్ిరకి ఆఫీస్ నుాంచి బ్యలుదేరా. తలకరి రోజులవి. సన్ిగా వరిాం
మొదలాంది. కలెకటర్ ఆఫీస్ నుాంచీ అప్ర హోటల్ వరకు మైలు దూరాం. అకకడికి బ్స్త్లు లేవు,
న్డ్కే అయనా ఉతా్హాంగా ఉాంది, వెళ్ళతాంది బొమ్మల విష్యాంగా కదా! బాపుగారు ఎపుటుిాంచ్చ
బొమ్మలు వేస్తతనాిరు, నేను బొమ్మల్లో ఇపుుడు ఎదురొకాంటున్ి ఇబ్ుాందులనీి ఆయన్కూ తగిలే
వుాంటయ, వ్యట్కి పరిషాకరాలు కనుకుకనే వుాంటరు.
బొమ్మ స్పకచ్ అయక ఇాంకిాంగ్ వరకు లాగిాంచేయవచుి. ఆ పై న్లుపు రాంగుతో దాని
నీడ్లని బేలన్్ చేయడ్ాం నాకు కష్టాం గావుాంది. అమామయ నిటరైన్ ముకుక పకకనుాంచీ బ్రష్టి ఫ్లోట్
గా లాగిన్ న్లుపు నీడ్ని ఎకకడ్ ఆపాలి? ఆ లాగిన్ నీడ్కు అమామయ బ్బగు మీది సొటటకు మ్ధా
దూరానిి అాందాం చెడ్కుాండ్డ ఎాంతని తూకాం చూపడ్ాం? చాతీ మీద వెలుతురు వున్ిపుుడు ఆ ఎతుత
తెలియడ్డనికి కిాంద ఎాంతవరకు నీడ్ గీయలి అ మ్ధా అడ్ాాం వచేి చీర మ్డ్తలను మేనేజ్
చేయాడ్ాం ఎలా? ఎపుటుిాంచ్చ ఉన్ి అనుమానాలనిి తోస్తకు వచేిస్తతనాియ. దీని ఠస్దియా!
ఈ బ్రష్ సాంగతి కూడ్డ వుాంది కదా! ఇాంకిాంగ్ బ్రష్ ఈకల అడుగు నుాంచీ పకకకు
తపుుకుాంటునాియ, అవనిి అలా విచేిస్తకుాంటే గీతలు గీయడ్ాం ఎలా? దాని తాలూకూ
మ్రమ్మతు తెలుస్తకోవ్యలి, లేదా ఆయన్ వ్యడే బ్రష్ పేరేమిటో దాని న్ాంబ్ర్ ఎాంతో అడిగేస్ట్రత పొలా!
మైలు దూరాం కరిగి, వరిాంల్ల పూరితగా ములిగి అప్ర చేరుకునాి, ఆరోజుల్లో అప్ర
హోటల్ ల్లని ర్టములు కలిసి కాక ప్రయవేట్ గదులాో వేరు వేరు గా దూరాం దూరాం వుాండేవి.
రిస్పపిన్లో అడిగి వ్యరి ర్టాం బెల్ కొటట , తలుపు తీసిాంది రమ్ణ గారు. న్నుి చూసి బాపుగారి కోసాం
ల్లపలిక్వళ్ళళరు, వో పది నిముషాల్లో ఇదదరు బ్యట్కి వచాిరు. తెలోని బ్టటల్లో మొహ్వలకు పౌడ్ర్
అదీ రాస్తకుని తెలోగా మెరిసిపొతునాిరు.
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ఇవతల నేను నిాండ్డ వరిాంల్ల మునిగి వచిిన్ వ్యణ్ణి , జుతుత మీాంచి నీరు పాయలు
పాయలుగా కారి చొకాక పై నుాంచీ దిగి పాాాంట్ చివరో దాెరా బొటుో బొటుోగ చెపుులిి పావన్ాం
చేస్తతాంది.
ఆ వరాండ్డల్ల ఇటు చివర బెాంచి పై నేను, నా ఎదురుగా ఆ యాంత దూరాంల్ల వ్యరు.
