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మీర్జా ఇంటికి, కొతత నిమనిషి వచ్చిన రోజున, ఆ వాడంతా కలకలం చెలరేగంది. ఎప్పడూ ని
ఎగ్గొట్టాలని చూసే ఊడ్చివాడు ఆ వాళ రోజు కన్నన ఎకుువ సేప్ప ఉండి, గచ్ింతా మెరిసిపోయేలా
తుడిచాడు.
ఎప్పడూ కల్తత పాలే అమ్మే పాలవాడు, ఆ రోజు మీగడ తరకలు కటిాన చ్చకుటి పాలు
తెచాిడు.
ఈ కలకలం అంతటికీ కారణమైన లాజోకి ఆ పేరు ఎవరు పెట్టారో కానీ, సిగ్గొ, లజ్ా అనే
దాలకు అరథం తెల్తని మనిషి లాజో! ఆమెను ఎవరు కనిపారేశారో ఎవరికీ తెలయదు. ఆమె
బాలయం అంతా వీధుల్లోనే. ంటరితనంతో, దుుఃఖంతో అన్నథగా గడిచ్చపోయంది. తన తండ్చదో
తను సంపాయంచుకోగలగే వయసు వచ్చిదాకా, ఆమె అడుకుుంటూ, ఆకలతో అలమటిస్తతనే
గడిపేసింది.
కానీ ఎదిగే కొద్దద, యవవనం ఆమె వంట్లో సందైన మారులు తెచ్చింది. వయసు తెచ్చిన ఆ
ఆకరషణీయమైన ంప్పసంప్పలే, ఆమెకు ఆసితగా మార్జయ. అటివరకూ ఆమె తరిగన ఆ వీధులే,
ఆమెకు జీవితంల్ల కొనిన కొతత రహస్యయలను విప్ప చూపాయ. కొనిన కొతత బతుకుపాఠాలు నేర్జయ.
క కొతత వృతతని చూపాయ.
ఆ వృతతల్ల ఆమె ఎప్పడూ బేర్జలాడ్చది కాదు. అటికప్పడు డబ్బఫలు ఇవవలేనివారికి
అప్పగానైన్న శ్ృంగారం ంచ్చది. వచ్చిన ప్రియుడికి, ఆ అప్ప తీరేి స్థథమత కూడా లేదని తెలసేత,
కోుస్యరి, తనని తాను ఉచ్చతంగానే అరించ్చసేది.
‚ఛీ! ఇట్టోంటి నులు చ్చయట్టనికి నీకు సిగ్గొ లేదటే?‛ చుటూా ఉననవాళ్ళు అడిగేవారు.
‚ఎందుకు లేదూ?‛ తెగ సిగ్గొ డిపోయేది లాజో!
‚చూడూ... ఏదో క రోజు కుళ్లో కుళ్లో ఏడుస్యతవ్! ఇట్టాంటి బతుకు బతకేమమాే అని!‛ అనే
వారు.
‚ఆ! చూదాదం లెదూద...‛ తేలగాొ అనేసి వయ్యయరంగా తప్పకుంటూ వెళ్లోపోయేది లాజో!
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మరే! అమాయకతవం ఉటిాడ్చ ముఖమూ! నలోకలువలాోంటి కళ్లో, నుననటి చ్రేప్ప
నిగారింపూ, మతచెదిరిపోయే అందం, మతెతకిుంచ్చ నడకా! ఇవనీన ఉనన లాజోకి, వాళో మాటలనీన
టిాంచుకునే అవసరం ఏంటట!
***
మీర్జా బ్రహేచారి. రోజూ రొట్టాలు తుతకోవటం, అవి కాలుస్తత, వాటితో పాటు చ్చతులు
కాలుికోవటంతోనే అతని జీవితం గడిచ్చపోతోంది. ఊరి సంటరోో చ్చనన చారీ కొటుాంది అతనికి.
కొటుా చ్చననదే, పేరు మాత్రం భారీగా ఉంటుంది. జ్నరల్ స్థార్! అని.
పొదదసతమానూ, అతనికి కొట్లో కూచోడంతోనే సరిపోతుంది. కనీసం ఊరికి వెళ్లో ఒ ప్పలోను
తెచ్చి పెళ్లో చ్చసుకుందామన్నన తీరిక లేదు.
ఇలా ఉండగా, ఇదిగో! కరోజు మీర్జా సేనహితుడు బక్షీ తీసుకొచాిడు లాజోని. ‚అలా
సంపాదించ్చన న్నలుగ్గ కాసులు స్యనికొంల మీద తగలేసే బదులు ద్దనిన ఉంచుకోర్జదూ...‛
అంటూ, ‚ఉచ్చతంగా వాడుకోవచుి‛ అన్ననడు.
‚ఛా! ఛా!‛ ఇలాంటి బజారుదానిన న్న ఇంట్లోన్న? వదుద వదుద, ంప్పంచెయ్!‛ బెదురుగా
చూస్తత అన్ననడు మీర్జా.
కానీ అటికే ఇంట్లోకి దూరేసింది లాజో. కటుాకునన లంగానిన ఎగొటిా గోచీలా దోప్పకుని,
చీప్పరు టుాకుని ఇలోంతా శ్రదధగా ఊడవస్యగంది.
‚ఇదిగో ఆయనకి వదదంట వచ్చియ్!‛ అంటునన బక్షీ మాటలు వినిప్పంచుకోకుండా
వంటింట్లోని గన్ననలనీన చ్కుగా సరేదసి, బావిల్లంచ్చ నీళ్ళో తీసుకువస్యతనంటూ కుండ టుాకుని
బయలేదరింది లాజో.
‚ఇదిగో మీర్జా వదదంటున్ననడు! వచ్చియ్! వెనకిు దిగబెటేాస్యత ద!‛ అన్ననడు బక్షీ.
‚ఏంటి దిగబెటేాది? నువ్వవమైన్న న్న మొగ్గడివా, ననున ప్పటిాంట్లో దిగబెటిా ర్జవట్టనికి?
నువ్వవ ముందు బయటికి నడు. ఈయన సంగత నేను చూసుకుంట్టగా!‛ కు అరుప్ప అరిచ్చంది
లాజో.
బక్షీ జారుకున్ననడు. మీర్జా నిససహాయంగా చూస్తతండిపోయ్యడు. ఏం చ్చయ్యల్ల అరథం గాక
బయటికి రిగెతత, మసీదుల్లకి పోయ కూరుిన్ననడు.
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‚న్నకే సరిపోవటేోదు అంటే, ద్దని ఖరుి ఎవడు భరిస్యతడు? పైగా అదింట్లో ఉండి ఏవ్వం
తగలబెడుతుందో, ఏం దంగలసుతందో? వీధిన పోయేదానిన తెచ్చి న్న న్నతతన కూచోబెట్టాడు ఈ
బక్షీగాడు.‛ కసిగా తటుాకున్ననడు మీర్జా.
ఆ వ్వళంతా బయటే తరిగ, చీకటిడుతుండగా ఇంట్లోకి అడుగ్గపెటిాన మీర్జా, కు
నిముషం అవాకుయపోయ నుంచుండిపోయ్యడు. కు క్షణం అతనికి చ్నిపోయన తన తలో
తరిగవచ్చినటుా అనిప్పంచ్చంది. అదదంలా మెరిసిపోతోంది ఇలుో!
‚వడిడంచ్చయమంట్టర్జ?‛ గ్గమేం వెనగాొ నిల్చిని పైట సవరించుకుంటూ అడిగంది లాజో.
