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దాహం దాహం అని మూలుగుతునన్ ఆమె వైపు నీరులేని ఎడారి నేల నిసస్హాయంగా చూసింది.  అకక్డకక్డా 
 విసిరేసినటుల్నన్ ఎడారి తుపప్లు ఎండకు వడలిపోతునన్ ఆమె దేహానికి నీడనివవ్లేక పోతునన్ందుకు 
 చింతించాయి. గుటట్లుగా పేరుకునన్ ఇసుక తెరలుతెరలుగా పైకి లేచి కళళ్ను కపేప్సోత్ంది. కళుళ్ తెరిచి చూడలేని 
 సిథ్తి. ఎండిన పెదాలలోనుండి మాట బయటికి రాని పరిసిథ్తి. బిగగ్రగా కేకలు వేసుత్నాన్నని ఎవరో వచిచ్ రకిష్సాత్రని  
ఆమె అనుకుంటోంది. కానీ అపప్టికే దేహంలో శకిత్ నశించిపోవడంతో నోటోల్నుండి శబద్ం బయటికి రావడం 
 లేదు. 
 అంతులేని బాధను భరించలేక మూలుగుతునన్టుల్ంది. అరథ్ంకాని వేదనతో పలవరిసుత్నన్టుల్ంది. జాలిలేని  
సూరుయ్డు ఆకాశంలోనుండి నిపుప్లు కురిపిసుత్నాన్డు. అంతేకాదు తోడుగా రాబందులు కూడా రెకక్లు విపుప్కుని 
 అదను కోసం ఎదురు చూసూత్ ఆకాశంలో గిరికీలు కొడుతునాన్యి. నిమిష నిమిషానికీ నిసస్తుత్వ ఆవహిసోత్ంది. 
 శకిత్ సనన్గిలుల్తోంది. పార్ణం అలాల్డిపోతోంది. శరీరం సొమమ్సిలిల్పోతోంది. ఇంకొనిన్ నిమిషాలోల్ ఆకాశపకుష్లకు,  
ఎడారి జీవులకు ఆహారంగా మారనుందా. చలనం ఆగిన దేహానిన్ పంచుకుని విందు భోజనంలా ఆరగిసాత్యేమో. 
పోనీలే ఈ పర్పంచానికి తన అవసరం లేదు. కాకులకు గదద్లకు  ఆకలి తీరచ్గలిగితే అంతే చాలు. ఆఖరి క్షణాలను  
లెకక్బెడుతూ ఎడారి నేలపై అలా పడివుందామె. 
ఓ ఎడారీ ఎందుకంత కక్ష. ఓ సూరుయ్డా ఏమిటా కోపం. ఓ జీవితమా తపేప్మీ లేకపోయినా ఎందుకిలా 
 బాధిసుత్నాన్వు. ఎందుకీ శిక్ష. అసలేమయింది. జరిగిన దానిలో తన పొరపాటు వుందా. తనలో తాను  
తరిక్ంచుకుంటోందామె. 
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"హేయ రాణీ లేచి మొహానికి పౌడర కాసత్ పూసుకుని బయటకొచిచ్ వరసలో నిలబడు. ఈ రోజు కువైట షేకా  
వసోత్ంది. పాయ్లెస లో పని చెయయ్డానికి  పదిమంది కదాద్మాలు కావాలట. నీ అదృషట్ం బావుండి ఆమెకు నచిచ్తే నీ 
 పంట పండినటేల్. ఈ షేఖా కువైట లో చాలా ఆసుత్లు వునన్ సంపనున్రాలు. 
మామూలు ఇండల్లో ఎనేన్ళుళ్ చేసినా ఏం లాభంలేదు. షేకుల భవనాలోల్ నాలుగేళుళ్ పనిచేసినా లక్షలు 
 సంపాదించవచుచ్ కదా" మెరిసే కళళ్తో చెపిప్ంది ఏజెంటు లకిష్. "అలాగే మేడం ముఖం కడుకొక్సాత్" అంటూ 
 బాత రూంలోకి పోయింది రాణి. 
కాసత్ పౌడర రాసుకుని బయటికి వచేచ్టపప్టికే కదాద్మాలందరూ తయారైపోయి వరసలో నిలబడి వునాన్రు. 
