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అలా 4 మోజులు ఇద్దరాం పఖలు మత్రి ఎపపడె దొ మికితే అపపడె 
సఽబఫరాం గ ద ాంఖుఔునననము. ఇాంతలో ఇఔ ఆకమి మోజు మనే 
వచ్చాంది. ఆ మోజు స్యాంకలాం 5.30 కి రళ్ళ ఇాంటికి 

రెయళళనఽ.తనఽ ఎపటిలాగే బాగ బొ డెు  కిాంద్ ఔటిొ బాగ మెచ్చగెటటొ  
మీత్ర లోనే వపాంది. ఔళేకేే లెరెలోో  నవపుత లోపలకి తీసఽకెలుళాంది. 
కపలు అయాాఔ తన రొయళళ తల ెటటొ ఔుని ఔబురలో  

చ పస్గనఽ.”చ్ాడె. మేపప మా రళ్ైళ వసఽు నననరల. ఇఔ 

ఔుద్రద్ఽ. ఎలుో ాండి  నేనఽ రెలుళనోు తననఽ. కబటిొ  నేనఽ ఎపపడ ైనన 
వళేు  అపపడె చ్ాదనద ము. ఈ మధ్ా లో నన వివమలు ఔనఽఔుేని 

& ననఔు నోూ న్ చ యాడనలు అవి వద్ఽద ” అాంది. నేనఽ క ాంచ ాం 

నిమశపడినన అాంద్ఽఔు సమే అననననఽ.  

తన అనన దననిలో ననాయాం వపాంది. ఔ ెయ్ళళన ఆడది ఎాంతో 
త గిాంచ్ తనఽ కలు ఎతేు తేాంది. అాంత  మాతనినికి తన నూమిలీ ని 

వద్ఽలుకోద్ఽ. 



 దననిని అవకశాం చేసఽఔుని రళ్ళని రేధిాంచ్డాం తపప. ఈలాాంటి 
అవకఱలు వళేు  జసొ్ ఎాంజాయ్ చేళ రళో్కి ఆనాందననిన ఇచ్చ 

అఔేడితో వదిలేయాలి. అలాగే ననఔు ఫారా ఉాంది. నుప ఉాంది. 
తన కోసాం నన నూమిలీ ని వద్ఽలుకోనఽ. తన పనోిు సల్ ననఔు బాగ 
నచ్చాంది. 

“మమి ఈమోజే ఆకరల అాంటటనననవప. మమి ఔ మమిచనోు లేని 

అనఽభవాం ననఔు ఇవుర?” అని అడిగనఽ. “ఈ మోజు నీ ఇషొాం. 

నఽవపు ఏమి చ యామనననచేయడననికి మెడీ” అాంది. పద్ ఐతే మా 
ఇాంటికి రెయళద ాం అననననఽ. తనఽ సమే అాంది. మా ఇాంటికి రెయళళఔ 
తనని ఖటిొగ రటటసఽఔుని నోటలో  నోరల ెటిొ  ముద్ఽద  ెడెత తన 
లాలాజలాం ని లుసాు  మెాండె చేతేలతో తన రరలిన చీర మీదే 
సఔ స్గనఽ.  క ాంచ ాం మాంద్ఽ క డదనమా? అననననఽ. నేనఽ 
తనఖనఽ కని నీకోసాం ఈమోజు క ాంచ ాం తనఖుతననఽ అాంది. నేనఽ 
fridge లోాంచ్ beer బాటిల్ త చ్చ ఔ గో స్ లో నోు ళ తనఔు 
అాందిచనచనఽ. మమి నీకో ? అని అడిగిాంది. నఽవపు తనగిన ఎాంగిలి 

నేనఽ తనఖుతననఽ అననననఽ. తనఽ మెాండె ళపపలు తనగి ననఔు 
అాందిాంచ్ాంది.  నేనఽ ఇాంతలో తన వాంటిమీద్ బటొలు అనిన 

ఊడదీళ నఖనాం గ చేస్నఽ. బాగ బలిళన గీరఔు దేవత లా 



ఔనిాంచ్ాంది. నేనఽ ఔడన నన ఖుడులు వూడదీసఽఔుని నఖనాం గ 
తయారయాానఽ.ఇాంతలో బేము మెాండో  గో స్ మ ాండ్ కి వచనచము.  