బంగాళదుం, పాలకూర, వ్వయంచ్చన పెసరప్ప, ఉలోవెలుోలో దటిాంచ్చ కమేటి
తరగమోతతో వండిన ప్ప! ఆహా! అచుి అమే వండినటేా!
‚ఇవనీన ఎలా చ్చశావ్వ?‛ ఆశ్ిరయంగా కింత అయోమయంగా అడిగాడు మీర్జా.
‚కోమటి దగొర అప్ప తెచాినులే‛ చెప్పంది లాజో.
‚చూడు... నీకు తరుగ్గ ప్రయ్యణానికి డబ్బఫలస్యతను. వెళ్లోపో! నిమనిషి ఖరుి నేను
భరించ్లేను‛ అన్ననడు మీర్జా.
‚నేను డబ్బఫలు అడిగాన్న?‛ అంది లాజో.
కానీ మీర్జా నీళ్ళో నమిలాడు.
‚వ్వడి వ్వడిగా ఉంది, ఇంకో రొట్టా వ్వయన్న?‛ పెనం మీద కాలుతనన రొట్టాని కంచ్ంల్ల వ్వస్తత
అడిగంది లాజో.
‚రొట్టా కాదు, న్నకు కాలుతోంది, పై నుండి కింద దాకా‛ అరవాలనుకున్ననడు మీర్జా.
మర్జనడు పొదుదనన మళ్లో ఆ ప్రసకిత తెచాిడు మీర్జా.
‚చూడు మియ్యాఁ... నేనికుడ ఉండాలని వచాిను. ఇకుడ్చ ఉంట్టను‛ ఖచ్చితంగా చెప్పంది
లాజో.
‚కానీ...‛
‚నీకు న్న వంట నచ్ిలేదా?‛
‚అది కాదూ...‛
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‚నేను ఇల్లో అవీ సరిగా శుభ్రం చ్చయటేోదా?‛
‚అబేఫ అది కాదూ...‛
‚మరింకేంటి?‛ కసుసమంది లాజో.
ఆమె అటికే పీకల్లోతు ప్రేమల్ల డిపోయంది. మీర్జాతో కాదు, ఆ యంటితో!
ఆ దంగముండాకొడుకు బక్షీ కస్యరి క గది అద్దదకు చూప్పంచాడు. ఆ గదిల్ల
అంతకుముందు నంది అనే క ఎదుద ఉండ్చదట. అది చ్చ్చి నరకానికి పోయన్న దాని పేడకంప్ప
మాత్రం ఆ గదిని వదిలపోలేదు. పైగా ఆ బక్షీగాడు ఇషాం వచ్చినప్పడలాో తనని కుల్లకి రమేని
సతాయస్తతండ్చవాడు.
కానీ... ఈ ఇంట్లో తను మహార్జణి. తనకు ఎవరూ పోటీ లేరు! పైగా మీర్జా కూడా స్యదా
మనిషి. మెలోగా మెతతగా మాట్టోడతాడు. ఏది పెడితే అదే తంట్టడు.
మీర్జాకి కూడా, కొనినస్యరుో రజో పెటిాన ఇంటి ఖరుి లెకులు చూస్యక, ఆమె పై నమేకం
కుదిరింది. ఇంక ఊరుకున్ననడు.
లాజో ఇంటి నంతా చ్కుబెటుాకున్ననక, కాసేప్ప ఎదురింటి ర్జము వాళ్లోంటికెళ్లోది. వాళో
న్ననమేతో కాసేప్ప ప్పచాిపాటీ మాట్టోడట్టనికి.
ర్జమూ, మీర్జా కొట్లో ని చ్చసే కుర్రాడు. మీర్జా ఇచ్చిన కాసత జీతం బయటి తరుగ్గళోకు
తగలేసేవాడు. లాజోని చూసిన మరుక్షణమ్మ ఆమెపై మనసు పారేసుకున్ననడు.
మీర్జా బయటి తరుగ్గళో గ్గరించ్చ లాజో చెవిన డ్చసింది వాడ్చ. అది విని లాజోకి చాలా
బాధేసింది. హు! తనుండి ఏం లాభం. తనని ఎవరు ఎకుడ నికి పెటుాకున్నన, తన శ్కిత మ్మరకు
ళ్ళు దాచుకోకుండా కషాడ్చది, కానీ ఇకుడ క వారం మొతతం విత్రంగా గడిచ్చపోయంది. తను
అంత నికిర్జకుండా పోయందా? ఇకుడికి వచాికా చాలామందే తనకి ఎర వ్వయ్యలని చూశారు.
తాను మీర్జా ఇంటి మనిషి! అందుకే అందరీన కాదనింది. లేకపోతే మీర్జా నవ్వవలపాలైపోడూ!
కానీ ఈయనగారిన చూసేత వటిా మంచుముదదలా ఉన్ననడు. లేక అలా కనిప్పసుతన్ననడా?
మీర్జా ంట్లో బదదలవ్వతునన అగనరవతాలు లాజోకి ఏం తెలుసు? అతను కావాలనే ఇంటి
నుండి దూరంగా ఉండస్యగాడు.
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ఆ వాడల్ల ప్రతీ వాడి నోట్ట లాజో పేరే. నినన పాలవాడు ఏదో ర్జచ్చకాలు ఆడబోతే చెం
గలగ్గటిాందట. మొనన ఆ కోమటి ముఖాన ఏకంగా క ప్పడక తీసుకొుటిాందట. ఇంకా ఇలాగే
ఎనోన... బళ్లో ంతులు ఆమెకు ఎలాగైన్న చ్దువ్వ నేరిస్యతనని టుాడుతున్ననటా. మసీదుల్ల
ములాోగారు... ఆమె కనడగానే అరబ్బఫల్ల బిగొరగా ప్రారథన అందుకుంటున్ననరట. ఏ ఆద
ర్జనుందో అనుకుంటూ!
మీర్జా చాలా చ్చర్జగాొ ఇంటికొచాిడు. అప్పడ్చ స్యననం చ్చసి ఇంటికొచ్చింది లాజో. భుజానికి
అతుకుుని ఉనన తడివెంట్రుకలు, పొయయల్ల గ్గటాం ఊద్దఊద్ద ఎర్రబడడ బ్బగొల్ల, నీళ్ళో నిండిన
కళోతో ఉంది లాజో. ఆమె రూం చూసిన మీర్జాకి మూరఛ వచ్చినంత నయంది.
ఇలా వ్వళ కాని వ్వళ వచాిడ్చంటి? చెపాపెటాకుండా వచ్చి హడలగ్గటేాశాడు. ళ్ళో
నూరుకుంది లాజో. కానీ సరుదకుని అరగంటల్ల భోజ్నం వడిడంచ్చంది.
ఆమె పెటిాన భోజ్న్ననిన అతను మౌనంగా ఇబఫందిగా తనేసి, చ్చతకర్ర తీసుకుని
బయటడాడడు. వెళ్లో మసీదుల్ల కూరుిన్ననడు. కానీ ప్రశాంతంగా ఉండలేకపోయ్యడు. ఇంటి
గ్గరించ్చ ఎడతెగని ఆల్లచ్నలు. బ్బర్ర అంతా చ్చందరవందరగా ఉంది. ఇక ఉండబటాలేక ఇంటిదారి
ట్టాడు. గ్గమేంల్లనే నిల్చిని ఎవరితోనో గ్గడవడుతోంది లాజో.
మీర్జాని చూడగానే ఆ మనిషి గబ్బకుున జారుకున్ననడు.
