
   మూడె పాంటీస్ స్టో మీ  

ఇది నా జీవితాంలో జమిగిన కొన్ని ళెక్స్ అనఽభరలు మీతో 
ాంచఽకోరలనఽకుాంటునాినఽ. ఈ అనఽభరలోో  90% న్నజాం వ ాంద.ి 

మిగిలినది నా ళెక్స్ fantacies. ఈ కధకు పాంటీస్ కు ఏమిటి లిాంక్స 

అనిది చివరకు మీకే తెలుసఽత ాంది. ఈ కధనఽ 6 ఫాగలు గ మస్త నఽ. 
ఇది నా తొలి contribution.  

దయచేళ మీ అభిపాయాలనఽ konte.telugabbai@yahoo.in 

తెలియచేయాండి. 

నేనఽ గ ాంటృరు దగగరలో క బాయాంకు లో న్నచేళేరడిన్న. మా ఆవిడ 

డెలివమీ కి తన  టిోాంటికి రెళ్ళడాం తో నేనఽ మత్రాళ్ైళ ముడడ  మీద తడి 
గ డడ  రేసఽకున్న డెకోరలి్ వచేేది. తెలియన్న వూరు. గత్రలేక అలాగే 

ఉాండేరడిన్న. 

క మోజు పొ దఽు ని బాయాంకు కి మెడీ అవ తేాంట ేఎవమో బెల్ కొటాో రు. చాళెత  
క నడ ివయసఽ్ లో వ ని ళత  ీఎదఽరుగ న్నలబడిాంది. నేనఽ 
శ్రనీ్నరసమవ  గమి ళసోర్ న్న ేరు వసాంత అన్న చెపాంది. 

శ్రనీ్నరసమవ  గరు మా హౌస్ ఒనర్. ఆయన & ఆయన రెైఫ్ రళ్ళ 
బాంధఽవ ల ెలుళకి రెడెత రళ్ళ చెలోిన్న లిచారు. రళ్ళ అమాాభ 

డిగీ ీ1st year exams వ నాిభ,తోడెగ ఉాంటుాందన్న . అ పడె 
గ రుత కొచిేాంది,  ఆయన రెళ్ొత  ఈ మ కకలు చెప కొాంచాం 



అవసరబ ైన పడె సహాయాం గ ఉాండమన్న చెప రెయలో రు. నాకు రళ్ళ 
ఇాంటలో  మాంచి బాలుడె అని మెళెపకో్స వ ాంది. ఇ పడె ఎదఽరుగ 
ఈవిడ!!!! 

"మా అనియయ మీ గ మిాంచి చెపపడె. ఏమాండి. మీరు కొాంచెాం సహాయాం 

చెయాయలి. మా రరు చిని బాయాంకు లోన్ తీసఽకోరలనఽకుాంటునాిరు. 
కన్న పొా ళజర్ తెలియదఽ. మీరు కొాంచాం మాట సహాయాం చేళేత  చాలు." 
అాంది.నేనఽ "తపకుాండా . మీరు స్యాంకలాం మమిన్ని డీటెభల్్ తో 
వళేత  నాకు చేతనెైనాంత చేస్త నఽ." అన్న చెపపనఽ. నేనఽ మవడాం కదఽ. 
పాం మీకు ఇ పడె బాచిలర్ ల ైఫ్ కదా. మత్ర ాకి మా ఇాంటికి ఫోజనాన్నకి 

రాండి.అన్న అాంది.మన్నల మాాంచి గోధఽమ రాంగ  లో ఉాంది. బాగ కాండ టిో  
కొాంచాం పొ టిో  గ వ ాంది. కన్న ఎదో  తెలియన్న అాందాం వ ాంద.ి సమే అలాగే 

వస్త నఽ అన్న చెప ాంచేస్నఽ. 

బాయాంకు లో న్న చేసఽత ని వసాంతే గ రుత కొచిేాంది. మనసఽ మి మి 

విధాలు గ ఆలోచిాంచస్గిాంది. 

స్యాంతాాం 7 గాంటలకి ఇాంటికి వచిే పెాష్ గ స్ినాం చేళ మా ఒనర్ 

గమిాంటికి రెయలళనఽ.తలు  కొటోగనే వసాంత వచిే తలు  
తీళాంద.ి’మమిేపట యామేమో అనఽకునాినఽ’ అాంది నవ ుత.అబబే 

లేదాండి కన్న మీకు శ్మీ ఇసఽత నాినేమో అనాినఽ.ఏమీ లేదఽ. కమోేాండి 
మాంచినీళ్ైళ తెస్త నఽ అాంటృ లోలికి రెలుళాంది. అ పడె చాస్నఽ తన 



సోరకేర్ న్న. చీర బాగ బొ డెడ  కిాందకి కటిోాంది.జాకెట్ బాగ లో కట్ 

ెటిోాంద.ినడక లో కుడా తేడా ఉాంది.రలీు బాగ ఊ త నడెస్టత ాంది. 