తనని తనఖమని చ పపత నేనఽ వాంటిటలో కి రెలోు తేనే ళస్ తో 
వచనచనఽ. తనకి అలరటట లేఔనోు వడాం వలో ఔే గో స్ నౄర్ట కే 

ఔళ్ైళ క ాంచ ాం ఎరర బడను భ. తనని ఎతేు ఔుని ఔుమీచ మీద్ 

ఔమోచెటిొ  కళ్ైళ విడదీఱనఽ. ఎపటాో నే ఉబబఫత్రున పూమి లా 
వపనన పూఔు ననఽన ఔవిుాంచ్ రమమాంది. “నఽవపు నౄర్ట తనఖు నేనఽ 
నీ పూఔు క తురఔాం గ ననఔుతననఽ” అననననఽ. “నీ ఇషొాం మ నన 
మజా !!! ఈ మోజు నఽవపు ఎాం చ యామనన చేయడననికి మెడీ” 
అాంది. నౄర్ట మహతాాం అనఽఔుాంటానఽ మాటలు ముద్ద  గ 
వసఽు నననభ. 

నేనఽ  కిాంద్ ఔరలచని నన చ్ాపపడె రేలు & మధ్ా రేలు తేనే 
బాటిల్ లో ముాంచ్ దనని పూఔు లో దో కెలఔ స్గనఽ. దనని 

మద్న కీల మీద్ క ాంచ ాం తేనే నోు ళ ననలిఔ తో ననఔస్గనఽ. ఆ తేనే 
దనని పూఔు లోాంచ్ కమి దనని ఖుద్ద  ఔననాం మీద్ఔు కరస్గిాంది. 
నేనఽ చ్చ మదనరేశాం లో దనని ఖుద్దలొ నన చ్టికెన రేలు దో 
కెలఔ స్గనఽ. తనఽ అర మోడె ఔనఽనలతో ననఽన చ్ాసాు  

సమమ గ ననకిాంచ్ఽకోస్గిాంది. 



దనని పూఔు రస్లు & తేనే ఔలిళ ఔ రఔబ ైన వఖరల నిాండిన 
తీ రలచ్ వచ్చాంది. నేనఽ చ్చ మదనరేశాం తో దనని మద్న కీల 
మీద్ ననఔుత నన మెాండె రేళ్ళతో ఖటిొగ తోసాు  నన చ్టికెన 
రేలితో దనని ఖుద్ద  ఔననననిన నుట డెసాు  మెాండో  చేత్రతో దనని సళ్ళని 
సఔ స్గనఽ. అది మెాండె కళ్ైళ ఎత్రు  పాంఖ బాగ పఖలీదళ 
రరలిన ముాంద్ఽకి తోసాు  ననకినఽచకోస్గిాంది. ఔళ గ ననఔడాం 
వలోన  నన ముఔుే కి ఔడన తేనే, దనని పూఔు రస్లు అాంటి  
పచ్చ మద్పప రసన నన ముఔుేకి తఖులుు నననభ. దనాంతో నేనఽ 
almost సురగాం అాంచ్ఽల దనఔ రెలోు నటటో , మళ్ళ ఈ మోజు 
మద్ననటటో  దనని పూఔు ెదనలిన బాగ విడదీళ ెైన ఉచ్చ ఔననాం 
నఽాంచ్ పూఔు చ్వమిదనక ననలిఔ తో మయ స్గనఽ. మధ్ా మధ్ా 
లో నన ననలిఔ తో దనని ఖుద్ద  ఔననననిన నుట డెసాు  అఔేడ ఔడన 
ననఔ స్గనఽ.   