‚ఎవడువాడు?‛ అనుమానం మొగ్గళ్లో అడిగాడు మీర్జా.
‚ర్జఘవ, పాలుపోసేవాడు‛ చెప్పంది లాజో.
‚ర్జఘవా!‛ ఎనోన ఏళో నుంచ్చ పాలుపోయంచుకుంటున్నన మీర్జాకి వాడి పేరే తెలయదు
ఇన్ననళ్లో.
‚హుకాు తీసుకుర్జన్న మియ్యాఁ...‛ మాటమారుస్తత మృదువ్వగా అడిగంది లాజో.
‚వదుద! ఇంతకీ వాడందుకు వచాిడు‛ ఉరిమాడు మీర్జా.
‚రేటి నుండి ఎనిన పాలు తేవాల, అని అడగట్టనికి వచాిడు‛ చెప్పంది.
‚నువ్వవమన్ననవ్?‛
‚నేన్న... నీ పాడగట్టా. నీకా అనుమానం ఎందుకొచ్చిందర్జ. రోజూలాగే తీసుకుర్జ,
అన్ననను.‛
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‚ఇంకా?‛ మీర్జా నిప్పలు చెరుగ్గతున్ననడు.
‚ఆ మిగలన పాలు మీ అకుకీ అమేకీ తాగంచ్ర్జ అన్ననను.‛
‚ఆ దంగవెధవకి ఎంత ధైరయం‛ ళ్ళో నూర్జడు మీర్జా. ‚వాడినింకోస్యరి ఇకుడ
అడుగ్గపెటానివవను. రేటి నుండి కొటుా నుంచ్చ వచ్చిటప్పడు నేను టుాకువస్యతను పాలు‛
చెపాడు.
ఆ ర్జత్రి భోజ్నం ఆయ్యయకా మీర్జా చ్కుగా గంజి పెటిా ఇస్త్రీ చ్చసిన కుర్జతపైజ్మా ధరించ్చ
చెవిల్ల అతతరు పూసిన దూదివ్వండ పెటుాకుని చ్చతకర్ర ఊప్పకుంటూ బయటికి వెళ్లోపోయ్యడు.
అతను ఎకుడికి వెళ్లుడో అరథమైన లాజో అస్తయతో ఊగపోయంది. ఏం చ్చయ్యల్ల తోచ్క
ఆ స్యనిదానిన శాన్నర్జథలు పెటుాకుంటూ కూరుిండిపోయంది. మీర్జాకి తనంటే ఏమాత్రం టిాంప్ప
లేదా. అసలు అది ఎలా స్యధయం? మధనడిపోతూ ఉండిపోయంది.
అకుడ మీర్జా వెళ్లోన చోట స్యనిది అటికే ఎవడో విటునితో బేర్జలాడుతోంది. మీర్జాకి ళ్ళో
మండిపోయంది. ‚ఛీ!‛ వెనుదిరిగ లాలా దుకాణం దగొరికి వచ్చి ఆగాడు. అకుడ కూరుిని
అరధర్జత్రి దాకా పెరుగ్గతునన ధరల గ్గరించ్చ, దేశ్ర్జజ్కీయ్యల గ్గరించ్చ ఇలా అనినటి మీదా తన
అకుసునంతా వెళుగకాుడు. అరధర్జత్రికి అలసిపోయ చ్చర్జగాొ ఇంటికి తరిగవచాిడు.
చ్లోని నీళ్ళో కడుప్పనిండా తాగాడు గానీ, ల్లల మండుతునన అగన చ్లాోరలేదు.
వంటింట్లో చా మీద డుకుని ఉంది లాజో. పావడా పైకి చెదిరిందో ఏమో, ఒరగా వ్వసి
ఉనన తలుప్పల్లోంచ్చ లాజో ప్పకు భాగం నుననగా మెరుస్తత కనిప్పస్థతంది. నిద్రల్ల ఆమె
కదిలనప్పడలాో ఆమె కాలమువవలు సననగా సవవడి చ్చసుతన్ననయ. మీర్జా ఇంకో చెంబ్బడు నీళ్ళో తాగ
మంచ్ం ఎకిు ముడుచుకు డుకున్ననడు, ప్రంచ్ంల్ల ఉనన అనినంటినీ తటుాకుంటూ. మంచ్ంల్ల
అటూ ఇటూ దరిో వళుంతా ర్జచుకుపోయంది. మంచ్చనీళ్ళో తాగ తాగ పొటాంతా ఉబిఫపోయంది.
కానీ తలుప్ప వెనక దాగ్గనన ఆ కాలప్పకుల నునుప్పదనం అతణిి వదలటం లేదు. తెల్తని భయ్యలు
ఏవో అతణిి చుటుాముట్టాయ. మనసుల్లని సైతాను దదమని తందరపెడుతుంది. కానీ
అడుగ్గమాత్రం ముందుకి డటం లేదు.
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ఇంతల్ల గతుకుున అతనికి క అమాయకమైన ఊహ వచ్చింది. అసలు లాజో దుసుతలు
చెదిరి ఆమె కాలు కనడుతూ ఉండటం వలో కదా, తాను ఇంత ఇబఫంది డుతుననద్ద. తనే వెళ్లో ఆ
దుసుతలు సరిచ్చసేసేత.
ఆల్లచ్చంచ్గా మెలో మెలోగా అదే ఆల్లచ్న బలం ప్పంజుకుంది. అతనూ మెలోగా బలం
ప్పంజుకుని లేచాడు. కవ్వళ ఆమెకు మెలకువ వసేత? కానీ తదు. తను తన క్షేమం కోసమైన్న ఈ
ని చ్చయక తదు.
మంచ్ం కింద చెప్పలు వ్వసుకుని మెలోగా శ్బదం కాకుండా ఊప్పరి బిగబటిా మునివ్వళు మీద
నడుచుకుంటూ వంటింట్లోకి వెళ్లో ఆమె పావడా అంచు టుాకుని మెలోగా కిందకి జ్రిప్ప సరిచ్చశాడు.
ఆ తర్జవత కాసేప్ప తటట్టయస్తత అకుడ్చ నిల్చిని వెనుదిరిగాడు.
కానీ లాజో అతనికి ఆ అవకాశ్ం ఇవవలేదు. కు అంగల్ల లేచ్చ అతణిి తన మీదకు
లాకొుంది. అవాకుయపోయ్యడు మీర్జా. జీవితంల్ల అతన్నప్పడూ ఇంతగా పొరబడలేదు. అతను
పెనుగ్గలాడాడు. లాజోని బతమిలాడాడు. కానీ ఆమె వదిలతేగా.
మర్జనడు పొదుదన మీర్జా ఎదురవగానే కొతత పెళ్లో కూతురులా సిగ్గొడింది లాజో.
ప్రంచానిన జ్యంచ్చన విజేతలా హాయగా పెదదగా క ‘కజ్రీ’ పాడుకుంటూ నులు
చ్చసుకోస్యగంది. ర్జత్రి జ్రిగన ఉదంతం తాల్లకు ఛాయలేమీ ఆమె కళోల్లో ఇసుమంత కూడా
కనడలేదు.
మీర్జా పొదుదటి న్నస్యతకి కూరోిగానే ఎటిలాగే అతనికి ళ్ోంల్ల పెటిా, గ్గమేం పైన
కూరొిని విసరస్యగంది. ఆ రోజు మధ్యయహనం కొటుా దగొరికి భోజ్నం తెచ్చిన లాజో నడకల్ల క
కొతత ఊప్ప ఉతాసహం కనిప్పంచాయ మీర్జాకి. కొట్లో లాజో ఉంటే చాలు, వెళ్లో జ్న్నలు ఆగ మరీ