మాంచినీళ్ైళ ఇచాేక అవి ఇవి మాటలు కలిపాం. మీ బేనకోడలు ఏద?ి 

అన్న అడిగనఽ. తనకి ఈరెన్నాంగ్ కో ళె్స్్ వ నాిభ తరరత రళ్ళ 
పెాాండ్ ఇాంటికి రెలాత నాంది 9.30 కి వసఽత ాంది అన్న అాంది. ఈవిడ రేషాం చాళెత  
ఎదో  మాటర్ వమకకట్ అభయయలాగ ాంది అనఽకునాినఽ.మాంచినీళ్ైళ 
ఇచాేక అవి ఇవి మాటలు కలిపాం.నేనఽ ఆ సఽత్రత  మయకుాండా అసలు 
టాక్స లోకి వస్త నఽ. 

పాం 3 నెలలనఽాంచి మీకు ళేత  నని మాట అాంది నవ ుత. ఎాందఽకు 
hotel ఫోజనాం వ ాందిగ అనాినఽ.కడె  ఆకలి కి హో టల్ ఉాంది. మమి 

కడె  కిాంద ఆకలేళేత? ‘కిాంద’ అని మాట వత్రత  లుకుత. దాన్నకే 

దేవ డె మాకు చేతేలిచాేడె కొటుో కోవడాన్నకి అనాినఽ నవ ుత, 

‘కొటుో కోరడాన్నకి’ అని మాట వటిో  లుకుత. అాందఽకే మాలాాంట ి

రళ్ళమీద ఒ కనఽి రేళవ ాంచాలి అాంది కనఽి గీటుత.అలాగ!! 
అాంటృ తన చెభయ టుో కునాినఽ.అకకడినఽాంచి నెమాదిగ చేతేలు పెైకి 

రేస్నఽ. మీ రేడ ిచాళెత  ఇకకడే ననఽి వాంగోెటిో మమీ కొటేోటుో నాిరు 
అాంది.అలా అనే సమికి నేనఽ తన సళ్ళన్న జాకెట్ మీదే నోకకస్గనఽ. 

ఇకకడ కదఽ బెడ్ రౄమ్ లోకి రెయలు ాం. తొరగ కన్నయాయలి మా 
బేనకోడలు వచేసఽత ాంది అాంది. దొ మికిాందే చానఽ్ అనఽకున్న తనన్న 

ఎతేత కున్న బెడ్ రౄమ్ కి తీసఽకెయలళనఽ.తనన్న మాంచాం మీద డేళ చీర పెై 



కేతేత  స్నఽ. నఽనిట ి& తెలోన్న ఆ తొడలిి చాళ చేేకిక పట భ రటిన్న 

నాకస్గనఽ. తనఽ నా ముడడ  న్న పాంట్ మీద ేనొకకడాం ముదలు ెటిోాంద.ి 

మీరు తొరగ కన్నయాయలి మా బేనకోడలు వసఽత ాంది అన్న తొాందర 

ెటిోాంద.ిఇక చేళేదేమీ లేక తన చీర బాగ పెై కి ఎతాత నఽ. లోల ఎరనీ్న 

పాంటి ఉాంది.కమెకో్స గ ూ కు దగగర ూమి లా పొ ాంగిాంది. 

జాకెట్ బటన్్ విప బాా న్న హుక్స్ తీళేస్నఽ.తెలోన్న గ ాండనా్న సలుో  

మధయలో కుాంకుడె గిాంజ అాంత మ చికలు చాళేత  మనసఽఆగక సలోన్న 

టుో కు కుడవస్గనఽ .ఇాంకో చెభయ బొ డెడ  మధయలో ెటిో  
త్రపస్గనఽ.తనఽ తనాయతుాంతో కళ్ళన్న మూసఽకున్న నా ముడడ  న్న 

పయాంటు మీదే నలస్గిాంది. న్నమాద ిగ కిాందకు చేమి తొడల మధయకు నా 
తల నఽ దామిే నాలుక తో మయస్గనఽ.ఇాంక ఆ కోలేక తన పాంటి న్న 

ళ్ళ తో కిాందకు లాగనఽ. అ పడె క అదఽుతబ ైన ూకు నఽ 
చాస్నఽ. నా కళ్ళ కు ఇపటికీ ఆ ూకు బొ మా మ దిాాంచఽకున్నవ ాంద.ి 

క బాగ బలిళన బాదాం లుకు న్న న్నలువ గ చీలిే దాన్నకి కొాంచాం ాంక్స 

కలర్ అదిుతే ఎలా వ ాంటుాందో  అలావ ాంది. ెైన ఆతేలు బాగ ెమిగభ. 

