
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              ôdô|º+ãsY   2014 

1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్ కం 

మృతుయ్ నిమృతుయ్ ని  మోహపరచినమోహపరచిన  పిలల్పిలల్     

TThhee  BBooookk  TThhiieeff  
 “I do not carry a sickle or a scythe. I only wear a hooded black robe when it’s cold. And I don’t have those skull-
like facial features you seem to enjoy pinning on me from a distance. You want to know what I truly look like?  I’ll 

help you out. Find yourself a mirror while I continue.” - Death 
(నేను కొడవలీ కతీత్ చేతోత్ పటుట్కుని తిరగను. మీరు వూహించుకునన్టుట్ నలల్టి ముసుగేసుకుని, పురెర్ ముఖంతో 

భయంకరంగా ఉండను. మీకు నేను నిజంగా ఎలా ఉంటానో తెలుసుకోవాలని ఉందా? ముందు ఓ అదద్ం తెచుచ్కోండి, నేనెలా ఉంటానో మీకు 

చూపిసాత్ను. – మృతుయ్వు) మనకి మనం సృషిట్ంచుకుంటునన్ విధవ్సానిన్ ఇంత అందంగా చెపప్టం 

నేనైతే ఇపప్టివరకూ చూడలేదు.  
మృతుయ్వు ..బహుశా ఈ ఒకక్టే ఎవరినైనా, ఎంతో కొంత భయపెటట్గలిగేది. 

మృతుయ్వు పేరు వినగానే అసంకలిప్తంగా ఉలికిక్పడతాం. తపిప్ంచుకోవడం మన తరం కాదని 

తెలిసినా దూరం పారిపోవాలని విశవ్పర్యతాన్లు చేసాత్ం. ఆఖరికి బర్తుకు దురభ్రమైన వాళుళ్ కూడా 

మృతుయ్వు అంటే భయపడతారు. ఎకక్డికి వెళిళ్నా మృతుయ్వు మనలిన్ వెంటాడటం వదలదు అని 

వింటాం. కానీ మృతుయ్వు ఏమంటుందో తెలుసా! మనుషులే మృతుయ్వు వెంటపడతారట. 

‘యుగాలుగా నా పని చేసి చేసి నాకు విసుగొసోత్ంది. కొనాన్ళుళ్ సెలవు తీసుకుందామంటే నాపని 

చేసేవాళెళ్వరూ లేరు. ఈ పని చెయయ్డం నాకు ఎంత వేదనో మీకేం తెలుసు? నేనంటే మీకు 

భయమని మీకో భర్మ, కానీ మిమమ్లిన్ చూసేత్నే నాకు ఎంతో భయం తెలుసా! ” అంటోంది 

ఓ పాతికేళళ్ కిర్తం, మహాభారత టీవీ సీరియలోల్ ‘మై సమయ హూ, మై కభీ రుకాత్ 

నహీ’ అని కాలపురుషుడి గంభీర సవ్రం వినిపిసుత్ంటే, భయమో భకోత్, పులకరింతో జలదరింపో 
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తెలియని పర్కంపన సనన్గా వెనున్లో పాకేది. కాలం దృషిట్ నుండి కథ చెపప్టం అదే మొదలు నాకు తెలిసినంతవరకూ. కేవలం ఎపిసోడ చివరోల్ 

మళీళ్ వచేచ్ దానికోసమే ఆ భాగం ఎపుప్డయిపోతుండా అని ఎదురుచూసేదానిన్. ఇనేన్ళళ్ తరువాత ఇపుడు మృతుయ్వు చెపిప్న కథ వినాన్ను. ‘మీ 

అందరి కథలూ నాకు తెలుసు. పర్తీ క్షణం మీవెంటే నీడలా ఉండి అనీన్ గమనిసూత్నే ఉంటాను.’ అంటునన్ మృతుయ్వు, ‘యుగయుగాలుగా 

నేనెందరి కథలో చూసాను కానీ, ఆ పిలల్ కథ లాంటి కథ ఇంకెపుప్డూ నేను చూడలేదు’ అంటూ తనని మోహపరిచిన ఒక చినన్పిలల్ గురించి 

చెపిప్న కథే Markus Zusak వార్సిన The Book Thief.  

మృతుయ్వు తన కోటు జేబులోనుండి ఓ నలల్ని డైరీ లాంటి పుసత్కం చూపించి, ‘ఇది ఆ అమామ్యి వార్సుకునన్ తన కథ. ఇది 

నేను తీసుకునాన్నని తనకి తెలీదు. ఆమె కథ మీకు చెపుతాను వినండి’, అని లీసెల కథ చెపప్డం మొదలుపెటిట్ంది. తను చెపప్బోయే కథాకాలం 

1939 నుండి 1943 వరకు, రెండో పర్పంచ యుదధ్కాలం. జరమ్నీలో హిటల్ర నాజీ సైనయ్ం అరాచకం సాగుతునన్ రోజులు. అపుడు లీసెల కు 

తొమిమ్దేళుళ్. 

లీసెల (Liesel Meminger) తొమిమ్దేళళ్ అమామ్యి. ఆమె పుటిట్న తరువాత తండిర్ని చూడలేదు. అతను కమూయ్నిసట్ అని 

చెపుప్కుంటుంటే వినడమే తపప్ అంటే ఏంటో కూడా ఆమెకి తెలీదు. తలిల్ తరచూ అనారోగయ్ంతో బాధ పడేది. దురభ్రమైన  పేదరికం. సూక్లిక్ 

వెళిళ్ చదువుకునే అవకాశం లేకపోవడంతో, ఆమెకు అక్షరాలు కూడా రావు. వాళళ్ పరిసిథ్తుల వలన లీసెల నీ ఆమె ఆరేళళ్ తముమ్డినీ మూయ్నిక 

దగగ్రలో ఒక ఫాసట్ర పేరెంటస్ రక్షణలో వదలడానికి తలిల్ నిరణ్యించుకుంది. ఆ ఫాసట్ర పేరెంటస్ ధనికులు కాకపోయినా, పిలల్లకి తిండి పెటిట్ 

సూక్లిక్ పంపగలరు అని తలిల్ ఆశ. పిలల్లిదద్రినీ తీసుకుని తలిల్ రైలోల్ బయలుదేరింది.  అది జనవరి 1939, శీతాకాలం. ఎటుచూసినా 

విపరీతమయిన మంచుతో అనీన్ కపప్బడి, చుటూట్ తెలల్టి మైదానాలు మాతర్మే కనిపిసుత్నాన్యి. వాళుళ్ గమయ్ం చేరకముందే తముమ్డు 

చనిపోయాడు. రైల లోని గారుడ్లు వాళుళ్ ముగుగ్రినీ  పర్కక్ సేట్షనోల్ దింపేసారు. అకక్డ పిలాల్డిని సమాధి చేసి, తరువాత రైలోల్ తలీల్ కూతురుల్ 

మూయ్నిక బయలుదేరారు. సమాధి తవువ్తునన్పుప్డు ఒక వరక్ర కోటు జేబులోనుండి నలల్ని అటట్తో ఉనన్ ‘The Grave Diggers 

Handbook’ అనే ఒక చినన్ పుసత్కం కిర్ంద పడి మంచులో కూరుకుపోయిఉంటే, ఎవరూ చూడకుండా దానిన్ లీసెల తీసి దాచుకుంది. అది 

ఆమె దొంగతనంగా తీసుకునన్ మొదటి పుసత్కం.  

