
A story by: DARE DEVIL -              పెళ్ల ిచూపులు email: mars8652001@gmail.com 

 

     PART - 1 

అలారం మోగ ంది. మోహన్ నిద్రలేచి బాత్ రూమ్ కెళ్ళొచిి GYM డ్రరస్ వేసుకొని తన పరసనల్ home 
gym లో workouts మొద్లుపెట్ాా డు. దాదాపు ఒక గంట్ననర సెషన్ పూర్ ి అవుతునన సమయంలో 
మొబ ైల్ ఫో న్ మోగ ంది. workout అపి మోహన్ ఫో న్ ఎత్ాి డు. అది తన ఫెరండ్ పరసాద్ నించి.  

" ఏమిట్ి సంగతులు? ఎలావున్ానవు? చాలార్ోజుల ైంది ఫో న్ చేసి" అని అడ్ిగాడు. 

" I am fine నువవెలాగున్ానవు?" అని అడ్ిగాడు పరసాద్ 

" Great. ఏమిట్ి ఇంత ప్రర ద్ుు న్ేన ఫో న్ చేసావు?" 

" న్ాకు పెళి్ల కుదిర్ ంది" అని అన్ానడు పరసాద్. 

"ఓహ్.. congratulations ... పెళి్ల ఎపుుడు? ఎకకడ్ా?" అనిఅడ్ిగాడుమోహన్ 

" ఇంకా ఫెైనల ైజ్ కాలేద్ు. ఇవాళ అమాాయిని చూసి మాాచ్ సెట్ిల్ చేసుకుంట్ాము. అమాాయి New 
York  లో software ఇంజనీర్." అన్ానడు పరసాద్. 

" కంపలి ట్ డ్ీట్ెయిల్స చరపుు" అన్ానడు మోహన్ 

" వాళిది కూడ్ా మావూర్.ే అమాాయి వాళొ అకకయా, బావ కూడ్ా ఇకకడ్ే వున్ానరు. ఆ పిలి బావ 
కుమార్ న్ాకు త్రలిసినవాడ్ే. ఆ అమాాయి తన కజిన్, ఫెరండ్ లత్ో కలసి వాళొ అకక బావ ఇంట్ిక ి
ద్గగరలోన్ే నూా జెర్సస లో వుంట్ారు." అని వాళొ ఏర్ యా డ్ీట్ెయిల్స ఇచాిడు. 

" వవర్సగుడ్ .... నీ ఫలల్్ అననమాట్. Once again hearty congratulations ..పెళి్ల ఇకకడ ... లేక .. 
కోనసలమ లోన?" " అని మోహన్ అన్ానడు. 

" అకకడ్.ే. ఇవాళ అమాాయిని చూడట్ానికి వవళుతున్ానను. న్ాకు త్ోడు గా నినున తీసుకొని 
వవళదామని అనుకొంట్ున్ానను. నువుెకూడ్ా ర్ా ... న్ాతరుపున.... " అన్ానడు పరసాద్. 

మోహన్ అది విని గట్ిాగా నవుెతూ " NOWAY .... న్ేను ర్ాను... న్ావలి కాద్ు. న్ేను ఎపుుడూ ఎవేర్  
పెళి్ల చూపులకు వవళొలేద్ు " అన్ానడు. 
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" లేద్ు .. నువుె తపుకుండ్ా ర్ావాలి.. న్ేను ఒకకడ్ిన్ే వవళొట్ానికి కొంచం ఇబబందిగా వుంది. నువుె 
ఒకకడ్ివే న్ా మంచి ఫెరండువి. న్ాకు త్ోడుగా నువుె తపుకుండ్ా ర్ావాలి" అని అన్ానడు పరసాద్. 

" న్ావలికాద్ు... Marriage is  out  of  my  league .. అంద్ుక ేన్ేను ఎపుుడూ పెళి్లగుర్ ంచి 
ఆలోచించలేద్ు. న్ా దార్  న్ాది" అని అన్ానడు. 

" I know ... నువుె ఎంత సేపు stock  market  ... yoga ... body toning లో బాగా బిజీగా ఉంట్ావు. 
నువుె ఎపుుడు ఆడవాళొ గుర్ ంచి ఆలోచించవు. very  reserved గా నీలోకంలో ఉంట్ావు. అంద్ుక ే
నువెంట్ే న్ాకు చాలా ఇషాం. no nonsense guy ... నువుె న్ాకు చాలా హెల్ు చేసావు. నినున న్ా 
ఫెరండ్ గా న్ాకు కాబో యిే భారాకు పర్ చయం చరయాాలి అని అనుకొంట్ున్ానను. Please నువుెకూడ్ా 
న్ాత్ో ర్ావాలి" అని అన్ానడు పరసాద్.  

 

అది విని మోహన్ మనసులో నవుెకున్ానడు. మోహన్ ఎపుుడు తన పరసనల్ విషయాలు ఎవర్ త్ోనూ 
చరప్ాుడు. అంద్ులోను, తన affairs గుర్ ంచి ఎవర్ కీ అనుమానం ర్ాకుండ్ా చాల జాగరతి పడత్ాడు. 
పరసాద్ుకి మోహన్ చాలాసారుి  హెల్ు చేసాడు. పరసాద్ కి తనక ిఒక కామన్ ఫెరండ్ సురే్ష్. పరసాద్ నూా 
యార్క వచిినపుుడు తన ఫ్ాి ట్లి న్ే 3 న్వలలు వున్ానడు. ఆర్ోజులోి  పరసాద్ మోహన్ ని బాగా observe 
చేసి చాలా impress అయాాడు. తరువాత పరసాద్ తన ఫెరండ్ త్ో కలసి వేర్ ేappartment లోక ి
మార్ పో్ యాడు. అయిన్ా మోహన్ త్ో friendship వద్ులుకోలేద్ు. వీకెండ్స లో ఔట్ింగ్ కి వవళిడం లేదా 
మోహన్ అప్ార్ెామంట్ లో costly wishkey ఎంజాయ్ చేయడం బాగా అలవాట్ు.  

 

" సర్.ే ఏర్ోజు? " అని అడ్ిగాడు మోహన్. 

" ఇవాళ్ే.. నూా జెర్సస లో.. " అన్ానడు పరసాద్. 

" impossible ..  న్ాకు ఆల రడ్ీ వేర్ ేపో్ర గరా ం వుంది ... ఇంత షారా్ న్ోట్ీసులో అంట్ే... కుద్రద్ు. May be 
... న్వక్స్ట్ వీక్స్?" అని అన్ానడు మోహన్. 
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" ఇవాెళ మంచి ర్ోజు. ఇవాెళ్ే సెట్ిల్ చేసుకోవాలి. న్ేను ..కవిత ... OK అంట్ే.. మావాళుి  ఇవాెళ్ేొ 
మావూర్ోి  త్ాంబూలాలు మారుికొని మొహూర్ాి లు పెట్ుా కుంట్ాము. అంద్ుక ేఇంత త్ ంద్రగా ఈ పో్ర గరా ం 
పెట్ుా కున్ానము. న్ాతరుపున నువుె తపుకుండ్ా ర్ావాలి" అని బరతిమిలాడ సాగాడు పరసాద్.  

" నీకు కాబో యిే భారా పేరు కవిత.. అననమాట్." అని అన్ానడు మోహన్ 

" Yes "  

" ఆల ైైట్... ఎనినంట్ిక?ి " అని అడ్ిగాడు మోహన్. 

" 9 AM తరువాత.. " అన్ానడు పరసాద్. 

" 9 AM ? ... ఇపుుడ్ే 7 :30  AM ... వవర్స షారా్ ట్ెైం.. వవంట్న్ే బయలుదేర్ాలి. పెైగా బాగా వాన 
పడుత్ోంది.న్ేనింకా సాననం చేయాలి ... తయారు అవాెలి.. కుద్ురుతుందా... ట్ెైంకి చేరుకోలేము. న్ేను 
manhattan నించి బయలుదేర్  ... నినున పికప్ చేసుకొని ... వాళొ అడరస్ ఎకకడ? " అని అడ్ిగాడు 
మోహన్. 

పరసాద్ పెళి్లకూతురు అకక బావ ఇంట్ి అడరస్ చరప్ాుడు... 

" very  far  away from  manhattan ... ట్ెైం చాలద్ు.. లేట్ అవుతుంది.. నువుె ఒకకడ్ివే 
వవళొర్ాద్ు?? న్ేను వేర్ ేర్ోజు అంద్ర్ ని డ్ిననర్  కి invite చేసాి ను.." అన్ానడు మోహన్. 

" నువుె ననున పికప్ చరయావొద్ుు . నువుె న్ేరుగా వాళొ ఇంట్ిక ివచేియి. పెళి్లచూపులు పో్ర గరా ం 
అయాాక, అంత్ాకలసి వాళొ ఫామిలీ ఫెరండ్ ఇంట్లి  అంద్ర్ కి లంచ్. తరువాత you  are  free to  go .. 
ఏమంట్ావు?" అని అన్ానడు పరసాద్. 

"నువుె ఇంతగా చరబుతున్ానవు కాబట్ిా న్ేను just పెళి్లచూపులు పో్ర గరా ం వరకు ఉండ్ి వవనకిక వసాి ను. Is 
it  OK ? " అని అన్ానడు మోహన్. 

"Thank  you  very  much ... i  AM  very  happy." అని పరసాద్ సంత్ోషానిన వవలిబుచాిడు.  

"OK  send  me  their  address . i  will  reach  there  directly ." అని  ఫో న్ పెట్ేాసాడు మోహన్. 
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ఇంక వర్కకట్ కి ట్ెైం లేద్ు అని బటా్లు విపిు బాతూర ం లోక ిదార్  తీసాడు మోహన్. అద్ుం ముంద్ు 
నుంచొని తన కండలు చూసుకున్ానడు. 48 అంగుళ్ాల ఛాతీ, 30 అంగుళ్ాల నడుము, 36  అంగుళ్ాల 
గుద్ు . త్ డల మధ్ా గాడ్ిద్ మొడ్ లాగ బరువుగా పెైక ికిరంద్కి ఊగుతునన గూట్ం. తన సిక్స్స ప్ాాక్స్ బాడ్ీ 
చూసుకొని బాగా గరెంగా ఫలల్ అవుతున్ానడు. గత 20 సంవతసర్ాలుగా కరమం తపుకుండ్ా బాడ్ీ 
ట్లనింగ్, యోగ, మెడ్ిట్ేషన్ చేసిన ఫలితమ ేఈ ఉకుక శర్సరం. ముంద్ుగా షేవ్ చేసుకొని షవర్ 
enclosure లోక ివవళి్ల 30 నిముషాలు సాననం చేసి బయట్ికి వొచాిడు. underware వేసుకొని తన 
మొడ్ని పెైకిలేపి బొ డు్ క ితగ లేలా పెట్ుా కున్ానడు. దానికి గల కారణం... మోహన్ కి మొడ్ 24 ఘంట్లు 
లేచే ఉంట్ుంది. అది ఎపుుడు లేచి సాగ  గట్ిాపడుతుందో  త్రలియద్ు. ఎవర్ెైన్ా అంద్మెైన ఆడద ికనబడ్ిత్ే 
చాలు మొడ్ మాట్వినద్ు. మోహన్ ఉదోాగం చేసేట్పుుడు పరతిర్ోజూ suite వేసుకొన్ేవాడు. అంద్ువలి 
మొడ్ లేచిఉన్ాన చూసే వాళికు త్రలిసేది కాద్ు. ఈర్ోజు nice డ్రనిమ్, T  Shirt వసేుకొని, దానిమీద్ 
jumper  with  hood వేసుకున్ానడు. బాగా తయారయిా, wallet Mobile తీసుకొని ఫ్ాి ట్ లాక్స్ చేసి 
ప్ార్ కంగ్ లోక ివవళ్ాొడు. లిఫా్ట లో వుననపుుడు మొబ ైల్ చూసుకున్ానడు. పరసాద్ పెళి్లకూతురు ఇంట్ి 
అడరస్, డ్రైవైింగ్ డ్రైర్ెకాన్స పంపించాడు. basement లోక ివచిి తన BMW X5 ఎకకి New  jersey వవైపు 
బయలుదేర్ాడు. ఆ క్షణాన మోహన్ కి త్రలియద్ు. తన జీవితం మొతిం ఒక అద్ుుతమెైన మలుపు 
తిరగబో త్ోంద్ని త్రలియద్ు.  

