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“సనిమా

వెనఽక కథలు” శీరషికన వసఽునన రెండో కథ ఇది. చినన కథ లోని

ముఖ్యమన
ై ఆలోచననఽ తీసఽకుని, దానిని విసు రషెంచి పూరషు స్ాయ చలనచిత్రెంగ
రూను ెందిెంచడెంలో విజయవెంత్మైన వటిలో కటి. “స఼క్ెట్ ల ఫ్
ై ఆఫ్ వలట ర్ మిటటట” చాలా
చినన కథ. క్నీ విసు రషెంచడానిక్ి ఎెంతో అవక్శెం ఉనన కథ. క్బటటట ఐదఽ ేజీల ైనా లేని ఈ
కథ 1947 లోనే క పూరషు స్ాయ చలనచిత్రెంగ తెరక్క్ికెంది; వరెం క్ిెత్మే (డిశెంబర్, 25,
2013) మరోస్రష అమరషక్లో ఈ కథ ఆధారెంగ రూను ెంచిెంచబడడ మరో చలనచిత్రెం
విడుదల ైెంది. ఆసక్ిుకరమైన విషయెం ఏమిటెంటట, ఈ కథ రచయత్ జేమ్స్ థరబర్, త్న కథ
ఆధారెంగ సనిమా తీయకుెండా ఉెండడానిక్ి క నిరాత్కు పదివేల డాలరలు
ఎదఽరషవవడానిక్ి సదధపడాడడట. చాలా గమాత్త
ు గ స్గే ఈ కథలో ముఖ్య నుత్రధారష వలట ర్
మిటటట. కథ పరెంగ చాసేు ఇెందఽలోనఽెంచి క్ేవలెం సెటప్ మాత్రమే తీసఽక్ోగలిగే అవక్శెం
ఉెంది. 1947 లో వచిిన సనిమాలో మిటటట నుత్ర వయసఽ త్గషగెంచి, అత్ని భారయ స్ానెంలో
త్లిు నుత్రని పరవేశ ెటట ారల. ఆ ెన
ై మరష క్ొనిన క్ొత్ు నుత్రలనఽ పరషచయెం చేయడమే
క్కుెండా, కలలోు మాత్రమే క్కుెండా చివరషక్ి నిజజీవిత్ెంలో కూడా హీరో గ నిలిచినుో యే
నుత్రలా మిటటట నుత్ర నఽ రూను ెందిెంచారల. ఈ కథ ేరరణతోనే మన తెలుగు రచయత్ త్రరపుర
“సఽబాబరయుడి

రహసయ జీవిత్ెం” కథనఽ రశరల. – వెెంకట్ సదధ ారడిడ

ది సీక్రెట్ లైఫ్ ఆఫ్ వాల్టర్ మిట్టట
‚భనం ఫమల్దేరుతున్నం!‛ కమాండర్ గంతు కంచులా మోగంది. అతను యూనిఫామ్స
ధరంచి ఉన్నడు; భారీ అలికలు కలగన తెల్ిని టోపీని క వైపుగా కిందకి లాగ సటటలష్ గా తల్పై
పెట్టటకున్నడు. ‚నననడ్డగతే ఈ తుఫాన్లి భనం మందుకు వళ్ిడం ఏ మాత్రం భంచిది కాదు
సార్‛. ‚నేను నినున అడగడం ల్దదు లెపెటనంట్ బెర్్. భనం ఫమల్దేరుతున్నం! హెడ్ లైట్్ సివచాన్
చేమండ్డ! ఇంజన్ సాభర్థ్యానిన 8500కు పెంచండ్డ!‛ అన్నడు కమాండర్. ఇంజన్ విభాగంలోని
సిలండరుి సంఘటితమై భారీ శ్ఫేం చేస్తున్నయి: టా-టకటా-టకటా-టకటా-టాటకటా. పైల్ట్
సీట్ట దగ్రునన కిట్టకీ అదేంపై ఏయిడ్డన భంచు వైపు తేరర య సాసాడు కమాండర్. దగ్యకు నడ్డచి
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అకకడునన కిిష్టమైన అభరకలో ఉనన మీటల్ను అటూయిటూ మార్థ్ాడు. ‚ఎనిమిదవ నంఫర్
సహామక ఇంజన్ ని కూడా ఆన్ చేమండ్డ‛ అంటూ అరచాడు. ఆ మాట అందుకుని, ‚ఎనిమిదవ
నంఫర్ సహామక ఇంజెన్ ని ఆన్ చేమండ్డ‛ అంటూ తన వాళ్ివైపు సాసి అరచాడు లె్టనంట్
బెర్్. ‚మూడో నంఫర్ ఫియంగలో భందుగండు పూరుగా నింండ్డ!‛ అరచాడు కమాండర్.