లీసెల బాధయ్త తీసుకోబోతునన్ ఫాసట్ర పేరెంటస్ హేనస్ , రోసా (Hans & Rosa Hubermann). మూయ్నిక శివారల్లో, 

మోలిక్ంగ అనే చినన్ పలెల్టూరోల్, హిమమ్ల అనే వీధిలో నివసిసుత్ంటారు. ఆ హిమమ్ల అనే వీధి పేదరికానికి మారుపేరు. అందరూ చినన్చినన్ 

పనులు చేసుకొని జీవించేవారే. ఆ వీధిలో ఇళళ్నీన్ ఒకదానికి ఒకటి  అంటుకొని చినన్చినన్ డబాబ్లాల్ ఉంటాయి. హేనస్ నిరమ్లంగా మెరిసే 

కళళ్తో, మృదువైన మాటలతో నెమమ్దైన మనిషి. అతను మొదటి పర్పంచయుదధ్ం అపుడు సైనయ్ంలో పనిచేసాడు. తరువాత ఇళళ్కు రంగులేసే 

పని చేసుత్ంటాడు. దాని వలల్ పెదద్గా ఆదాయం ఉండేది కాదు. అతనికి ఎకారిడ్యన వాయించడమనాన్, సిగరెటుల్ తాగాడమనాన్ విపరీతమయిన 

ఇషట్ం.  రోసా హేనస్ కి పూరిత్గా వయ్తిరేకం. మాట దురుసు, కానీ మనసు నవనీతం. అయితే అది ఎపుప్డూ బయటకి కనిపించదు.  ఆమె 

మొహంలో ఏరకమైన భావాలూ బయటకి కనిపించవు.  తిటుట్ లేకుండా ఒక వాకయ్ం కూడా మాటాల్డలేదు ఆమె.  ఆ వూరోల్ని ధనికుల 

ఇళళ్నుండి బటట్లు ఉతికి ఇసతరీ చేసి ఇచిచ్, భరత్కి తోడుగా ఏదో కొంచెం సంపాదిసుత్ంటుంది. అయినా కూడా వాళళ్ అవసరాలకు అది 

బొటాబొటీగా సరిపోయేది. వాళళ్కు ఒక కొడుకూ, కూతురూ ఉనాన్రు, ఇదద్రూ కూడా పెదద్యి వాళళ్ బర్తుకు వాళుళ్ బర్తుకుతుంటారు. 

లీసెల ఆ ఇంటికి రాగానే మొదట ఎవరితోనూ మాటాల్డటానికి గానీ, ఇంటోల్కి వెళళ్డానికి కానీ ఇషట్పడలేదు. నెమమ్దిగా 

హేనస్ మృదువుగా మాటాల్డి మచిచ్క చేసుకునాన్డు. లీసెల ని సూక్లోల్ జాయిన చేసేత్ చదవటం వార్యడం రాకపోవడం వలన చినన్ కాల్సులో 

చేరాలిస్ వచిచ్ంది. తనని చినన్ పదాలు కూడా చదవడం కూడా రాదని గేళి చేసి, మితిమీరి అలల్రి చేసిన ఓ ఆకతాయిని లీసెల చితకకొటట్డంతో 
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ఇక ఎవరూ ఆమెని విసిగించరు. తలిల్ ఆమెని ఎందుకు వదిలేసి వెళిళ్పోయిందనే బాధ, తముమ్డి మరణం ఆమెని బాగా బాధించసాగాయి. పర్తీ 

రాతిర్ లీసెల పీడకలలతో భయపడి లేసేత్, హేనస్ ఓపికగా రాతర్ంతా ఆమె దగగ్రే కూరుచ్ని ఆమెకు మళీళ్ నిదర్ పటేట్వరకూ పుసత్కం చదివేవాడు. 

హేనస్ లీసెల కు  నెమమ్దిగా వార్యడం చదవడం నేరిప్ంచాడు. అలా ఇదద్రి మధాయ్ అనుబంధం నెమమ్దిగా బలపడింది. రోసా మాటతీరుకీ, 

కోపానికీ లీసెల మొదట భయపడినా నెమమ్దిగా అరధ్ం చేసుకుంది. ఇదద్రినీ అమామ్, నానాన్ అని పిలవడానికి అలవాటుపడింది. 

రూడీ, లీసెల ఇంటికి ఓ నాలుగిళళ్ దూరంలో ఉంటాడు. అతని తండిర్ ఓ చినన్ టైలరింగ షాప యజమాని. ఆరుగురు 

పిలల్లలో రెండవవాడు రూడీ, లీసెల కనాన్ కొనిన్ నెలలు పెదద్వాడు.  ఒలింపికస్ చాంపియన జెసీస్ ఓవెనస్ అంటే పార్ణం. అతనిలా ఎపప్టికనాన్ 

తానూ అందరిచేతా గురిత్ంపబడాలని పిచిచ్కోరిక. మంచి చలాకీ పిలాల్డు, కొంచెం కొంటెవాడు కూడాను. ఆ వీధిలో మొదటగా తనే లీసెల తో 

పరిచయం చేసుకుని, తరువాత ఇదద్రూ మంచి సేన్హితులయారు. రోజూ సాయంతర్ం వీధిలో పిలల్లందరూ కలిసి సాకర ఆడుతుంటారు. 

ఇదద్రూ ఒకరినొకరు తిటుట్కునాన్ లోపల ఇదద్రికీ ఒకరంటే ఒకరికి ఇషట్మే. లీసెల కి  ఎపుడు ఏ చినన్ సాయం చేసినా, బదులుగా ఒక 

ముదిద్వవ్మని అడుగుతూ ఉంటాడు. పర్తీసారీ లీసెల జవాబు చెపప్కుండా తపిప్ంచుకుని పోతుంటుంది.   

రోజా తను లాండీర్ చేసే కషట్మరస్ ఇంటి నుంచి ఉతకాలిస్న బటట్లు తీసుకురావడం, ఉతికినవి తిరిగి ఇచిచ్ డబుబ్లు 

తీసుకురావటం లీసెల కి అపప్చెబుతుంది.  లీసెల కి తోడుగా రూడీ.. ఇదద్రూ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ వెళిళ్ ఆపనులు చేసుకొసూత్ ఉంటారు.  ఆ 

ఇళళ్లోల్ మేయర ఇలుల్ కూడా ఒకటి.  