 రకరకాల డర్సుస్లతో మేకపుప్లతో అపుడే సరక్స నుండి పారిపోయి వచిచ్న బఫూనల్లా వునాన్రు వాళుళ్. సెంటు 
 వాసనలతో ఆ పర్దేశం గుపుప్మంటోంది. 
"అబాబ్ మీరందరూ రోజూ సాన్నం చెయయ్రా ఏమి. మొతత్ం సెంటు బాటిళళ్నిన్ వంటిపై వంపుకునాన్రు. ఇనిన్ 
 వాసనలు ఒకేచోట భరించలేకునాన్ం. పొటట్కోసేత్  అక్షరం ముకక్ రాదు కానీ ముఖానికి ఫులుల్ మేకపుప్, పెదాలకు 
 నిండా లిపిస్టిక వేసుకుని కువైట వాళళ్నే మించిపోయేలా తయారయాయ్రు మీరు. అతి ఎపుప్డూ అనరథ్మే 
 తెలుసా.  
షేఖా చూసేత్ వీళుళ్ పనిచేసుకోవడానికి వచాచ్రా అందాల పోటీలకు వచాచ్రా అనుకుంటుంది. ఇలా ఎకుక్వ చేసేత్ 
 షేఖాలు ఊరికే వుంటారా. గుండు కొటిట్ంచి మగాడి ముందుకు పోకుండా నిండా బురఖా వేసేసాత్రు" అంటూ 
 ముకుక్ మూసుకుంది ఏజంటు లకిష్.  
ఇంతలో రాణి వచిచ్ ఓ వైపు నిలబడింది.  
"నువువ్ నాచురల బూయ్టీవి. అందంలో ఈ కువైట వాళళ్నే మించిపోతావు. షేఖా నినేన్ తీసుకుపోతుంది చూడు"  
అంది ఏజంటు లకిష్ రాణి వైపు చూసూత్.  
బదులుగా చినన్గా నవివ్ంది రాణి. బుగగ్లు సొటట్లు పడటంతో ఆమె నవువ్ అందరి చూపులనూ ఆకరిష్ంచింది. 
పొదుద్న వసుత్ందనుకునన్ షేఖా తీరికగా మధాయ్హాన్నికి వచిచ్ంది. 
ఆమె కంట పడాలని కదాద్మాలందరూ పోటీపడి ముందుకు వచిచ్ నిలబడాడ్రు. వునన్ 20 మందిలో ఐదుగురిని  
మాతర్మే ఇషట్పడింది షేఖా.  
అందులో రాణి వుంది. 

PPP 
ఏజంటు అడిగిన దినారాలు చెలిల్ంచి ఐదుమంది కదాద్మాలను తనుండే పాయ్లస కు తీసుకుపోయింది షేఖా. 
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వారిలో అందంగా హుషారుగా కనబడే ఇదద్రిని మాతర్ం తన పరిచరయ్ల కోసం వుంచుకుని మిగతా ముగుగ్రినీ 
 వంట ఇంటోల్కి పంపేసింది. అదృషట్మో దురదృషట్మో ఈ ఇదద్రిలో రాణి వుంది.  
దాదాపూ వందమంది పనివాళుళ్ండే అందమైన భవనమది. షేఖాకు నలుగురు కొడుకులు. ఇదద్రు కొడుకులు  
చదువులు పూరిత్ చేసి షేఖాకునన్ వాయ్పారాలను చూసుకుంటునాన్రు. ఇదద్రు ఇంకా అమెరికాలో వుండి 
 చదువుతునాన్రు. షేఖా రాణికి చెయాయ్లిస్న పనులూ చెయయ్కూడని పనులనీన్ వివరించింది. 
అరబీబ్ భాష ఇంకా రాకపోయినపప్టికీ ఒకక్సారి చెపేత్ అరథ్ం చేసుకుని అలుల్కుపోయే సునిశితదృషిట్గల రాణి కొదిద్ 
 రోజులోల్నే షేఖాకు ఇషట్సఖి అయింది. షేఖా ఇషాట్ఇషాట్లు గర్హించి అడిగినవి సమయానికి అందిసూత్ ఆమె  
అభిమానానిన్ చూరగొంది. షేఖా ఎకక్డికి వెళిళ్నా రాణి తోడుగా వుండాలిస్ందే. షేఖా భరత్ ఖలీల కు నలుగురు 
 భారయ్లు. ఆ నలుగురికీ పుటిట్న సంతానం పదహారుమంది. అందుకే ఆయన ఎపుప్డూ బయటే తిరుగుతూ 
 వుండేవాడు. ఎపుప్డు ఎవరి ఇంటోల్ వుంటాడో ఎవరికీ తెలియదు. 