‚మూడో నంఫర్ ఫియంగలో భందుగండు పూరుగా నింండ్డ!‛ హైడ్రోప్లిన్ లోని ఎనిమిది ఇంజనుి
గటిట శ్ఫేం చేస్తు మొదల్య్యాయి. ప్లిన్ లోని వివిధ భాగాల్ను సిదాం చేస్తునన సిఫబంది కర
వైపొకరు సాస్తకుని నవ్వవకున్నరు, ‚ఈ మసలాడు ఎలాగోలా భనలన ఇకకడునంచి
ఫమటడేసాుడు. అసాధ్యాడు. అసలు బమభననది ఏ కోశాన్ ల్దదు!‛ కరతో కరు
అనుకున్నరు.
‚చాలా సీిడ్ గా వళ్తున్నరు‛ అరచింది మిట్టట భాయా . ‚ఎందుకంత సీిడు? అవతల్దం
మనిగపోయిందని‛ అడ్డగంది.
‚ఏంట్ట?‛ అన్నడు వాల్టర్ మిట్టట. తన కక సీటోి కూరుాని ఉనన తన భాయా వైపు
ఆశ్ాయాంగా సాశాడు; నిర్థ్ఘంతపోయ్యడు. ఒ క్షణం అతనికేమీ అయయం కాల్దదు. గంపులోనుంచి
తోస్తకొచిా అకాయణంగా తన మీద అరచి గోల్చేసే వింత భహిళ్లా అనిపంచింద్ధమె. ‚య్యభై
ఐదులో వళ్తున్నరు మీరు,‛ అంద్ధమె. ‚నల్భై కిలోమీటయి సీిడు కి మించి వళ్ిడం
న్కిష్టమండదని మీకు తెలుస్త కద్ధ. య్యభై ఐదులో ఉన్నరు మీరు.‛ వాల్టర్ మిట్టట ఏమీ
మాటాిడల్దదు. ఇయవై ఏళ్ి తన విమానయ్యనపు అనుబవంలోకెలాి అతి ఘోయమైన తుఫానులో
దూస్తకెళ్తునన SN202 హైడ్రోప్లిన్ చపుిళ్తి తన భదిలోనుంచి మెల్ిగా జారుకుంట్టండగా,
నగయంలోని షాపంగ్ మాల్ వైపు మౌనంగా తన కారుని పోనిచాాడు. ‚మీకు భళ్లి ఏదో అయిాంది.
ఎందుకలా బిగస్తకుపోతున్నరు?‛ అంది అతని భాయా. ‚చెప్లు వినరు. డాకటర్ రెన్ా కి
సాపంచుకోండ్డ కసార. ఎందుకైన్ భంచిది.‛
వాల్టర్ మిట్టట కారు ని షాపంగ్ మాల్ మందు ఆర డు. ‚నేను హెయిర్ కటింగ్ చేస్తకుని
వచేా లోగా మీరెళ్లి భంచి బూట్టి కొనుకోకండ్డ,‛ అంద్ధమె కారులోనుంచి దిగడానికి సిదాభవ్వతూ.
‚న్కేమీ అవసయం ల్దదు,‛ అన్నడు మిట్టట. ‚మీతో వాదించే సభమం న్కు ల్దదు. అయిన్
మీరంకా వమస్తలో ఉన్నయనుకుంట్టన్నరేమో,‛ అంటూ అదేంలో కసార తనని సాస్తకుని
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కారు లోనుంచి దిగంద్ధమె. ఆమె దిగగానే మిట్టట కారు ని మందుకు తిమాడానికి సిదాభయ్యాడు.