ఏదో మిష మీద కొటుాకు వచ్చివారు. వసుతవ్వల ధరలు అడిగేవారు. మీర్జా రోజూ మొతతం మీద
అమిేనదానికంటే రెటిాంప్ప లాజో ఆ కాసేట్లో అమ్మేది.
***
మీర్జా ఈ మధయ కాసత సననబడాడడు, నీటుగా తయ్యరవ్వతున్ననడు. జ్న్నలందరికి ఆ మారుకి కారణం
తెలుసు. కనుక కుళ్ళోకున్ననరు. మీర్జాకి మాత్రం సిథమితం లేదు. అతనికి అంతా అశాంతగా
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ఆందోళనగా ఉంది. లాజో అతడిన బాగా చూసుకునే కొద్దద అతనికి ఆమె మీద మోజు పెరగస్యగంది.
అలాగే చుటాకుల వారి టో భయమూ పెరగస్యగంది.
సవతహాగానే నడకల్ల నడతల్ల మాటల్లో అనినట్లో క నిరోక్షయం, క విచ్ిలవిడితనం
ఉండ్చవి. ఆమె కొటుాకి భోజ్నం టుాకుర్జగానే ఆ వీధంతా క కలకలం చెలరేగేది. ఆమె అకుడ
ఉననంత సేపూ ఆ బజారంతా ప్రాణం ఉనన వసుతవ్వలా, ఆమె ఉనికితోనే ఊప్పరిపోసుకుననటుోగా
ఉండ్చది.
‚ఇవాళ్లా నుండి మధ్యయహనం భోజ్నం తీసుకుర్జకు‛ చెపాడు మీర్జా.
‚అదేం?‛ లాజో మొహంల్ల నిర్జశ్. రోజ్ంతా ఇంట్లో ఉండ్చ ఆమెకి మధ్యయహనం కాసేప్ప
అలా కాసేప్ప బజారుకి ర్జవటం ఆటవిడుప్పగా ఉండ్చది.
ఆమెని కొటుాకి ర్జవొదదని చెపాడు గానీ, మీర్జాకి ఇప్పడు కొతత అనుమాన్నలు
మొదలయ్యయయ. ఆమె మీద నిఘా వ్వయట్టనికి వ్వళ గాని వ్వళల్ల ఇంటికి వసుతండ్చవాడు. అతను ఏ
వ్వళల్ల వచ్చిన్న లాజో మాత్రం అందుకు ప్రతగా అతడిన పూరితగా సంతృప్పతరచ్చగానీ వెళోని చ్చిది
కాదు.
క రోజు మాత్రం మీర్జాకి అంతులేని కోం వచ్చింది. అతను కొటుా నుండి ఇంటికి వచ్చి
దారిల్ల రోడుడ మీద వీధి ప్పలోలందరితోనూ చ్చరి కబాడీ ఆడుతోంది లాజో. ఆమె ఆటల్ల పూరితగా
ల్తనమై ఉంది. ఆమె పావడా మాత్రం గాలకి పైదాకా ఎగరిపోతోంది. వీధి వాళో దృషాంతా
ఎగ్గరుతునన ఆమె పావడా పైనే ఉంది. ల్లల మండిపోతున్నన, మీర్జా ఆమె ఎవరో తెల్తనటూా
తనకేమీ టానటూా తల పైకెతత చూస్తత గబగబా నడిచ్చవెళ్లుపోయ్యడు.
అతని అవసథ చూసి వీధి వాళోంతా నవ్వవకున్ననరు.
మెలోమెలోగా మీర్జాకి లాజోపై అభిమానం పెరగస్యగంది. ఇప్పడు అతను ఆమెని విడిచ్చ
ఉండాలనన ఊహే భరించ్లేకున్ననడు. ఏదో క రోజు ఆమె తనని వదిలవెళ్లపోతుందేమో అని
అతని భయం.
‚మరి ఆమెనే పెళ్లో చ్చసుకోకూడదూ...‛ మీరన్మియ్య సలహా ఇచాిడు.
‚ఛీ! ఆ బజారుదానిన విత్రంగా పెళ్లో చ్చసుకోవడమా‛ అరిచాడు మీర్జా.
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అదేం చ్చత్రమో, ఆ రోజు స్యయంత్రమ్మ మీర్జా కొటుా నుండి ఇంటికి వచ్చిసరికి లాజో
కనడలేదు. అతనికి దికుు తోచ్లేదు. ఆ దరిద్రుడు లాలా ఎటి నుండో ఇలాంటి అవకాశ్ం
కోసమ్మ ఎదురుచూసుతన్ననడు.
లాజోకి క బంగళ్ల కూడా ర్జసిస్యతనన్ననడు. అంతెందుకు తన సేనహితుడు మీరన్మియ్య
మాత్రం తకుువతన్ననడా? లాజోకి రహసయంగా ఎర వ్వశాడట. అంతే అయపోయంది, అంతా
అయపోయంది! ఆమె ఇంకెవరితోనో వెళ్లోపోయంది. మీర్జాకి ఆమె ఇక తరిగ వసుతందనన ఆశ్
చ్చ్చిపోతుండగా... వచ్చింది లాజో.
ఎదురింటి ర్జమూ వాళో న్నయనమే దగొరికి వెళ్లోందట. అంతే! ఆ రోజు ఇక మీర్జా గటిాగా
నిరియంచుకున్ననడు. తన కుటుంబ రువ్వప్రతషా మంటల్ల కలసిన్న ర్జవలేదు గానీ, లాజో పెళ్లో
చ్చసుకుని తీరతాడంతే!
అదే విషయం లాజోతో చెపాడు. అయోమయంగా చూసిందామె. ‚పెళ్లో! పెళ్ోందుకు
మియ్యాఁ?‛ అడిగంది.
‚ఏం? ఇంకెవడితోనన్నన తరుగ్గదామన్న?‛ నొసలు చ్చటిోంచ్చ అడిగాడు మీర్జా.
‚న్నకేం అవసరం?‛ అమాయకంగా అంది లాజో.
‚లాలాజీ, ఏది బంగళ్ల ఇస్యతనన్ననడట?‛
‚ఉమెేయయనూ వాడి మీద! వాడి బంగళ్ల మీద!‛ అంది లాజో.
పెళ్లో అవసరం మాత్రం ఆమెకు బొతతగా బోధడలేదు. తను ఇక జీవితాంతం మీర్జాతోనే
గడదలుికుంది. ఇలాంటి యజ్మాని దరకటం చాలా అరుదు. అతను వజ్రం లాంటి వాడని
ఆమెకు తెలుసు. తను అంతకుక్రితం ని చ్చసిన ఇళోల్లో యజ్మానులంతా తనను శారీరకంగా
వాడుకుననవాళ్లో. జీతం అడిగతే న్నలుగ్గ తనేనవాళ్ళో. వాళో మోజు తీర్జక తనిన తగలేసేవాళ్ళో. మీర్జా
మాత్రం అలాకాుదు. తనని ఎంతో ప్రేమగా అప్పరూంగా చూసుకున్ననడు. తనకి మంచ్చబటాల్ల,
క బంగారుగాజుల జ్త కూడా కొనిచాిడు. లాజో వంశ్ంల్ల అటు ఏడు తర్జలు, ఇటు ఏడు
తర్జల వాళ్ోవరూ బంగారం వ్వసుకుని ఎరగరు.
మీర్జా, ర్జము న్నయనమేతో పెళ్లో విషయం కదిప్పతే, ఆమె కూడా ఆశ్ిరయపోయంది.