ఇసాల్ం మతం నలుగురు సతరీలను పెళిళ్ చేసుకోవడానికి పురుషునికి అనుమతిని ఇచిచ్ంది. అందుకే ఆయన 
 నలుగురిని చేసుకునాన్డు. వీలయినంతమంది పిలల్లిన్ కని కుటుంబాలను విసత్రింపజేయడం పురుషుని కరత్వయ్ం.  
కనడం సతరీ ధరమ్ం. ఇందులో తపేప్ం వుంది అంటుంది షేఖా.  
ఇసాల్ం మత సిదాద్ంతాలను, చటాట్నిన్, భరత్ను గౌరవించడం సతరీగా తన విధి అని గటిట్గా నముమ్తుంది షేఖా. 
షేఖా మాటలను విని ఆమె గుండె నిబబ్రానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది రాణి. 

PPP 
రాణికి పెదద్గా పని వుండేది కాదు. షేఖా బటట్లు, నగలు అలమ్రాలోల్ అమరచ్డం షేఖా అడిగినవి అందించడం 
 లాంటి చినన్ చినన్ పనులే వుండేవి. కువైట లోని అరేబియా సముదర్పు ఒడుడ్న వుంటుంది షేఖా విలాసమైన  
భవంతి. అకక్డ కోరిన తిండి నచిచ్న బటట్ దొరకడంతో రాణి అందం ఇనుమడించింది. ఆమె సౌందరయ్ం 
 చిగురాకులా మిసమిసలాడింది. 

PPP 
ఆ రోజు షేఖా పుటిట్నరోజు. భరత్ను, మిగిలిన ముగుగ్రు భారయ్లను వారి పిలల్లను, సేన్హితులను ఆహావ్నించింది 
 షేఖా. ఏరాప్టుల్ ఘనంగా జరుగుతునాన్యి. ఆరోజు షేఖా వేసుకునే డర్స, ఆభరణాలు పర్తేయ్కంగా లండన నుండి  
తెపిప్ంచారు. అందరిలోనూ పర్తేయ్కంగా కనబడాలని తగిన శర్దధ్ తీసుకుంది షేఖా. ఆ పనులనీన్ కర్మంగా 
 జరిగించమని రాణికి అపప్గించింది. 
వంటవాళుళ్ హడావిడి పడుతునాన్రు. డైరవరుల్ సామానుల్ తేవడంలో బిజీ అయాయ్రు. పనివాళుళ్ గదులు శుభర్ం 
 చెయయ్డం, కారెప్టుల్, కిటికీ కరెట్నుల్, సోఫా ముసుగులు మారచ్డంలో బిజీ అయాయ్రు. 
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పాయ్లెస లో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. అందరూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుత్నాన్రు. ఆపుత్లు ఆలింగనం 
 చేసుకుని బహుమతులను అందజేసుత్నాన్రు. షేఖ ఆడంబరంగా ఆడీ కార లో దిగాడు. ఆయన వచేచ్ దారంతా 
 ఎరర్ తివాచీని పరిచారు. పూలు చలుల్తూ షేఖాకు సావ్గతం పలికారు.  
ఆయన వసూత్నే షేఖాను ముదుద్ పెటుట్కుని మారెక్ట లోకి కొతత్గా వచిచ్న కారును షేఖాకు బహూకరించారు. 
షేఖా పొంగిపోయింది. పనివాళళ్ందరికీ ఒక నెల అదనపు జీతాలను పర్కటించింది. 
అరబ ఎడారి నేలలో పెటోర్లు పెలుల్బికినటుల్ అంతటా సందడి, సంబరం, సంతోషం వెలిల్ విరుసోత్ంది. 

PPP 
పని లేకపోయినా అటు ఇటూ తిరుగుతూ హడావిడి చేసుత్నాన్రు పనివాళుళ్. రాణికి మంచి డర్స ను ఇచిచ్  
వేసుకోమంది షేఖా. అందమైన ఆ గౌనులో షేఖాను తలదనేన్లా మెరిసిపోతోంది రాణి. 