ెైన సఽకుడె వలో అనఽకుాంటానఽ కిాంద కొాంచాం తడ ితడి గ ఉాంది. 
ూెదాలు మెాండా విడదీళ నా చా డె రేలున్న లోలకి తోస్నఽ. shh 

.... అబాే !!! అాంటృ మూలిగిాంద.ిఇాంక రాంగాం లోకి దిగలి అనఽకున్న నా 
నాలిక నఽ తన కమకీల (chiloris) మీద ెటిో నాకస్గనఽ.నోటికి కొాంచాం 

వగరు వగరు గ జిగ రు జిగ రు గ తగ లుతోాంది.అసలే 3 నెలలనఽాండ ి



సఽత  వ నాినేమో చెేకిక పట భ నాకస్గనఽ.తనకి కమాం నషలాన్నకి 

అాంటిాంది. సమైెన angle దొరకక కొాంచాం కళ్ైళ ఎడాం చేస్త మ అన్న 

అడిగనఽ. అది మతెత కికన కళ్ళతో చాసాత  "ఇాంక అాండి గిాండ ీఏాంటి? 

కొాంచెాం నీ ాంగ బాగ విడదీళ ూకు న్న చాాంచరే లాంజా!!! అన్న 

చెపపలి " అన్న చెపాంది.ఇాంక అలా ఏ మగడె మాతాాం ఊరుకుాంటాడె, 
ననఽ లేచి నా పయాంటు విప డాాయర్ లోాంచి ముడడ  న్న లాగి దాన్న మ ాందఽ 
వూస్గనఽ. అది నా ముడడ  టుో కున్న తొకక రెనకిక లాగి 

తే కుకమన్న ఉమిా అ పడె నా ముడడనఽ నాలిక తో నాకి తన నోటలో కి 

తోసఽకున్న ముడడకు కుడవస్గిాంది.నేనఽ న్నలబడి తన సళ్ళనఽ 
నలుస్గనఽ. ఇాంతలో తనఽ లేచి న్నలబడ ిమా బేనకోడలు వసఽత ాంది 
తొరగ కన్నచేేభ అాంది. నేనఽ డల్ అభయ అ పడేనా. అనాినఽ. ఈ 

మోజు కిాంతే. కరలాంటే మే  పొ దఽు ని 11.30 కి మ తన్నవితీమ ననఽి 

దెాంగ దఽవ  గన్న అాంది.నేనఽ సమే నన్న తననఽ మాంచాం మీదకు తీసఽకెలుళ 
అడడాం గ డేస్నఽ. తనఽ చీర & లాంగ పెైకు లాకుకన్న పాంటి న్న కిాందకు 
లాగి మెాండె కళ్ైళ రెడాం చేళ మ మ నా రాంకు ముగ డా!!!!! ననఽి 

దెనగ మ అాంది. నేనఽ నా ముడడనఽ లే తన ూకులో తోళ సళ్ళనఽ 
నొకుకత తన ెదాలనఽ నాకుత దెాంగ స్గనఽ.తనఽ మూలుగ త 

సమాగ వ ాంది మ ఇలా దెాంగిాంచఽకుాంటుాంటే అాంటృ నా రలీన్న 

నొకుకత వూగస్గిాంది. నేనఽ కడా ూకు రుచి చాళ 3 నెలలు 
అభయాందేమో ఆతాాం గ దెాంగస్గనఽ. 5 న్నమిషలు అయాయక ఇక చాలు 
మే  తీమిక గ దెాంగ దఽవ  గన్న దా నా సలో మీద నీ రస్న్ని కకుక అాంది. 