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‚ఆ గ్గదిబండను తెచ్చి మెళ్లో ఎందుకయ్యయ కటుాకునేది? ఆ ముండ ఏమన్నన గ్గడవ
చ్చస్థతందా ఏమిటి? గటిాగా తగలసేత అదే డుంటుంది. న్నలుగ్గ ద్దబఫల్లత పోయేదానికి పెళ్లో దాకా
ఎందుకు చెప్ప?‛ అంది.
కానీ మీర్జా మనసుల్ల పెళ్లో ఆల్లచ్న బాగా న్నటుకుపోయంది.
‚మీర్జా మతం వ్వరని నీకేమన్నన అభయంతరమా?‛ అంటూ లాజోని అడిగంది ముసలది.
‚అబేఫ అదేం లేదు. ఆయనేన న్న భరతగా భావిసుతన్ననను నేను.‛ చెప్పంది లాజో.
కానీ దారిపోయే విటుడిన కూడా ఆ కాసేపూ భరతగానే భావించ్చది లాజో. వాళ్ళో ఆమెపై
కనకవర్జషలేమీ కురిప్పంచ్కపోయన్న, ఆమె మాత్రం వారికి తనువూ మనస్త నిషాగా అరించ్చది.
మీర్జా విషయం మాత్రం వ్వరు. అతనొకుడి దగొరే, ఆమె ఇవవడంతో పాటు తీసుకోవటంల్లని
ఆనందం కూడా పొందింది. అతడితో పోలసేత మిగతావారు ందులకన్నన హీనం.
కాకపోతే, పెళ్లో అనేది కనయలకు! తనకేం అరహత ఉంది పెళ్లో చ్చసుకోవట్టనికి? ఆమె ఎంత
నచ్ిచెప్పన్న బతమాలన్న మీర్జా వినలేదు. ఆమెను చ్టారంగా నిఖా చ్చసుకుని తీరతానన్ననడు.
ఆ రోజు స్యయంత్రమ్మ నమాజు తర్జవత వారి నిఖా జ్రిగంది. ఇరుగ్గపొరుగ్గల్లని
కన్ననప్పలోలంతా పెళ్లో పాటలు పాడారు. మీర్జా తన సేనహితులందరికీ విందు ఏర్జటు చ్చశాడు.
‘కనీజ్ ఫాతమా’ అనే పేరుతో లాజో మీర్జా ఇఫ్రాన్ అల్త బేగకు ఇలాోలయంది.
పెళువగానే లాజోని ఆ పావడాలు మానేసి చుడీదార్ పైజ్మాలు వ్వసుకోమన్ననడు మీర్జా.
లంగాల్ల సౌకరయంగా కాళో మధయ ఏ అడడంకీ లేకుండా అలవాటైన లాజోకి ఆ కొతత దుసుతలు చాలా
ఇబఫందిగా ఉన్ననయ. కరోజు మీర్జా కొటుాకు వెళోగానే గబగబా పైజ్మా విపేసి పావడాల్లకి
మారిపోతుండగా హఠాతుతగా మీర్జా వచాిడు. కంగారుల్ల నడుం చుటూా ఉనన లంగాని వదిలేసింది
లాజో. అది కులా నేల మీద డిపోయంది. నగనంగా ఉనన ఆమె మీదకి గబ్బకుున ఒ దుటి
విసిరేశాడు లాజో. ‚ఆ సైతాన్ నిన్ననతుతకెళ్లో!‛ కోంగా ఖుర్జన్ల్లని శాపాలనీన తడుతూ ఆమెకి ఆ
తరవాత క గంట సేప్ప క ఇలాోలు ఎలాంటి దుసుతలు ధరించాల్ల, ఎలా నడుచుకోవాల్ల, సిగ్గొ
ఎలా కాపాడుకోవాల్ల పెదద ఉన్నయసం ఇచాిడు.
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అతని కోపానికి కారణం ఏమిట్ల అరథం కాలేదు లాజోకి. ఆ ఉన్నయసం ఎందుకో
అంతకన్నన అరథం కాలేదు. అసలు ఎకుడ తప్ప జ్రిగంది. గతంల్ల ఎనోనస్యరుో అతడిన వెర్రెకిుంచ్చన
తన రూం చ్చషాలు ఇప్పడు ఎందుకు కోం తెప్పసుతన్ననయ.
అతనికి ఎంత కోం వచ్చిందంటే, ఆ లంగాని తీసి మంటల్లో డ్చసి పోయ్యడు. లాజో
నిర్జఘంతపోయ చూస్తతండిపోయంది. అతను తనకు కప్పన దుటి తలగంచ్చ అదదంల్ల తన
ంటిని రీక్షగా చూసుకుంది. కొంద్దసి ర్జత్రికి ర్జత్రే తనకేమన్నన భయంకరమైన చ్రేవాయధి
వచ్చిందా! ఆమెకి అతని ప్రవరతన బోధడక చాలా దుుఃఖం కలగంది.
ఆ తర్జవత ంప్పకింద స్యననం చ్చసుతననప్పడు కూడా ఆమెకి ఆ దుుఃఖం తగొలేదు. కనీనళ్ళో
వస్తతనే ఉన్ననయ. తుడుచుకుంటూనే స్యననం చ్చయస్యగంది. కిుంటి మ్మస్త్రి కొడుకు మితావ
అలవాటు ప్రకారం తంగ్గలు ఎగరవ్వసే మిషపై డాబా ఎకిు ఆమెనే చూడస్యగాడు. కానీ ఆమె
ఎంత దుుఃఖంల్ల ఉందంటే ఎటిలాగా అతడిన వెకిురించ్టమో, చెప్ప తీసి విసిరేయటమో
చ్చయలేదు. మౌనంగా తువావలు చుటుాకుని ల్లలకి నడిచ్చంది.
బరువైన గ్గండతోనే ళ్ళో తుడుచుకుని పైజ్మా ధరించ్బోయంది. కానీ వసేతగా! కానీ ఆ
చుడీదార్ పైజ్మా సననగా పొడుగాొ అచుి ప్పశాచ్ప్ప పేగ్గలలేో ఉంది. ఆమె బాధకి తోడు దాని న్నడా
కాసత ఎకుడికో ల్లలకి వెళ్లోపోయ దరకలేదు. కిుంటి ప్పలో జుల్లోని ప్పలచ్చ మొతాతనికి దాని
స్యయంతో న్నడానికి టుాకుని బయటికి లాగారు.
‚ఛీ! తుపాకీ పెట్టాలాంటి దుసుతలను ఆడాళోకు కనిపెటిాంది ఎవడో!‛ లాజో తటుాకుంది. ఆ
ర్జత్రి మీర్జా ఇంటికి వచాికా కూడా ఆ న్నడా అలాగే ఇబఫంది పెటిాంది. ఆమె అవసథ చూసి మీర్జాకి
చాలా ముచ్ిటేసింది. ఇదదరూ కలసి ప్రయతనం మీద దానిన దరకబట్టారు.
మీర్జాకి ఇప్పడు ఇంకో కొతత సమసయ ఎదురంది. ఇదివరకూ లాజోల్ల మతెతకిుంచ్చ శ్ృంగార
చ్చషాలుగా అనిప్పంచ్చన కొనిన అలవాటుో కనీజ్ ఫాతమాల్ల చూసేసరికి విచ్ిలవిడితనంగా
అనిప్పంచ్స్యగాయ. క గౌరవప్రదమైన ఇలాోలకి ఆ లక్షణాలు చాలా అసభయంగా అమర్జయదగా
ఉన్ననయ.