‚మీ గివ్స్ ఏమైపోయ్యయి? ఈ చలలో మీరు గవ్స్ ఎందుకు వేస్తకోవటం ల్దదు?‛ మిట్టట
మౌనంగా తన ర ాంట్ జేబులోనుంచి గివ్స్ తీస్తకుని చేతుల్కు వేస్తకున్నడు. ఆమె అలా
షాపంగ్ మాల్ లోకి వళ్ిగానే కారుని మందుకు పోనిచాాడు. కారు క రెడ్ సిగనల్ దగ్య ఆగగానే
గివ్స్ తీసి వేసే ప్రమతనం చేస్తుండగా ట్రాఫిక్ సిగనల్ యంగ మారంది. కకనే ఉనన పోలీస్త వాడు
‚బ్రదర్, కారు తీమండ్డ,‛ అని హడావ్వడ్డ చేమడంతో గివ్స్ వనకిక లాకుకని అకకడునంచి
ఫమల్దేర్థ్డు. ఏ ల్క్షాం ల్దకుండా కాసేపు నగయ వీధ్యలోి చకకరుి కొటాటడు మిట్టట. కాసేటికి
హాసిిటల్ కకన ఉనన ర రకంగ్ సయల్ం వైపు కి కారుని పోనిచాాడు.
‚…వలంగటన్ మెకిిలాన్ అనీ క కోట్టశ్వరుడు,‛ అంది నర్్. ‚అవ్వన్?‛ అన్నడు మిట్టట,
తన చేతికి ఉనన గివ్స్ తీస్తు. ‚ప్రస్తుతం కేస్ ఎవరు హాాండ్డల్ చేస్తున్నరు?‛ అని అడ్డగాడు.
‚డాకటర్ రెన్ా భరయు డాకటర్ బెన్ో. వాళ్ితోర ట్ట ఇదేరు సిష్లష్ట లు కూడా ఉన్నరు; డాకటర్
రెమింగటన్ న్యాయ్యర్క నుంచి వచాారు. డాకటర్ పచర్ి మిట్ఫోర్ి ల్ండన్ నుంచి ఈ కేస్త కోసం
ప్రతేాకంగా వచాారు.‛ నర్్ తో ర ట్ట మిట్టట కారడార్ లో నడుస్తుండగా క గది తలుపు
తెరుచుకుని డాకటర్ రెన్ా ఫమటకు వచాాడు. అతని మొహంలో తీవ్రమైన అల్సట, ఆందోళ్న
కొట్టటచిానట్టట కనిపస్ుంది. ‚హలో మిట్టట. నీకు మెకిిలాన్ తెలుస్త కద్ధ! అదే కోట్టశ్వరుడు;
రూజవల్ట కి భంచి సేనహితుడు కూడా! అతని కేస్త మా చావ్వకొచిాంది… కోిభ వాయువ్వలు
కాల్దమంలోకి ర కడంతో రసియతి విష్మించింది. మీరొక సార సాడగలగతే…‛ అన్నడతను.
‚తికుండా,‛ అన్నడు మిట్టట.
ఆరేష్న్ థియేటర్ లో గసగసల్ భధా మిట్టటని రచమం చేశాడు అందరకీ : ‚డాకటర్
రెమింగటన్, డాకటర్ మిట్టట. డాకటర్ పచర్ి మిట్ఫోర్ి , డాకటర్ మిట్టట.‛ ‚ఎకెటవర్ి డయ్యబిట్టస్ సిండ్రోమ్స
గరంచి మీ రశోధనల్ను చదివాను, నిజంగా అదుుతం సర్,‛ మిట్టట తో సంతోష్ంగా చేతులు
జోడ్డస్తు అన్నడు పచర్ి. ‚ధనావాద్ధలు,‛ అన్నడు మిట్టట. ‚మీరు అమెరకాలో ఉన్నయనన
విష్మమే తెలమదు మిట్టట,‛ కొంచెం కోంగా అన్నడు రెమింగటన్. ‚ఈ కేస్త కోసం ననున
న్యాయ్యర్క నుంచీ, పచర్ి ని ల్ండన్ నుంచి ప్రతేాకంగా పలపంచారు‛ ‚ఈ కేస్ గరంచి మీరు
ప్రతేాకంగా వచిానందుకు ధనావాద్ధలు,‛ అన్నడు మిట్టట. ఇంతలో ఆరేష్న్ టేబుల్ కి
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అనుసంధానంగా ఉనన క పెదే మెషీన్ ‚టా-టకటా-టకటా-టకటా-టాటకటా‛ అంటూ శ్ఫేం
చేమన్యంభంచింది. ‚ఈ కొతు అనసియటైజర్ మెషీన్ ఎకకడో దెఫబతిననట్టటంది,‛ కంగారుగా
అరచాడు క జూనిమర్ డాకటర్. అందరూ అతని వైపు సాశారు. ‚దీనిన బాగ చేమగలగే వాళ్తు
ఈ ర్థ్ష్ట్రంలో ఎవరూ ల్దరు,‛ అన్నడతను. ‚సరే, అయవొదుే. ఏదో కటి చేద్ధేం ల్ద!‛ అంటూ మిట్టట
ఎంతో ప్రశాంతంగా మెషీన్ దగ్యకు వళ్లిడు. అది ఇపుిడు ‚టా-టకటా-ట్టటిక్-టా-ట్టట్టటిక్‛
అంటూ వింతగా శ్బాేలు చేస్ుంది. మెషీన్ పై మెరుస్తునన కొనిన మీటల్ను కదిలంచి సాశాడు.