అవి నాజీ పారీట్ బలపడుతునన్ రోజులు. సూక్లోల్ కూడా హిటల్ర యూత కల్బ అని మొదలుపెటిట్, పిలల్లకి హిటల్ర గురించీ, 

నాజీ పారీట్  గురించి చెపుతూ, వారిని ముందు ముందు సైనయ్ంలోకి  పనికొచేచ్లా తరీఫ్దుచేసేవారు. హిటల్ర పుటిట్న రోజు నాడు అందరూ వూరోల్ 

పెరేడ చేసి, హిటల్ర కి వయ్తిరేక సాహితయ్ం అంతా వీధిలో గుటట్లు పోసి తగులబెటాట్రు. అనిన్ పుసత్కాలు తగలబడుతుంటే చూడలేకపోయిన 

లీసెల అందరూ వెళిళ్పోయిన తరువాత, మంటలోల్ంచి కొంచెం కాలిన పుసత్కానిన్ తీసి దాచుకుంది. అయితే ఎవరూ చూడలేదు అనుకుంది, 

కానీ దానిన్ ఇదద్రు వయ్కుత్లు చూసినటుట్ ఆమె తరువాత గమనించింది. ఒకరు హేనస్. రెండో వయ్కిత్ మేయర భారయ్ ఇలాస్. హేనస్ కి లీసెల కి 

పుసత్కాలంటే ఎంత ఇషట్మో అరధ్మయియ్ంది. రోజూ రాతుర్ళుళ్ ఇదద్రూ కలిసి బేసెమ్ంటోల్ కూరుచ్ని ఆ పుసత్కానిన్ చదువుకునేవారు.  

తను పుసత్కానిన్ దొంగిలించడం ఇలాస్ చూసిందని తెలిసిన దగగ్రనుంచీ, లీసెల బటట్లు తీసుకురావటాని వెళళ్డానికి 

రకరకాల కారణాలు చెపిప్ తపిప్ంచుకోవాలని చూసింది, కానీ రోసా దగగ్ర ఆ ఆటలు సాగలేదు.  ఇక తపప్క మేయర ఇంటికి వెళితే ఇలాస్ 

తలుపు తీసి, లీసెల ని పుసత్కాలతో నిండిన పెదద్ లైబర్రీ గదిలోకి తీసుకువెళిళ్ంది. అనిన్ పుసత్కాలని  చూసిన లీసెల ఆనందం పటట్లేక వాటిని 

తడిమి తడిమి చూసుకుంది. అపప్టి నుండీ బటట్లు తేవడానికి  వెళిళ్నపుడలాల్ కొంచెం సేపు ఆ గదిలో కూరుచ్ని కాసేపు పుసత్కాలు చదువుకుని, 

అపుడు ఇంటికి వెళేళ్ది. ఇలాస్ ఆమెని చూసూత్ అకక్డే కూరుచ్నేది. అకక్డ తనూ, రషాయ్తో యుదధ్ంలో చనిపోయిన తన కొడుకూ కూరుచ్ని 

పుసత్కాలు చదువుకునేవారని చెపిప్ంది. ఇలాస్ ఎపుడూ కొడుకుని తలచుకుంటూ విచారంగా, అతితకుక్వగా మాటాల్డుతూ  ఉండేది. కొనాన్ళుళ్ 

ఇలా గడుసూత్ ఉండగా, యుదధ్ం వలన అందరి  ఆరిధ్క పరిసిథ్తులూ చితికిపోవడం మొదలయియ్ంది. నెమమ్దిగా ఒకొక్కక్రూ రోసాకి తమ 

బటట్లు ఉతికే పని ఇవవ్డం ఆపేసారు. చివరగా మేయర కూడా ఆపేసారు, దానితో లీసెల కి పుసత్కాలు చదువుకునే అవకాశం పోయింది. 

తనకి చదవటం రాని రోజుల నుంచీ కూడా లీసెల కి పుసత్కాలతో ఎంతో ఉపసమనం దొరికేది.  తలీల్, తముమ్డు గురొత్చిచ్ 

బాధలో ఉనన్పుప్డూ, పీడకలలోల్ంచి లేచి కూరుచ్నన్పుడూ ఎపుడు బాధ కలిగినా మొదట దొంగిలించిన పుసత్కానిన్ గుండెలకి హతుత్కుని 

కూరుచ్నేది. అది చూసిన పెంపుడు తండిర్ ఆమెకి ఆ పుసత్కానిన్ చదివి వినిపించేవాడు. నెమమ్దిగా చదవడం రాయటం నేరుచ్కునన్ తరువాత, 

చదివినవే అయినా పదే పదే చదువుకుంటూ కూరుచ్నేది.  
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4  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

మేయర ఇంటికి బటట్లకి వెళల్డం ఆగిపోయిన దగగ్రనుండి ఆమెకి చదవటానికి కొతత్ పుసత్కాలేమీ దొరకలేదు. తిండికే చాలీ 

చాలకుండా ఉనన్ ఆరిధ్కపరిసిథ్తితో పుసత్కాలు కొనే అవకాశమే  లేదు. దానితో అపుప్డపుప్డూ ఎవరూ చూడకుండా మేయర ఇంటోల్కి, ఎపుడూ 

తెరిచి ఉండే లైబర్రీ రూం కిటికీ లోంచి వెళిళ్, పుసత్కం దొంగతనం చేసి తెచుచ్కునేది. పుసత్కం ఎకక్డిదీ అని అడిగిన తండిర్కి సూక్లోల్ టీచర 

ఇచిచ్ందని చెపేప్ది. ఆమె దొంగతనాలనిన్టికీ రూడీ తోడుగా ఉండేవాడు. ఆమెను ‘పుసత్కాల దొంగ’ అని వెకిక్రించేవాడు. దొంగతనానికి 

తోడుగా వచిచ్నందుకు తనకో ముదిద్మమ్ని అడిగి, లేదనిపించుకునేవాడు. ఒకరోజు ఇలాస్ ఒక పుసత్కంలో ‘నువువ్ పుసత్కాలు దొంగతనం 

చేసుత్నాన్వని నాకు తెలుసు. నువువ్ దొంగతనంగా కాకుండా, ఎపుడు కావాలంటే అపుడు తలుపు తటిట్ లోపలికి వచిచ్ చదువుకుని వెళొళ్చుచ్.’ 

అని చీటీ వార్సి పెటిట్ంది. అపప్టి నుంచీ మళీళ్ లీసెల ఇక పుసత్కాలు దొంగతనం చెయయ్లేదు. 

ఆ కాలంలో మెజారిటీ జరమ్నుల్ యూదులంటే దేవ్షంతో ఉండేవారు. చాలామంది యువకులతో సహా హిటల్ర ఉపనాయ్సాలకు 

ఆకరిష్ంచబడి, నాజీ పారీట్లో చేరి రషాయ్ పోలాండ లాంటి దేశాల మీదకు యుదాధ్నికి వెళేళ్వారు. యూదులు కనిపిసేత్ చాలు తరిమి కొటట్డం, 

దాడులు చెయయ్డం చేసుత్ంటే, వాళుళ్ వీలయితే దేశం వదిలి పారిపోవడమో, లేదా జరమ్నల్కు కనిపించకుండా రహసయ్ంగా దాకోక్వడమో చేసూత్ 

ఉండేవారు.  అయితే యూదుల మీద దేవ్షం కూడదని, వాళళ్ మీద దాడులు అమానుషమనీ నమిమ్నవారూ కొంతమంది ఉండేవారు. వారిలో 

హేనస్, రూడీ తండిర్ అలెకస్ లాంటి వాళుళ్నాన్రు. వాళుళ్ నాజీ పారీట్లో చేరడానికి అంగీకరించకపోవడంతో, సాటివాళుళ్ వాళళ్ని దేశదోర్హుల 

లెకక్న చూసేవారు. వారికి పనులు ఇవవ్డం కూడా మానేయయ్డంతో, వాళళ్ బిజినెస దెబబ్తిని ఇలుల్ గడవటం ఇంకా కషట్ం అయింది. అయినా 

కూడా సైథ్రయ్ం కోలోప్కుండా ఉనాన్రు.  

