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23
త్ కాల
పుస

పులు –

టికోసం నడకలు

కిర్ందటి నెల అంతా ఆసేట్ర్లియా విహారం కదా, అకక్డ వింతలో, విశేషాలూ , మనుషులూ వొకెతుత్. ఇంక తిరగలేను , మానేదాద్ం
అనుకునన్పుప్డు, ఆనంద వొక మేప తీసుకొచిచ్ ఇచాచ్డు. ‘మెలోబ్రన్ లిటరేచర వాక’ అని ఉంది దాని పైన. ఇదేంటి, లిటరేచర వాక అంటే..
బయటకి రాను అనాన్వుగా అనాన్డు. ఇంత టీర్ట కనబడుతుంటే రాక చసాత్నా ??
ఇంతకీ లిటరేచర వాక అంటే పుసత్కాల షాపుల మేప లు, ఏ ఏ పుసత్కాలు ఎకక్డ దొరుకుతాయో, ఎలా వెళళ్వచోచ్ చెపేప్ మేప. ఎంత
అందంగా మేప ఉందంటే , ఈ లిటరేచర వాక ఏదో చూసి తీరాలిస్ందే అనుకునాన్ం. పొదుద్నేన్ బయలేద్రినా, ఫెడరేషన సేక్వ్ర లో ఉనన్ ఆరట్
మూయ్జియం చూసేసారికి, మధాయ్హాన్నికీ, సాయంతార్నికీ , మధయ్సథ్మైన టైం అయింది. ఎనిన్ పుసత్కాల షాపులు, ఆరట్ పుసత్కాలు, ఫుడ
పుసత్కాలు,రీసైకిలడ్ పుసత్కాలు , ఇలా రకరకాల పుసత్కాల సెప్షలిసట్ లు. పుసత్కాల తో పాటు కాఫీ ఫుడ ఆఫర చేసేవి. కేవలం, ఫిక్షన పుసత్కాలు,
పోయెటీర్ మాతర్మే దొరికే షాపులు. నిజానికి అనీన్ నడిచి వెళేళ్ంత దూరంలోనే ఉనాన్, మాకునన్ టైం చాలనందున, మేప వెతికి వెతికి , నడిచి
వెళేళ్ంత దగగ్రలో ఉనన్, “ కలెకిట్వ వరక్స్ ‘ అనే పుసత్కాల షాపుకి వెళాల్ం.
ఒక కమరిష్యల కాంపెల్కస్ లో, బయటికి చినన్గా కనపడే పెదద్ షాప అది. కానీ, లోపలికి అడుగు పెటట్గానే, షాప వొనర బాగా
వృదాధ్పయ్ంలో ఉనన్ వయ్కిత్ – ‘ ఈ షాప కి ఎలా వచాచ్రు ? ‘ అనాన్డు. మేము మేప చూపించగానే, ‘ఇంకా ఈ మేప చలామణీ అవుతోందా ,
అనీన్ కంపూయ్టర లో చూసుకుంటునాన్రు. ఇది పటుట్కొని వచాచ్రా ?’ అని ఆపాయ్యంగా అనాన్డు. అని- చూసుకోండి , ఈ పుసత్కాలు, నా
పర్పంచం, కానీ , ఎకుక్వ కొనకండి , మీరు ఆనైల్న లో కొనే ధరకి నేను ఇవవ్లేను మరి – అనాన్రు అతను నిసస్హాయంగా.
మళీళ్ తేరుకుంటూ- ‘మెలోబ్రన్ లో ఏ పుసత్కం అనాన్ దొరకకపోతే నా దగగ్రకే వసాత్రు’ అనాన్డు- అతని సవ్రంలో ధవ్నించిన గరవ్ం
నాకెపుప్డూ గురుత్ంటుంది. నాకు మన విజయవాడ, విశాఖపటన్ం, విశాలాంధర్ ఇంకా , పాత పుసత్కాల షాపులు ఒకేసారి గురొత్చాచ్యి.
ఎంతమందిని ఎంత చరితర్ని మిస అవుతునాన్ం మనం అనిపించింది. కొనిన్ అమెరికన రచయితల , జపనీస రచయితల పుసత్కాలు అడిగితే,