వరషం జోరుగా పడుత్ోంది. మోహన్ న్ేరుగా పరసాద్ ఇచిిన అడరస్ వవైపు  వవళుతున్ానడు. ఇంకొక 5 
నిమిషాలోి  చేరుత్ాం అనగా మోహన్ పరసాద్ కి ఫో న్ చసేి "న్ేను ఇంకో 5  నిమిషాలోి  వాళొ ఇంట్ిక ి
చేరుకుంట్ాను ... నువుె ఎకకడఉన్ానవు ?" అని అడ్ిగాడు. దానిక ిపరసాద్ " పో్ర గరా ం లో చినన change 
... కవిత వాళొ బావ మాఇంట్ికి వచిి ననున ద్గగరుండ్ి తీసుకొని వవళత్ాడు. న్ేను కుమార్ కోసం 
ఎద్ురుచూసుి న్ానను." అని అన్ానడు పరసాద్. మోహన్ కి వొళుొ మండ్ింది. " మర్  న్ా పర్ సిితి 
ఏమిట్ి? ... న్ేను ఎకకడ వవయిట్ చరయాాలి నువుె వొచేి దాకా? " అని మోహన్ అడ్ిగాడు. " నువుె 
న్ేరుగా వాళొ ఇంట్ిక ివవళుి ... అకకడ్ ేకూర్ోి ... ఇంతలో మేము వోచేసాి ము. " అని పరసాద్ అన్ానడు. 
అంత్ే ... మోహన్ కి గుద్ులో కాలింది. " నువుె లేకుండ్ా... న్ేను నీకు కాబో యిే భారా ఇంట్లి  .. నువుె 
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వొచేిదాకా ఎలా వవయిట్ చరయాాలి... న్ాకు వాళుొ ఎవెరూ త్రలియద్ు. this  Is  ridiculous ... i  
cannot wait alone ... " అని మోహన్ కోపంగా అర్ చాడు. 

" i  AM  sorry ... మొద్ట్లి  న్ేన్ే డ్రైర్ెకుా గా వొసాి నన్ానను.. వాళుొ కూడ్ా సర్ ేఅన్ానరు. తరువాత 
వాళొ పెద్ువాళుొ ఫో న్ చేస ిమనం వవళి్ల పెళ్లొకొడుకుని ద్గగరుండ్ి తీసుకొని ర్ావట్ం మన ఆచారం. కాబట్ిా 
నువుెవవళి్ల ద్గగరుండ్ి తీసుకునిర్ా అని వాళొ వాళుొ చరపురట్ా ... అంద్ుకని కుమార్ ననున మా 
ఇంట్లి న్ే ఉండమన్ానడు. అతను వాళొ ఇంట్ి నిండ్ ిబయలు దేర్ాడు. నువుె వాళొ ఇంట్ికి వవళి్ల వవయిట్ 
చరయిా. మేముకూడ్ా త్ ంద్రగా వోచేసాి ము. పలి జ్... కోపం త్రచుికోకు... న్ాకోసం ... పలి జ్..." అని పరసాద్ 
ప్రా ధేయపడ్ా్ డు.  

" i  AM  confused .. న్ాకు ఏంచేయాలో త్రలియడం లేద్ు. న్ేను almost వాళొ వుండ్ే ఏర్ యా 
చేర్ ప్ో యాను. సర్ ేనువుె వాళొ ఇంట్ిక ిఫో న్ చేసి న్నేు వొసుి న్ాననని వాళికి చరపుు. " అని మోహన్ 
అన్ానడు. " Sure ...  ఇపుుడ్ే చరపుత్ాను ..." అని పరసాద్ ఫో న్ పెట్ేాసాడు. 

వరషం బాగా పెద్ుదరైది. ర్ోడ్ సర్ గాగ  కనపడట్ంలేద్ు. మోహన్ 20 miles సలుడ్ కన్ాన మించి 
ప్ో లేకప్ో తున్ానడు. మామూలుగా అయిత్ే, 75 miles తకుకవ కాకుండ్ా నడుపుత్ాడు. న్వమాదిగా 
పెళి్లకూతురు వాళొ residential కాలనీ చేరుకున్ానడు. డ్రైర్ెకుా గా వాళొ ఇంట్ి ద్గగర car ఆపి, వవనక  
సలట్లి  ఉనన గొడుగు తీసుకొని దిగాడు. వాన బాగా పడుత్ోంది. వాళొది సెకండ్ ఫ్ోి ర్. గబగబా మెట్ుి  ఎకిక 
ఇంట్ి ముంద్ు నిలబడ్ి గొడుగు మూసి తలుపు తట్ాా డు.  

తలుపు తీసిన వాకిిని చూసి మోహన్ stun అయాాడు. అదేరకంగా ఆమ ెకూడ్ా మోహన్ ని చూస ేషాక్స్ 
అయిాంద.ి  

మోహన్ ఎంద్ుకు stun అయాాడు --- తలుపు తీసనిఆమె పేరు కళ్ాాణి. పెళి్లకూతురు కవిత కి అకక. 
కళ్ాాణి అచిం సినిమా నట్ి సేనహ లాగా ఉంట్ుంది. 5  అడుగుల 7  అంగుళ్ాల ఎట్ుా . పచిట్ ిరంగులో 
మిసమిసలాడుతూ ఉంట్ుంది. నలిట్ి కళుొ. పిరుద్ులు దాకా నలిట్ి ఒత్రతిన జుట్ుా . అచిం సేనహ లాగ 
వుండ్ే మొహం. 36 DD + సళుొ, 30 అంగుళ్ాల నడుము, ఎకకడ్ా ముడతలు లేని చకకట్ి షేప్ లో 
ఉంట్ుంది. కింద్ basement 40 అంగుళ్ాలు. కళుొ తిపుుకోలేని అంద్ం. దానికి త్ోడు ఆర్ోజు ఆమ ెred  
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and  beige  half  and  half సార్  కట్ుా కొంది. beige కలర్ బలి జ్ వేసుకోండ్ి. బలి జ్ మోచేతులు దాకా 
చాల fashionable ఉంది. బలి జ్ బాగా low కట్ అవట్ంవలి తన బరువవైన సళుొకు అతుకుకప్ో యి 
కొట్టా చిినట్ుి  కనిపిసుి న్ానయి. చీర కట్ిానతీరు చూసేి  పెద్ుదరైన గుద్ు  బాగా షేపులో ఊర్ సిో ంద.ి తన వొంట్ి 
నిండ్ ిCHANEL no 5 perfume వాసన మతుి  ఎకికసోి ంది. ఎరరట్ి lipstick వేసిన పెదాలు కొదిు గా 
విచుికొని ర్ా .. రమాననట్ుా గా వున్ానయి. ఆమ ెకళొలో ఆశిరాం, ఆనంద్ం, ఉదేెగం మర్ యు 
ఒకరకమెైన సంభ్రమం, మనం అనుకోకుండ్ా, మనం ఎన్ానళొ నించ  ోఎద్ుచూసుి ననది మనకళి ముంద్ు 
పరతాక్షమెైత్ ేఎలావుంట్ుందో  అలంట్ి expression కళ్ాాణి మోహంలో మోహన్ కి కనిుంచింది.  

కళ్ాాణి ఎంద్ుకు షాక్స్ అయిాంది - తనకు బాగా త్రలిసిన, త్ాను కలవట్ానికి ఎద్ురుచూసుి న్ాన వాకిి 
చరప్ాు పెటా్కుండ్ా అనుకోని సమయంలో అనుకోని విధ్ంగా ఎద్ురుపడ్ిత్ే ఎలావుంట్ుందో  ... అదే రకంగా 
మోహన్ కనిపించేట్పుట్ికీ కళ్ాాణి షాక్స్ కి గుర్ అయింది. 

మోహన్ ముంద్ుగా త్ేరుకొని " hai  .. i  AM  ....." అని తన వాకాం పూర్ ి చరయాక ముందే.. 

కళ్ాాణి " మో.... హాన్....  " అని ఆ వాకాానిన పూర్ ి చేసింది. కళ్ాాణి కి త్రలియకుండ్ాన్ే ఆమ ెన్ోట్ినించి 
వొచిిన ర్ెసాున్స కి మోహన్ ర్ెండ్ో  సార్  stun అయాాడు.  

" మీకు ... న్ేను ... త్రలుసా...న్ేను మిమలిన ఇంతకుముంద్ు ఎపుుడూ చూడలేద్ు. మీరు ఎవర్ ని 
చూసి ఎవరు అని అనుకుంట్ున్ానర్ో న్ాకు త్రలియద్ు" అని అన్ానడు.  

కళ్ాాణి సిగుగ పడుతూ " మీరు న్ాకు త్రలుసు" అంది. " మీరు ప్ర రపడుతున్ానర్ేమో ..." అని మోహన్ 
అన్ానడు. దానికి.. కళ్ాాణి " మీరు ఉండ్ేది manhattan లోన్ే కదా.. మీ అప్ార్ెామంట్ .." అని మోహన్ 
వుండ్ే ఇంట్ి అడరస్ పూర్ ిగా చరపిుంది. ద ంత్ో మోహన్ కంపలి ట్ గా సుృహ తపిునట్ుి  అయిాంది. " మీకు 
న్ేను ఎలా త్రలుసూ... మనం ఎపుుడు కలిసాం.. " అన్ానడు మోహన్. అది వినన కళ్ాాణి " మనం 
కలవడం ఇదే మొద్లు. కానీ మీగుర్ ంచి న్ాకు బాగా త్రలుసు" అని అంది.  

ఒక వవైపు ఆమ ెఅంద్ం, ఒకవవైపు ఆమెకు తనగుర్ ంచి ఎలా అనన విషయంత్ో సతమతమెై ప్ో తున్ానడు. 
కళ్ాాణి " మీర్ేన్ా పెళ్లొకొడుకు ఫెరండ్? " అని అడ్ిగ ంది. మోహన్ " అవును. న్ేన్ే. మీర్ేన్ా 
పెళి్లకూతురు?" అని అడ్ిగాడు. దానికి కళ్ాాణి " న్ేను కాద్ు. పెళి్లకూతురు న్ా చరల ి లు కవిత. లోపలి 
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రండ్ి" అంట్ూ దార్  తీసింది. మోహన్ మొద్ట్ిసార్ గా కళ్ాాణిని వవనకనిండ్ి చూసి తన చేతులను కంట్లర ల్ 
చేసుకోవట్ానికి చాలా కషాపడ్ా్ డు. ఆమ ెగుద్ు  చాలా మంచి షేప్ లో చాలా ఫర్ా గా ఉండ్ి.. " ర్ా .. వొచిి 
ఒడ్ిసిపట్ుా కుని పిసుకోక ... " అననట్ుి  వున్ానయి.  

 

ఎంద్ుకైెన్ా మంచిద్ని మోహన్ ఆమెక ి5 అడుగుల ద్ూరంలో నడవసాగాడు. " పలి జ్ సిట్ డ్ౌన్ ." అంట్ూ 
సో ఫా చూపించింది. మోహన్ సో ఫాలో కూరుింట్ూ మళ్ళొ అడ్ిగాడు " మీకు న్ేను ఎలా త్రలుసు? పలి జ్ 
చరపుండ్ి. ఈ ససెున్స భ్ర్ ంచలేను. " అని అన్ానడు. అది వినన కళ్ాాణి చాలా సగిుగ  పడ్ిప్ో తూ లోపలిక ి
పరుగెతిింది. ఆమెని వవనక నించి చూసుి న్ాన మోహన్ కి మొడ్ నిలవడంలేద్ు. ఆ చీర ... దానివవనుక 
ఉనన గుద్ు  అతని మొడ్కు పెద్ు  సవాల్ గా ఉంది. తను కూడ్ా ఆమ ెవవనక ేవవళి్ల వాట్ేసుకొని తన గాడ్ిద్ 
మొడ్త్ో ఆమె గుద్ు  కుమాాలనన కోర్ కని ఆపుకోవట్ం ఎలాగో త్రలియడం లేద్ు. ఇంతలో మోహన్ 
మొబ ైల్ మోగ ంది. " అడరస్ దొర్ కిందా .. " అని పరసాద్ అడ్ిగాడు. " Yes ... మీరు బయలుదేర్ార్ా.. " 
అని మోహన్ అడ్ిగాడు. " లేద్ు .. కుమార్ ఇంకా ర్ాలేద్ు. ర్ాంగాన్ే బయలుదేరుత్ాము. న్ేను నీకు 
ఫో న్ చేసాి ను." అని ఫో న్ పెట్ేాసాడు. అదివినన మోహన్ కి తన శర్సరంలో కాలని పరదేశం అంట్ూ లేద్ు.  