అాంతే నా మడడన్న తీళ తన సలో మీద భళ్ైో  న కకకనఽ. ఎన్ని నెలల స్ో క్స 

ఇది అాంటృ నా రస్న్ని తేడెచఽకోకుాండా బాా రేసఽకోస్గిాంది.”అదేమిటి 
తేడెచఽకోర?” అాంటే మత్రా మూడ్ వళేత  నీ రస్న్ని రేలుతో తీసఽకున్న 

రసన చాసాత  నాకుతానఽ. అాందఽకు. అాంద.ి ఇది బాగ మ దఽరు లాంజ 

ఎాంతో అదిషోాం వ ాంటే కన్న ఎలాాంటిరరు దొరకరు అనఽకున్న మే  నేనఽ 
మవడాం కదఽ నఽరేు మా ఇాంటికి మ తిత  గ దెాంగ కుాందామ .అనాినఽ. 
సమే అాంది. మే  నేనఽ 11.30 నఽాంచి 4.00 వరకు ప.ా నా కోడలు 4.30 కి 

వసఽత ాంది కో ళె్స్్ నఽాంచి. నీ ఇషోాం. ననఽి ఎాం చేసఽకుాంటారో నీ ఇషోాం 

అాంది. నేనఽ ళెలవ  ెడతానఽ నీకు ఈ జనా లో మమిేపట లేన్న సఽఖాన్ని 

ఇస్త నఽ.అన్న చెప క బల బ ైన మ దఽు  ెటిో  నోటలో  నోరు ెటిో తన 

ఎాంగిలి నాకి బటోలు రేసఽకున్న ఫోజనాన్నకి కరుేనాినఽ. ఇాంతలో తన 

కోడలు బెల్ కొటిోాంద.ి ఇదురాం బత్రకమ  అనఽకుాంటృ 
నవ ుకునాిమ .తనఽ వచిే హాయ్ అాంకుల్ అన్న చెప తన రౄమ్ లోకి 

రెలుళపట భాంది. 

 

మమిడె స్ినాం చేళ మెడీ గ తయారభ ఇాంటిన్న అాంతా నీట్ సమిు తన 

కోసాం ఎదఽరుచాదస్గనఽ. కమెకో్స గ 11.30 కి వసాంత వచిేాంద.ి ాంక్స 

కలర్ చీర లో బ మిళపట తోాంది.తనఽ మగనే తలు  రేళేళ తననఽ గటిోగ 
కకగిలిాంచఽకునాినఽ.ఇాంటికి వచిేన రళో్కి ఇదేనా మమయదా? అాంది 
నవ ుత. తనన్న బెడాాాం లో కమోేమన్న కప కలి తెచాేనఽ. కప 



తాగ త తనన ేచాడస్గనఽ.ాంక్స చీరలో తెలోట ిపొ టో నఽనిగ 
బ రుస్టత ాంది. బాగ టెైట్ జాకెట్ కటిోాందేమో సళ్ైళ 
పట డెచఽకొచిేనటుో వ నాిభ. బొ డెడ  కనిాం ననఽి కవిుసాత  

చాసఽత నిటుో వ ాంది . ఏాంటి కళ్ళ తోన ేననఽి ళకేసఽత నాిరు ? 

అాంది.తపదఽ మమి నఽవ ు అలా వ నాివ  మమి అాంటృ తననఽ గటిోగ 
కకగిలిాంచఽకున్న చీర మీదే తన రలీనఽ సకస్గనఽ.తనఽ నా ెదాలనఽ 
తన నాలిక తో మయస్గిాంది.తననఽ గటిోగ మ దఽు  ెటుో కున్న తన చీర 

నఽ లాగేస్నఽ. టట లాడెతేని చనఽగ బేలు జాకెట్ లోాంచి 

తొాంగిచాసఽత నాిభ. లాంగలో బలిళన తొడలు కవిుసాత  మా సాంగత్ర 

ఎ పడె డతావ  అనస్గభ.  

 

 తనన్న మాంచాం మీద డేళ లాంగ ెైకి ఎతాత నఽ. నఽనిటి బలిళన తొడల 

మధయ లేత నీలాం రాంగ  పాంటి మధయలో ూకు ూమి లా పొ ాంగి ననఽి 

ఊమిస్టత ాంది. తనఽ లేచి మ ాందఽ నా సాంగత్ర కదఽ నీ సాంగత్ర చాస్త నఽ 
పాం న్నని న్ననఽి తొాందర గ ాంాంచేస్నఽ. నీ బ జిిగడిన్న సమిగ 
చాడలేదఽ అాంటృ నా పాంట్ జిప్ లాగి డాాయర్ లాగి నా ముడడ  నఽ 
బయటకి లాగి నలస్గిాంది.ఎాం ెాంచావ మ నీ ముడడన్నఅాంటృ తనఽ 
గ ాంతేకుకరౄేన్న నా ముడడ  తొకక రెనకిక లాగి కసఽకుకన నోటలో  ెటుో కున్న 