దననికి ఇాంఔ ఆఖలేనటటో  లేచ్ నిలబడి ఇపపడె నఽవపు ఔమోచ 

నేనఽ చీఔుతననఽ అాంది. నేనఽ ఔుమీచ లో ఔమచచని ముడు  ని లే 
దనని నోటలో  ెటిొ  హాభ గ నౄర్ట తనఖడాం ముద్లు ెటాొ నఽ. అది 
క ాంచ ాం తేనే తీళ నన ముడు  మీద్ రేళ మెాండె ెదనలని సఽననన లా 
చ్ఽటిొ  ఆ తేనే అాంతన నన ముడు  మీద్ అాంటటటటో  చేళ అపపడె 



ననఔస్గిాంది.  ముడుని అాంతన లోపలకి దోపపఔుని ననలిఔ తో ముడు  
ఖుాండె  చ్ఽటృొ  త్రపపత ననఔస్గిాంది. ఆ ననఔుడికి ఔ రఔబ ైన 

చ్పపడె ఆ రౄాం లో విాంత గ వినపడస్గిాంది. 
 

అది అరమోడె ఔనఽనలతో ననఽన చ్ాసాు  ఔ చేతోు  నన వటొలిన 

నలుపపత ఇాంకో చేతోు  నన తొడల మీద్ మసాు  నన ముడు  
ఔుడవస్గిాంది. ఇద్దరాం పచ్చ కమాం లో ఉనననబేమో 

అాంద్ఽలోనఽ క ాంచ ాం చ్ఽఔే పడిాందేమో ఇద్దమికీ వాంటి మీద్ సిహ 

లేద్ఽ. నేనఽ సమమ గ నన ముడు  ని ముాంద్ఽకి రెనకిే తోసాు   నన 
కళ్ైళ మెాండె దనని భుజాల మీద్ రేళ నౄర్ట తనఖుత మధ్ా 
మధ్ాలో దననికి ఔడన తనగిసఽు ననననఽ. 

ఇాంతలో అది సడన్ గ లేచ్ నిలబడిాంది. ఏబ ైాంది అని అడిగితే 
తన చ్టికెన రేలు చ్ాసాు  “3 ఖాంటలు అభాాంది నుస్ 

నోు సఽఔుని, అమెజాంటట గ రెయళళలి” అాంటృ మా attached బాతిాం 

లోకి రెలుళాంది. మా బబడ్ రౄమ్ కి ఆనఽఔునే ఉాండడాం వలో తనఽ 
ఉచ్చ నోు సఽు ననపపడె పపస్స్్్.........మాంటృ వసఽు నన శబదాం 

ననఽన చ్చ రడిని చేళ మమిాంత కమానిన మెచ్చగచటిొాంది. నేనఽ 
రెలోు అది ఎలా నోు సో్ు ాందో  చ్ాదనద మని బాతిాం లోకి రెయళళనఽ. ఆ 



ద్ిశాాం నన బ ైాండ్ లో ఇాంక ఆలా ముదిాించ్ఽఔుని నోు భాంది. తనఽ 
వాంఖుని ఫోో్ ర్ట మీద్ మెాండె కళ్ైళ మడిచ్ గచాంతేఔుేరలచని 

పపస్స్్్..... మాంటృ ఉచ్చ నోు సాు  ననఽన చ్ాళ నవిుాంది. ఆ 

ద్ిశాాం ననఽన ఎాంతో వివశుడిని చేళాంది. అసలు శిాంగరాం లో 
ఆడది ఏమి చేళనన మనకి శిాంగరబే ఔనిసఽు ాంది. రళ్ైళ 
వాంగినన,నవిునన, మూలిగనన, ెదనలిన మునిపాంటితో క మికినన, 
అరమోడె ఔనఽనలతో చ్ాళనన చనలు మనకి ( మఖరళ్ళకి) 

కమోదేఔిాం ఔలఖడననికి.తనఽ ఆలా గచాంతేఔుేరలచని వాంటి మీద్ 

బటొలు లేఔుాండన ఉచ్చ నోు యడాం ననఽన మమిాంత 

మెచ్చగచటిొాంది.తనఽ నోు యడాం ఆపగనే తనని అలాగే మెాండె 
చేతేలతో ఎతేు ఔుని తీసఽకెలుళ మాంచ్ాం మీద్ అడుాం గ పడేస్నఽ. 
తనఽ నవపుత “ఏాంటిది? అఔేడ బాతిాం లో నీళ్ైళ నోు ళ నన 
పూఔు ని ఔడెఔుేనివస్ు నఽ” అాంది. “అఔేమోేద్ఽ” అని తన మెాండె 
తొడలిన బాగ విడదీళ ఔమెకొ్ట గ పూఔు ెదనలిన మెాండె బొ టన 

రేళ్ళతో విడదీళ పటటొ ఔుననననఽ. లేత ఖులానృ రాంఖులో వపాండి తడి 
చేరడాం వలో అఔేడఔేడ నీళ్ళ బొ టటో  ముతనాలాో  బ రవ స్గభ. 