‚మీలో ఎవర దగ్రైన్ ఫంటెన్ పెన్ ఉంద్ధ?‛ అన్నడు మిట్టట. ఎవరో అతనికి క ఫంటెన్ పెన్
అందించారు. మెషీన్ పై భాగానిన తెరచి సాశాడు; లోల్ ద్ధద్ధపు విరగపోయే రసియతిలో ఉనన
క సీల్ తీసి ద్ధని సాయనంలో ఫంటెన్ పెన్ ని అభర్థ్ాడు. ‚క ది నిమిషాల్ వయకు ఈ మెషీన్
నిచేస్తుంది. ఆరేష్న్ కొనసాగంచండ్డ,‛ అన్నడు. ఇంతలో క నర్్ వేగంగా రెన్ా వదేకు వళ్లి
చెవిలో ఏదో చెపింది. మిట్టట సాస్తుండగానే రెన్ా మొహం తెల్ిోయింది. ‚ప్లష్ంట్ కోరయ్యప్స్
సియతిలోకి జారుకున్నడు,‛ ఇఫబందిగా అన్నడు డాకటర్ రెన్ా. ‚మిట్టట, ఇక మీరే ఏదైన్ చెయ్యాల‛
బమంతో వణుకు మొదలైన అతని వైపు కసార సాశాడు మిట్టట. భరో వైపు ఏం చెయ్యాలో
తెలమక చేతులు నలుపుకుంటూ నిలుాన్నరు ఇదేరు సిష్లస్ట వైదుాలు. ‚సరే న్ ప్రమతనం
చేసాును,‛ అన్నడు మిట్టట. అతనికి క తెల్ిటి డాకటర్ గౌన్ తొడ్డగారు; మిట్టట తన మాస్క ని కసార
సర సాస్తకున్నడు; గోివ్స్ ని పైకి లాకుకన్నడు. ఇంతలో నర్్ మెరుస్ునన క రకర్థ్నిన అతని
చేతిలో…
‚గరువ్వగారూ కాసాు సాస్తకుని వళ్ిండ్డ. ఏదో కద్ధనిన గదెేమాగల్రు!‛ వాల్టర్ మిట్టట
కకసారగా సడన్ బ్రేక్ వేశాడు. ‚ఇకకడ ర ర్క చెమాకూడదండీ,‛ అన్నడు ర రకంగ్ అటెండంట్.
‚ఒ సారీ,‛ అన్నడు మిట్టట. తను కార్థ్పన ప్రదేశ్ం కారుి ఫమటకు వళ్లి ద్ధరలో అడింగా ఉందని
గ్రహించాడు మిట్టట. కారు వనకిక తీస్తుండగా ‚పర్థ్వల్దదు సార్. అకకడ వదిల్దమండ్డ. నేను ర ర్క
చేసాును‛ అన్నడు ర రకంగ్ అటెండంట్. మిట్టట కారులోంచి దిగతుండగా ‚తాళ్లలవవండ్డసార్‛
అని అటెండంట్ అనడంతో, మిట్టట తన కారు తాళ్ం చెవ్వల్ని అతనికి ఇచాాడు. వంటనే
అటెండంట్ కారులోకి దూస్తకెళ్లి మందుకీ, వనకిక ఎంతో చాకచకాంగా నడుపుతూ ఖాళ్ల
ప్రదేశ్ంలో కారుని ర ర్క చేశాడు.