patrika.kinige.com

అతడు కలలుగనన పెళ్లోకూతురిలా లేదు లాజో. అతని కలలర్జకుమారి అతని చ్చషాలకు
సిగ్గొడుతూ అతడిన దూరంగా న్నటేాస్తత అతని చ్రయలు అరథంకానటుా నటించాల. కానీ లాజో
పాం! ఉతత రోడుడకు ఇటుకుముకు. ఆమెకి ఈ న్నజూకుతనమంతా ఏం తెలుసు.
అడుగడుగ్గన్న ఆమె ప్రవరతన తప్పడుతూ సరిదిదుదతూ ఆమెని అడవిజ్ంతువ్వ నుండి
పెంప్పడుజ్ంతువ్వ చ్చయ్యలనుకున్ననడు మీర్జా.
స్యయంత్రాలు కూడా అతను ఇంటికి తవరగా వచ్చియ్యలని ఆత్రడటం లేదు.
ఎకుువసమయం

సేనహితులతో

గడుప్పతున్ననడు.

లేకపోతే

కొతతపెళ్లోం

కొంగ్గటుాకు

తరుగ్గతున్ననడంట్టరని అతని భయం. కానీ లాజో ఇంట్లో ంటరిగా ఉంట్లంది కదా అని క
నిప్పలోని పెటుాకుందాం అన్ననడు. లాజోకి మండిపోయంది. అటికే ఆమె మీర్జా మళ్లో
స్యనికొంకు వెళ్ళతన్ననడని విని వ్వంది. ఆ వాడల్లని మగాళుందరూ అలాగే వెళ్లతరని ఆమెకి
తెలుసు.
కానీ తన ఇంట్లో మాత్రం ఇంకో ఆడదానికి స్యథనం లేదు. తన వంటింట్లోకి ఇంకో ఆడది
అడుగ్గపెటిా, తన మిలమిలలాడ్చ పాత్రలు ముటుాకుంటేన్న...? నరికిపారెయయదూ! మీర్జాని ఇంకో
ఆడదానితో ంచుకుంటుందేమో కానీ, ఇంటిని మాత్రం.. ఊహూ అసలు ంచుకోదు!
***
మీర్జా ఏమంటూ లాజోని పెళ్లో చ్చసుకున్ననడో గానీ, ఆమెని ఇంట్లో పెటిా ఇక ఆ సంగత పూరితగా

మరిచ్చపోయనటుాన్ననడు. ఆమెతో మాటలు కూడా బొతతగా తగొంచ్చశాడు. ఆాఁ... ఊాఁ... ఉహూ...
లతోనే కొనిన వార్జలు గడిచ్చపోయేవి.
మీర్జాకి ఉంప్పడుగతెతగా ఉననన్ననళ్లు, అందరి కళ్ళో లాజోపైనే ఉండ్చవి. పెళ్లోతో పాటు
ఆమెకి లభించ్చన గౌరవ స్యథనం దృష్ట్ాయ, ఆమెని ఇషాడ్చ అందరూ ఇప్పడు తలోగానో, చెలోగానో,
కూతురుగానో చూసుతన్ననరు. కనీసం ఆమె ఇంటి రదా వైప్ప కూడా చూసే స్యహసం ఎవరూ
చ్చయటేోదు. కు మిత్వా త!
వాడు మాత్రం విశావసంగా, ఇంకా లాజో ఇంటి చుటూానే తచాిడుతూ, ఆమె స్యనన్ననికి
వెళ్లోనప్పడలాో డాబా ఎకిు తంగ్గలు ఎగరేస్తత, దంగచాటుగా చూస్తతండ్చవాడు. అద్ద మీర్జా
ఇంట్లో లేనప్పడ్చ లెండి!
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క రోజు ర్జత్రి, మీర్జా సేనహితులతో కలసి దసర్జ సంబర్జలు చ్చసుకుంటూ ఇంటికే
ర్జలేదు. మర్జనడు పొదుదనకూడా వచ్చిన వెంటనే మొహం కడుకుుని కొటుాకి వెళ్లోపోయ్యడు. లాజోకి
చెలేనంత కోం వచ్చింది. ఆ రోజు స్యననం చ్చస్తత అప్రయతనంగానే ఆమె చూప్ప డాబాపైకి
స్యరించ్చంది. లేక ఆ రోజు మితావ చూప్పల వాడి ఆమె తడి ంటిని అంతగా గ్గచుికుందో తెల్తదు.
ఇంతల్ల హఠాతుతగా తంగ తెగ ఆమె వైప్ప వాలంది. దాని దునైన దారం ఆమె ంటిని
చీరుకుంటూ కింద డింది. ఉలకిుడిన లాజో కు ఉదుటున లేచ్చ ంటికి తుండైన్న
చుటుాకోకుండా ల్లలకి రుగ్గ తీసింది. కంగారుల్ల మరి తువావలు చుటుాకోవడం మరిచ్చందా,
లేక కావాలనే అలా చ్చసిందా ఆ దేవ్వడికే తెలయ్యల.
కానీ అటినుండి మిత్వాని చూడాల. మీర్జా ఇంటి చుటూానే వ్వలాడస్యగాడు. లాజోకి
ఏదైన్న వసుతవ్వ కావాలసవసేత రదా కాసత కుకి జ్రిప్ప అరిచ్చది ‚ఏయ్ మిత్వా! అలా పేడకడిలాగా
అకుడ నిల్చిని ఉండక బజారుకి వెళ్లో కచోరీలు టుాకుర్జ!‛ అని.
ఆమె స్యననం చ్చసేటప్పడు పొరబాటున మిత్వా డాబాపైన లేకపోతే, బకెటూో చెంబ్బల్ల
డబడబా శ్బదం చ్చసేది. ఎంత పెదదగా అంటే, ఆ శ్బాదలకు సమాధిల్లని శ్వాలైన్న లేచ్చ
కూచోవాలసందే. ఇక మిత్వా సంగత చెపాలా?
ఆమె జీవితమంతా అడిగనవారికి లేదనకుండా ప్రేమను కురిప్పంచ్చంది. అదంతా ఇప్పడు
మిత్వా మీద కురిప్పంచ్ట్టనికి సిదధంగా ఉంది. అతడు అడగటమ్మ ఆలసయం.
మీర్జా క పూట భోజ్న్ననికి ర్జకపోతే ఆ అన్నననిన వృధ్యపోనిచ్చిది కాదు. ఆకలతో
ఉననవారికి పెటేాసేది. అకుడ మిత్వా కన్నన ఆకలగ్గననద్దవరు!
ఇవ్వమీ టాని మీర్జా వివాహబంధంతో బంధింబడడ లాజో నిజ్మైన ఇలాోలుగా
మారిపోయందనుకున్ననడు.
అసలు ఆ రోజు తన కళోతో తాను సవయంగా చూసివ్వండకపోతే నమ్మేవాడు కూడా కాదు.
అనుకోకుండా