నాలిక తో నా గ ాండె చఽటృో  త్ర పత చీకస్గిాంది. తన నోటలో న్న ఉమ ా 

న్న నా ముడడకు తెరలు తెరలు గ ూసాత  కళ గ చీకస్గిాంది.నేనఽ 



ఉాండబటోలేక తన జాకెట్ మీదే సలోనఽ సకస్గనఽ. మధయలో తన 

నోటలో ాంచి నా ముడడ  న్న తీళ తే కుకన ఉమిా గ ాంతేలో కాంట దో కున్న 

కళ గ చీకుత అరమోడెప కనఽిలతో ననఽిళెకీ్ చాసాత  

చీకస్గిాంది.మధయలో నా ఉచే కనిాం మీద నాలిక తో రుదు  స్గిాంది.నేనఽ 
అాంత అదఽుతబ ైన చీకుడె న్న ఎ పడా అనఽభవిాంచలేదఽ.నాకు 
చెేకికపట భ నా శ్మీరాం వశ్ాం త పతేనిటోన్న ాంచిాంది. నేనఽ లేచి 

ఇాంక ఆ  ఇక నా వాంతే అనాినఽ. 

ఒహో  అలాగ అాంటృ లేచి ననఽి సమిగగ  చాసఽకో అన్న జాకెట్,బాా విప 

& లాంగ మ డ ివిప కకన డేళ మెాండె చేతేలు పెైకి లే తొడలు 
మెాండె విడదీళ దేవ కనయ లా న్నలబడిాంద.ిఛామన చాయ వళ్ైళ, తెలోన్న 

సళ్ైళ, మధయలో నలోన్న చనఽ మునలు, అరధ రౄపయాంత బొ కకతో బొ డెడ  

తెలోన్న బలిళన తోడలతో అలా ఎదఽరుగ న్నలబడేసమికి నాకు న్నజాంగ 
మద చిే ఎకికాంది. నేనఽ రెలోు తననఽ రటేసఽకున్న నోటితో తన వాంటిన్న 

అాంతా నాక స్గనఽ.కొాంచెాం ఆగ  అసలు సరుకు చాస్త నఽ అాంటృ, 

తనఽ రెనకిక త్రమిగి సరుీమాంటృ తన పాంటి న్న లాగి కొాంచెాం వాంగ న్న 

న్నలబడిాంద.ిమ దఽరు గోధఽమ రాంగ  లో తన రలీు మెాండె కుాండలాో  

కన్నాంచాభ. మధయలో ఆ మెాంటినీ విడదీసాత  క గీత. ఆ గీత మధయలో 
కొాంచెాం సఽనాి లా వ ని గ దు కనిాం. నాకు మదారేశ్ాంతో నా వూమి 

చ పడె నాకే వినబడస్గిాంది. నేనఽ గబ కుకన రెలోు మోకళ్ళతో న్నలబడి 
నా ముహాన్ని తన మెాండె రలీ మీద ెటిో  రుదు  స్గనఽ.  



అ పడె తన రలీిి బాగ విడదీళ వాంగ ాంది. నేనఽ దాన్న రలీిి 

విడదీళ గ దు  కనిాం దగగర నా మ కుక న్న ెటిో రసన చాస్నఽ. క 

విధబ ైన మద  రసన నా మ కుక  టాలిి తాకిాంది. దాాంతో 
చెేకికపట భ దాన్న ూకు ెదాలిి విడదీళ చిే చిే గ 
నాకస్గనఽ.ఆ లాంజ మాాంచి కళగ నాకిాంచఽకుాంటృ మూలగ స్గిాంది. 

ఇకకడ క సిలో  రహసయాం చెపపలి. ఆడద ికమోదేకాాం పొ ాందిన పడె 
తన శ్మీరాం లోన్న అన్ని అవయాలకి క కమోదీున కలిగిాంచ ేరసనలు 
రెదజలుో తేాంద.ి తన చాంకల దగగర క విధబ ైన రసన వళేత , సలో దగగర 

క రకబ ైన రసన వసఽత ాంది. పొ టో, బొ డెడ  మమ క రకబ ైన సఽరసనలన్న 

రెదజలుో తాభ. ఇక ూకు సాంగత్ర చెపనే అకకమోేదఽ. క రకబ ైన 

ఘాటు మద  రసన వసాత  మగడిన్న మెచేగ డెతేాంద.ి గ దు  కనిాం 

మమ క రకబ ైన మద  రసన. ఇన్ని సఽగాంధాలతో ఆడదాన్ని తయారు 
చేళన ఆ దేవ డికి మన మగళ్ళమాందరాం రుణడి వ ాండాలి. ఈ 