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ఈ నివాళ్తి పెదే అతిగాళ్తు; వీళ్ికే అనీన తెలుసనుకుంటారు, అని అనుకుంటూ వీధిలో
నడక ప్రాయంభంచాడు మిట్టట. భంచులో ప్రయ్యణంచేందుకు వీలుగా తన కారు టైయికు బిగంచిన
గలుస్తలు విిడంలో తను ఇఫబంది డ్డన ఘటన అతనికి గరుుకొచిాంది. ఆ రోజు కారు టైయికు
ఉనన గలుస్త తొలగంచే క్రభంలో, టైయి భధా గలుస్త ఇరుకుకపోయింది . ఆ తర్థ్వత కాసేటికి
కడు వచిా తన వైపు సాసి అదోలా నవ్వవతూ, గలుస్త విర ిడు. అిట్టనంచీ కారు టైర్ కి వేసిన
గలుస్త విిడానికి ఎవరో కర సామం తీస్తకోభని ఫల్వంతపెడుుంది మిట్టట భాయా. ఈ సార
నుంచీ ఇలాంటి రసియతులోి, తన కుడ్డ చేతికి క కట్టట కట్టటకోవాల్నుకున్నడు మిట్టట; అపుిడు
ఎవరూ తనని సాసి నవవయనుకున్నడు. ఈ ఐడ్డయ్య ఏదో బావ్వంది. కుడ్డచేతికునన కట్టట సాసిన
వాళ్తు, నేన్ గలుస్త తీసే రసియతిలో ల్దనని అనుకుంటారు. ఇలా ఆలోచిస్తు నడుస్ునన మిట్టట ఫుట్
ర త్ మీద ఉనన భటిట కుిను కాలతో తన్నడు. ‚బూట్టి,‛ అని తనలో తనే అనుకుని, దగ్యలో
ఏదైన్ చెపుిల్ అంగడ్డ కనిపస్తుందేమోనని చుటూట సాశాడు.
అపుిడే కొనన బూటి డబాబను చంకలో పెట్టటకుని వీధిలోకి వచిాన వాల్టర్ మిట్టట, తన భాయా
కొనభని చెపిన భరొక వస్తువేంటో గరుుర్థ్క సతభతభయ్యాడు. ఇంటినుంచి ఫమల్దేరే మందు
ఆమె రెండు సారుి భరీ భరీ చెపింది. అయిన్ వాయం వాయం ఇలా టౌన్ లోకి షాపంగ్ కి
ర్థ్వడం, ప్రతి సారీ ఏదో క తపుి జయగడం- ఇదంతా చాలా ఇఫబందికయంగా తోచింది మిట్టటకి.
మొహం తుడుచుకునే తువావలా? షేవింగ్ చేస్తకునే బ్లిడా? కాదు కాదు. టూత్ ప్లస్ట, బ్రష్, స్డా
ఉపుి, బంద భరయు ోషాణం? అతని వల్ి కాల్దదు. కానీ ఆమెకు మాత్రం ఖచిాతంగా
గరుుంట్టంది. ‚నేను తెభినన అది ఏది? భరాపోయ్యనని మాత్రం చెపొిదుే,‛ అంట్టంద్ధమె.
ఇంతకీ-ఏంటా-అది. వార్థ్ుత్రికల్మితునన ఒ కుర్రాడు, ఏదో సనే్ష్నల్ కేస్త గరంచి వచిాన
హాట్ హాట్ న్యాస్ అరుస్తు మిట్టట ని ద్ధట్టకుంటూ వళ్లిడు.
…‚ఫహుశా ఇది సాసేు మీకు జాాకం వస్తుందేమో!‛ డ్డ్ను్ న్ామవాది హఠాతుుగా
ోను లో ఉనన వాకిు వైపు దూస్తకొచిా క తుర కీ ని అతనికి అందచేశాడు. ‚ఇది మీరెపుిడైన్
సాశార్థ్?‛ వాల్టర్ మిట్టట తుర కీ ని తన చేతిలోకి తీస్తకుని క్షుణణంగా రశీలంచాడు. ‚ఇది న్దే.