హఠాతుతగా

గ్గమేంపైన

ప్రతయక్షమైన

మీర్జాని

చూసి

లాజో

నవ్వవ

ఆప్పకోలేకపోయంది. కుల్లనునన మిత్వాని చూసి మీర్జా అంత మండిడతాడని ఆమె
ఊహించ్లేదు.
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కానీ మిత్వాకు తెలుసు మీర్జా కోం! ఊడిపోతునన చెంను గటిాగా టుాకొని
రుగోరుగ్గ. మూడు ఊళ్ళో దాటేదాకా కనీసం ఊప్పరి పీలుికోవట్టనికి కూడా ఆగలేదు.
ఆ రోజు మీర్జా లాజోని బాదాడు చూడూ... ఇంకోళ్ళో ఇంకోళుయతే ఆ ద్దబఫలకి
చ్చూిరుకునేవారు. లాజో గటిాది కాబటిా బతకిపోయంది.
మీర్జా భారయ లాజో మిత్వా కలసి టుాబడాడరనన విషయం నిమిష్ట్ల్లో ఊరంతా
పాకిపోయంది. ఆ తమాష్ట్ చూడట్టనికి జ్న్నలు పెదద సంఖయల్ల పోగయ్యయరు. కానీ అటికే ఆ
ఉదంతప్ప కథాన్నయకుడు మిత్వా పారిపోవటం, లాజో ద్దబఫలు తని మూలడటం చూసి
నిరుతాసహంగా వెనుదిరిగారు.
ర్జము న్నయనమే వచ్చి సగం చ్చ్చిడివ్వనన లాజోని ఇంటికి తీసుకుపోయంది.
మీర్జా ఆమెని అంత చావబాదాక ఇకలాజో అతని మొహం కూడా చూడదు అని
అనుకోవడం సహజ్ం. కానీ ఇకుడ సరిగాొ దానికి వయతరేకంగా జ్రిగంది. పెళ్లో చ్చసుకుని
స్యధించ్లేనిది మీర్జా చ్చతకబాది స్యధించ్గలగాడు. లాజో దృషిాల్ల ఇప్పడు వారి బంధం ఇంకా
గటిాడింది.
కాసత సృహల్లకి వచ్చి తేరుకోగానే ఆమె మొటామొదట అడిగంది మీర్జా గ్గరించ్చ. ఆమె
పాత యజ్మానులంతా ఆమెను వాడుకుని జీతం అడిగతే చ్చతకబాదేవారు. ఆ తర్జవత ఇక
జీతంబతెతం లేకూండానే వాళోకు చాకిరీ చ్చసేది. అప్పడప్పడూ ఆమెను వారు తమ సేనహితులకు
కూడా అప్పగా వాడుకునేందుకు ఇచ్చివారు. కానీ మీర్జా అలాంటివ్వమీ చ్చయలేదు. ఆమెను పూరితగా
తనదిగా భావించాడు.
చుటుాకుల వాళోందరూ లాజోని పారిపోయ ప్రాణాలు దకిుంచుకోమన్ననరు. కానీ ఆమె
వింటేగా...
***
అకుడ