విషయానీి మీరాందరౄ అాంగీకమిస్త రనఽకుాంటునాినఽ. మీలో ఎవమైెనా 
ఈ అనఽభవాం పొ ాందక పొ తే ఈ స్మి మీరు ళెక్స్ చేసఽత ని పడె మీరు మీ 

పరోనర్ ెైన చెపన బొ కకల దగగర రసన చాడాండి. మీకే అరధాం 

అవ తేాంద.ి 

ఇక కధలోకి వళేత  నేనఽ తనన్న మచాం అాంచఽ న్న టుో కున్న వాంగోమన్న చెప 

నేనఽ రెనకిక చేమి రలీన్న విడదీళ నా మ కుకన్న తన గ దు  కనిాం కి 

మపడిసాత ూకు ెదాలిి విడదీళ బొ టిమ న్న నాలికతో నాకుత కుడి 



చేభ చా డె రేలిన్న ూకు లోకి తోళ మ ాందఽకి రెనకిక 

లాగస్గనఽ.ఎడమ చేత్రతో తన సళ్ళనఽ మామిే మామిే సకస్గనఽ. 
నేనఽ అలా చేసఽత ాంటే తనఽ అర మోడెప కళ్ళతో నవ ుత నాకేళ కళ గ 
చాసాత  మూలగ  స్గిాంది. నా నలు డికి తన ూకులోనఽాంచి దరాలు 
వూరడాం పారాంభిాంచాభ. నేనఽ కళగ రటిన్న లుేకున్న 

నాకస్గనఽ.మధయ మధయ లో నా అర చేతేలతో తన రలీన్న మోద 

స్గనఽ. తన ూకు,గ దుల నఽాంచి వసఽత ని రసన ననఽి మమిాంత 

కమారేశ్ాం లో మ ాంచి వివవుడిన్న చేయ స్గిాంది. తనన్న లే నీకు క 

కొతత  ఆాంగిల్ చాస్త నఽ అన్న చెప నేలమీద 2 తలగడాలు రేళ నా 
తలన్న రటి పె ైవ ాంచి నా కళ్ళన్న మాంచాం అాంచఽ పెైకి ఏట రలు గ 
వ ాంచి తనన్న మెాండె కళ్ైళ విడదీళ తన ూకు నా నోటలో  కి వచేేటటుో  

ెటోమన్న తన తల నా ముడడ  మీద కొచేేలా అనఽకున్న టుో కోమన్న 

చెపపనఽ. తనఽ అలాగే చేళాంద.ి తనఽ కొాంచెాం పొ టిో  గ వ ాండడాం తో నాకు 
ఆాంగిల్ కమెకో్స గ సమిపట భాంది. ఇ పడె నాకు తన ూకు ముదలినఽాండి 
చివమిదాక నాకే వీలు దొ మికిాంద.ి దాాంతో నేనఽ ూకు పయలన్న నాలుకతో 
విడదీళ లోలి కాంటా తోళ రస్లన్న నాకస్గనఽ.క రకబ ైన వగరు 
రుచి తో నాకు ఆ రసాం అమితాం లా అన్నాంచిాంది.తనఽ కడా నా 
ముడడన్న ఐస్ ూూ ట్ చీకినటుో  చీకస్గిాంది. నేనఽ మధయలో నా చిటికెన 

రేలికి ఉమ ా మసఽకున్న తన గ దు  కనిాం లో తోయ స్గనఽ. దాాంతో 
తనఽ చెేకిక పట భ ఒమేభ నీ నాకుడె టెకిిక్స్ కి క దాండాం మ 



బాబ , ముడడ  ెటోకుాండానే ఆడదాన్ని కరుేకునేలా చేస్త వ . నీ ెయలళాం 

అదిషోవాంతేమలు అాంటృ మమిాంత కళగ నా ముడడ  న్న కుడవస్గిాంది. 

అలా కళే  నాకుళ్ైళ చీకుళ్ైళ అయాయక ఇదురాం లేచి కళ్ళ కేళ కరాం 

కళ గ చాసఽకుాంటృ మాంచాం మీద చేమాం.తనఽ మాంచాం మధయ లో చేమి 

కళ్ైళ మెాండె విడదీళ మెాండె చా డె రేళ్ళతోటి తన ూకు ెదాలిి 

విడదీళ "మ మ నా రాంకు ముగ డా వచిే ననఽి కడెపర దెాంగ !" అాంది. 
నేనఽ లేచి నా ముడడ  తొకక న్న రెనకిక లాగి గ ాండెన్న తీళ తన ూకు 
ెదాల కి మపడిాంచి కసఽకుకన తోస్నఽ. తనఽ తనాయతుాం తో మ్ా.... 