వబ్లి వైకర్్. 50.80 మోడల్,‛ నభిదిగా చెర ిడు మిట్టట. కోరుట హాలోి కల్కల్ం రేగంది. ‚ఆయిర్.
ఆయిర్‛ అంటూ ఆదేశంచాడు న్ామమూరు. ‚టటగల్ద ఆయుధాలు ట్టటకుని తిరగేంత
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కిర్థ్తుకుడ్డవి నువ్వవ, నిజమేన్?‛ రోక్షంగా ఆరోపస్తునన ధోయణలో అడ్డగాడు న్ామవాది.
‚అబెెక్షన్ యువర్థ్నర్!‛ అరచాడు మిట్టట తయపు న్ామవాది. ‚న్ కియింట్ తుర కీ వాడగలగే
రసియతులోి ల్దడని ఇదివయకే మేమ నిరూపంచామ. జులై ధానలుగవ తేదీ ర్థ్త్రి న్ కియింట్
చేతికి కట్టట కటటఫడ్డ ఉననదనన సాక్ష్యాధార్థ్లు మీకు అందచేశాం.‛ వాల్టర్ మిట్టట ఏదో
చెిదలుచుకుననట్టటగా

తన

చేతిని

పైకెతుడంతో

వాదించుకుంట్టనన

న్ామవాదులదేరూ

ఆగపోయ్యరు. ‚ఈ తుర కే కాదు. ప్రంచంలోని ఏ తుర కీతో ఐన్, మూడందల్ అడుగల్
దూయం నుంచి సైతం, న్ ఎడం చేతోు గ్రెగరీ ని కాలా చంప ఉండేవాణణ.‛ భరోసార కోర్ట హాలు
మొతుం గందయగోళ్ంలో డ్డపోయింది. ఇంతలో క యువతి గటిటగా ఏడుస్తు వాల్టర్ మిట్టట
నిలుానన ోను దగ్యకు వచిా అతని డ్డలో వాలపోయింది. న్ామవాది ఆమెను అకకడునంచి లాగే
ప్రమతనం చేశాడు. న్ామవాది గడిం పై క పడ్డగదుే విసిరుతూ ‚పోర్థ్ పచిా కుకాక!‛ అంటూ
అరచాడు మిట్టట.
‚కుకక బిసకట్టి!‛ సంతోష్ంగా అరచాడు వాల్టర్ మిట్టట. రోడ్ మీద నడుస్తుననవాడలాి
కకసారగా ఆగపోయ్యడతను. అిటివయకూ తనను చుట్టటమటిటన కోర్ట బవంతి మెల్ిగా
మామమై నగయంలోని బవన్లు కకసారగా ల్దచి నిల్ఫడాియి. మిట్టటని సాస్తు నవ్వవకుంటూ
వళ్లిపోయిందో యువతి. ‚అతను కుకక బిసకటింట్టన్నడు.‛ అని తన కకనున్నమెతో అంది.
‚తనలో తానే కుకక బిసకటిని అనుకుంట్టన్నడు. వినల్దద్ధ?‛ వాల్టర్ మిట్టట అకకడునంచి చపుిన
మందుకు కదిలాడు. మందు కనిపంచిన పెదే స్తర్ మారెకట్ వదిల్దసి రోడుి చివరోి ఉనన భరో
చినన స్తర్ మారెకట్ లోకి అడుగపెటాటడు. ‚చినన కుకక పల్ి కోసం బిసకట్టి కావాల,‛ అని
అకకడ నిచేసే గమాసాుని అడ్డగాడు. ‚ఏదైన్ సిష్ల్ బ్రండ్ కావాలా సార్?‛ తుర కీ
ప్లల్ాటంలో జగమెరగన మొనగాడు కాసేపు ఆలోచించాడు. ‚ఆ ర కెట్ మీద ‘కసార తింటే భళ్లి
భళ్లి కావాల్ంటాయి’ అని ర్థ్సి ఉంట్టందే అది,‛ చెర ిడు మిట్టట.