ఎతుత్కు తగిన శరీర సౌషట్వం, తెలల్టి మేని ఛాయ, తీరిచ్దిదిద్నటుల్నన్ ముకూక్ నోరూ, విలుల్లా వంగిన  
కనుబొమలూ, మీనాలాల్ మెరిసే కళుళ్, వతత్యిన నలల్టిజుటుట్ రాణి సవ్ంతం. పురుషులనే కాదు సతరీల చూపులను  
కూడా కటిట్పడేసే అందగతెత్ రాణి. 
వచిచ్న ఆహావ్నితులందరూ రాణి వైపే అబుబ్రంగా చూసూత్ షేఖా ఈ కదాద్మా ఎకక్డ దొరికింది. అరబ  
అందగతెత్లనే మించిపోయింది అంటూ ఆరాలు తీసుత్నాన్రు. 
"ముందే ఆడోళళ్ పిచిచ్ షేఖ కు. అందగతెత్ అయిన ఈ రాణిని చూసేత్ వదులుతాడా" అంటూ ఒకావిడ 

పకక్నావిడతో గుసగుసలాడుతోంది.  
అనన్టుల్గానే షేఖ చూపు రాణి మీద పడింది.  
పురుషులు అందమైన సతరీని అనుభవించడమే జనమ్కు సారథ్కత అని భావించే సంసక్ృతి అది. 
సతరీ అందానిన్ ఆసావ్దించడం, అనుభవించడం పురుషుని జనమ్హకుక్ అని భావిసాత్రు. 
దానికి తోడు ఇసాల్ంమతం నలుగురిని పెళిళ్ చేసుకునే వెసులుబాటును పురుషునికి కలిప్ంచింది.   
షేఖ దృషిట్ రాణి మీద పడింది. కళుళ్ మెరిసాయి.  
"తాలె హిందీ.." పిలిచాడు షేఖ. 
దగగ్రికి వచిచ్ నిలబడింది రాణి. 
చిరునవువ్తో పైనుండి కిందకు పరికించి చూసూత్ "సును ఇసెమ్ (ఏం పేరు)" అని అడిగాడు షేఖ 
"నా పేరు రాణి" తడబడుతూ బదులిచిచ్ంది రాణి. 
"రాణి అంటే అరథ్ం ఏమిటో చెపుప్" కపుప్లోని అరబిక గహావ్ను చపప్రిసూత్ అడిగాడు. 
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"కీవ్న అని అరథ్ం షేఖ" చెపిప్ంది వినయంగా. 
"ఓహో నువువ్ రాణివనన్ మాట. గుడ. ఒకక్ చూపుతో మగాడిని వశపరచుకునే అదుభ్తమైన అందం నీది.   
ననున్ పెళిళ్ చేసుకుంటావా. నినున్ నిజంగా రాణిని చేసాత్ను" అంతమందిలో పర్తిపాదించాడు షేఖ. 
నిరాఘ్ంతపోయింది రాణి. 

PPP 
రాణే కాదు అకక్డ వునన్ వాళళ్ందరూ కాసేపు చలనం మరిచిపోయారు. వింటునన్ షేఖాతో పాటూ మిగిలిన 
 భారయ్ల కళుళ్ కోపంతో జేవురించాయి. షేఖ ఎంత మొండివాడో అనుకునన్ది ఏదైనాసరే ఎలా సాధిసాత్డో వాళళ్కు  
బాగా తెలుసు. పనిమనిషిని పెళిళ్ చేసుకుంటాడా.  
తమలో ఒకరికి విడాకులు ఇసేత్ గానీ మరో సతరీని పెళిళ్ చేసుకోలేడు షేఖ. చటట్పర్కారం నలుగురు భారయ్లే వుండాలి. 
మరి తమలో ఎవరికి విడాకులు ఇసుత్నాన్డో. ఇకక్డ విడాకులెంతసేపు తలాక తలాక అని మూడుసారుల్ చెపేప్సేత్  
చాలు. కలవరపడుతూ ఒకరి ముఖాలొకరు చూసుకునాన్రు.  
షేఖ కు ఇదేమీ పటట్లేదు. పకక్నునన్ పర్పంచానేన్ మరిచిపోయి, మైమరచిపోయి రాణినే కళాళ్రప్కుండా 
 చూసుత్నాన్డు.  గుచుచ్కునే చూపులను తటుట్కోలేక అసహనంగా కదిలింది రాణి. 