నేనఽ ఆపపకోలేఔ నన మూత్ర తో దనని పూఔు ని ఔాంో ట్ గ 
మూళేళ నన ననలిఔ తో  పూఔు లోపలాంతన త్రపపత కెలఔ 

స్గనఽ.  దనని పూఔు మస్లు, నేనఽ నోు ళన తేనే, దనని ఉచ్చ 



చ్ఽఔేలు అాంతన ఔలళ ఔ విాంత రలచ్ వచ్చ ననఔు అమితాం లా 
అనిాంచ్ చ్చ చ్చ గ ననఔస్గనఽ. అది ఔడన ఆరేశాం తో 
మూలుఖుత ననఽన ఖటిొగ తన పూఔు కేళ నొఔుేఔుాంటృ 

తొడలతో ఖటిొగ నొఔే స్గిాంది.    
 

క బఫమి బొ ాండాం ని నోటి ద్ఖగర ెటటొ ఔుని ఎలా దనని నీళ్ళని 

తనఖుతనమో అలా నేనఽ దనని పూఔు ని ముతుాం నన నోటితో 
దోపపఔుని ఆ  రస్లని నన నోటితో జురరస్గనఽ. నన ఈ చేషొ తో 
వసాంత కి బాగ కైెెకిే "మేయ్ ఎాం చేసఽు నననవప మ  నన 
ముద్ఽద ల రాంఔు మఖడన  నీ చేషొలతో ననఽన చ్ాంేసఽు నననవపమ నీ 

యమమ నీఔు, నీ ముడుకి, నీ ననఔుడికి నేనఽ దనసో్ హాం. ెళ్ళభ 

ఇనననళ్ళభనన ఔే మోజు ఔుడన నన ముఖుడె ననఽన ఇలా  
ద ాంఖలేద్ఽ. ననలో ఆడతనననిన చ చకిేసఽు నననవప. ఈ మోజు నేనఽ 
నీఔు బానిసని." అాంటృ తనఽ లేచ్ నిలబడిాంది. 

నేనఽ నవపుత అపపడే ఏబ ైాంది ఇాంక వపాంది అాంటృ తనని 

మాంచ్ాం మీద్ పడేళ నేనఽ లేచ్ ఆబ  సళ్ైళ కిరలరెైపపలా నన 
కళ్ళతో నిలబడి  మెాండె తేనే చ్ఽఔేలు దనని సళ్ైళ మధ్ాలో రేళ 
దనని నుట టొ ెై క దిదగ నన రరలిన ఆనిచఔరలచని మెాండె చేతేలతో 



దనని సళ్ైళని పటటొ ఔుని రటి మధ్ాలో నన ముడు  తొఔే రెనకిే 

లాగి ముాంద్ఽకి రెనకిే తోయస్గనఽ. ఆ బలిళన సలో మధ్ా నన 
ముడు  ఖుాండె ముాంద్ఽకి రెనకిే రెళ్ొు  దనని నోటి ద్ఖగరకి అాందే 
లాఖ తోయస్గనఽ. అది దనని ననలిఔ బయటకి ెటిొ  దనని నోటి 
ద్ఖగరకి నన ముడు  వచ్నపపడలాో  ననలిఔ తో దననిన ననఔ స్గిాంది. 
నేనఽ మధ్ాలో తేపపఔుేమని దనని సలో మధ్ాలో ఉమిమ ఆ 

జిఖురల నన ముడుకి, దనని సలోకి అాంటటటటో  చేళ దనని నోటి కి 

తగిలేటటో  క టొస్గనఽ. అది దనని నోటిని సఽనననలా చ్ఽటిొ  దనని 

ెదనలతో నన ముడదని ఖుద్ఽద త ఆ తడి ని చ్పమిచ్స్గిాంది. 
మధ్ా మధ్ా లో నన ముడు  తో దనని సలో మీద్ ఖటిొ గ 
బాద్స్గనఽ. 
 