కొంతమంది టీనేజ పిలల్లు ఆకలికి ఆగలేక, జటుట్గా దూరంగా ఉనన్ తోటలోల్కి దొంగతనానికి వెళిళ్ పళుళ్ దొంగిలించి 

తినేవారు. రూడీ లీసెల కూడా వాళల్తో కలిసి దొంగతనానికి వెళేళ్వారు, కానీ ఇంటోల్ తెలియనిచేచ్వారు కాదు. ఇదద్రూ పర్తీ విషయంలోనూ 

ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండి, ఎవరనాన్ ఒకరితో గొడవకి వసేత్ రెండో వారు అడుడ్పడేవారు. వాళిళ్దద్రి మధాయ్ సేన్హం నిషక్లమ్షంగా 

పెరుగుతూనే ఉంది, అయితే అవకాశం  దొరికినపుప్డలాల్ కొంటె రూడీ ముదుద్ కోసం అరీజ్ పెటుట్కుంటూనే ఉనాన్డు.  

ఒకరోజు హేనస్ ఇంటికి ఇరవైరెండేళళ్ వయసునన్ మేకస్ అనే ఒక యూదు యువకుడు ఆశర్యం కోసం వచాచ్డు. మేకస్ 

తండిర్ ఎరిక, హేనస్ ఇదద్రూ సైనయ్ంలో చేసినపుడు పార్ణసేన్హితులు. హేనస్ వాయించే ఎకారిడ్యన ఎరిక దే. అయితే యుదధ్ంలో ఎరిక 

చనిపోయాడు.  ఎరిక భారయ్కు హేనస్ ‘ఎపుడు ఏ సహాయం కావలిసినా చేసాత్నని’ వాగాద్నం చేసాడు. ఇనేన్ళళ్ తరువాత చివరి ఆశగా తలిల్ మేకస్ 

ని రక్షణకోసం హేనస్ దగగ్రికి పంపింది. ఒక యూదుడికి ఆశర్యం ఇవవ్డం పార్ణాలతో చెలగాటం అని తెలిసినా కూడా హేనస్ , రోసా 

ఇదద్రూ మేకస్ ని ఆదరించడానికే  నిరణ్యించుకునాన్రు. అతనిని ఎవరికీ కనిపించకుండా బేసెమ్ంటోల్ దాచి ఉంచారు. ఎవరికీ మేకస్ గురించి 

చెపొప్దద్నీ, చెపితే మొతత్ం కుటుంబానికే పర్మాదం అనీ, హేనస్ లీసెల దగగ్ర మాట తీసుకునాన్డు. మేకస్ వచిచ్నపుడు చాలా దీనమైన పరిసిథ్తిలో 

ఉనాన్డు. ఏళళ్ నుంచీ సరైన తిండీ పోషణ లేక, ఒంటోల్ శకిత్ లేక, తన కుటుంబం ఏమయిందో తెలీక, తన పరిసిథ్తులకి ఏమీ చెయయ్లేని 

అశకత్తతో ఉండేవాడు.  హిటల్రోత్ యుదధ్ం చేసుత్నన్టుట్ తనకి కలలు వసుత్ండేవి. నెమమ్దిగా లీసెల మేకస్ సేన్హితులయాయ్రు. హేనస్ , లీసెల, 

మేకస్ కలిసి రాతుర్లు బేసెమ్ంటోల్ పుసత్కాలు చదువుకునేవారు.  

అపప్టికే ఏళళ్ నుండీ బయటకి కనిపించకుండా బేసెమ్ంట లో దాకుక్ని ఉనన్ మేకస్ కి బయట వెళాళ్లనీ, ఎండనీ గాలినీ, 

వెనెన్ల చలల్దనానిన్ తనివితీరా అనుభవించాలని ఉండేది. లీసెల ని బయట వాతావరణం ఎలా ఉందో  తన మాటలోల్ వరిణ్ంచమని అడిగి 

చెపిప్ంచుకునేవాడు. లీసెల పుటిట్నరోజు బహుమతిగా మేకస్ తన కథనే, బొమమ్ల కథగా వార్సి పుసత్కంలాగా చేసి ఇచాచ్డు. శీతాకాలంలో 

బేసెమ్ంట లోని చలికి మేకస్ జబుబ్పడి దాదాపు రెండు  నెలలు కళుళ్ తెరవకుండా ఉంటే, అందరూ ఎంతో జాగర్తత్గా సేవలు చేసారు. లీసెల 
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రోజూ అతనికి పుసత్కం చదివి వినిపించేది. అతను విని లేసాత్డేమో అని ఆశగా చూసేది. చివరికి రెండు నెలలు దాటాక మేకస్ కళుళ్ తెరిచి 

లోకంలో పడాడ్డు.  

అపుప్డపుప్డూ శతుర్వుల విమానాలు జరమ్నీ మీద బాంబుదాడి చేసేవి. ఆ సమయంలో పర్జలు సురకిష్తంగా దాకోక్వటానికి 

అనువైన బేసెమ్ంటస్ ఉనన్ ఇళల్ను గురిత్ంచి సైనికులు ఎంపిక చేసేవారు. బాంబుదాడి జరగనుంది అని తెలిస్నపుడు సైరన మోర్త వినగానే 

అందరూ నిరేద్శించిన ఇంటికి పరిగెతిత్ బేసెమ్ంట లో దాకుక్నేవారు. పిలల్లూ పెదద్లూ కూడా భయంతో వణికిపోవడం, పిచిచ్గా మాటాల్డటం, 

ఏడవటం చేసేవారు. ఇంటోల్ అందరినీ పంపించి, మేకస్ మాతర్ం ఎవరికీ కనిపించకుండా ఇంటోల్నే ఉండిపోయాడు. మొదటిసారి అలా 

దాకుక్నపుప్డు లీసెల తన భయానిన్ అణచుకోడానికి, మేకస్ ఎలా ఉనాన్డో అనన్ ఆరాటానిన్ అణచుకోడానికి, తను తెచుచ్కునన్ పుసత్కానిన్ 

బయటకు చదవడం మొదలు పెటిట్ంది. నెమమ్దిగా ఒకొక్కక్రూ తమ భయానిన్ మరిచిపోయి ఆమె చదువుతునన్ కథలో లీనమయి శర్దధ్గా 

వినసాగారు. దాడి అయిపోయిందని మళీళ్ సైరన మోర్గే వరకు వాళల్కు సమయం తెలీలేదు. అపప్టినుంచీ పర్తీసారీ లీసెల చేత పుసత్కం 

చదివించుకుంటూ ఆందోళన చెందకుండా ఉండటం అందరికీ అలవాటయిపోయింది. అలా అందరికీ లీసెల వలల్ సావ్ంతన కలుగుతోందని 

తెలుసుకునన్ మేకస్ ఆమె గురించి చాలా గరవ్పడాడ్డు. 