ఏమి చరయాలేని పర్ సిితి. కళ్ాాణి లోపలవుంది. పిలవాలో వొదోు  అనన అయోమయంలో ఉనన మోహన్ 
కు ఒక సిగరె్ట్ త్ాగ త్ే కొంచరం ర్ లాకిసంగ్ గా ఉంట్ుంద్నిపిచిింది. లేచి లివింగ్ రూమ్ కి attached ఉనన 
బాలకనీ లోక ివవళి్ల సిగరె్ట్ వవలిగ ంచాడు. వరషం పరతి నిమిషానికి పెరుగుత్ోంది. ఎద్ురుగావునన 
apartment కనిపించట్ంలేద్ు. చాలా చలిగా ఉంది. ఒక మంచి large wishkey పెగుగ  దొర్ కిత్ే ఈ చలిక ి
బాగుంట్ుంది. మొబ ైల్ లో ట్ెైం చూసుకున్ానడు. 9:30 AM .. ఆలోచనలు మలిి కళ్ాాణి మీద్కు 
వవళ్ాి యి. ఆ అంద్ం, ఆ సళుొ, గుద్ు , ఆచీర కట్ుా కునన విధానం. ఆచీరలో ఆమ ెఅందాలూ మోహన్ 
మొడ్ కు పెద్ు  పనిషెాంట్ గా ఉంది. ఆమ ెగుర్ ంచి ఆలోచిసూి  సిగరె్ట్ కాలిట్ంపూర్ ి చేసి బాలకనీ slide  
డ్ోర్ వేసి వొచిి సో ఫాలో కూర్ొిని ఆలోచిసుి న్ానడు. పరసాద్ మాట్వినివొచిి ఇకకడ ఒంట్ర్ గా ఇరుకుక 
ప్ో యినంద్ుకు తిట్ుా కోవాలో, లేక లడూ్  లాంట్ి కళ్ాాణ ికనిపించినంద్ుకు ఆనందించాలో అరధం 
కావట్ంలేద్ు. 
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మోహన్ మెైండ్ పూర్ ిగా కళ్ాాణి చుట్ూా  తిరుగుతున్ానయి. ఆమ ెలోపల వుంది. పిలవట్ం ఎలాగో 
అరధంకావడం లేద్ు. ఇంతలో మొబ ైల్ మోగ ంది. పరసాదేమోనని అనుకోని చోశాడు.  

ఆ కాల్ చేసింది "పర భా వ తి..... " మానవుడ్ి శర్సరంలో 6 లీట్రి న్వతుి రు ఉంట్ుంది. పరభావతి ని 
తలుచుకుంట్ే మోహన్ శర్సరంలోని 6 లీట్రిలో 5 లీట్రుి  ఒకకసార్ గా శరవేగంత్ో తన గాడ్ిద్ మొడ్లోక ి
చేరుకుంట్ుంది. పరభావతి త్ో దరంగుడు చాలా కసిగా ఉంట్ుంది. ఆమెని చూసేి  చాలా సింపుల్ మర్ యూ 
హ ంలీ గా సినిమా నట్ి లయ లాగా ఉంట్ుంది. కానీ, మంచం ఎకికత్ే చాలు DANGAL సినిమా లాగా 
ఉంట్ుంది. పరభావతి తన మరద్లి పెళి్లఅని కోనసలమ వవళ్లొంది. ఇపుుడు అకకడ  ర్ాతిర. ఆమెకు తను 
గురుి కొచిి ఫో న్ చేసి ఉంట్ుంద్ని గమనించి సో ఫాలోంచి లేచి బాలకనీ లోక ివవళి్ల ఫో న్ ఆనసర్ చేసాడు.  

మోహన్ :   హాయ్ ... హనీ... హౌ అర్ యు? 

పరభ్ : గుడ్. వాట్ అర్ యు డూయింగ్? జూనియర్ ఎలా వున్ానడు? 

మోహన్: వాడ్ ిగుర్ ంచి అడగకు.. వాడు చాలా కషాా లోి  వున్ానడు. కకకలేక మింగలేక చాలా బాధ్ 
పడుతున్ానడు. పెళి్ల ఎపుుడు? అయిప్ో యిందా?  

పరభ్: లేద్ు. ఇంకో 5 గంట్లోి  మూహూరిం. అంద్రూ వాళి హడ్ావిడ్ిలో వున్ానరు. న్ాకు నీత్ో 
మాట్ాి డ్ాలనిపించి నీకు ఫో న్ చేసాను. ఫలరగాన్ే వుననవుగా..  

మోహన్: ఫలరయిే.. న్ేను పరసుి తం ఒక విచితరమెైన పర్ సిిలోవున్ానను. న్ాకు ఏమి త్ోచడంలేద్ు. 

పరభ్: ఏమెైంది? 

మోహన్: న్ాకు పరసాద్ అని ఒక ఫెరండ్ వున్ానడు. ఈర్ోజు వాడ్ికి పెళి్లచూపులు. ననున త్ోడుగా 
రమాన్ానడు.  

పరభ్:(గట్ిాగా నవుెతూ)  నువాె .... పెళ్లొచూపులకా ..  గుడ్ జోక్స్ ...  

మోహన్: (సలర్ యస్ గా ) పలి జ్ ...డ్ోంట్ లాఫ్.. న్ా పర్ సిితి చాలా దారుణంగా వుంది.   

పరభ్: (సలర్ యస్ గా) ఏమెైద  ?  



A story by: DARE DEVIL -              పెళ్ల ిచూపులు email: mars8652001@gmail.com 

 

 

మోహన్ పరభావతికి చాలా డ్ిట్ెైల్్ గా అపుట్ిదాకా జర్ గ న విషయాలు అనిన పూసగుచిినట్ుి  చరప్ాుడు.  

అంత్ా శరద్ధగా విని: 

పరభ్: అంత కషాంగా ఉంట్ే అకకడ్ినించి వవళ్లొప్ో . నీకు ఏవిధ్మెైన ఆబిిగేషన్ లేద్ు.  

మోహన్: ఉమ్ామ ... వవల్... !!!! ...వవళ్ాి లన్ేవుంది కానీ ... 

పరభ్: what happened ? 

మోహన్: (తట్పట్ాయిసూి ) పరసాద్ కి మాట్ ఇచాిను ... 

పరభ్: కానీ అతను ఇంకా ర్ాలేద్ు... నీకు ఇబబందిగావుంది ... డ్ిసెైడ్ చేసుకో... కావాలంట్ే ఇంకో 15 
నిమిషాలు చూసి బయలుదేరు.. 

మోహన్ ఏమీ మాట్ాి డలేద్ు.  

పరభ్: (సందేహంగా) something wrong ... what is the matter?  

మోహన్:(న్వమాదిగా) పెళి్లకూతురు అకక చాలా బాగుంది. 

పరభ్: (గట్ిాగా నవుెతూ) అద  సంగతీ... నీ గుర్ ంచి న్ాకు బాగా త్రలుసు... నీకు సాా క్స్ మార్ెకట్ లో 
లాభాలు ... అంద్మెైన ఆడవాళుి  ... ఇవేె నీ బలహీనతలు. అంత బాగుందా...  

మోహన్: చాలా.. అచిం సినిమా నట్ి సేనహలాగ ఉంట్ుంది. 

పరభ్:మర్  ... ఇంకేమీ. ల ైన్ వవసెయిా..  

మోహన్: ప్రా బ ిమ్ ఏమిట్ంట్ే.. ఆమెను న్ేను ఇంతకుముంద్ు ఎపుుడూ చూడలేద్ు. కానీ... ఆమెకు 
న్ేను ఎవరూ ... న్ా అడరస్ ... అనిన త్రలుసు. ఎలా త్రలుసు అని అడుగుదాం అంట్ే ఆమె లోపల గదిలో 
వుంది. బయట్క ిర్ాలేద్ు. న్ాకు చాలా confusing గా వుంది.  

పరభావతి ఏమి మాట్ాి డలేద్ు... కొంచంసేపు ఇద్ుర్  మధాా మౌనం ర్ాజాం ఏలింది.  
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మోహన్: హలో... హలో..  ల ైన్ కట్ అయిందా... హలో ... పరభ్..  

పరభ్: ల ైన్ కట్ అవెలేద్ు. నీకు ఒక విషయం చరప్ాులి.  

మోహన్: ఏమిట్ి? 

పరభ్: కళ్ాాణి న్ా కజిన్ ...       (ఇంకా వుంది) 
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     PART – 2  

మోహన్ కి ఒకక క్షణం పరభ్ చరపిుంది అరధంకాలేద్ు. మళ్ళొ అడ్ిగాడు. 

మోహన్: what  did  you  say ? say  it  once  again ...!!! 

పరభ్: కళ్ాాణి న్ా కజిన్ ... న్ాకు పినిన కూతురు. 

మోహన్ కి దిమా తిర్ గ  బొ మా కనిపిచిింది. అసలు త్ాను ఈర్ోజు ఇకకడ్ిక ిర్ావలసిన పని లేద్ు. 
ప్రర ద్ుు ననించి జరుగుతునన సంఘట్నలత్ో మోహన్ పూర్ ిగా మతి ప్ో త్ోంది. ఇది ఏదో  సినిమా లాగా 
వుంది.  

మోహన్: i  cannot believe  it ... ఏమి జరుగుత్ోంది? 

పరభ్: న్ేను .. కళ్ాాణి చిననపుట్ినించి మంచి ఫెరండ్స. మా మధ్ా దాపర్ కాలు ఏమి లేవు. ఇద్ురం కలసి 
చద్ువుకున్ానం. కలసి అమెర్ కా వొచాిము. ఇకకడ కలసి ఉంట్ున్ానము. మనగుర్ ంచి కలాాణికి 
మొద్ట్ినించి అనిన విషయాలు త్రలుసు. మన శోభ్నం ర్ోజు గురుి ననదా? ఆర్ోజు ననున తయారు 
చేయడ్ానిక ిమీఇంట్ిక ివొచిింది. 

మోహన్: అద  సంగతి... అంద్ుకే న్ా అడరస్ అంత ఖచిితంగా చరపిుంది.  

పరభ్: అవును. ఆర్ోజే న్ేను కళ్ాాణి ని నీకు పర్ చయం చేసాి నన్ానను. కానీ కళ్ాాణి సిగుగ పడ్ింది. 
మీఇంట్లి  నువుె gym లో షరా్ లేకుండ్ా muscles అనిన కనిపించేలా ఉనన ఫో ట్ల చూసి కళ్ాాణి నీత్ో 
పేరమలో పడ్ింది.  

మోహన్: నిజంగా..  

పరభ్: అవును. దానిక ినువెంట్ే చాలా ఇషాం. నీకు గురుి ందా? న్ేను ఇండ్ియా ఒచేిముంద్ు నీకు 
చరప్ాును -  ' న్ేను, న్ా సిసార్ న్ా cousins ... మేమంత్ా bisexuals ... మేము lesbian సెక్స్స 
చేసుకుంట్ాం ... ' అని.  

మోహన్: అంట్ే ... ఆర్ోజు నువుె చరపిుంది ... ఈ కళ్ాాణి ... కవితల గుర్ ంచా...  
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పరభ్: అవును. న్ేను నూా యార్క తిర్ గొచాిక అంద్ర్ ని నీకు పర్ చయం చేదాు ం అనుకొనన. కానీ ఇంతలో 
ఇలా అవుతుంద్ని అనుకోలేద్ు.  

మోహన్: న్ేను నమాలేక ప్ో తున్ానను.  

పరభ్: ఇంకో సంగతి. కళ్ాాణి కి ఒక ఆడ ఒక మగ మధ్ాలో sandwich లాగ నలగాలని కోర్ క. నీకు 
ఇషామెైత్ే నువుె, న్ేను ... కళ్ాాణి మనముగుగ రం threesome సెక్స్స చేసుకుందాం అని ప్ాి న్ 
చేసుి న్ానను.  

ఇది వినన మోహన్ కి పూర్ ిగా మతి ప్ో యింది. కళ్ాాణి త్ో సెక్స్స అనన వూహకి తన మొడ్ 
బిరరబిగుసుకుప్ో యి నర్ాలు త్రగ ప్ో యి ేఫలలింగ్ కలగడం మొద్ల ైంది.  

మోహన్: అయిత్ే.. న్ేను కళ్ాాణి ని ట్ెై ైచసేుకోవొచాి ... 

పరభ్: (నవుెతూ) ఆహా ... ట్ెైం చూస ిదరంగట్ం మొద్ల ట్ుా .  

మోహన్: ఈర్ోజు న్ాజీవితంలో మరచిప్ో లేను. of  course ... న్ేను ఈర్ోజు ఇకకడ్ికి ర్ాక ప్ో యిన్ా న్ాకు 
కళ్ాాణి కి పర్ చయం అయిేాది. మన ముగుగ రం కలసి దరంగ చుికొన్ేవాళొం.  

పరభ్: (నవుెతూ) ఇపుుడు కూడ్ా మించిప్ో యింది లేద్ు. న్ేనువొచాిక మంచి మూహూరిం చూసి 
ముగగరం శోభ్నం చేసుకుందాం.  