అన్న మూలిగి కళ్ైళ మెాండె లే నాకు వీలు గ ఉాండేలా టుో కుాంది. నేనఽ 
మమి ఆగకుాండా నా ముడడ  న్న లే లే కొటోస్గనఽ. నా కొకకక పట టు కి 

తానఽ ఎదఽమ తేత లు ఇసాత  బలబ ైన మూలుగ లు మూలగస్గిాంది. తన 

కళ్ళన్న నా రలీ మీద భాంధాం గ ెటిో  గటిో గ నొకకస్గిాంది.దాాంతో నేనఽ 
మెచిే పట భ ముడడ  న్న ముదలు కాంటా బయటకి తీళ మయలళ లోలికాంతా 
తోసఽత నాినఽ. తనఽ మ దు  మ దుగ మూలుగ త తన కిాంద ిెదాన్ని పె ై
ాంటి తో నొకిక హాభ గ దెాంగిచఽకో స్గిాంది. కిాంద రస్లు బాగ ఊరడాం 

తో నా ముడడ  షటోకి తక్స ...తక్స అన్న తన ూకు లోనఽాంచి స్ ాండ్్ 

మవడాం ముదలభాంది. ఇాంతలో నేనఽ సడన్ గ నా ముడడ  న్న తీళ తన 

మెాండె సళ్ైళ టుో కున్న రటి మధయలో దామిే తన నోటికి అాందేలా కుమా 

స్గనఽ. తనఽ తన ూకు రస్లు అాంటిన నా ముడడన్న ెదాలకి నాలిక కి 

అాంటిచఽకున్న నాకస్గిాంది. తన ెదాలు రస్లతో తడిచి బ రుసాత  ననఽి 



కవిుాంచాభ. నేనఽ కసఽకుకన తన ెదాలన్న నా ాంట ితో టిో నాలిక కి 

లోలకి తోళ తన దరాలన్న జుర ీస్గనఽ.ఈలోగ మారడె ఎగిమెగిమి 

డస్గడె. రడిన్న తీళ మయలళ ూకు లోకి తోళ డెాంగ స్గనఽ. తనఽ 
హాభ గ ఎదఽమ తేత లు ఇసాత  ఈ మధయ కలాం లో ఇాంత సమా గ 
దెాంగిచఽ కునిద ిలేదఽ మ నా మజా !!!!అాంటృ ననఽి తన కేళ 
నొకుకకోస్గిాంది. నేనఽ కడా ఎాం ెటిో ెాంచారే నీ ూకు,సళ్ళన్న 

లాంజా!!!! నీ యమా.ఎాంత దెాంగినా తన్నవి తీరటాం లేదఽ అాంటృ గటిోగ 
కుమా స్గనఽ. ఇదుమి వళ్ైళ రేడ ిగ వ ాండి చమటలు కరస్గభ. 

అలా 10 న్నమ షలు కొటిో నేనఽ కసఽకుకన నా రసాం తన ూకు లో 
కకకనఽ. ఇదురాం ఆయాసడెత మాంచాం మీద అలాగే డెకున్న 

వ ాండిపట యామ . తరరత తనఽ లేచి తన ూకు లో నఽాంచి కరుతేని 

నా రస్న్ని తన లాంగ తో తేడెచఽకుాంటృ ఎాంత కకకవ  మ నాయనా 
సగాం లాంగ తడిచి పట భాంది. అాంటృ బాతాాం కి రెలుళాంద ి

కడెకోకవడాన్నకి. నేనఽ సాంతోషాం తో కడిన అలసట తో నవ ుత కళ్ైళ 
మూసఽకునాినఽ.  

 

తనఽ వచాేక నేనఽ కడా పెాష్ అభయ ఇదురాం కలిళ తనఽ తెచిేన లాంచ్ 

చేస్మ . ఆహా మన్నలవి నఽవ ు? మ ాందఽ ముడడ  ఆకలి తీమేవ  
తరరత కడె  ఆకలి తీమేవ . నీ విఱేషలు చె ప. ననేి ఎాందఽకు 
ళెల కో్స చేస్వ ? అన్న అడిగనఽ.నేనఽ మా రమితో కలిళ ఏలరు లో 