ఇలా ఒ 5 నిమిషలు క టిొ   "ఇాంఔ దన ద ాంఖుఔుాందనము" 

అననననఽ. అది లేచ్  "ఒమి ననభనో ఎాం మనిల వి మ !!! ముడు  
ఇాంక పూఔు లోకి దోపఔుాండననే నేనఽ సఖాం కరలచఔునేటటో  

చేస్వప. నఽవపు మ అసలెైన ముగడివాంటట" అాంటృ "నీ ఇషొాం 

ఎలా కరలాంటట అలా ఔుముమకో" అాంటృ మెాండె కళ్ైళ విరఖదీళ 
పూఔు ెదనలు విడదీళ పడెఔుాంది. నేనఽ లేచ్ నన ముడు  ఖుాండె 



ని తీళ దనని పూఔు మద్న కీల ెైన ెైకి కిాంద్కి మళ ఔసఽఔుేని 

ఔే తోపప తోస్నఽ. "ఆహా ఎాం నోు టట మ నన మఖడన  ఎఔుే, 

ననఽన ఈ మోజు ఔుఔేని ద ాంగినటటో  ద ాంఖు." అాంటృ రరలతో 
ఎద్ఽమోతేు లు ఇవుస్గిాంది. నేనఽ ఖునకి  ఖునకి మాంటృ ముడుతో 
ఖుద్ఽద త దనని సలోని మమిచ మమిచ చీఔస్గనఽ. పతి్ర మెాండె 
నిమిషలకి బరకి్ట తీళఔుాంటృ లే లే క టొ స్గనఽ. దనని పూఔు 
లో బాగ రస్లు బాగ ఊరడాం రళ్ళ ముడు  పి గ రెళ్ొు  తపక్ట 

తపక్ట మాంటృ స్ ాండ్ ఇవుస్గిాంది. 

కళేపయాాఔ   నేనఽ లేచ్ తనని లే మాంచ్ాం మీద్ మోకళ్ళ 
మీద్ వాంగోమని నేనఽ దనని రెనకిే చేమి దనని మెాండె రరలిన 

విడదీళ  దనని లాంగ తో దనని పూఔు రస్లనాంతన శుభాిం గ 
తేడిచ్ నన ముడదని దనని పూఔు లోకి తోళ doggy  styllo  

ద ాంఖ స్గనఽ.దనని రరలిన, తొడలిన నిమురలత సఽఔుత అర 

చేతోు  ఖటిొ గ బాద్ఽత ద ాంఖ స్గనఽ. దననికి నౄర్ట మహతామో 

లేఔ నన చీఔుడె మహతామో త లీద్ఽ కని నన క ేఔే షట్ కి 

హు... హు  హమ్ అాంటృ  మతేు గ నన కేళ చ్ాసాు  సమమ గ 
ద ాంగిాంచ్ఽకోస్గిాంది. నేనఽ ఈ ద ాంఖుడె మధ్ాలో నన బొ టని రేలు 



తో  దనని ఖుద్ద  ఔననాం ెైన మసాు   క ాంచ ాం ఖటిొగ వతేు త 

మధ్ాలో ఆ రేలి  రసన చ్ాసాు  దననిని ననఔుత ద ాంఖ స్గనఽ. 

ఇలా ఒ 10 నిమిషలు క టిొ  ఇాంక ఓటభ నోు దనమని ఖటిొగ 
మచపపత క డెతేాంటట  అది మూలుఖుత "నీ రసాం ననఔు 
కరలి  నన సలో మీద్ నోు భ" అాంది. సమే నని ముడు  ని బయటకి 

తీళ ఫపసఽస మాంటృ దనని సలో మీద్ ఔకేనఽ. మాాంఛి కమాం 

మీద్ ద ాంగనెమో దనని సలోాంతన నన రసాం తో తడిళ నోు యాభ. 