మోహన్: (నవుెతూ) తపుకుండ్ా... ఈలోగా వీల ైత్ే న్ేనూ కళ్ాాణి దరబబబసుకొంట్ాం. onething ... 
నువుె ఈవిషయాలు న్ాకు చరపిునట్ుి  తనకు ఎపుుడు చరపుుత్ావు?  

పరభ్: అకకరలేద్ు. నినున చూసినవవంట్న్ే లోపలి వొచిి న్ాకు ఫో న్ చేసి చరపిుంద.ి న్ేను నీత్ో ఇలా 
మాట్ాి డుతునన సంగతి కళ్ాాణికి, కవితక ిత్రలుసు. నువుె న్ేరుగా కళ్ాాణిని ల ైన్ోి  పెట్ుా కోవోచుి. తను 
ర్ెడ్ీగా వుంది. don't waste time ... Have a nice fuck. తను నీకు ఇషామెైన హాట్ కాఫల విత్ విసలక 
తయారుచేసోి ంది..... OK.. న్ేను ఇంక ఉంట్ా.. చాలాసేపయింది. తరువాత మళ్ళొ వీలు చూసుకొని ఫో న్ 
చేసాి ను. Bye ..Bye --- అని phone పెట్ేాసింది. 
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మోహన్ ఫో న్ ఆఫ్ చసేి. ట్ెంై ఎంత్రైందో  చూసాడు. 10 .30 AM .... ఒకకసార్  ఆర్ోజు జర్ గ న 
సంఘట్నలనీన న్వమరువేసుకున్ానడు. నమాకం కలగట్ం లేద్ు. పరసాద్ ప్రర ద్ునన ఫో న్ చేసి ఇవాెళ్ా 
మంచి ర్ోజు అననపుుడు నమాలేద్ు. కానీ, ఇపుుడు పరసాద్ సంగతి ఎలావున్ాన తనకి మాతరం బాగా 
వర్కకట్ అయిాంది. వాన తగ గంది. చలిట్ి గాలి వేసోి ంది. ఆకాశం బాగా మబుబ పట్ిావుంది. బాగా పెద్ు  వాన 
వొచేి సూచనలు కనిపిసుి న్ానయి.  

మొబ ైల్ ఫో న్ మోగ ంది. పరసాద్ ద్గగర నుంచి ... 

మోహన్: ఆ ... పరసాద్... బయలుదేర్ావా?  

పరసాద్: లేద్ు...  

మోహన్: ఏమి? any ప్రా బ ిమ్? 

పరసాద్: కుమార్ ఇపుుడ్ేవోచాడు. వరషం వలి హెైవేలో ట్రా ఫిక్స్ జాం అవెడంవలి ఇపుుడ్ే చేర్ాడు. 

మోహన్: ఓక ే... మర్  బయలుదేరండ్ి. 

పరసాద్: చినన ప్రా బ ిమ్... ఇపుుడు ట్ెైం 10 :30 am దాట్ింది. ఇపుుడు వరజము వుంది. అది 11 :00 am 
దాకవుంట్ుంది. ఆ తరువాత్ే బయలుదేరుత్ాం.  

మోహన్: I have got nothing to say. I am stumped. 

పరసాద్: సార్స... న్ా చేతులోి  ఏమిలేద్ు. మేము 11 :30 కలాి  వొసాి ము.  

మోహన్: బయలుదేర్ేముంద్ు ఫో న్ చరయాండ్ి. 

పరసాద్: తపుకుండ్ా... 

మోహన్ ఫో న్ ఆఫ్ చేసాడు. అంట్ే తనకు గంట్ ట్ెైం వుంది. నవుెకొంట్ూ కళ్ాాణి గుర్ ంచి 
ఆలోచించసాగాడు. 

సియిడ్ డ్ోర్ త్రరుచుకునన శబుం అయిాంది. కళ్ాాణి కాఫల mug పట్ుా కొని సిగుగ త్ో నుంచోనివుంది. 
మోహన్ లోపలి వవళ్ాొడు. సియిడ్ డ్ోర్ మూసి కళ్ాాణ ివవైపు కసిగా త్ేర్ ప్ార చూసాడు. కళ్ాాణి మోహన్ 
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కళొలోి  కళుొపెట్ిా మతుి గా చూసింది. మోహన్ తన ఎడమ చేత్ోి  కాఫల mug తీసుకొని కుడ్ి చేతిని 
ముంద్ుకు చాచి " hai ... i am mohan .... " అన్ానడు. కళ్ాాణి కూడ్ా తన కుడ్ి చరయిా చాచి అతని 
చేతిక ిఅందిసూి  " i am kalyani ..." అంది. మోహన్ ఆమె చరయిా అంద్ుకొని మృద్ువుగా పిసుకుతూ 
కళొలోి  కళుొ పెట్ిా "న్ేనంట్ే నీకు ఇషామా ... " అని అడ్ిగాడు. తను సిగుగ  మొగగయి మోహన్ కి ద్గగరగా 
జర్ గ ంది.  

మోహన్ ఒకక గుకక లో కాఫల మొతిం త్ాగ  కపుు ట్ేబుల్ మీద్ పెట్ిా కళ్ాాణ ినడుము చుట్ూా  తన 
చేతులు వేసి గట్ిాగా వాట్ేసుకొని ఆమ ెఎరరట్ి పెదిమలని అంద్ుకొని మృద్ువుగా ముద్ుు పెట్ిా తన 
పెద్వులత్ో ఆమ ెపెద్వులను ఒడ్ిసిపట్ిా చీకుతూ తన న్ాలికని ఆమ ెన్ోట్లి కి న్వట్ాా డు. దానికి బద్ులుగా 
కళ్ాాణి తన న్ాలికని మోహన్ న్ాలికత్ో మెలివేసి లాలాజలానిన జురుర కోవట్ం మొద్లుపెట్ిాంది. మోహన్ 
చేతులత్ో ఆమెని పూర్ ిగా తడమసాగాడు. కళ్ాాణి తన ర్ెండు చేతులత్ో మోహన్ మెడ చుట్ేాసి తన 
సళొని అతని గుండ్రలకేసి అద్ుముతూ రుద్ుసాగ ంది. మోహన్ తన చేతులు కింద్కు దింపి కళ్ాాణి 
గుద్ుమీద్ వేసి ఒడ్ిసిపట్ిా పసికసాగాడు. దాంత్ో కళ్ాాణి కి కామం పెరగసాగ ంది.  

మోహన్ కళ్ాాణి చీరను లంగా త్ో సహా పెైక ిలేపసాగాడు. ఆమ ెకూడ్ా అంద్ుకు సహకర్ ంచసాగ ంది. 
మోహన్ మొతిం పెైక ిఎత్ేిస ిఆమ ెబలమెైన గుద్ు  మీద్ తన చేతులు వేసాడు. చేతులకు ప్ాాంట్ీ 
తగ లింది. తన ర్ెండు చేతులు ఆమ ెప్ాాంట్ీ లోక ిద్ూర్ ి పిరరలు నిమరసాగాడు. కళ్ాాణి ఇంక ఆగలేక 
మోహన్ నించి విడ్ిపడ్ి తన చీరని విపేుసింది. అదే అద్నుగా మోహన్ తన చతేులత్ో ఆమ ెప్ాంట్ీని 
లాగేసాడు. ఇపుుడు కళ్ాాణి ఒంట్ిమీద్ లంగా జాకెట్ బరా  తపు ఏమి లేవు.  

మోహన్ ఆమ ెచరయిా పట్ుా కొని నడ్ిపించుకొంట్ూ వవళి్ల సో ఫాలో కూర్ొిని ఆమెని తన త్ డమీద్ 
కూర్ోిపెట్ుా కున్ానడు. కళ్ాాణి తన ర్ెండు చేతులు మోహన్ మెడ చోట్లి  వేసి తన చేతి వేళొని మోహన్ 
జుట్ుా లోక ిప్ో నిచిి ఆవేశంగా మోహన్ పెదిమలు అంద్ుకొని చీకుతూ కొరుకుతూ తన న్ాలికత్ో మోహన్ 
న్ాలికని ప్ర డుసూి  అతని ఎంగ లి జురుర కోసాగ ంది. మోహన్ ఎడమచేయి కళ్ాాణ ినడుము మీద్ వేస ితన 
కుడ్ి చేత్ోి  ఆమ ెసళొని మార్ ి మర్ ి మర్ ుంచసాగాడు. కళ్ాాణి మోహన్ కి పూర్ ిగా సహకర్ సూి           
" మోహన్... జాకెట్ పిపేుయి ...." అంది. మోహన్ తన కుడ్ిచేత్ోి  ఆమ ెజాకెట్ హుక్స్స ఒకొకకకట్ిగా 
విపుసాగాడు. కళ్ాాణి అపుట్ికే బాగా గులఎకకడంత్ో ఆమె సళుొ బాగా ఉబిబ గట్ిాగ తయార్ెైన్ాయి. 



A story by: DARE DEVIL -              పెళ్ల ిచూపులు email: mars8652001@gmail.com 

 

మోహన్ కొంచం కషామీాద్ జాకెట్ హుక్స్స అనిన విప్ాుడు. తన ఎడమచేత్ోి  ఆమె బరా  హుక్స్ 
విడద యట్ంత్ో ఆమ ెర్ెండు సళుొ ఒకకసార్ గా ముంద్ుకు ద్ూకాయి. మోహన్ తన కుడ్ి చేత్ోి  ఆమ ె
ఎడమ సినం పట్ుా కొని మృద్ువుగా మర్ ుసూి  ముచిికని తన బొ ట్మా చూపుడు వేళొత్ో పట్ుా కొని 
సునినతంగా మెలితిప్ాుడు. అంత్ే .... ఆమ ెలో కోర్ క త్ార్ా సాి యికి కి చేర్ ంది. తన పెదిమలత్ో అతని 
పెదిమలని గట్ిాగా పట్ుా కొని మృద్ువుగా కొరుకుతూ మోహన్ ని బాగా ర్ెచి గొడుత్ోంది.  

మోహన్ తన ఎడమ చతేిత్ో ఆమ ెలంగా బొ ంద్ుకోసం తడ్ిమాడు. అది దొర్ కిన వవంట్న్ే ఒకక వుద్ుట్న 
లంగా బొ ంద్ు లాగేసాడు. తన ఎడమచేయి ఆమ ెలంగా లోక ిద్ూర్ ి ఆమ ెఎడమ పిరరని ఒడ్ిసిపట్ిా 
ఆవేశంగా పిసకసాగాడు. ఒకచేత్ోి  సళుొ పసిికుతూ ఇంకోచేత్ోి  గుద్ుని మర్ ుంసూి  న్ాలికత్ో ఆమ ెన్ోట్ిలో 
అలజడ్ి చరయాడంత్ో కళ్ాాణి కి గుల త్ార్ా సాి యికి చేర్ ంది. తను ఏమిచేసోి ంద్నన సంగతి మర్ ి ప్ో యి 
ఇపుుడు ఆపిత్ే ఈ ఆనంద్ం మళి్ళ దొరకదేమో అనన ఆతరంత్ో మోహన్ మొహమంత్ా ముద్ుు లత్ో 
నింపుతూ తన మొహానిన అతని మొహానికేసి రుద్ుు తూ ర్ెచికొడుతూ తనుకూడ్ా ర్ెచిిప్ో తూ న్ాలుకని 
మోహన్ న్ోట్లి  తిపుుతూ ఆనందిసోి ది. మోహన్ సళుొ పిసకడం ఆప ితన కుడ్చిేతిని కింద్కు జార్ాిడు. 
కళ్ాాణి కి ఆ చరయిా ఎకకడ్కిి ప్ో త్ోందో  గమనించి తన త్ డలను విడద సి మోహన్ కి సహకర్ సూి  " ర్ా ... 
ర్ా.. " అని ఆహాెనించింది. మోహన్ చేతిక ిబాగా తడ్సిి రసాలూరుతునన ఆమ ెబిళొ తగ లింది. మోహన్ 
చరయిా ఆమ ెబిళొని త్ాకేసర్ కి ఆమ ెకి కరె్ంట్ు షాక్స్ కొట్ిానట్ుి  ఒకకసార్  ఎగ ర్ పడ్ింది. మోహన్ తన 
మధ్ా వేలుత్ో ఆమ ెకిిట్లర్ స్ ని మృద్ువుగా ముట్ుా కున్ానడు. కళ్ాాణి ఇంకా ఆగలేక కసిగా మోహన్ 
బుగగ కొర్ క ికింద్ పెద్విని కొంచం గట్ిాగా కొర్ కింది. అలా వాళుి  ఎంతసేపు గడ్ిప్ార్ో త్రలియలేద్ు. ట్ెైం 
త్రలియలేద్ు. ఇద్ురూ చాలా మొహంత్ో ఒకర్ ని ఒకరు నలుపుకుంట్ూ ... మర్ ుంచుకొంట్ూ ... గడ్ిప్ారు.  
ఇంకా ఏక్షణాన్వైన్ా ఆమెని అకకడ్ే కింద్ పడ్ేసి దరంగడ్ానిక ిమోహన్ పూర్ ిగా ర్ెడ్ ీఅయాాడు.  