అపుప్డపుప్డూ సైనికులు యూదులని గుంపులుగా, మోలిక్ంగ దగగ్రలో ఉనన్ కానస్ంటేర్షన కేంప కి వూరు మధయ్లో 

నడిపించి తీసుకెళేళ్వారు. ఒకసారి ఒక ముదుసలి నడవలేక పడిపోవడం చూసిన హేనస్ అతనికి ఒక రొటెట్ముకక్ పెటాట్డు. అది చూసిన 

సైనికులు యూదుడికి సాయం చెయయ్బోయినందుకు అతనిని ‘యూదుల సానుభూతిపరుడు’ అని కూర్రంగా కొటాట్రు. అపప్టి నుంచీ వూరిలో 

వాళుళ్ కూడా అతనిని దోర్హిగా చూడసాగారు. అతని మీద అనుమానంతో సైనికులు ఇంటి మీదకి సోదాకు వసాత్రేమో అని అనుకునాన్రు. 

తనకక్డ ఉండటం ఇక వారికి కేష్మం కాదని, మేకస్ ఒకరాతిర్ చెపప్కుండా ఇలుల్ విడిచి వెళిళ్పోయాడు. వెళుతూ లీసెల కోసం, ‘మాటలతో 

/పదాలతో’ పర్పంచానిన్ జయించిన అమామ్యి కథని పుసత్కంగా వార్సి బహుమతిగా వదిలి వెళాళ్డు.  

రూడీ, లీసెల ఇదద్రికీ పదునాలుగేళుళ్ వచాచ్యి. రూడీ సూక్లోల్ చదువులోనూ, కీర్డలోల్నూ కూడా ముందుండేవాడు. ఒకసారి 

పరుగుపందాలోల్ మూడు గోలడ్ మెడలస్ సంపాదించాడు. ఆ సంగతి తెలిసి నాజీ సైనికులు అతని ఇంటికి వచిచ్, రూడీని సైనయ్ంలోకి పర్తేయ్క 

శిక్షణ కోసం పంపమని అడిగితే అతని తలిల్దండుర్లు నిరాకరించారు. ఆకోపంతో రూడీ తండిర్ అలెకస్ ను సైనయ్ంలో చేరమని నోటీస పంపారు. 

అదే సమయంలో హేనస్ ని కూడా సైనయ్ంలో చేరమని కబురొచిచ్ంది. ఇదద్రూ యుదాధ్నికి వెళిల్పోవడంతో  రెండు కుటుంబాలూ విచారంలో 

ములిగిపోయాయి. తండిర్ని సైనయ్ంలోకి తీసుకు పోవడంతో, అతని షాపు మూతపడింది. దానితో కుటుంబానికి ఆధారం లేకుండా పోయింది. 

లీసెల కూడా తండిర్ని విపరీతంగా మిస అవసాగింది.  

కొనిన్ నెలలు గడిచాయి. రోజూ లీసెల , రోసా ఇదద్రూ హేనస్, అలెకస్ కేష్మంగా తిరిగి రావాలని పార్రిధ్సూత్ రోజులు 

గడపసాగారు. చివరికి ఒక యుదధ్ంలో గాయపడటం వలన హేనస్ ని ఇంటికి తిరిగి పంపించారు. అలెకస్ ఎకక్డునాన్డో కూడా తెలీదు. లీసెల 

కి అసత్మానూ మేకస్ గురుత్కు వసుత్ండేవాడు. ఎకక్డునాన్డో ఎలా ఉనాన్డో, సైనికులకు దొరికిపోయాడేమో, అతనిని వాళేళ్ం చేసారో అని 

ఆలోచిసూత్ ఉండేది. తండీర్ తానూ అతని గురించి మాటాల్డుకుంటూ  ఉండేవారు. ఊరోల్ంచి యూదులను తీసుకెళిళ్నపుడలాల్ రోడుడ్ పకక్ 

నుంచుని, వాళళ్లో మేకస్ కనిపిసాత్డేమో అని చూసేది. చివరికి ఒక రోజు కనిపించాడు. బర్తికునన్ శవాలలా ఉనన్వారిని తీసుకెళుతుండగా 

వారిలో కనిపించాడు. మేకస్ అని అరుసూత్ పరుగెటిట్ వెళిళ్ లీసెల అతని చెయియ్ పటుట్కుంది. తనని సైనికులు ఒక రెండు నెలల కిర్తం 

పటుట్కునాన్రనీ, ఏం చేసాత్రో తెలీదనీ చెపాప్డు మేకస్. తనని వదిలి ఆమెని వెళిళ్పోమని చెపాప్డు. కానీ లీసెల వినకుండా అతనితో 
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మాటాల్డుతూ నడవసాగింది. అది చూసిన ఒక సైనికుడు ఇదద్రినీ రకత్ం కారేలా కొటిట్, మేకస్ ని ఈడుచ్కు పోయాడు. మేకస్ వెంట 

పరిగెటట్బోయిన లీసెల ని రూడీ వెనకిక్లాగి తీసుకుపోయాడు.  

తరువాత కొనిన్ రోజులు లీసెల బయటకి రాలేదు. దిగులుగా పడుకునే ఉండేది. ఒకరోజు లీసెల మేయర ఇంటికి వెళిళ్ ఒక 

పుసత్కం చదవాలని తీసింది. అందులోని పదాలు చూడగానే ఆమెకు కోపం వచిచ్ంది. మాటల వలేల్ అనిన్ అనరాద్లూనూ అనుకుంది. ఆ మాటలే 

లేకపోతే హిటల్ర లేడు, హిటల్ర మాటలతోనే జనాలని ఆకరిష్ంచి, పర్జలోల్ యూదుల పటల్ దేవ్షం పెంచి ఇందరి కషాట్లకి కారణం అయాయ్డని 

ఆమెకు అనిపించిది. ఆ కోపంతో ఆ పుసత్కానిన్ చించి పోగులు చేసింది. తరువాత అలా ఇలాస్ పుసత్కానిన్ చింపినందుకు ఆమెకు బాధేసింది. 

ఇలాస్కు ‘మీ పుసత్కాలు దొంగతనం చేసినా కూడా మీరు ననున్ ఎంతో సేన్హంగా చూసారు. అయినా కూడా ఈరోజు మీ పుసత్కానిన్ నేను పాడు 

చేసాను. మాటలంటే ఉనన్ కోపంతో వొళుళ్ తెలీకుండా ఆ పని చేసాను. క్షమించండి. నాకు శిక్షగా నేనింకా ఇకక్డికి పుసత్కాలు చదవడానికి 

ఇక రాను.’  అని ఒక ఉతత్రం వార్సి పెటిట్ వెళిళ్పోయింది.  మూడోరోజున ఇలాస్ లీసెల ఇంటికి వచిచ్, ఒక డైరీ లాంటి నలల్టి నోట పుసత్కానిన్ 

ఇచిచ్ ‘నువువ్ ఇక పుసత్కాలు చదవటానికి రాను అనాన్వు. పోనీ నువేవ్ ఒక పుసత్కం వార్సాత్వేమో అని అనుకుంటునాన్ను. నువువ్ బాగా 

వార్యగలవని నీ ఉతత్రం చూసి తెలిసింది.’ అని చెపిప్ంది.  