ముందుగా తేరుకునన్ షేఖా  "రాణీ నువువ్ గదిలోకి వెళుళ్" అని అరిచింది. అకక్డినుండి పరిగెతిత్ పారిపోయింది 
 రాణి. 
ఎలాగో పుటిట్నరోజు వేడుకను జరిపించేసారు. విందు ముగియగానే వచిచ్న వాళళ్ందరూ సెలవు తీసుకుని 
 వెళిళ్పోయారు. రాణి మీదే మనసు నిలవడంతో షేఖా ఆ రాతిర్కి అకక్డే వుండిపోయాడు. 
పొమమ్ని చెపప్లేక పోయింది షేఖా. ఆ రాతర్ంతా నిదర్పోలేదు షేఖ. ఒకక్సారైనా రాణితో గడిపే అవకాశానిన్ 
 అందించమని షేఖాను అడుగుతూ పార్ధేయపడాడ్డు షేఖ. కామం కళళ్కు పొరలను కమేమ్లా చేసుత్ంది.  
ఏం చెయాయ్లో అరథ్ంకాక తలపటుట్కుంది షేఖ. 

PPP 
ఉదయానేన్ షేఖా నిదర్ లేవగానే ముగుగ్రు సవతులు వరసగా ఫోన కాలస్ చేసి ఏమయింది అనీ అడిగారు. 
 “ఏం  చెయాయ్లో అరథ్ం కావడం లేదు” అంది షేఖా. 
సరే నేనొసుత్నాన్ను. రాణిని నా ఇంటికి తీసుకుపోయి షేఖ కి తెలియకుండా దానిన్ అకక్డ దాచిపెడతాను.  షేఖ  
అడిగితే నీకు తెలియదని చెపుప్ చెపిప్ంది మూడో భారయ్ నజాతి. 
ఈ సమసయ్నుండి గటెట్కాక్లనుకుంది షేఖా. షేఖ నిదర్ లేవకముందే రాణిని నజాతితో పంపేసింది. 
కానీ సమసయ్ అంత సులభంగా పరిషక్రింపబడలేదు. 
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నిదర్ లేచాక షేఖ రాణి కోసం వెదకనారంభించాడు. షేఖా కు ఏం చెపాప్లో అరథ్ం కాలేదు. ఇక దికుక్తోచక రాణి  
రాతేర్ ఇంటినుండి పారిపోయింది అంటూ అబదద్ం చెపేప్సింది. 
షేఖ తెలివైనవాడు. పటిట్న పటుట్ విడవడు. లేదు నువేవ్ ఎకక్డో దాచేసావ. నిజం చెపుప్ అని రెటిట్ంచాడు. భారయ్ల  
ఇళళ్నీన్ వెదకడానికి బయలేద్రాడు. 
ఇదెకక్డ ఖరోమ్ అరథ్ం కాలేదు షేఖాకు. వెంటనే మూడో భారయ్కు ఫోన చేసి షేఖ రాణిని వెదకడానికి వసుత్నన్టుల్ 
 చెపిప్ంది. రాణిని అకక్డనుండి ఎకక్డికైనా పంపించమంది. 
మూడోభారయ్ షేఖా అంత దయగలది కాదు. పళుళ్ కొరికింది. రాణిని కారోల్ కూరోచ్మని చెపిప్ పటట్ణం అవతలికి  
తీసుకుపోయింది.  అంతా ఎడారి. కంటికెదురుగా ఇసుక తపప్ ఏమీ కనబడలేదు. కాసేపు అకక్డ వుంటే ఇసుక  
తుఫానులు మనిషిని కపేప్సాత్యి. తరువాత ఆనవాళుళ్ కూడా చికక్వు. రాణిని అకక్డ దించేసి వెనుదిరిగి  
వెళిళ్పోయిందామె. 
ఏం జరుగుతోందో రాణి కి అరథ్ం కాలేదు. కాసేపటికే ఎడారి ఎండ వంటిని శూలాలాల్ గుచచ్నారంభించింది. 
అసహాయంగా ఏదో ఆశతో వెనకిక్ తిరిగి అడుగులు వేయనారంభించింది. అడుగులు కూరుకుపోయే ఆ ఇసుకలో 
 ఎంతసేపని నడవగలదు. కనీసం రోడుడ్ దగగ్రికైనా చేరుకోవాలని ఆమె పర్యాస పడింది. కానీ ఎడారిలో ఏ వైపు 
 ఏముందో ఏ దికుక్ ఎకక్డో ఏం తెలుసుత్ంది. 