ఇంతలో.. " అకాక.. వాళుొ బయలుదేర్ారు.. " అనన కేకత్ో మోహన్ కళ్ాాణి ఈ లోకంలోకి వొచాిరు. 
ఎద్ురుగా పెళి్లకూతురు కవిత మొబ ైల్ ఫో న్ పట్ుా కొని నిలబడ్ివుంది. " వాళుొ బయలుదేర్ారు" అని 
అంది. కళ్ాాణి వొంట్ి మీద్ బటా్లు సర్ గాగ  లేవు. చీర న్ేలమీద్ వుంది. జాకెట్ హుక్స్స ఊడ్ిప్ో యాయి.. బరా  
ఒద్ులుగా వేలాడుత్ోంది. మోహన్ కుడ్ి చరయిా ఇంకా కళ్ాాణి బిళొని తడుముత్ోంది. ఎడమచేయి ఆమ ె
లంగాలో ద్ూర్  ఆమ ెపిరరలు మర్ ిసోి ంది.  వాళొ కళొలో కామం బాగా కనిపిసోి ంది. వాళుి  తమ 
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పర్ సర్ాలిన పూర్ ిగా మర్ ిప్ో యి వేర్ేలోకంలో వున్ానరు. మోహన్ చరయిా కళ్ాాణి బిళొని తడుముతూ 
ఆమెని ర్ెచిగొడుతున్ానడు. వాళ్లొద్ుర్ ని అలా చూసిన కవితకు ఆర్ోజు తన పెళ్లొచూపులో లేక వాళొ 
శోభ్నమో అరధంకాలేద్ు.  

వాళుొ ఇపుుడపుుడ్ే ఈలోకంలోకి వొచేిలాగా లేరు. వీళొని ఆపకప్ో త్ే పరసాద్, కుమార్ ఏక్షణాన్వైన్ా 
ఇంట్ిక ిర్ావొచుి. "నువొెచిి ఎంత సేపయింది?" అని కళ్ాాణి కవితను అడ్ిగ ంది. " ఎంత సేపయిందో  
త్రలియద్ుగాని న్ేన్ొచేిసర్ కి మీరు మంచి వూపులోవున్ానరు. డ్ిసార్బ చరయాడ్ానికి మనసర పులేద్ు. 
పెైగా న్ేన్వపుుడూ ల ైవ్ బూి  ఫిలిం చూడలేద్ు. చూసి ఎంజాయ్ చేసుి న్ానను" అని అంది. మోహన్ 
ఇదేమి పట్ిాచుికోకుండ్ా కళ్ాాణి బిళొ కారుసుి నన రసాలలో వేళుొ తడుపుకుంట్ున్ానడు. కళ్ాాణి 
బుగగలని ముదాు డుతన్ానడు. ఈ సలన్ చూసుి నన కవిత వొళుొ బాగా వేడ్రకక సాగ ంది. మోహన్ చేసుి నన 
పని చూసి నవుెవొచిి పకుకన నవిెంది. వాళి్లద్ురూ కవిత వవైపు అయోమయంగా చూసారు.  

కవిత తన చేతిలోని మొబ లై్ ఫో న్ త్ో వాళ్లొద్ుర్ ని ఫో ట్ల తీసి వాళ్లొద్ుర్ కీ చూపిచిింది. అంద్ులో ... 
కళ్ాాణి lipstick మొతిం మోహన్ మొహం మీద్ కళ్ాాణి బుగగల నిండ్ా అలుముకొని చాలా కంగాళ్ళగా 
వున్ానరు. వాళి్లద్ురూ తమ మొహాలు ఒకర్ న్ొకరు చూసుకొని నవుెకొన్ానరు.  మోహన్ కవితత్ో " మా 
ఫో ట్లలు ఇంకొనిన తియావా? " అని అడ్ిగాడు. కవిత కళ్ాాణి వవైపు చూసింది. కళ్ాాణి తియిా అననట్ుి  
చూసింది. కవిత కొంచంవవనకిక జర్ గ  ఇద్ురూ పూర్ ిగా ఫేరమ్ లో వొచేిట్ుి  చూసుకొని ఫో ట్ల తీసింది. 
మోహన్ కలాాణిని ముద్ుపటాె్డ్ానిన ఇంకో ఫో ట్ల తీసింది. మోహన్ కళ్ాాణి లేప ినించోపెట్ిా తను వవనుక 
చేర్  ఆమ ెర్ెండుసళలి  పట్ుా కొని సునినతంగా పిసుకుతూ ఆమ ెమెడ మీద్ ముద్ుు  పెటా్డ్ానిన ఇంకో 
ఫో ట్ల తీసింది. ఇంకో ఫో ట్ల మోహన్ తన చరయిా కళ్ాాణి లంగాలో ద్ూర్ ి బిళొని తడుముతుననపుుడు 
తీసింది. " ఇంక చాలు... మీరు ర్ెడ్ ీఅపెవండ్ి. వాళుొ బయలుదేర్ారు" అని అంది.  

కళ్ాాణి మోహన్ ని వొద్లలేక వొదిలి లంగా చేత్ోి  పట్ుా కొని కవిత వవైపు చూసూి  " ఆ చీర తీసుకునిర్ా..." 
అని అంట్ూ లోపలిక ిపర్ గెతిింది.  కళ్ాాణి పూకు రసాలత్ో తడ్ిసిన తన చేతి వేళుొ కవితకి చూపిసూి  
ఒకొకకకట్ిగా చీకడం మొద్లుపెట్ాా డు. అదిచూసి కవితకు బిళొలో తడ్ ిచేర్ ంది. మోహన్ కళొలోి క ి
చూసింది. ఆ కళుొ కామంత్ో నిండ్ిన కోర్ కని త్రలుపుతున్ానయి. కవితకు గుల మొద్లయిాంది. 
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మోహన్ కవిత వవైపు చూస ి" బాతూర ం ఎకకడ? " అని అడ్ిగాడు. " రండ్ి చూపిసాి " అని దార్ తీసింది 
మోహన్ కవిత వవనుక వవళుతూ కవితను వవనకనిండ్ి అంచన్ా వవయా సాగాడు. దాదాపు 5  అడుగుల  8 
అంగుళ్ాల ఎతుి  ఉంట్ుంది. బబసెాంట్ మాతరం కళ్ాాణ ిలాగాన్ే బాగా బరా డ్ గా 40 అంగుళ్ాలు ఉంట్ుంది. 
ఎట్టచిి సళొ సెైజు వవనకనించి త్రలియడంలేద్ు. మోహన్ ఆగలేక ఏమెైత్ే అది అవుతుంద్ని తన కుడ్ి 
చరయిా కవిత నడుము మీద్ వేసాడు. కవిత అభ్ాంతరం చరపులేద్ు. అలాగని సహకర్ ంచలేద్ు. మోహన్ 
కి అది చాలు. నడుముమీద్ునన కండను ఒతిి ఒదిలాడు. "మోహన్ ... పలి జ్ ... ఇపుుడు వొద్ుు   ... 
వాళుొ బయలుదేర్ారు. వాళుొ వొచేి లోపల మనం ముగుగ రం ఏమి జరగనట్ుా  కూర్ొిని ఉండ్ాలి. 
లేకప్ో త్ే ప్రా బ ిమ్ అవుతుంది. మనకి తరువాత చాలా ట్ెైం వుంది. తీర్ కగా చేసుకుందాం ... " అని అంది. 
దానిక ిమోహన్ " sure  ... i  can  wait  for  you  honey ...  let 's  fuck  leisurely .. " అని 
అన్ానడు. 

 బాతూర మ్ లోక ివవళి్ల ముంద్ుగా ప్ాాంట్ు విపిు అపుట్ిదాకా నికకబొ డుచుకొని ఉననతన గాడ్ిద్ మొడ్ ని 
బయట్క ితీసి ప్ాస్ ప్ో సుకోసాగాడు. అది ఫ ంట్ెన్ లాగా బాగా పెైక ివవళి్ల కమోడ్ లో పడుత్ోంది. పని 
పూర్ ి చేసుకొని చాలా ర్ లాకసగా ఫలల్ అయాాడు. కానీ మొడ్ మాతరం బాగా నికకప్ర డుచుకొని 
ఆకాశంవవైపు చూసోి ంది. అది తన బొ డుు  దాట్ి సాగ వుంది. మోహన్ మొడ్ ని సరుు కొని సో ప్ త్ో మొహం 
బాగా కడుకొకని తుడుచికొని లివింగ్ రూమ్ లోక ివొచిి సో ఫాలో కూర్ొిని ట్ీవీ చూడసాగాడు. ఇంతలో 
కవిత కూల్ డ్ిరంక్స్ తీసుకొని వొచిింది. అపుుడు ఆమెని మొద్ట్ి సార్  పెైనించి కిరంద్దాకా ఎగా దిగా త్ేర్  
ప్ార్ా చూసాడు.  

కవిత చాలా అంద్ంగా వుంది. త్రలిట్ి త్రలుపు. అచిం సినిమా నట్ ిఅనుషక శెట్ిా లాగా వుంది. సళుొ 
డ్రఫినిట్ గా 38 DD ఉంట్ాయి. నడుము దాదాపు 30 అంగుళ్ాలు కింద్ గుద్ు  40 అంగుళ్ాల పెైమాట్ే. 
కొలిసేి  కానీ సర్ గాగ  త్రలియద్ు. చాలా బలంగా కనిపిసోి ంది. ఈర్ోజు తనకేమెైంది? ఒకేసార్  ఇలా 
అంద్గత్రిలంద్రు తన ముంద్ు పరతాక్షం అయాారు...  

కవిత డ్ార్క కీరమ్ న్వట్ లకోనయి చీర కట్ుా కొంది. ఆ చీర మంచి డ్ిజెైన్ త్ో నిండుగా వుంది. పమిట్ అంత్ా 
లేస్ వర్క త్ో ఆ చీరకు మంచి అందానిన త్రచిింది. ఆమె వొంట్ి రంగుకు ఆ చీర బాగా నపిుంది. బలి జ్ 
నిండ్ా పూల వర్క త్ో నిండుగావుంది. ఆమ ెసళొని ఆ బలి జ్ దాచలేక బాగా కషాపడుతుననది. మోహన్ 
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కి ఒకకసార్ గా మూడ్ వొచిి లేచి నుంచొని కవిత చేయి పట్ుా కొని తన వవైపు లాకుకంట్ూ తను ఆమ ెకు 
ద్గగరగా జర్ గాడు. " you look stunning in this sari" అని ఆమ ెచరవులో గొణిగాడు. కవిత " thank 
you very much" అంది. ఇద్ురూ కళొలో కళుొ పెట్ుా కొని ఒకర్ న్ొకరు పేరమగా చూసుకొన్ానరు. " if you 
don 't mind ... I would  like to  kiss  the  bride " అని అన్ానడు మోహన్. కవిత కు చాలా 
సిగేగసింది. ఏమి చరపులేక తన తల వొంచుకొంది. మోహన్ ఆమ ెగడ్ం పట్ుా కొని ఆమ ెమొహానిన 
న్వమాదిగా పెైక ిలేప్ాడు. కవిత తన చేపలాి ంట్ ికళొత్ో మోహన్ కళి లోక ిచూసి చిలిపి గా నవిెంది. అది 
చాలు మోహన్ కి. తన పదె్వులని ఆమ ెపెద్వులకు తగ లించాడ్ో  లేదో ... మొబ ైల్ ఫో న్ మోగ ంది. దాంత్ో 
ఇద్ురు విడ్ిప్ో యారు. " హలో .. మీరు ఎకకడ్ి దాకా వొచాిరూ ... " అని అడ్ిగ ంది. మేము వొచరసాము 
తలుపు తీయండ్ి అని అన్ానడు కుమార్. కవిత మోహన్ వవైపు చాలా డ్ిసప్ో ుయింట్ింగ్ గా చూసి 
"మోహన్ ... నువుె తలుపు తీయిా. న్ేను లోపలి వవళి్ల కళ్ాాణి సంగతి చూసాి ను" అని లోపలి వవళ్లొంది.  
(ఇంకా వుంది) 
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     PART – 3  

మోహన్ తలుపు తీసాడు. ఎద్ురుగా పరసాద్, కుమార్ ....పరసాద్ మోహన్ ని చూడగాన్ే " సార్స ... సార్స 
... పలి జ్ అరధంచేసుకో ..... న్ాచేతులో ఏమి లేద్ు" అన్ానడు. మోహన్ కుమార్ వవైపు చూసి " you  must  
be  kumar . I  am  mohan  " అని తనని పర్ చయం చేసుకున్ానడు. తరువాత పరసాద్ వవైపు చూస ి" 
నీ సంగతి తరువాత చరబుత్ా .... " అని నవుెతూ అన్ానడు. " హమాయా ..... నువుె నవాెవు అంట్ే 
క్షమించినట్ేి  ..... " అని ఆనంద్ంగా అన్ానడు. " వీళుొ ఏర్  " అంట్ూ కుమార్ లోపలి దార్  తీసాడు. 
"వాళుొ లోపల ఉన్ానరు " అని మోహన్ అన్ానడు.  