ఆరోజు రాతిర్ అందరూ పోయాక ఆ పుసత్కంతో బేసెమ్ంట లోకి వెళిళ్ కూరుచ్ని, ఏం వార్యాలా అని అలోచించి, తన కథనే 

వార్యడానికి మొదలు పెటిట్ంది. ‘పుసత్కాల దొంగ’ అని పేరు పెటిట్, తనూ తముమ్డూ తలిల్తో కలిసి మూయ్నిక కి పర్యాణం కావడం నుండి 

మొదలుపెటిట్, తను దొంగతనం చేసిన మొటట్మొదటి పుసత్కం గురించి వార్యటం మొదలుపెటిట్ంది. అలా పదిరోజులపాటు పర్తీ రాతిర్ కూరుచ్ని 

అపప్టి వరకూ జరిగిన తన కథంతా వార్సింది. అది పూరత్యిన తరువాత తిరిగి తను వాసినది తిరిగి చదువుకోడం మొదలుపెటిట్ంది.  ఆ 

పదిరోజులోల్ చుటుట్పకక్ల వూరల్ మీద బాబు దాడులు జరిగాయి.  వాళుళ్ండే వీధి కొంచెంలో తపిప్ంచుకుంది. ఆరోజు రెండో సారి దాడి 

జరిగింది. ఆ విషయం పసిగటేట్సరికి పర్జలని ఎలరట్ చెయయ్డానికి కూడా సమయం లేదు. అందరూ నిదర్లో ఉండగా హిమెమ్ల సీట్ర్ట లో 

బాంబుల వరష్ం కురిసింది. లీసెల ఒకక్తే బేసెమ్ంటోల్ తను వార్సిన పుసత్కం చదువుకుంటూ, దానిన్ చేతులోల్ పటుట్కుని అకక్డే నిదర్పోయింది. 

తను తపప్ ఏ ఒకక్రూ మిగలలేదు.  

కూలిన శిధిలాలోల్ంచి శవాలను తీసుత్నన్ సైనికులకి, ఎకక్డ నుండో మూలుగు వినిపించి చూసేత్ శిధిలాలోల్ చికుక్కునన్ లీసెల 

కనిపించింది. బయటకు వచిచ్న లీసెల కు ఏం జరిగిందో అరధ్ంకాలేదు. ఎటు చూసినా కూలిన శిధిలాలు తపప్ ఇంకేమీ కనిపించలేదు.  

తలిల్దండుర్ల కోసం అరుసూత్ పరుగెడుతునన్ ఆమెను సైనికులు సముదాయించబోయారు, కానీ లాభం లేకపోయింది. లీసెల కు చుటూట్ 

సైనికులు బయటకు తీసి వరసగా పడుకోపెటిట్న శవాలు కనిపించాయి.  ముందుగా రూడీ ని గురుత్ పటిట్, మీదపడి లేవమని అరుసూత్ ఏడిచ్ంది.  

చివరగా రూడీని ముదుద్పెటుట్కుంది.  తలిల్దండుర్ల శవాల దగగ్ర కూరుచ్ని వాళల్తో పిచిచ్గా మాటాల్డింది. కౌగలించుకుని ముదుద్ పెటుట్కుంది. 

వాళళ్ మీద పడి ఏడుసుత్నన్ లీసెల ను సైనికులు బలవంతంగా లేపి తీసుకెళిళ్ పోలీస  సేట్షన లో అపప్చెపాప్రు.  ఆ విధవ్ంసంలో ఒక అమామ్యి 

రకిష్ంచబడింది అని తెలిస్ కొంతసేపటికి మేయర, ఇలాస్, పోలీస సేట్షన కి వచిచ్ ఆమెను తమతో ఇంటికి తీసుకెళాళ్రు.  

యుదధ్ం ముగిసిన తరువాత రూడీ తండిర్ కూడా తిరిగి వచాచ్డు. అతని కుటుంబం మొతత్ం నాశనమయిపోయిన అతనితో 

కూరుచ్ని లీసెల, అతను విచారంగా మాటాల్డినవనీన్ ఓదారుప్గా వినేది. తరువాత అతని టైలరింగ షాపులో రోజూ కొంచెం సేపు అతనికి 

సాయం చేసూత్ గడిపేది. కొనిన్ నెలలకు మేకస్ కూడా ఆమెని వెదుకుక్ంటూ వచాచ్డు. మేకస్ ని చూసిన ఆమె ఎంతో సంతోషించింది. తరువాత 

ఎనోన్ ఏళళ్ పాటు లీసెల సంతోషంగా జీవించింది. చనిపోయే సమయానికి ఆమెకు భరత్, ముగుగ్రు పిలల్లు, మనవలూ కూడా ఉనాన్రు. ఆమె 

ఆసేట్ర్లియా లోని సిడీన్లో సిథ్రపడి అకక్డ మరణించింది.  
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బాంబు దాడి తరువాత సైనికులు లీసెల ని పోలీస సేట్షన కు తీసుకెళుత్ండగా, తన చేతిలో ఉనన్ పుసత్కం కిర్ంద పడింది. 

దానిని ఎవరూ పటిట్ంచుకోలేదు. శిధిలాలు శుభర్ం చేసూత్ దానిన్ కూడా చెతత్లో పడేసేత్, అదుగో అపుప్డు మృతుయ్వు దానిన్ ఎవరూ చూడకుండా 

దానిన్ తీసుకుని దాచింది. అపప్టి నుండీ ఎనోన్ ఏళళ్పాటు తనతోనే ఉంచుకుని ఎకక్డికెళేత్ అకక్డికి తీసుకెళేల్ది. ‘ఇదుగో, నినన్నే లీసెల 

మరణించింది. ఆమెకు నేను ఇనేన్ళూళ్ భదర్ంగా దాచిన ఆ పుసత్కానిన్ చూపిసేత్ ఎంతో ఆశచ్రయ్పోయింది.’ అని మృతుయ్వు లీసెల కథ చెపప్డం 

పూరిత్ చేసింది.  

పర్పంచ యుదాధ్లు, హిటల్ర , నాజీలు, హాలోకాసట్... వీటిని కధాంశాలుగా చాలా పుసత్కాలే వచాచ్యి. అయితే వాటిలో నాకు 

తెలిస్నంతవరకూ నాజీల దురామ్రాగ్లు, యూదుల కషాట్లు,  అవి మిగిలిచ్న చేదు జాఞ్పకాలు (after math) ముఖయ్ అంశాలు. అయితే 

ఇందులో యూదులతో పాటు, సాధారణ జరమ్న పౌరుల జీవితాలు కూడా యుదధ్ నీడలో ఎంత నలిగి పోయాయో, కొందరి  అధికార దాహానికి 

సమిధలాల్ వీళేళ్ం పోగొటుట్కోవాలిస్ వచిచ్ందో హృదయ్ంగా చెపాప్రు.  