“ఏమిట్, ఎాందుకు, ఎలా” వ్యరు అడ్గరు, వ్యరు అడిగితే తపు నేను జవ్యబ్బ ఇవెలేను. ఏాం
చెయాల్ల తోచక కాస్ట్రపు తల వాంచి వ్యచీ చూసూత గడిపా, చివరకి తెరుదాదమ్నుకుని తలెతిత వ్యళ్ళ
వైపు చూస్ట్రత - రమ్ణ గారు చూరు మీాంచి కారుతున్ి వరిపు నీరు వరాండ్డ అాంచున్ పేరిిన్ క్రోటన్
మొకక ఆకుల పైనుాంచీ జ్ఞరుతున్ి విధానానిి ఆసకితగా గమ్నిస్తతనాిరు, బాపుగారేమో అలా ఆకుల
పైనుాంచీ జ్ఞరిన్ నీరాంతా గుమ్మాం చివర తూముల్లకి పారడ్డనిి తీక్షణాంగా పరిీలలిస్తతనాిరు!!
నాకు ఆ కారాక్రమ్ాం తాలూకూ పారుట మ్రియూ కారుటపై ఎటువాంట్ ఆసకిత కలగడ్ాం లేదు
తల తడిసి, బ్టటలు తడిసి, చెపుులు తడిసి, చేతిల్ల అన్ిాం కాారియరుతో చిరాకు బ్రువుతో
వునాి, వ్యరేమో న్లరు మెదపరు. ఆ నీళ్ళ పైనుాంచి, మొకకల పైనుాంచీ, కన్ిాం పైనుాంచీ కనుి
కదపరు. వీళ్ళను చూస్తతాంటే అాంతాంత పేరు సాంపాదిాంచిన్ పెదద మ్నుష్యాలాో కాక, జీవితాంల్ల
మొదట్స్రి వరాినిి చూస్తతన్ి చిన్ి పలోలాో వునాిరు.
ఇక అకకడ్ శ్బ్దాం అాంట్ట వుాందా అాంటే నా చేతి గడియరాం ట్కుకాం ట్కుకాం మాత్రమే.
మిగిలిాందాంతా దారుణమైన్ మన్ాం! భరిాంచలేన్ాంత.
చాలాస్ట్రపైన్ తరువ్యత నేనే ఉాండ్లేక బాపుగారితో “మ్రేమో మ్రి బొమ్మల్లో న్లుపు తెలుపు
వ్యట్ బేలెన్్, ఆ నీడ్లు వెనుక గోడ్లు ఆ స్ట్రోక్్??”
బాపు - “స్ట్రవియట్ లాడ్ పుసతకాం ల్లని బొమ్మలు గమ్నిాంచాండి”
నేను- “కుాంచె, వ్యట్ తాలూకు ఈకలు”
బాపు- “ఈకలని వేళ్ళ చివరోతో న్లుపుకుని దగుర చేస్తకోవ్యలి”
ఇక మ్ళ్లళ మ్మూలే వరిపు నీరు, మొకకలు, కన్ిాం... చూసిన్ాంత చూశా, ఇక ఒపక లేక
వెళ్ళతన్ని లేచా, వ్యర్ట లేచారు.
ల్లపలున్ిాంత స్ట్రపు బ్యట్ ముస్తరు లానేవుాంది నా మ్న్స్త, బ్రువుగా బ్యట్కి వచాి.
బ్యట వరిాం ఆగిాంది ఎదురుగా ఉన్ి చెటుట వరిపు స్ిన్ాం నుాంచీ ఆరుతుాంది, దాని ఆకుపై పచి
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మెరుసొతాంది, ఆకు చివరి నీట్ తెలుపు రాలుతుాంది, ఆకు వెనుక అనేకానేక ఆకులు ముదురు
రాంగుల్లాంచీ న్లుపుల్లకి జ్ఞరుతునాియ, ఇదే లట్ అాండ్ షేడ్ అనే పాఠాం చెబ్బతునాియ, ఇక పై
ఎవరినీ బొమ్మల గురిాంచి అడ్గ కూడ్దనుకునాి. నాకు ఆ రోజున్ ప్రకృతి అనే గురువు దొరికాడు..
ఆ క్షణాం నుాంచీ నేను మ్నుష్యాల దగురినుాంచి కాక ప్రపాంచాం నుాంచీ బొమ్మలు నేరుికొవడ్ాం
మొదలుపెటటను.

*
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