మోహన్, పరసాద్ లివింగ్ రూమ్ లో సో ఫాలో కూరుిన్ానరు. ఇంతలో కుమార్ కళ్ాాణి త్ో లివింగ్ రూమ్ 
లోక ివొచిి నవుెతూ పలకర్ ంచారు. మోహన్ కళ్ాాణి ని చూసాడు. కళ్ాాణి ఇపుుడు న్ేవీ బూి  శాట్ిన్ 
సిల్క అన్ారకలి డ్రరస్ వేసుకుంది. ద్ుపుట్ాా  ఆమ ెఎడమ భ్ుజం మీద్నించి వవళ్ాొడుతుననది. దాంత్ో 
కళ్ాాణి సళుొ బాగా బయట్కి ప్ర డుచుకొని ఊర్ సుి న్ానయి. మెడలోని మంగళసూత్రా లు సళొమీద్ 
న్ాట్ాం చేసుి న్ానయి. చాలా త్ ద్రగాన్ే చాలా బాగా డ్రరస్ చేసుకొని వొచిింది.  " రండ్ి ..... చాలా లేట్ 
అయిాంద.ి ఈప్ాట్ికి పెళి్లచూపులు అయిప్ో యి మనవాళుి  త్ాంబూలాలు తీసుకున్ే ఏర్ాుటి్లో 
ఉండ్ేవారు." అని అంది. " కవిత ర్ెడ్ ీఅవుత్ోంది. వొచేిసుి ంది" అని లోపలి వవళ్లొంది.  

మగవాళుి  మాట్లోి  పడ్ా్ రు. కుమార్ పరసాద్ త్ాంబూలాలు, పెళి్ల ఏర్ాుట్ుి  గుర్ ంచి డ్ిసకస్ 
చేసుకుంట్ున్ానరు. మోహన్ మాతరం కళ్ాాణ ిత్ో శోభ్నం, కళ్ాాణి మర్ యు పరభావతి లత్ో తీరసమ్, కవిత 
త్ో ఫసా్ న్వైట్ .... ఇలా ఆలోచిసుి న్ానడు.  ఇంతలో కళ్ాానిన అంద్ర్ క ికూల్ డ్ిరంక్స్స త్రచిింది.  ముంద్ుగా 
కుమార్ కి ఇచిింది. తరువాత పరసాద్ కి ఇచిింది. చివర్ గా మోహన్ కి ముంద్ుకిఒంగ  ఇసూి  
కనునకొట్ిా , సళుొ చూపిసూి  డ్ిరంక్స్ గాి స్ ఇచిింది. డ్ిరంక్స్ త్ాగుతూ " కవితని పిలవండ్ి. మళి్ళ వరజము 
వొసుి ంది. ఈలోపల పెళి్లచూపులు కానిదాు ము. మా పేర్ెంట్స మన ఫో న్ కాల్ కోసం ఎద్ురుచూసుి న్ానరు. 
ఆతరువాత తీర్ కగా మనం మాట్ాి డుకోవొచుి" అని పరసాద్ అన్ానడు. కళ్ాాణి సర్ ేఅని కవితని తీసుకు 
ర్ావట్ానికి లోపలిక ివవళ్లొంది.  

ఒక ర్ెండు నిమిషాల తరువాత కళ్ాాణి కవిత ని తీసుకొచిింది. వాళ్లొద్ుర్ ని పకక పకక చూసిన మోహన్ 
కి మడ్ burst అయియాలాఉంది. తట్ుా కోవడం కషాంగా వుంది. అర్ెజంట్ుగా ఎవర్ో ఒకర్ ని కనీసం 
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ర్ెండుసార్ెలిన్ా గట్ిాగా దరంగకప్ో త్ే కుదిర్ేలాలేద్ు. కవిత వొచిి పరసాద్ ముంద్ు కూర్ొిని " హాయ్ పరసాద్ 
..... ఎలా వున్ానవు" అని అడ్ిగ ంది. దానికి పరసాద్ మెలికలు తిరుగుతూ " I am fine " అని అన్ానడు. 
అది చూసిన మోహన్ కి పర్ సిితి పూర్ ిగా అరధమెైది. అంద్రూ కొంచం సేపు మాట్ాి డుకొనన తరువాత 
పరసాద్" నీత్ో కొంచం పరసనల్ గా మాట్ాి డ్ాలి" అన్ానడు. దానికి కళ్ాాణి " అలాగ ేమీరు లోపలికివవళ్లొ 
మాట్ాి డుకోండ్ి" అని అంది. కవిత లేచి ముంద్ు వవళుతూవుంట్ే పరసాద్ ఆమ ెవవనక ేవవళ్ాొడు.  

 

ఇంతలో కాలింగ్ బ ల్ మోగ ంది. " సుజాత వాళుొ వొచిినట్ుి న్ానరు " అని కుమార్ తలుపు తీయడ్ానిక ి
వవళ్ాొడు. ఎవర్ో ఆడ మగ గొంతులు వినివిసుి న్ానయి. " సుజాత న్ా కాి సుమేట్. ఆమె భ్రి సుంద్ర్. 
ఈలోకాలిట్ీలోన్ే వుంట్ారు. ఈ కారాకరం అయాాక మనం వాళ ఇంట్ిక ిభ్జన్ానిక ివవళ్ాొలి" అని అంది 
కళ్ాాణి. "వాళొ ఇంట్లి  ఎంద్ుకు? ఇకకడ్ే భోజనం చరయావొచుి గా " అన్ానడు మోహన్.    " పెళ్లొక ి
ముంద్ు కతికిత్ే అతకద్ు అని వాళొ ఇంట్లి  ఏర్ాుట్ుచేసాము" అంది. అపుుడ్ే సుజాత సుంద్ర్ లోపలి 
వొచాిరు. మోహన్ కి పర్ సిితి అససలు అరధంకావట్ంలేద్ు. సుజాత కూడ్ా చాలాఅంద్ంగా దాదాపు 
సినిమా నట్ి విద్ా బాలన్ లాగా వుంది. ఈ కోనసలమ ఆడవాళొకు సళుొ కొబబర్ బో ండ్ాం సెైజు లో తపు 
వుండవనుకుంట్ాను.  

సుజాత ఎవర్ గసరన్ మెహంద  శాట్ిన్ షిఫాన్ చీర కట్ుా కొంది. ఆ చీరకి డ్ార్క బూి  కలర్ బార్ర్ మీద్ ఫ్ోి రల్ 
పిరంట్ త్ో చాలా అంద్ంగా వుంది. డ్ార్క బూి  కలర్ పేి ను బలి జ్ త్ డ్ిగ ంది. ఆ బలి జ్ లోంచి త్రలిట్ి బరా  చాలా 
సుషాంగా కొట్టా చిినట్ుి  త్రలుసోి ంది. ఆమ ెదాదాపు 5  అడుగుల 5 అంగుళ్ాల ఎతుి , నలిట్ి ప్ర ట్ిా జుట్ుా . 
చాలా పెద్ు  కళుొ. త్రలిట్ి చరకికళుొ ... చినన న్ోరు. లేత పెదిమలు ... వాట్ికి burgundy కలర్ లిపిసిాక్స్. 
కొంచం కింద్క ిదిగ త్ే ఎత్రతిన సళుొ.. అవి సళుొ కాద్ు.. చినన సెైజు బిందరలు. కనీసం 40 DDD + సెైజు 
లో ఉంట్ాయి. నడుము 32 అంగుళ్ాలు ... గుద్ు  మాతరం 44 అంగుళ్ాలకు తగగద్ు. ఈ సెైజులత్ో సుజాత 
ప్ర ట్ిాగా ఉననట్ుి  కనిపిసుి ంది. మోహన్ కి ఈర్ోజు ఏమెైందో  అససలు అరధంకావడంలేద్ు. 

కుమార్ వాళొని మోహన్ కి పర్ చయం చేసాడు. మోహన్ వాళొత్ో షేక్స్ హాాండ్ చేసాడు. సుజాత 
కళొలోక ికళుొ పెట్ిా చూడడ్ానికి కొంచం తట్పట్ాయిచాడు. ఎంద్ుకంట్ె.. ఆమ ెకళ్ాాణి ఫెరండ్. త్ాను 
ఇపుట్ిక ేఈర్ోజు కళ్ాాణి, కవితలని తడ్ిమాడు పడగొట్ాా డు. సంగతి త్రలియకుండ్ా ముంద్ుకు ప్ో వడం 
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మోహన్ కి అలవాట్ు లేద్ు. కానీ.. సుజాత మీద్ ఒక కనున వేసివుంచాలి అని అనుకొన్ానడు. ఛాన్స 
దొర్ కిత్ే సుజాత ను ఒంగోపెట్ిా వవనకనించి పూకు, గుద్ు  ర్ెండ్ిట్ిని ఒకేసార్  దరంగట్ానిక ిడ్ిసెైడ్ 
అయిప్ో యాడు.  

సుంద్ర్ మోహన్ ని " మీరు ఏమి చేసుి న్ానరు?" అని అడ్ిగాడు.  

" Equities  and  derivatives ... న్ాకు ఒక చినన investment firm వుంది" అన్ానడు. 

" మీ ఆఫలస్ ఎకకడ? " అని అడ్ిగాడు సుంద్ర్. 

" న్ేను మా ఇంట్ి నుండ్ ేన్ా బిజిన్వస్ నడుపుకుంట్ాను" అని అన్ానడు. 

సుంద్ర్ మీ ఇలుి  ఎకకడ్ా అని అడ్ిగేలోపల పరసాద్, కవిత బయట్క ివొచాిరు. దాంత్ో ఆ పరశన 
అడగలేద్ు. మోహన్ కి పరసనల్ డ్ిట్ెైల్స కొతి వార్ క ికలిసినవవంట్న్ే చరపుడం ఇషాం ఉండద్ు.  

" సో  ...... ఏమి డ్ిసెైడ్ చేశారు? " అని సుజాత అడ్ిగ ంది. దానిక ివాళుొ సిగుగ పడుతూ " మాకు OK 
అని అన్ానరు"  

" అయిత్ ేఇంకేం ...... ఇండ్ియా ఫో న్ చేసి చరపేదాు మా? " అని కుమార్ అడ్ిగాడు. 

" అలాగ ే... మీరు మీవాళొకు చరపుండ్ి. న్ేను మావాళికు చేప్ాి ను" అని పరసాద్ అన్ానడు.  

అంద్రూ ఒకర్ క ిఒకరు కంగరా ట్ుాలేషన్స చరపుుకున్ానరు. వవంట్న్ే ఇండ్ియా కు ఫో న్ కాల్స చేశారు. 
మోహన్ బాలకనీ లోక ివవళి్ల సిగరె్ట్ కాలుసూి  కూల్ డ్ిరంక్స్ త్ాగ సాగాడు.  

ఇంతలో కుమార్ మోహన్ ని లోపలి రమాని అన్ానడు. కళ్ాాణి అంద్ర్ కి సలెట్స ఇచిింది. 