కథ విషయానికి వసేత్ అది చాలా సామానయ్మైనదే. అయితే ఈ పుసత్కానికి విశిషట్తని తీసుకొచిచ్న మొదటి మూడు 

విషయాలు కథనం, కథనం, కథనం.  మృతుయ్వు పర్ధాన పాతర్గా తన చేతే కథ చెపప్డానికి ఎంచుకునన్ పదద్తి కూడా చాలా బావుంది. అయితే  

ఇది మొతత్ం విషాదంతో నింపేది కాదు. అపప్టికపుడే నవివ్సుత్ంది. కొనిన్చోటల్ గుండె మెలిపెడుతుంది. దిగులు పెడుతుంది. 

కొనిన్ సారుల్ భయపెడుతుంది. పాతర్ల అందమైన మనసులని చూసి పరవశింపచేసుత్ంది. సునిన్తమయిన హాసయ్ం, అందమయిన సరళమయిన 

కవితవ్ం లాంటి భాష, మానవతవ్ంతో నిండిన పాతర్ల చితర్ణ మనలిన్ విషాదంలో ములిగిపోకుండా కాపాడతాయి. రచయిత సెనస్ ఆఫ 

హూయ్మర కి ఒక ఉదాహరణ ... హిటల్ర వరణ్న. 

There was once a strange, small man. He decided three important details about his 
life:  

1. He would part his hair from the opposite side to everyone else.  
2. He would make himself a small, strange mustache.  
3. He would one day rule the world.  
...Yes, the Fuhrer decided that he would rule the world with words. 

 

పర్తీ చాపట్ర ముందూ, మధయ్మధయ్లోనూ కథలో జరగబోయే విషయాలు కుల్పత్ంగా చెపేప్సినా కూడా, ఎకక్డా ఆసకిత్ 

పోకుండా చదివిసుత్ంది. ఉదాహరణకి రూడీ గురించి చెపుత్నన్ మొదటిసారే, ‘లీసెల ని ముదుద్ పెటట్మని అడిగినా, బర్తికుండగా ఆమె చేత 

ముదుద్ పెటిట్ంచుకోలేకపోయాడు’ అని చెపిప్సాత్రు మృతుయ్వు చేత. అలాగే హేనస్ గురించి చెపుతూ ‘రెండు సారుల్ నాకు ఎదురు పడి కూడా 

తపిప్ంచుకునాన్డు, కానీ ఆ రోజు హిమెమ్ల సీట్ర్ట లో మాతర్ం నాతో రాక తపప్లేదు’ అని కథ మొదటోల్నే చెపేప్సినా, చివరి వరకూ ఎకక్డా 

తెలిసిన విషయమే కదా అనిపించదు. చాలా చోటల్ జరమ్న పదాలు , వాకాయ్లు వాడినా, వెంటనే వాటి అరధ్ం ఇంగీల్ష లో కూడా ఇవవ్డంతో 

పెదద్గా కషట్ం అనిపించదు.  

కథలో ఎనోన్ పాతర్లు, నెమమ్ది నెమమ్దిగా మనసులో  సాథ్నం ఆకర్మించుకుంటాయి. చాలా కాలం గురుత్ండిపోయేవి. 

ఒకోక్పాతర్నీ మలచిన తీరు రచయిత నైపుణాయ్నికి నిదరస్నం.  
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-  జబుబ్పడిన మేకస్ మెలకువలోకొచిచ్న సంగతి సూక్లోల్ ఉనన్ కూతురికి చెపాప్లని, ఏదో వంక పెటిట్ తిటట్డానికి వెళిళ్, 

రహసయ్ంగా ఆ విషయం చెపిప్న రోసా వెంటనే మనకీ రోసా కి హగ ఇచిచ్ ‘లవ యు’ అని చెపాప్లనిపిసుత్ంది)  -- తమకే రెండు పూటల 

తిండికి అతి కషట్ం గా ఉనాన్ ఒక మాట కూడా అనకుండా మేకస్ ని ఆదరించిన రోసా -- భరత్ యుదాధ్నికి వెళిళ్నపుడు అతని ఎకారిడ్యన ని 

కౌగలించుకుని కూరుచ్నే రోసా ...   

-       తను ఎంతో పొదుపుగా దాచుకుని అపురూపంగా తాగే సిగరెటుల్ మారిప్డి చేసి, కూతురికి పుటిట్నరోజు బహుమతిగా 

పుసత్కాలు కొనిచిచ్న హేనస్ --      తనకి తినడానికి లేకపోయినా పేదలకి కపుప్ టీ తీసుకుని, కిటికీలకు నలల్ రంగేసిన హేనస్ (బాంబు 

దాడులపుప్డు టారెగ్ట గా వెలుతురు కనపడకుండా) --   పార్ణాలకి పర్మాదం అని తెలిస్నా సేన్హితుడికి ఇచిచ్న మాట కోసం మేకస్ కి 

ఆశర్యం ఇచిచ్న రోసా, హేనస్  
-       కొడుకు యుదధ్ంలో గాయపడి  మంచులో చికుక్కుని చనిపోయాడని, చలిలో కూడా కిటికీ తెరచి పెటుట్కుని మంచు 

గాలులతో తనను తాను శికిష్ంచుకునే ఇలాస్ 

-       కావాలని హిటల్ర పుటిట్న తేదీ తపుప్గా చెపిప్, యూత కేంప లీడర చేత పనిషెమ్ంట అనుభవించే కొంటె రూడీ – 

సేన్హం కోసం ఏం చెయయ్డానికైనా సిదధ్పడిన రూడీ  

-       లీసెల కి బహుమతి గా ఇవవ్డానికేమీ లేక, అచుచ్గ్ పుసత్కానికి తెలల్రంగేసి వాటి మీద కథ రాసి ఇచిచ్న మేకస్ – 

తనకి ఆశర్యం ఇచిచ్న వాళల్కి కషట్ం రాకూడదని తను పర్మాదం లోకి వెళిళ్న మేకస్  

-- మేకస్ ని రహసయ్ంగా దాచిన సేన్హితుడు   

ఇంతమంది విలక్షణమయిన వయ్కుత్ల మధయ్ లీసెల అసలైన కుటుంబపు విలువలూ, మానవతవ్ం, పేర్మా, సేన్హం అనేవాటికి 

అరధ్ం తెలుస్కుంది. విశిషట్మయిన తండిర్ నీడలో జీవన సౌందరాయ్నిన్ అరధ్ం చేసుకుంది. 

 

రచయితకి మాటల మీద మంచి పటుట్ంది. మృతుయ్వు సవ్గతంగా చెపుప్కునే మాటలు చదివ తీరాలిస్నవి. కొనిన్ వాకాయ్లు 

ఆపి మళీళ్ మళీళ్ చదివిసాత్యి. గీతలో వాసుదేవుడు ‘కరత్, కరమ్ కిర్య అనీన్ నేనే. నువువ్ కేవలం నిమితత్మాతుర్డివి.’ అని చెపిప్నటుట్ ‘నేను 

విధవ్ంసానిన్ కాదు,  అపకారినీ కాదు. నేను కేవలం ఫలితానిన్ మాతర్మే’ అని మొరపెటుట్కుంటుంది మృతుయ్వు. తన పని చెయయ్డానికి 

కషట్మయినపుడు, ముఖయ్ంగా చినన్పిలల్లను తీసుకు వెళాళ్లిస్ వచిచ్నపుడు తనకెంతో బాధ కలుగుతుందనీ, అపుడు తనకా పనెందుకు 

అపప్చెపాప్వు అని దేవుడిన్ అడుగుతాననీ అంటుంది. హిమెమ్ల సీట్ర్ట మీద బాంబు దాడి గురించి చెపుతూ, హిమెమ్ల ( సవ్రగ్ం) అని 

పేరుపెటుట్కుని దానేన్ ఎవరనాన్ నాశనం చేసుకుంటారా అని వాపోతుంది. మృతుయ్వుతో చెపిప్ంచిన కొనిన్ వాకాయ్లు...  