వాచీలో టైం సాస్తకున్నడు. ఇంకో దిహేను నిమిషాలోి తన భాయా కటింగ్
చేపంచుకోవడం పూయువ్వతుంది. కవేళ్ తలాయడం ఆల్సామైతే ఇంకొంచెం సభమం ట్టటచుా;
కోకసార ఆమె తలాయడానికి చాలా సభమం డుుంది. మందు ఆమే హోటల్ కి చేరుకోవడం
ఆమెకిష్టం ఉండదు. మిట్టటనే మందు హోటల్ కి చేరుకుని అకకడ తన కోసం ఎిటిలానే
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ఎదురుసాడాల్నుకుంట్టంది. హోటల్ లాబీ లో ఉనన పెదే కురీాలో కూల్ఫడాిడు మిట్టట. బూటి
పెటెటను, కుకక బిసకట్టినన సంచీతో ర ట్ట నేల్మీద పెటాటడు; కకనే ఉనన ర త త్రికనొకద్ధనిన
తీసి కురీాలో చేయగల్ఫడాిడు. ‚తన వైమానిక దళ్ంతో జయినీ ప్రంచానిన జయించగల్ద్ధ?‛ అనే
వాాసంలో ఉనన విమాన్లు, బాంబు ద్ధడ్డలో నేల్భటటభయిన బవన్ల్ చిత్రాల్ను సాశాడు
వాల్టర్ మిట్టట.
… ‚సార్, ఫియంగల్ మోతకి భన ర్థ్ాల్ద బాగా జడుస్తకుననట్టటన్నడు,‛ చెర ిడు
సారెెంట్. చెరగపోయిన జుట్టట తన మొహం మీద డుతుండగా, తలెతిు పైకి సాశాడు కెపెటన్ మిట్టట,
‚అతనిన మిగతావాళ్ితో కలప డుకోబెటటండ్డ. నేను కకణ్ణణ వళ్లును.‛ ‚కానీ మీరు వళ్ిడం
అసాధాం సర్! ఆ బాంఫర్ విమానం నడడానికి ఇదేరు పైల్ట్టి ఖచిాతంగా అవసయం.
అంతేకాదు. ఆ జయిన్ విమాన్లు ఇిటికే భన విమాన్ల్ను తుతుునిమలు చేసేస్తున్నయి. వోన్
రచిన్ తన జయిన్ విమాన్ల్తో ఇకకడునంచి ఫ్రాన్్ వయకూ గాలోి విన్ాసాలు చేస్తున్నడు,‛
ఆందోళ్నగా అన్నడు సారెెంట్. ‚ఎవరో కరు మందుకు వళ్ికపోతే వాళ్ి ఆటలు సాగతూనే
ఉంటాయి సారెెంట్! నేను వళ్తున్నను. ర్థ్, ఒ పెగే్స్తకుంద్ధం,‛ రెండు గాిస్తలోి బ్రందీ పోసి
కద్ధనిన సారెెంట్ కి అందించాడు. యుదా బీబత్పు గరెంపులు అతి సమీంలో వినిపస్తున్నయి.
ఫమట ప్లలన క బాంబు ధాటికి వారు కూరుానన గది తలుపులు సైతం ఛిన్నభననభయ్యాయి.