అది దనని చ్ాపపడె రేలితో ఆ మస్నినపూసఽఔుని ననలిఔ తో 
చ్పమిాంచ్ాంది. అబఫ ఎాం రలచ్ మ నీ రస్నికి అని లేచ్ తన బాి తో 
ఆ రసాం అాంతన తేడెచ్ఽఔుని నీ ఖురలు  గ దీనిని దనచ్ఽఔుాంటానఽ  
దీనిని ఉతఔనఽ ననఔు ఎపపడె నఽవపు ఖుమచు ళేు   ఈ బాి ని 

అపపడె రసన చ్ాసాు  చ్పమిస్ు నఽ అాంది నవపుత. 

 

"నన ఖురలు  గ నన సఽలోి రసాం దనచ్ఽఔునననవప మమి నీ ఖురలు  గ ఎాం 

ఇస్ు వప?" అని అడిగితే "నీ ఇషొాం ఎాం కరలో అడెఖు" అాంది. 
"ననఔు ఏది వద్ఽద  కని నఽవపు రడెతోనన ఔ నుత నుాంటి ఇవపు 

నీ ఖురలు  గ"  అననననఽ. "అదిగో తీసఽకో ఇపపడె 
వినది.అభనన నన నుాంటి ని ఎాం చేసఽఔుాంటావప?" అాంది 



నవపుత. "ననఔు ఇది వద్ఽద  నఽవపు ఇాంటికి రెయళళఔ ఔ నుత 

నుాంటి ఔటి రేసఽఔుని ఔ మోజాంతన దననిని వాంటి మీద్ 

ఉాంచ్ఽఔుని బాగ ముాంద్ఽ రెనఔ నీ బొ ఔేల ద్ఖగర  నీ నుాంటి మీద్ 

నలుపపఔుని  దననికి నన బొ ఔేల రసనలు అాంటిాంచ్ అపపడె 
దననిన ననఔు ఇభా. నేనఽ ఆ నుాంటి ని చ్ాళనపపడలాో , దననిన 

రసన చ్ాళనపపడలాో  నఽవపు, నఽవపు అాందిాంచ్న ఈ సఽకాం 

ఖురలు ఔు మరలి. నేనఽ ఈ రరాం మోజులు నీ వాంటలో  పతి్ర 

అణువప,అణువప చ్ాస్నఽ. నీ వాంటిని అాంతన తనివి తీమ 
ననకనఽ, చీకనఽ. నన ముడు  తో నీ వాంటలో  వపనన అనిన 

బొ ఔేలోో నఽ దోనునఽ, ద ాంగనఽ. నీ వాంటి మీద్ అనిన 

అవయురలోో ని నఽాంచ్ వచేచ మద్పప రసనలు రలచ్ 

చ్ాస్నఽ.నినఽన ఎనిన angles లో ద ాంగలొ అనిన angles 

లోనఽ ద ాంగనఽ.బహుఱ మీ అయన ఖుడన ఇాంతలా ద ాంగి నినఽన 

సాంతిు  పరచ్ ఉాండడె.ననఔు ఈ రరాం మోజులు సురగాం 

చ్ాాంచనవప.నినఽన నన జీవితనాంతాం మమిచనోు నఽ. మలో ఎపపడె 
ఔలుస్ు మో త లియద్ఽ అాంద్ఽఔు నీ ఖురలు  గ నీ నుాంటి ని ఔటి 
ఇవపు." అననననఽ. 