కవిత మోహన్ కి ఎద్ురుగా కూర్ొినివుంది. మోహన్ కి ఎంద్ుకో కవిత ఎదో  సిగనల్ ఇచిినట్ుి  
అనిపిచిింది. ఆమ ెవవైపు పర్ శీలించి చూడసాగాడు. కవిత తల కదిలించకుండ్ా కళుొ మాతరం కొదిు గా 
కదిలించింది. మోహన్ కి అరధం కాలేద్ు. ఎంద్ుకైెన్ా మంచిద్ని చుట్ూా  అంద్ర్ ని పర్ కించి చూసాడు. 
అంద్రూ త్ాంబూలాలు, పెళి్ల మొహూర్ాి లు, సెలవలు గుర్ ంచి చాలా సలర్ యస్ గా 
మాట్ాి డుకుంట్ున్ానరు. మోహన్ తిర్ గ  కవిత వవైపు చూసాడు. కవిత  మళి్ళ కళుొ మాతరం కదిలించి 
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సిగనల్ ఇచిింది. మోహన్ కి కొదిు గా అరధమెైంది. కవిత ఇంకోసార్  కళుొ కదిలించి సిగనల్ ఇచిి సననగా 
నవిెంది. అపుుడు అరధమెైంది మోహన్ కి. కుమార్ వవపైు తిర్ గ  " బాతూర ం ఎకకడ్ా?" అని అడ్ిగాడు. 
కళ్ాాణి కి అరధం కాలేద్ు. మోహన్ కి బాతూర ం ఎకకడ్ో త్రలుసు. ఇందాక ేవవళి్ల వొచాిడు. మళి్ళ బాతూర ం 
ఎకకడ అని ఎంద్ుకు అడుగుతుననట్ుి ? ఇంతలో కుమార్ " రండ్ి .. చూపిసాి నని " తీసుకెళి్ల రూమ్ 
చూపిచాిడు. మోహన్ థాంక్స్స చరపిు లోపలి వవళి్ల తలుపు వేసుకున్ానడు. కుమార్ వవనకుక వొచేిసాడు. 
కుమార్ వొచిిన 5 నిమిషాలకు కవిత కళ్ాాణి త్ో డ్రరస్ మారుికొసాి నని లోపలి వవళ్లొంది. ఎవెర్ కి 
అనుమానం ర్ాలేద్ు.  

బాతూర ం లో మోహన్ మడ్ని బయట్క ితీసి ఉచి ప్ో సుకోసాగాడు. అది అయిాన తరువాత కడుకొకని 
అపుట్ిక ేసగం గట్ిాపడ్ిన గాడ్ిద్ మొడ్ని నిమురుకొంట్ూ కళ్ాాణి, కవిత, సుజాత, పరభావతి ల ఫిగరులని 
తలచుకోసాగాడు. కవిత ఇచిిన సిగనల్ కి అరధం ఏమెైవుంట్ుద్ని ఆలోచించ సాగాడు. ఇంతలో బాతూర ం 
తలుపు త్రరుచుకొంది.  

కవిత లోపలికివొచిింది. మోహన్ హడలిప్ో యాడు. బయట్ అంద్రూ వున్ానరు. ఇకకడ బాతూర ం లో 
ఇద్ురు ఒంట్ర్ గా ఉండడం ఎవర్ెైన్ా చూసేి ... అద ... కాబో యిే పెళి్లకూతురు కవిత ....  మోహన్ మొడ్ 
బయట్వేసుకొని ఉండగా ... ఇద్ుర్ నీ ఈపర్ సిితిలో చూసేి  పెళి్ల ఇకకడ్ిత్ో ఆగ పో్ తుంది. కవిత లేచి 
ఆకాశంవవైపు చూసుి నన మోహన్ మొడ్ వవైపు ఆనంద్ంగా..... ఆశిరాంగా.... ఎదో  అద్ుుతం అననట్ుి  
చూసూి  " MANDINGO ... మొడ్!!! " అని అంది. మోహన్ కంగారుగా "పలి జ్ .... ఇకకడ్ినించి 
వవళ్లొప్ో ...." అని ప్రా ధేయపడడ్ా్ డు. దానిక ికవిత " relax  I  have a  plan " అంది. " ఏంట్ా ప్ాి న్?" 
అని అడ్ిగాడు. అదేసమయంలో ధ్డ్ేల్ అని పెద్ు  శబుం అయిాంది. కవిత నవుెతూ " అదే న్ా ప్ాి న్" 
అంది. మోహన్ కి అరధం కాలేద్ు. " అది రూమ్ తలుపు. దానిక ిలాక్స్ జాం అయిాంది. దానిన మావాళుి  
ఎపుుడూ త్రర్ చేవుంచుత్ారు. ఆ తలుపు కోి జ్ కాకుండ్ా దానికింద్ wedge పెడత్ారు. న్ేను లోపలి 
వొచేిట్పుుడు దానిని తీసేసి వొచాిను. ఇపుుడు ఈ housing లొకాలిట్ీ supervisor వొచిి లాక్స్ 
మొతిం ఊడ ద సేి  తపు ఆ తలుపు త్రరుచుకోద్ు. అంతదాకా మనిద్ురం ఈ రూంలోన్ే ఉండ్ాలి" అని 
అంది.  
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ఇది వినన మోహన్ ఆడవాళుి  తలుచుకోవాలేగాని, ఏమెైన్ా చేసెయాగలరు అనుకొన్ానడు. కవిత 
బయట్ిక ివవళి్ల మొబ ైల్ ఫో న్ తీసి కుమార్ కి ఫో న్ చసేి ఒణుకుతునన గొంతుతూ కంగారుబడుతూ           
" తలుపు మూసుకుప్ో యింది. ఇంకో విషయం ఏమిట్ంట్ే, న్ాకంట్ే ముంద్ు మోహన్ గారు బాత్ రూమ్ 
లో వున్ానరు. మేము ఇద్ురం ఈ రూమ్ లో ఇరుకుకప్ో యాం. త్ ద్రగా తలుపు తీయండ్ి" అంది. 
అపుుడ్ ేబయట్క ివచిిన మోహన్ ఇది చూసి ఆమోా కవిత ఏమి నట్ిసోి ంది అని అనుకొన్ానడు.  

కవిత మోహన్ ద్గగర్ కి వొచిి అతని చరయిాపట్ుా కోని మంచం ద్గగరకు తీసుకుప్ో యి దానిమీద్ కూర్ొిని 
మోహన్ ప్ాాంట్ు విపుసాగ ంది. ఇంతలో కవిత మొబ లై్ మోగ ంది. ఫో న్ ఎతిి " ఆ చరపుు కలాాణి " అంది. 
అవతల కళ్ాాణి చరపిుంది విని " అలాగ ేత్ ంద్రగా ఏర్ాుట్ుచరయామను" అని ఫో న్ పెట్ేాసింది. ఇంతలో 
మోహన్ మొబ ైల్ మోగ ంది. పరసాద్ ఫో న్ చేసాడు. " మోహన్ గారు ఐ అం వవర్స సార్స .... మీరుకూడ్ా 
లోపల ఇరుకుకప్ో యారని త్రలిసింది. మేము మెైంట్ెన్వనుస ఆఫలస్ కి వవళి్ల supervisor తీసుకొని వొసాి ము. 
అంతవరకు పలి జ్ మీరు ఖంగారు పడకండ్ి. కవిత మీకు కంపెనీ ఇసుి ంది. మీ ఫో న్ ఒకకసార్  కవిత కి 
ఇవెండ్ి" అన్ానడు. మోహన్ మాట్ాి డకుండ్ా ఫో న్ కవిత కు ఇచాిడు. కవిత ఫో న్ తీసుకొని "హలో .... 
ఆ ... చరపుండ్ి .... " అంది." మోహన్ గారు కంగారు పడుతున్ానర్ా " అని అడ్ిగాడు. దానిక ికవిత 
నవుె ఆపుకొంట్ూ " అవును" అంది. " నువేె ధరైరాం చరపిు త్ోడుగా కంపెనీ ఇవుె. మేము ఇంతలో 
ర్ పేర్ చరయిాసాి ము" అని అన్ానడు.  

కవిత మొబ ైల్ ఫో న్ పకకన పెట్ిా మోహన్ ప్ాాంట్ు విపుసాగ ంది. బ లా్ తీసి, జీన్స ప్ాాంట్ు బట్న్ విపిు 
జిపుు కింద్కు లాగుతూంట్ే కవితకు వొళొంత్ా వేడ్ి ఎకికంది. తన జీవితంలో మొద్ట్ి సార్  మొగవాడ్ి 
మొడ్ ని చేత్ోి  పట్ుా కోబో త్ోంది. అద  తనకు బాగా ఇషామెైన బూి ూ ఫిలిమ్స హీర్ో mandingo మొడ్త్ో 
సమానమెైన గాడ్ిద్ మొడ్ .... గుండ్ర వేగం గా కొట్ుా కుంట్లంది. ప్ాాంట్ు కింద్క ిదింపింది. underwear ని 
పట్ుా కొని కింద్క ిలాగ  పూర్ ిగా లేచి నిగ డ్ిప్ో యి వున్ాన మోహన్ మొడ్ని తన ర్ంెడు చేతులత్ో 
పట్ుా కొంది. అది అపుుడ్ే కొలిమిలోంచి తీసిన ఇనుపర్ాడు్  లాగా వుంది చేతులని కాచేసోి ంది. మొడ్ 
మీద్ బాగా త్ేలి వున్ాన నర్రా లను తడుముతూ ర్ెచిిప్ో త్ోంది. "బాగుందా " అని అడ్ిగాడు మోహన్. 
దానికి బద్ులుగా కవిత అతని వవైపు మతుి గా చూసూి  గట్ిాగా పట్ుా కొని గుండుని ముద్ుు పెట్ుా కొని తన 
న్ాలుకత్ో మొడ్ కన్ాననిన తడమసాగ ంది.  
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మోహన్ కవిత తలమీద్ చరయిా వేసి తన గాడ్ిద్ మొడ్ని న్వమాదిగా కవిత న్ోట్ిలోక ిత్ యా సాగాడు. 
కవిత తన న్ోట్ిని పూర్ ిగా త్రరచి ఆ లావాట్ి మొడ్ని న్ోట్ిలోకి కుకుకకోవట్ానికి పరయతినసోి ంది. న్ోట్ిలోని 
లాలాజలం త్ో మోహన్ మొడ్ తడ్ిసిప్ో త్ోంది. " ఇది న్ావలి కావడంలేద్ు" అంది. మోహన్ ఒళొంత్ా 
కాలిప్ో త్ోంది. " నువుె మంచం మీద్ పడుకో. న్ేను నినున ఇపుుడు దరంగాలి " అన్ానడు. దానికి కవిత 
కంగారుగా " ఆమోా కుద్రద్ు.... ముంద్ు పరసాద్ న్ా సలల్ ఓపెన్ చరయాాలి. ఆ తరువాత నీ ఇషాం" 
అంది. ఈ కండ్ిషన్ విని మోహన్ చాలా నిరుత్ాసహ పడ్ా్ డు. " అయిత్ే ఇపుుడ్రలా ఈ మొడ్ ఎవర్ న్వైన్ా 
దరంగ త్ేగాని శాంతించద్ు. ననున నువుె, కళ్ాాణి సుజాత బాగా ర్ెచి గొట్ాా రు. ఇంకా ఆగడం న్ావలి 
కాద్ు. ఒకక అరగంట్ ఛాన్స ఇవుె" అన్ానడు. " లేద్ు న్ామాట్ విను. మొద్ట్ిఛానుస పరసాద్ కే ఇచిి 
న్ా సలల్ ఓపెన్ చేసిన ఆనంద్ం త్ో బతకనివుె. పెైగా పరభ్ చరపిునదాని బట్ిా నువుె దరంగడం 
మొద్లుపెడ్ిత్ే కనీసం ర్ెండుసారుి  అయిన్ా దరంగకుండ్ా దిగవు. దాదాపు ర్ెండుగంట్లు విరగ 
దరంగుత్ావు అని చరపిుంది. మనకి అంత ట్ెైం లేద్ు" అని అంది. " మర్  ఎంద్ుకు ఈ ఏర్ాుట్ు చేసావు?" 
అని అడ్ిగాడు. " ఏంచరయానూ నువూె కళ్ాాణ ిపిసుకుంట్ూ ఒకర్ న్ొకరు న్ాకుకోవడం చూసాను. పరభ్ 
నీమొడ్ గుర్ ంచి చాలా గొపుగా చరపిుంది. అపుట్ినించి నినున ఎపుుడ్రపుుడు కలుసాి న్ా ఎపుుడ్రపుుడు 
నీమొడ్ చీకుత్ాన్ా అని ఎద్ురు చూసుి న్ానను. ఇవాెళ్ా సడన్ గా నువేె న్ా ముంద్ుకు వొచాివు. 
ఇంక ఆగలేక ఈ ప్ాి న్ వేసాను. నీ మొడ్ చీకి నీ జూాస్ త్ాగాలని వుంది. పలి జ్ ఎలాగెైన్ా న్ా కోర్ క తీరుి. 
ఆ తరువాత నువుె ననున విరగ దరంగు. అనిన angles లో అనిన బొ కకలోి  ... కానీ ఇపుుడ్ే మాతరం 
ఇంత ప్ాి న్ వేసినంద్ుకు నీ జూాస్ త్ాగే ఛాన్స న్ాకు ఇవుె. పలి జ్ " అని వేడుకొంది.  