వ ాంటామ . మాకు క బాబ . రడిన్న. హాసోల్ లో రేస్మ . మా ఆయన 

కొాంచాం గాీంధస్ాంగ డే.ఇదురు,మ గ గ మితో అపెైర్్ వ నాియన్న తెలుసఽ. 
మా అనియయ వదిన లిళేత ,నేనఽ కిాందటి రరబే వచాేనఽ. మా 
అనియయ రళ్ైళ నీ గ మిాంచి చాల గ పగ చెపపరు. అపటినఽచి నీ 

మీద ఇాంటెసోా్ కలిగిాంది. నీలో ఎదో  తెలియన్న కొాంటెతనాం వ ాంది. అది నాకు 
నచిేాంది.మునినే మియడ్్ అభయ 5 మోజులు అయాయభ. రొళ్ైో  సల 

స్లా మరుగ తోాంది.మా కోడలు కో ళెస్ కి రెళ్ళడాం తో నాకు ఇాంక రేమే 

న్న లేక ఇాంక సలరాం  టిోాంది.నేనఽ ఇపటి దాక మా అయన కు 
తప ఎకకడా కలు ఎత్రతాంది లేదఽ. కన్న నీతో ఎాందఽకో 
రేభాంచఽకోరలన్నాంచిాంది. ఎలాగూ మీ ఆవిడ  టిోాంటికి రెలుళాంది. 
మాాంసాం రుచి మమిగిన కుకక అది లేకపట త ేఎలా కొటుో కుాంటుాందో  క 

స్మి దెాంగ లాట మమిగిన ముడడ /ూకులు దాన్న కోసాం కొటుో కుాంటాయన్న 

తెలుసఽ. సమే క స్మి మాటాో డి చాదాు ాం న్నజాం గ నఽవ ు నచిేత ేనీతో 
రేభాంచఽకుదాాం అనఽకునాినఽ.తరరత ఇదిగో ఇలా నీ ముడడ  న్న 

కుడెసఽత నాినఽ అాంటృ నా ముడడ  న్న టుో కున్న చీకస్గిాంది. నేనఽ హాభ 

గ డెకుకన్న సమా గ చీకినఽేకోస్గనఽ. మా రడె లేచాక నేనఽ లేచి 

తన చాంకలనఽాండి కళ్ళ దాక నాకుత సళ్ైళ సఽకుత ూకున్న 

కెలుకుత మెచేగోటాో నఽ. ఈ స్మి నఽవ ు డెకో నేనఽ నీ మీద ఎకిక 



కొటిోాంచఽకుాంటానఽ అన్న వసాంత నా మీద ఎకిక నా మోడడన్న తన ూకులో 
దో కున్న వూగస్గిాంది. నేనఽ నా చేతేలకి న్న చెప తన రలీు,సళ్ైళ 
మామిే మామిే సఽకుత దెాంగస్గనఽ.కొదిు  ళే  అయాయక తనన్న లేచి 

ాంగోమన్న నేనఽ రెనకిక చేమి doggy అాంగెల్ లో దెాంగస్గనఽ. తన 

బలిళన రలీ తో నా తోడలన్న తాళ్ాం రేయస్గిాంది. వసాంతా నీ కాంత 

చాలా బాగ న్నడ  అనాినఽ. అబే. ఇాంత చిేగ దెాంగినఽేకున్న 

ఎనాిళ్ళభాందో  అాంటృ సమా గ మూలుగ త తన మెాండె చేతేలతో 
రలీన్న బాగ ఎడాం చేసఽకున్న మమీ రేభాంచఽకోస్గిాంది. మధయ మధయ లో 
మా మూత్ర నాకుళ్ైళ ఎాంగిలి చీకుళ్ైళ ఉాండన ేవ నాిభ. అలా మమో 
20 న్నమిషలు దెాంగిన తరరత మా మెాండో  రభ ూరతభాంద.ి తరరత 

తనఽ పెాష్ అభయ ఇాంక నేనఽ రెడతానఽ మాయలళ మా కోడలు వచేే 

రేళ్భాంది అన్న ఒ గటిో  మ దఽు  ెటిో రెలుళాంది. 
 

 

 

సఱేషాం 

 

 



 

 

క గమన్నక :క స్మి కథ మళేో కన్న దాన్న కషోo తెలీలేదఽ. దయచెళ 
మీ అభిపాయలనఽ నా బ ైల్ I.D కి తెలియఛేయన్నడ . 

నా ఈ కథ మీకు రేడ ి టిోన్నే మీ బిళ్ళలలో  చెమా చేమి మీ రేలుో  లోలకి 
దొ కునాో రన్న & మీ కరలీు గెడ కరలీాో  లేచి వ నాో యన్న ఆశిసాో  !!!! 

 

మీ 

konte.teugabbai@yahoo.in 