తనఽ నవపుత, "నేనఽ అననలననమాటలనీన నఽరేు చ నువప. 
ఈ రరాం మోజులు నఽవపు ననలోని అడతనననిన అనిన విధనలుగ 
తిు  పమిచనవప.నేనఽ చ్చేచవరఔు ఈ సఽకానిన మరలవలేనఽ. 
నిజాం గ మీ ఆవిడ అద్ిషొవాంతేమలు. నీ ముడు  కో ద్ాండాం నీ 

ననఔుడె కో ద్ాండాం, నీ ద ాంఖుడె కో ద్ాండాం. నీఔు ఆడదననిన ఎలా 
తిు  ెటాొ లో త లుసఽ. నఽవపు ఆడదననిన అనిన విధనలుగ 
మెచ్చగచటిొ  దనని కమననడెలనిన పపమిగచలి శమీరాం లోని పతి్ర 

అవయువాం కమాం తో బుస క టటొలా చేళ అపపడె ద ాంఖుడె 
ముద్లు ెడతనవప.దనాంతో నీఔు కలు ఎత్రున ఆడది దనసో్ హాం 

అాంటటాంది. నేనఽ ఔనఔ త గిాంచ్ నీ తో ద ాంగిాంచ్ఽకోఔ నోు తే నన లెైఫ్ 

లో ఔ గచప అనఽభూత్ర ని మిస్ అభయా దననిని." అాంటృ నన 
ముడు  మీద్ ఖటిొగ ముద్ఽద  ెటిొాంది. 

తనని బాతిాం కి తీసఽకెలుళ శుబాిం గ రొళ్ళాంతన సబుఫ తో తోమి, 

ఇద్దరాం సమిఖాంఖ స్నననలు చేళ బటొలు మారలచఔుని క ాంచ ాం కప 
తనగము.తనఽ ఇాంటికి రెలు  నేనఽ రెలేో లోగ నఽవపు అడిగిన గిఫొ్ట 

ఇస్ు నఽ అని ఔనఽన క టిొ  నవపుత రెలోు నోు భాంది. 

మమనడె తనఽ అననటటో  గనే రళ్ళ రళ్ైళ వూమినఽాంచ్ 

వచేచస్రల. నేనఽ బాాాంఔు కి రెలోునోు యానఽ. ఖత 4 మోజులుగ 



ద ాంఖుడె వావహారాం వలో పని బాగ ేరలఔునోు భాంది. దనాంతో ఆ 

మోజు బాాాంఔు లో బాగ లేట్ అభాాంది. మమనడె లేచ్ బాాాంఔు కి 

రెయళద మని తయారవపతేాంటట ఎవమో తలుపప క టాొ రల. తీళేు  ఎద్ఽరల 
గ తనఽ. ననఽన తోసఽఔుాంటృ లోపలకి వచ్చ  మా బబడ్ రౄాం లోకి 

రెలుళాంది. నేనఽ ఎవరభనన  చ్ాసఽు నననమేమో నని బయటకి 

చ్ాళ లోపలకి వచేచ సమికి తనఽ తన చీర ెైకి ఎతేు ఔుని తన 

నుాంటి ని కిాంద్ఔు లాఖుతోాంది.  దననిన తీళ నన చేతేలో ెడెత 

"ఇదిగో నఽవుడిగిన నన నుాంటి. నిననటినఽాండి దీనిన విపఔుాండన 
వాంటి మీదే ఉాంచ్ఽఔుని ఎపపడె పడితే అపపడె మూడ్ 

వచ్చనపపడలాో  రేళ్ళతో నుాంటి ెైన నలుపపఔుననననఽ. నీఔు 
కవలిళన మరఔలు, రస్లు అనిన బాగనే 
అాంటాయనఽఔుాంటానఽ. దీనిన నఽవపు నౄరలర లో ెటటొ ఔునను రో 
లేఔ మీ బాాాంఔు లాఔర్ట లో ెటటొ ఔునను రో నీ ఇషొాం. మీ ఆవిడ ఔు 
మాతాిం చ్ాాంచ్ఔు నీది కోళ కరాం ెడెతేాంది" అాంది 
నవపుత. నేనఽ తన ద్ఖగరఔు మనోు తే "వద్ఽద . మా రళ్ైళ 
ఎద్ఽరలచ్ాసఽు నననరల. బసఽస కి ట ైాం అభాాంది. లోన్ విషయాం లో 
మాట సహాయాం చేళనాంద్ఽఔు థనాంక్టస చ  వస్ు నని చ  

వచనచనఽ. ఉాంటానఽ. మళ్ళ ఎపపడ ైనన ఔలుదనద ము" అాంటృ ఔ 



ముద్ఽద  ెదనల మీద్ ెటిొ  నన కిాంద్ ెద్విని ఖటిొ  గ క మికి ఔనఽన 

క టిొ  సఽడి గలి లా రెలోు నోు భాంది. 