‘ధర చాలా ఎకుక్వమామ్, మేము కూడా ఇంపోరట్ చేసుకోవటమే కదా, ఇలాంటివి మీరు పికచ్ర తీసుకొని ఆనైల్న లో కొనుకోక్ండి’ అనాన్డురీడర మీద ఎంత పేర్మ ఉంటె ఆ మాట వసుత్ంది అనిపించింది. అవసరమునాన్ లేకపోయినా , అంటగటేట్ మారెక్ట మాయాజాలానికి అందని
వొక లోకంలో ఉనన్టుల్ నాకు అనిపించింది.
ఏం కొందామా అని ఆలోచిసూత్ పుసత్క వన విహారం చేసుత్ంటే, ‘ఆసేట్ర్లియా వచాచ్రు కదా, ఇకక్డ రచయితల పుసత్కం కొనండి’ -అని
సలహా ఇచిచ్ంది అతని భారయ్. భలే అనిపించింది – ‘మీరే ఇవవ్ండి వొకటి’ అనాన్ను. గెరాలడ్ మరేన్న రాసిన ‘ ఏ మిలియన విండోస ‘ అనే
పుసత్కం ఇచాచ్రు వాళుళ్. ఇసూత్ ఆయన అంటునాన్రు – ‘ఈ రచయిత మీద అధారిటీ గా మాటాల్డే వొక రీడర ఉనాన్రు. తరచూ మా షాప కి
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వసూత్ ఉంటారు, ఇవాళ మీరు ఉనన్పుప్డు వసేత్ బాగుణుణ్’ అని. వొక మాల లోనో, ఎయిర పోరట్ లోనో, ఆనైల్న లోని మనం కొనే పుసత్కానికీ ,
ఇకక్డకీ తేడా అరధ్ం అయినటుట్ అనిపించింది నాకు. అకక్డ మనం పుసత్కానిన్ కొంటాం. ఇలాంటి చోట దానిన్ అనుభవిసాత్ం.
వెళూత్, ఆయనతో మీతో ఫోటో కావాలంటే, ఆయన అనాన్డు –‘ నేనో ఓలడ్ బిర్క ని , నిరంతరం నేరేప్ పుసత్కాలనీ ఈ షాప నీ
తీసుకోండి. నాకు అదే ఇషట్ం. ఫోటో నాకు ఇషట్ం లేదు’ అని – వెనుకగా ఆమె నవువ్ వినిపిసుత్ండగా ఇదద్రు నిండు మసిత్షాక్లని చూసిన
సంతోషంతో బయటకి వచాచ్ం మేం.
వాళిళ్దద్రి కోసం వణుకుతునన్ చేతులతో,
పుసత్కాలపై ధరలో వివరాలో రాసుత్ంటాడతను
అంతకంటే నెమమ్దిగా కొనిన్ అరలు
సరుద్తూ ఉంటుందామె
కాలం ఆగిపోయిందా అనన్టుల్నన్
అరల మధయ్ జీవంలా నవువ్తునన్
రకరకాల పుసత్కాల మధయ్
తుళుళ్తునన్ మెదళల్ విహారాలు
ఎనిన్ చరితర్లేనిన్ జాఞ్పకాలేనిన్ కధలేనిన్ కలలో
ఎనిన్ మేధో విహారాలో ఎనిన్ చీకటి వయ్ధల పహారాలో
సడలుతునన్ శరీరంలా వడలుతునన్ పుసత్కాలు,
పసుపు ముడుతల సొగసు వాసనలు
మీతో బొమమ్ కావాలి అంటే
నేనో శిధిల ఇటుకని, నా బొమెమ్ందుకు ?
అని మీరంటే,
నిశచ్బద్ంగా మిగిలింది వొక తరం
కాంకీర్ట ఇటుకల ఊపిరాడని తనంలో
కొటుట్మిటాట్డుతూ
ఎవరూ రాని పుసత్కాల షాపులా
మాలస్ మెటీరియలిజం లో పావులా
ఏం చేయగలం??
వెతికి వెతికి శిదిలాలని చూడటం
ఆపాయ్యంగా వదలేల్క వదలేల్క తిరిగి చూసూత్ మరలటం
పుసత్క వృదాధ్శర్మం వెతకటం సులువే
మరలి ఈ తెరల పర్పంచంలో
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మనుగడే కషట్ం .. బహు కషట్ం

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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