PPP 
నడిచి నడిచి ఓపిక సనన్గిలిల్ ఒకచోట నేలకు ఒరిగిపోయింది రాణి. చెపుప్లెకక్డ పడిపోయాయో తెలియదు. వేడికి  
కాళుళ్ బొబబ్లెకాక్యి. తన తపుప్ ఏమీ లేకపోయినా ఈ శిక్ష ఎందుకో అరథ్ం కాలేదు రాణికి. ఎడారిలో 
 చికుక్కుపోవడమనేది అతయ్ంత హేయమైన పరిసిథ్తి. ఆ శిక్ష శతుర్వుకు కూడా వేయకూడదు.  
బర్తుకు అరాథ్ంతరంగా ఈ ఎడారిలో ముగిసిపోతోంది. ఎడారి వేడికి పార్ణం ఆవిరైపోతోంది. వంటోల్ని రకత్ం ఒకోక్  
చుకాక్ ఆవిరై పోతోంది. అయిపోయింది తనపని. కళుళ్ మూసుకుని ఇక దేవుని పార్రిథ్ంచడమే మిగిలింది. సప్ృహ  
తపిప్ంది రాణికి. 

PPP 
ఎనోన్రోజుల తరువాత భారంగా కళుళ్ తెరిచింది రాణి. ఎదురుగా షేఖా పెదద్ కొడుకు అబుద్లాల్ నిలబడి వునాన్డు. 
ఇది కలా నిజమా తనెకక్డ వుందో అరథ్ం కాలేదు. "కంగారు పడకు రాణీ. అలాల్ దయవలన నువువ్ బర్తికావు. 
ఇక నీకేమీ కాదు. నీకు నేనునాన్ను" చేయి వేసి భరోసానిచాచ్డు అబుద్లాల్. నమమ్లేక బేలగా చూసింది రాణి. 
"మా అమమ్ నినున్ మా ఇంటోల్కి తీసుకొచిచ్నపప్టినుండీ నువవ్ంటే నాకిషట్ం కలిగింది. కానీ ధైరయ్ం చేసి నా పేర్మను 
 నీకు చెపప్లేకపోయాను. 
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మౌనంగా నాలో నేనే నీ పేర్మకై తపించిపోయే వాడిని. నినున్ పర్తి రోజూ గమనించేవాడిని.నా తండిర్ నినున్  
వాంఛించడం మా సవతి తలిల్ నినున్ ఎడారిలో వదలడం నాకు తెలుసు. నినున్ అనుసరిసూత్ వచిచ్ ఆఖరి క్షణంలో 
 అతికషట్ం మీద నినున్ కనుకుక్ని నీ పార్ణానిన్ కాపాడగలిగాను. ఆ ఎడారి పార్ంతం నుండి నినున్తెచిచ్ ఈ 
 హాసిప్టలోల్ చేరాచ్క డాకట్రుల్ నీ పరిసిథ్తి చూసి నీ ఆరోగయ్ం చాలా విషమంగా వుందని చెపాప్రు. కొదిద్ రోజులు 
 గడిసేత్ కానీ ఏమీ చెపప్లేమని అనాన్రు. నాకు భయమేసింది. దాదాపూ రెండు నెలలు కోమాలో వునన్ నువువ్ 
 ఈరోజు కళుళ్ తెరిచావు. అలాల్ నీతోడుగా వుండి నినున్ రకిష్ంచాడు." చెమమ్గిలిల్న కనులతో జరిగినదంతా 
 చెపుప్కొచాచ్డు అబుద్లాల్.  
తనపటల్ అతనికునన్ పేర్మకు చలించిపోయింది రాణి. "నీకు సమమ్తమైతే నువువ్ కోలుకునాన్క నినున్ పెళిళ్  
చేసుకుంటాను, నీ మీద ఎవరి కనూన్ పడకుండా కాపాడుకుంటాను రాణీ," చిరునవువ్తో చెపాప్డు అబుద్లాల్.  
తన అదృషాట్నిన్ నమమ్లేకపోయింది రాణి. చందుర్నిలాంటి అతని మోమును చూసూత్ తన పార్ణాలిన్ రకిష్ంచిన 
 అబుద్లాల్కు కృతజఞ్తతో చేతులెతిత్ నమసక్రించింది. 
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