‚ఇదేదో బాగా దగ్యగా డ్డంది,‛ లెకకల్దనట్టటగా అన్నడు కెపెటన్ మిట్టట. ‚జయిన్ సైనాం
చుట్టటమడుతోంది కెపెటన్,‛ అన్నడు సారెెంట్. ‚చచిాన్ ఫతికిన్ కటే సార కద్ధ సారెెంట్,‛
అల్వోకగా నవ్వవతూ అన్నడు మిట్టట. ‚కానీ చచిాకూడా ఫతకగల్ం తెలుసా?‛ అంటూ భరొక పెగ్
బ్రందీ పోస్తకుని తాగేశాడు. ‚క్షమించండ్డ సార్… కానీ మీ అంత సటటల్ గా బ్రందీ తాగేవాళ్ిని
భరెకకడా సాడల్దదు సార్,‛ అన్నడు సారెెంట్. మిట్టట సమాధానం చెిల్దదు. అకకడునంచి ల్దచి
తన వబ్లి వైకర్్ తుర కీ ని సరుేకున్నడు. ‚ఎదయ ఒ నల్భై కిలోమీటయి ద్ధకా నయకమే సార్,‛
అన్నడు సారెెంట్. మిట్టట చివర పెగ్ కానిచేాశాడు. ‚ఆలోచిసేు జీవితమే నయకం సారెెంట్!‛
భయఫియంగల్ ద్ధడ్డ

పెచారలుితోంది. టట్-టట్

భంటూ

మెషీన్ గన్ ల్ చపుిళ్తి

మారుమోగపోతున్నయి. దూయంగా ఎకకణుణంచో యుదా టాాంకులు ‚టా-టకటా-టకటాటకటా-టాటకటా‛ అని వికృతంగా శ్బాేలు చేస్తు మందుకు కదులుతున్నయి. ‚ప్రిమతమా
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నీవచట కుశ్ల్మా‛ అని ర డుకుంటూ తలుపు దగ్యకు నడ్డచాడు వాల్టర్ మిట్టట. ఇంతలో వనకిక
తిరగ సారెెంట్ వైపు సాస్తు, ‚భళ్లి కలుద్ధేం!‛ అని చెపుుండగా…
అతని భుజానేనదో తాకింది. ‚హోటల్ంతా మీ కోసం వతుకుతున్నను! ఈ ర త కురీాలో
మనగదీస్తకు పోతే మీరెకకడున్నరో న్కెలా తెలుస్తుంది?‛ అంది మిట్టట భాయా. ‚టారె్ట్
దగ్యకొచేాస్తుంది,‛ అన్నడు యధాానంగా. ‚ఏంట్ట! ఇంతకీ నేను తెభినన అది తెచాార్థ్? కుకక
బిసకటాి? ఆ బాక్్ ఏంటి?‛ అంద్ధమె. ‚బూట్టి,‛ అన్నడు మిట్టట. ‚షాప్ లోనే వేస్తకుని
ర్థ్వొచుాగా,‛ అంది. ‚ఆలోచించాను. నేను కూడా అపుిడపుిడూ ఆలోచించగల్నని నీకెపుిడూ
తటటద్ధ?‛ అన్నడు మిట్టట. ఆమె మిట్టట వైపు చిత్రంగా సాసింది. ‚ఇంటికి వళ్ిగానే కాసు మీ
టెంరేచరు సాడాల,‛ అంద్ధమె.
కిర్రు కిర్రు భని శ్ఫేం చేస్తునన రవాలవంగ్ డోర్్ నుండ్డ వారు ఫమటకు నడ్డచారు. కారు
ర రకంగ్ చేసిన సయల్ం అకకడకు రెండందల్ మీటయి దూయంలో ఉంది. ఇదేరూ ర రకంగ్ వైపు
నడుస్తుండగా, ద్ధరలో కనిపంచిన భందుల్ షాపు ఎదురుగా ఆగ, ‚మీరు ఇకకడే ఉండండ్డ. నేను
ఏదో కొనడం భరాపోయ్యను. కక నిమిష్ంలో వచేాసాును.‛ అంద్ధమె. ఆమె నిమిష్ంలో
తిరగర్థ్దని అతనికి తెలుస్త. సిగెరెట్ మటిటంచాడు వాల్టర్ మిట్టట. ఇంతలో వయాం మొదలైంది;
భంచు కలసిన వయాం. అతను సిగెరెట్ తాగతూ భందుల్ షాపు గోడకానుకునన వాడలాి…
ఉననట్టటండ్డ నిటారుగా నిలుాన్నడు. ‚లంగే ప్రసకేు ల్దదు‛ అంటూ, ఆఖరు దమి లాగ సిగెరెట్ ని
నేల్కేసి కొటాటడు. అతని మొహం మీద క చిరునవ్వవ ప్రతాక్షమైంది. ఎదురుగా మంచుకొస్తునన
టాలానిన ఏ మాత్రం లెకక చెమాకుండా వార కేసి తియసాకయపూరతంగా సాస్తు తన చొకాక
గండీలు విపి గయవంగా రొమి సాపంచి కాల్ాభని సవాలు చేస్తు శల్ింలా నిలుాన్నడు –
చివరవయకూ అజేమంగా పోర్థ్డ్డన వాల్టర్ మిట్టట.
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