“I do not carry a sickle or a scythe. I only wear a hooded black robe when it’s cold. And I 
don’t have those skull-like facial features you seem to enjoy pinning on me from a distance. You want to 
know what I truly look like? I’ll help you out. Find yourself a mirror while I continue.” 

 
"Please believe me when I tell you that I picked up each soul that day as if it were newly 

born. I even kissed a few weary, poisoned cheeks. I listened to their last, gasping cries, their vanishing 
words. I watched their love visions and freed them from their fear." 
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"I guess humans like to watch a little destruction. Sand castles, houses of cards, that's 
where they begin. Their great skill is their capacity to escalate." 

 

“నువువ్ నాతో రావాలిస్న సమయం వచిచ్నపుడు భయపడకు. నినున్ పసిపాపలా నా చేతులోల్ ఎతుత్కుని, పువువ్ను 

సప్ృశించినంత మృదువుగా హృదయానికి హతుత్కుని నాతో తీసుకు వెళతాను.” (It suffices to say that at some point in time, I 

will be standing over you, as genially as possible. Your soul will be in my arms. A color will be perched on 

my shoulder. I will carry you gently away.) అని భరోసా ఇసుత్ంటే, రవీందుర్డు గీతాంజలిలో అనన్టుట్, ఆ సమయం వసేత్  పూరణ్ 

జీవిత కలశంతో సావ్గతం చెపాప్లని  అనిప్ంచదూ!!! 

 

‘కథ తెలిసిపోయినా కథనం కోసం పుసత్కాలు చదవాలి’ అనే నా నమమ్కానిన్ బలపరుచుకోడానికీ, నా వాదనని 

నిరూపించుకోడానికీ  ఒకే ఒకక్  ఆయుధానిన్ ఎంచుకోమంటే, నాకీ ఒకక్ పుసత్కం చాలు. ముందు సినిమా చూసి తరువాత పుసత్కం చదివినా 

ఒకక్ వాకాయ్నిన్ కూడా వదలకుండా, కొనిన్ భాగాలను పదే పదే చదివించింది ఈ పుసత్కం. దానికి ఒకే ఒకక్ కారణం కథనం.  

రచయిత తన తలిల్దండుర్లు చెపిప్న అనుభవాలు పుసత్కంగా వార్యాలనుకుని, ఓ వంద పేజీలోల్ వార్దాద్మనుకుంటే 

ఐదొందల పేజీలు దాటిందట. కథని అమామ్యి చెపిప్నటుట్ పర్ధమపురుష లోనో, రచయిత చెపిప్నటుట్ తృతీయ పురుష లోనో చెపప్కుండా, 

మృతుయ్వు చేత చెపిప్ంచాలని ఎందుకనిపించిందీ అని అడిగిన దానికి రచయిత సమాధానం ‘What if death is afriad of humans? 

What if death is haunted by humans?’ అనన్ ఆలోచన దానికి కారణం అనాన్రు.  హేనస్ పాతర్కు పేర్రణ అతని  ఇదద్రు తాతల 

కలయిక. ఇందులో జరిగిన సంఘటనలనీన్ మారక్స అమామ్ , నానన్ల అనుభవాలూ, అతని నానన్మమ్కు జరిగిన అనుభవాలూ అని చెపాప్రు.  

లీసెల ఎవరిని పెళిల్ చేసుకుంది అనేది పుసత్కం చదివిన చాలామందికి వచిచ్న అనుమానం. చివరోల్ మేకస్ వచిచ్ కలవడంతో, 

ఇదద్రూ పెళిల్ చేసుకునాన్రేమో అని కొంతమంది అనుకునాన్రు. అయితే ‘లేదు, వాళిళ్దద్రూ మంచి ఫెర్ండస్ గా మాతర్మే’ అని రచయిత ఓ 

ఇంటరూవ్య్లో చెపాప్రు. అందుకేనేమో సినిమాలో మేకస్ లీసెల జీవితాంతం మంచి సేన్హితులుగా ఉనాన్రు అని విపులంగా చెపిప్ంచారు.  

ఈ పుసత్కం 2005 లో విడుదలయియ్, దాదాపు 40 భాషలోల్ అనువదించబడింది. అంతరాజ్తీయంగా ఎనోన్ అవారుడ్లు 

గెలుచుకోడమే కాకుండా, దాదాపు ఎనిమిదేళళ్కు పైగా నూయ్యారక్ బెసట్ సెలల్రస్ లిసట్ లో చోటు చేసుకుంది. యూకే, సెప్యిన, ఇజార్యిల, 

బెర్జిల మొదలైన దేశాలోల్ బెసట్ బుకక్స్ లిసుట్లో మొదటి ఐదు సాథ్నాలోల్ చోటు చేసుకుంది.  యంగ అడలట్ విభాగంలో పేరొక్నాన్ పెదద్లిన్ కూడా 

సమోమ్హితులిన్ చేసే పుసత్కం.  

ఈపుసత్కం అదే పేరుతో నవంబర 2013 లో సినిమాగా 

విడుదలయియ్ంది. పుసత్కానికి దీటుగా చితీర్కరించిన అతి కొనిన్ సినిమాలోల్ ఇది ఒకటి. 

నటులందరూ కూడా, వీరు తపప్ వేరే ఇంకెవరూ నపప్రు అనేంత చకక్గా, సహజంగా 

ఉనాన్రు.  

రచయిత పరిచయం: Markaus Zusak  ఆసేట్ర్లియా నివాసి. తలిల్ 

జరమ్న, తండిర్ ఆసిట్ర్యన. పుసత్కాలు చదవటం, సినిమాలు చూడటం ఆయనకు బాగా 

ఇషట్మైన పనులు. The Book Thief, I am the Messenger ఆయన వార్సిన 

http://www.randomhouse.com/features/markuszusak/about-the-author/
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వాటిలో బాగా పేరు పొందిన పుసత్కాలు.ఇవి కాకుండా ఇంకో మూడు పుసత్కాలను కూడా వార్సారు. ఆయన యంగ-అడలట్ సాహితయ్ం 

విభాగంలో అనేక అవారడ్స్ పొందారు.  

రచయితతో పుసత్కం గురించి ఒక ఇంటరూయ్:  

http://motherdaughterbookclub.com/2010/02/interview-with-markus-zusak-

author-of-the-book-thief-and-i-am-the-messenger/ 
(Picture source: Internet) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (రచయితిర్ బాల్గు http://padamatikoyila.blogspot.com/) 
 

(వచేచ్ నెల మరో మంచిపుసత్కంతో కలుసుకుందాం) 
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