నేనఽ షక్ట లోాంచ్ బయటకి వచ్చ తలుపపలు రేళ తనఽ ఇచ్చన 

నుాంటి నీ బాగ పమిశీలన గ చ్ాస్నఽ. తనఽ చ నటటో  గనే 
ముాంద్ఽ క ాంచ ాం తడి గ వపాంది. లోపల బాగ నలుపపఔుననటటో  

మరఔలు ఔనిసఽు నననభ. రెనఔ ఔుడన బాగ నలినటటో ాంది ఔమెకొ్ట 

గ ఖుద్ద  ఔననాం ద్ఖగర ఖురలు లు ఉనననభ. దననిన తీసఽఔుని 

ముఔుే ద్ఖగర ెటటొ ఔుననననఽ. ఔ రఔబ ైన గఢబ ైన ఆడ 

మద్పప రసన నన ముఔుే పపటాలిన తనకిాంది. ఔ 

అపపరౄపబ ైన వసఽు వప ని ముద్ఽద  ెటటో ఔుననటటో  గ ఖటిొ  గ 
ముద్ఽద  ెటటొ ఔుని జాఖరతు  గ నన పరసనల్ వసఽు వపలుాండే నిౄఫ్ కేసఽ 
లో ెటిొ  ఆపసఽ కి రెలోు నోు యానఽ. 
   

ఆ విధ్ాం గ నన జీవితాం లో వసాంత తన శిాంగరపప వసాంతననిన 

ననఔు పాంచ్ ఇచ్చాంది. ఇది జమిగిన 10 మోజులకి మా ఆవిడ చ్ాంటి 
లో తో సహా ఇాంటికి వచ్చాంది. నేనఽ ఆ క తు  జీవితననిన మా 
అమామభ బో ళ నవపుల తో ముద్లుెటాొ నఽ. 



 

ఇఔేడితో మన మూడె నుాంటి ల ఔధ్లో ఔ నుాంటి ఔధ్ 

ముగిళాంది. మిగిలిన మెాండె నుాంటిల ఔధ్లని ( నన అనఽభరలిన) 

మీఔు తరరభ ఫాగలోో  పాంచ్ఽఔుాంటానఽ. 

ఇఔేడి దనక నన ఈ అనఽభవాం మీఔు రస్నఽభూత్ర ని ఔలిాంచ్ 

మీఔు రేడ కిేాంచ్ ఉాంటటాంద్ని అనఽఔుాంటటననననఽ. మన 

మనసఽలోని ఫారలని ఖూఖుల్ translate లో ఇాంగోీష్ లో ట ైపప 
చేళ రటి త లుఖు తరలజ మా తపపలు లేఔుాండన ఔమెకొ్ట గ వసో్ు ాందో  
లేదో  చ్ాసఽఔుని మిళేొక్టస ఏబ ైనన ఉాంట  ఔమెకొ్ట చేసఽఔుని మయడాం 

మామూలు విషయాం కద్ని ననఔు ఈ ఔధ్ మస్ఔ అరధాం 

అభాాంది. ఇలా మనాంద్మి కోసాం ఎనోన ఔధ్లు మళన మన దిఖగజ 

రచ్భతలాంద్మికి మనమాంద్రాం ఎాంతో రలణపడి ఉాంటాము. 
రరాంద్మికీ నన మనఃపూరుఔ నమస్ేమలు. 
 

నన ముద్టి నురొ్ట చ్దివి ఎాంతో encouraging  గ replies 
ఇచ్చన అాంద్మికీ నన ఔితజఞతలు. మీరాంద్రౄ ఎపటిలాగే మీ 

అననుియాలని konte.telugabbai@yahoo.in 



త లియచేయాండి. ఎాంద్ఽఔాంటట మీ అననుియలే ననఔు మిగిలిన 

నురొ్ట్ మయడననికి సాపమిునిస్ు భ. 

 

మీ  

క ాంట  త లుఖబాఫభ         

 