మీర్జా

పోయన

తన

రువ్వను

ఎలా

దకిుంచుకోవాల్ల

తెలయక

తల

బదదలుకొటుాకుంటున్ననడు. లాజోని చ్ంప్పతే త తన రువ్వ నిలబడదు అనుకున్ననడు.
మీరన్మియ్యాఁ నే ఆపాడు. ‚ఆ కుకుకోసం ఎందుకు భాయ్, నీ న్నతత మీదకు తెచుికుంట్టవ్వ...
దానికి విడాకులు ఇచ్చి వదిలంచుకో!‛ అన్ననడు.
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మీర్జా అటికప్పడు లాజోకి తలాఖ్ ఇచ్చిసి ముపెఫప రెండు రూపాయల మెహెర్, ఆమె
దుసుతలు, వసుతవ్వలు అనీన ర్జము ఇంటికి ంప్పంచ్చశాడు.
విడాకులు విషయం విని లాజో హాయగా ఊప్పరి పీలుికుంది. పెళ్లో తనకి అచ్చిర్జలేదు.
దాని వలో తనకు అనిన విధ్యలా అనర్జథలే జ్రిగాయ. ఇప్పడు పీడా పోయంది.
‚మీర్జా ఇంకా కోంగానే ఉన్ననడా?‛ ముసలదానిన అడిగంది లాజో.
‚ఇంక నీ మొహం కూడా చూడడట. నినున ఎందుల్లనన్నన దూకి చావమన్ననడు.‛
మీర్జా విడాకుల సంగత ఊళ్లో మళ్లో దుమారం లేప్పంది. లాలా వెంటనే వరతమానం
ంపాడు లాజోకి, బంగళ్ల తయ్యరుగా ఉందంటూ.
‚నీ అమేను ఉంచ్ర్జ అందుల్ల...‛ లాజో జ్వాబ్బ.
క రెండువార్జలు మంచ్ంల్ల ఉన్ననకా లాజో మళ్లో మామూలు మనిషంది. మీర్జా
బాదటమ్మమో గానీ, లాజో కడిగన ముతయంలా మునుటికన్నన మెరుప్ప సంతరించుకుంది.
ఏ పాన్ కొనట్టనికో బయటకు వసేత చాలు బజారు మొతతం తుఫాన్ రేగేది. అది
చూసినప్పడలాో చ్చ్చిచావ్వగా ఉండ్చది. కస్యరి కోమటివాడితో బేరమాడుతూ కనడింది. ఆ
కోమటి చంగ కారుికుంటూ చూసుతన్ననడు. వాళో కంటడకుండా ముఖం దాచుకుంటూ
జారుకున్ననడు మీర్జా.
‚నీకు ప్పచెికిుందా మియ్యాఁ? అది ఎటు పోతే నీకెందుకు, ఎవరితో మాట్టోడితే నీకేంటి?
నువ్వవ విడాకులు ఇచ్చిశావ్వ కదా?‛ అన్ననడు మీరన్మియ్యాఁ.
‚ఎంతైన్న ఆమె న్న కటి భారయ కదా!‛ అన్ననడు మీర్జా.
‚నీకు నిజ్ం చెపాలంటే ఆమె నీ భారయ కాదు ఎప్పడూ‛ అన్ననడు మీరన్మియ్యాఁ.
‚అదేంటి? నేను నిఖా చ్చసుకున్ననను కదా?‛ మీర్జా ఆశ్ిరయపోయ్యడు.
‚అది చ్టారంగా చెలోనే చెలోదు.‛
‚ఎందుకు?‛
‚ఆ నిఖా చెలోదు. లాజో ఎవరికి ప్పటిాందో ఎవరికీ తెల్తదు. అలాంటి అన్నథతో నిఖా చెలోనే
చెలోదు.‛ మీరన్మియ్యాఁ తీరు చెపాడు.
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‚అంటే మా నిఖా జ్రగలేదంట్టవ్?‛ మీర్జా అన్ననడు.
‚జ్రగనేలేదూ‛ నొకిు వకాుణించాడు మీరన్మియ్యాఁ.
‚అయతే న్న రువ్వ పోనటేాగా, న్న కుటుంబ ప్రతషా టిషాంగా ఉననటేాగా?‛ మీర్జాకి
పోయన ప్రాణం లేచ్చ వచ్చింది. ‚మరి తలాఖ్ సంగత?‛ మళ్లో అనుమానం.
‚నిఖానే లేనప్పడు తలాఖ్ ఎకుడిది?‛
‚ఛా! అనవసరంగా దాని ముఖాన ముపెఫప రెండు రూపాయలు పోశాను‛ మీర్జా
బాధడాడడు.
ఈ వారత క్షణాల్లో ఊరంతా పాకిపోయంది. మీర్జాకి అతని భారయకీ పెళ్లో అవలేదట అని, పెళ్లో
- విడాకుల్ల రెండూ చెలోవట అనీ.
ఇది వినన లాజో ఆనందంతో గెంతులేసింది. పెళ్లో, విడాకుల్ల అనీన పీడకలలా
గడిచ్చపోయ్యయ. అనినటికన్నన ఆమెకి సంతోషం కలగంచ్చంది... మీర్జా రువ్వ పోలేదు.
అటివరకూ తన వలో అతని రువ్వ మంటల్ల కలసిపోయంది అని బాధడ్చది. ఇప్పడు ఆ చ్చంత
తీరిపోయంది.
‚అబాఫ! అన్నథగా ఉండటం ఎంత అదృషాం! అమోే! తను నిజ్ంగా ఏ సంస్యరుల ప్పల్లో
అయతే అప్పడు మీర్జా గతేమిటి?‛ ఊహించ్ట్టనికి కూడా భయడింది.
ర్జమూ న్ననమే ఇంట్లో ఆమెకి ఇక ఉండ బ్బదిధ కాలేదు. ఇంటివైప్ప గాల మళ్లోంది. మియ్యాఁ
కనీసం ఇలుో ఊడిి కూడా ఉండడు ఇనిన రోజులు. ఇలోంతా ఎంత చ్చందరవందరగా ఉందో!
క రోజు మీర్జా కొటుా నుండి వసుతంటే దారోో ఆప్ప అడిగంది. ‚మియ్యాఁ.. నిల్లకి ఎటి
నుండి ర్జనూ?‛ అని.
‚ఛీ!‛ మీర్జా ముఖం తప్పకుని వెళ్లుపోయ్యడు గానీ, అతని మనసుల్ల అనిప్పంచ్చంది.
‚ఎలాగూ తనకూ క నిమనిషి అవసరం ఉంది. ద్దనేన పెటుాకుంటే ఏం!‛ అని.
కానీ లాజో అతనికి ఆల్లచ్చంచ్చటంత వయవధి ఇవవలేదు. మర్జనడ్చ గోడ దూకి ఇంట్లోకి
వచ్చిసింది. ఎటిలాగే లంగా ఎగొటిా నిల్లకి దిగంది.
ఆ స్యయంత్రం కొటుా నుండి ఇంటికి తరిగ వచ్చిన మీర్జా, కు నిముషం
ఊప్పరిపీలుికోవటం మరిిపోయ నిలుిండిపోయ్యడు. కుస్యరిగా అతనికి చ్నిపోయన తన తలో
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తరిగవచ్చినటానిప్పంచ్చంది. ఇలుో అదదంలా మెరుస్థతంది. గాల్లో తేల వసుతనన అగరురిమళం, గటుా
మీద నిండా నీళ్ళో నింప్పన కుండా, దాని పైన బాగా తోమి బోరిోంచ్చన గన్నన.
అతనికి గతజాాకాలతో మనసు బరువెకిుంది.
లాజో వడిడంచ్చన మాంసం వ్వప్పడు, ర్జట్టలు మౌనంగా తనేశాడు. అతను తంటుననంత
సేపూ ఆమె ఇదివరకటి లాగే గ్గమేం మీద కూరొిని విసురుతూ ఉంది.
ఆ ర్జత్రి వంటింటి గచుిపై గోన్నతటుాలు రుచుకుని లాజో డుకోగానే మీర్జాకి మళ్లో
విరీతమైన దాహం వ్వసింది. వంటింట్లో నుండి వినిప్పసుతనన చ్చరుమువవల సవవడి అతడిన
రెచ్ిగ్గడోతంది. నిద్ర ర్జక అటూయటూ దరోస్యగాడు. అర్జధభావంతో, భయంతో అతని
హృదయం భారమైంది.
పాం లాజో టో తాను చాలా అన్నయయంగా అనుచ్చతంగా ప్రవరితంచాను. శాితాతం
కుస్యరిగా అతడిన చుటుాముటేాసింది. తనను తానే తటుాకుంటూ డుకున్ననడు. ఐన్న శాంత లేదు.
కాసేటికి దిగ్గొన లేచ్చన మీర్జా ‚ఛట్! ఏదైన్న కానీ ఇంక నేను ఆగలేను‛ అనుకుంటూ
రిగెతుతకుని వంటింట్లోకి వెళ్లుడు. చా మీద డుకుని అమాయకంగా నిద్రపోతునన తన ఇంటి
ఇలాోలన వంగ ఎతుతకుని, రెండు చ్చతుల్లో పొదువ్వకొని ల్లలకి తీసుకు వెళ్లోడు.

*
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