మోహన్ సర్ ేఅని " దా న్ేను చరపిునట్ుి  చరయిా. న్ా మొడ్ గుండు వరకు న్ోట్లి పెట్ుా కొని నీపెదిమలత్ో 
గట్ిాగా పట్ుా కో. వద్లకు. వొదిలిత్ే జూాస్ మొతిం నీ మొహం మీద్ ఒంట్ిమీద్ పడుతుంది. ఇంకో విషయం 
న్ాకు బాగా కార్ేి అలవాట్ు. నువుె అంత్ా త్ాగడ్ానిక ిర్ెడ్ీ గా వుండు" అని అన్ానడు.            " 
మనం మొద్లు పెట్ెా ముంద్ు కొనిన జాగరతిలు తీసుకోవాలి" అని మొబ ైల్ ఫో న్ తీసుకొని పరసాద్ కి ఫో న్ 
చేసాడు. పరసాద్ ఫో న్ ఎతిగాన్ే " మీరు ఎకకడఉన్ానరు?" అని అడ్ిగాడు. " మేము ముగుగ రం ఇకకడ్ే 
maintenance ఆఫలస్ లో వున్ానము. ఈ supervisor ఇంకో 10 నిమిషాలోి  వసాి డు. వవంట్న్ే లాక్స్ ర్ పేర్ 
చేసాి డు. సార్స ఫర్ ది ట్రబుల్" అని అన్ానడు. " ఫరవాలేద్ు జసా్ ఎంత ట్ెైం పడుతుందో  అని 
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త్రలుసుకుందామని ఫో న్ చేసాను. న్ాకు developmets ఎపుట్ి కపుుడు చరపుు" అన్ానడు. " షూర్. 
డ్రఫినిట్ెలి" అని ప్ో న్ే పెట్ేాసాడు.  

మోహన్ కవిత తలమీద్ చరయిా వేసి " న్ేను చరపిుంది గుర్ ిందా" అని అడ్ిగాడు. దానిక ిబద్ులుగా కవిత 
మోహన్ మొడ్ గుండువరకు తనన్ోట్ిలోకి పెట్ుా కొని తన పెదిమలత్ో బలంగా పట్ుా కొని న్ాలుకత్ో 
గుండుని కన్ాననిన తడుముతూ ఊరుతునన లాలాజలానిన మింగుతూ కళుి మూసుకొంది. మోహన్ 
న్వమాది మొద్లుపెట్ిా కరమంగా వేగానిన పెంచుతూ చేతి పని మొద్లుపెట్ాా డు. దాదాపు 20 నిమిషాల 
తరువాత " కవిత్ా ...... be ready ......  i am about to cumm " అని మెలిగా గొణిగాడు. అదివిని 
కవిత మోహన్ మొడ్ గుండుని తన పెదిమలత్ో చాలా గట్ిాగా పట్ుా కొని జూాస్ త్ాగడ్ానికి ర్ెడ్ ీఅయిాంది. 
మోహన్ ఇంకో ర్ెండు నిమిషాల తరువాత కారిడం మొద్లుపెట్ాా డు. మొతిం 7 సెకండ్స ప్ాట్ు ఆగ  ఆగ  
వవచిట్ి చికకట్ ిరసానిన ఆమె న్ోట్ిలో కార్ాిడు. కవిత ఒకక చుకక కూడ్ా వొద్లకుండ్ా అంత్ా మింగేసి 
మోహన్ మొడ్ని తన పెదమిలత్ో గట్ిాగా పట్ుా కొని చీకసాగ ంది. మోహన్ కారుికొనన తరువాత చాలా 
ర్ లాక్స్స అయాాడు. వవంట్న్ే బాతూర ం లో కి వవళి్ల ఉచి ప్ో సుకొని కడుకొకని బయట్కి వొచిి కవిత వవైపు 
చూసి కనున కొట్ిా బాలకనీ లోకి వవళి్ల సిగరె్ట్ వవలిగ ంచాడు. కవిత లేచి త్ాను కూడ్ా బాతూర ం కి వవళి్ల వొచిి 
మోహన్ ముందే బటా్లు విపుసాగ ంది. మోహన్ బాలకనీ లో నుంచొని గదిలోపల జరుగుతుననది చూడ 
సాగాడు.  

ముంద్ుగా పెైట్ తీసింది. దాంత్ో కొబబర్ బో ండ్ాలలాంట్ి సళుొ కనువింద్ు చేశాయి. తరువాత బలి జ్ 
విపిుంది ఇపుుడు సళొ సెజైు పూర్ ిగా త్రలిసింది. వవళి్ల cupboard లోంచి డ్రరస్ తీసుకుంది. లంగా కూడ్ా 
విపేుసి ఉతి ప్ాంట్ీ బరా  లత్ో నిలబడ్ి మోహన్ కి తన అందాలు ఆరబో సింది. తరువాత grey బలర న్ 
ఎంబరా యిడర్సడ్ ప్ాట్ియాలా సూట్ వసేుకొంది. తల ద్ువుెకొని మళ్ళొల ైట్ గా మేకప్ వేసుకొని లిపిసిాక్స్ 
దిద్ుు కొని మోహన్ ముంద్ు నుంచుంది. అంత్ే మోహన్ కిమళ్ళొ మొడ్ లేవడం మొద్ల ైది. అంతలోన్ే 
తలుపు ద్గగర హడ్ావిడ్ి మొద్ల ైది. అది చూసి కవిత వవళి్ల మంచంమీద్ కూరుింది. ఇంకో 10 నిమిషాల 
తరువాత తలుపు త్రరుచుకొంది. బయట్నించి చూసినవార్ కి మంచంమీద్ కూరుినన కవిత బాలకనీ లో 
నుంచొని మొబ ైల్ లో ఇమయెిల్ చూసుకొంట్ునన మోహన్ కనిపించారు.  
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ముంద్ుగా పరసాద్ మోహన్ కి సార్స చరప్ాుడు. తరువాత కుమార్ కూడ్ా సార్స చరప్ాుడు. దానికి మోహన్ 
త్ేలికగా నవేెసి లివింగ్ రూమ్ లోక ివవళ్ాొడు. అకకడ కళ్ాాణి సుజాత ఇద్ురూ కబురుి  చరపుుకుంట్ూ 
కనిపించారు. మోహన్ ని చూడగాన్ే సుజాత లేచి నిలబడ్ింది. ఆమ ెకళొలో ఎదో  త్రలియని మెరుపు 
సుషాంగా త్రలుసోి ంది. ఆమ ెతన అధ్ర్ానిన పంట్ిత్ో న్ొకికపట్ిా తలను అడ్ంగా ఊపుతూ కళొత్ో ఏదో  
చరపుత్ోంది. మోహన్ కి అనుమానం వొచిింది. సో ఫా లో కూరుింట్ూ కళ్ాాణి వవైపుకు చూసాడు. ఆమ ె
చిలిపిగా నవుెతూ వుంది. కళ్ాాణి ఆర్ోజు జర్ గ న విశేషాలు సుజాత కి చరపిుంద్ని అరిమెైంది. ఇంతలో 
కుమార్, పరసాద్, కవిత కూడ్ా అకకడ్ికి వొచాిరు. మోహన్ పరసాద్ వవైపు చూస ి" నీ పెళి్లచూపులు న్ేను 
న్ా జనాలో మరచిప్ో లేను" అన్ానడు. అంద్రూ గట్ిాగా నవాెరు. తలుపు బాగు చేసి supervisor వవళి్ల 
ప్ో యాడు. అంద్ర్ క ిఆకలి వవయాడం మొద్లయింది. సుజాత వాళొ ఇంట్ిక ివవళ్ాి రు.  

భోజనం చేసి మోహన్ ఇంట్ికి వొచేిసాడు. కాసేపు నిద్రప్ో యి లేచేసర్ కి ర్ాతిర 8:00 అయిాంది.   
సాననంచేసి ర్ ఫెరష్ అయిా ఒక వవర్స లార్ జ పెగుగ  ప్ో సుకొని సన్ డ్రక్స్ లో కూర్ొిని వర్ాష నిన చూసూి  ఆ ర్ోజు 
జర్ గ న సంఘట్నలని న్వమరువేసుకొంట్ున్ానడు. అలా తన జీవితం లో ఎపుుడూ జరగలేద్ు. దాదాపు 
24 సంవతసర్ాలుగా తనకు నచిిన, ఒపుుకునన ఆడదాననలాి  దరంగుతూన్ేవున్ానడు. చాలా మందిక ి
కడుపులు చేసాడు. చాలా మంది ఇలిీగల్ పిలిలు వున్ానరు. తన మొద్ట్ి ఇలిీగల్ సంత్ానం ఈమధేా 
ఇంజనీర్ ంగ్ పూర్ ిచేసింది.  

చాలా చినన వయసులోన్ే దరంగడం మొద్లు పెట్ాా డు. కానీ, ఈర్ోజు జర్ గ ంది మాతరం చాల సెుషల్. 
ఎవర్ కి చరపిున్ా నమాకపో్ వచుి. కళ్ాాణి ని నలపడం, కవిత న్ోట్లి  కారిట్ం. సుజాతను కలవడం. 
అంత్ా కలలాగా వుంది. వీలయినంత త్ ంద్రలో కళ్ాాణిని దరంగాలి. ఇంతలో ఫో న్ మోగ ంది. పరభావతి 
ఫో న్ చేసింది.  

మోహన్: హాయ్, పెళి్ల అయిాందా? 

పరభ్: ఆహ ఇపుుడ్ే త్ాళ్లకట్ాా డు. మిగత్ా కారాకరమాలు జరుగుతున్ానయి. నీసంగత్ేమిట్ి? ఇద్ుర్ నీ 
తడ్ిమావుట్ా..  

మోహన్: చరపేుశార్ా.  
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పరభ్: అవును.  

మోహన్: అలాి  కుదిర్ ంది. నీత్ో మాట్ాి డ్ిన తరువాత న్ేను  కళ్ాాణి ఒకర్ ని ఒకరం చీకుకుంట్ూ 
నలుపుకుంట్ుండగా కవిత చూసి కసెకికప్ో యింది. సర్ే కదా అని చరయిా వేసాను. అయిన్ా నువుె మన 
మధ్ా జర్ గ న విషయాలు అనిన పూసగుచిినట్ుి  చరప్ాువుట్గా. దాంత్ో వాళి్లద్ురూ న్ేనంట్ే చాలా ఇషా 
పడుతున్ానరు. ఇద్ంత్ా నీ పుణామే. 

పరభ్: ఇద్ురు కాద్ు. ఐద్ుగురు.. 

మోహన్: ఐద్ుగుర్ా.....  ఎవర్ెవరు?  

పరభ్: కళ్ాాణి, కవిత, సుజాత, సతావతి, సర్ోజ. న్ేను నీగుర్ ంచి మనశోభ్నం తరువాత సతా, కవిత, 
సర్ోజ, సుజాత లకు చరప్ాును. ఈర్ోజు జర్ గ న సంఘట్నలనీన కళ్ాాణి సుజాత కు నువూె, కవిత 
గదిలో వుననపుుడు చరపిుంది. కళ్ాాణి కి మొద్ట్ినించి త్రలుసు. మేమంత్ా చిననపట్ినుంచి ల సిబయన్ 
సెక్స్స చేసుకున్ే వాళొము. మామధ్ా సలకెరట్స లేవు. అయిన్ా కవిత చాలా సలుడ్ కలది. మంచి ప్ాి న్ వేసి 
నీ మడ్ గుడ్ిసింది.  

మోహన్: అంట్ే మీరంత్ా చిననపుట్ినుంచే ఫెరండ్ాస... 

పరభ్: న్ేను, కళ్ాాణి, సుజాత ఒక బాాచ్. సతా, కవిత, సర్ోజ ఒక బాాచ్. మేము ముగుగ రం ముంద్ు 
అమెర్ కా MS చరయాడ్ానికి వొచాిము. అపుుడు పలివి పర్ చయం అయిాంది. ర్ెండ్ేళి తరువాత సతా 
వాళుి  అమెర్ కా MS చరయాడ్ానికి వొచాిరు. అపుుడు వాళిక ిచందిరక పర్ చయం అయిాంది. మేమంత్ా 
wisconsin లో MS చేసాము. మేమంత్ా ఒక ేచోట్ ఉండంత్ో మాకు బాగా ఫెరండ్ షిప్ కుదిర్ ంది. అంద్రం 
అంద్ర్ త్ో ల సిబయన్ సెక్స్స చేసికొన్వవాళొం. మాలో సలకెరట్స లేవు.  తరువాత మమేంత్ా నూా జెర్సస వొచిి 
జాబ్సస లో చేర్ాము. పలివి న్ాకు నినున పర్ చయం చరయాడంత్ో మనిద్ుర్ కీ లింక్స్ కుదిర్ ంది. నీ మడ్ 
గుర్ ంచి దాని దరంగుడు సామరధూం గుర్ ంచి న్ాకు పలివి చరపిుంది. మన శోభ్నం తరువాత నీ దరబబ ఎలా 
ఉంట్ుందో  న్ాకు త్రలుసు. ఇపుుడు నీకు కళ్ాాణి, కవితలత్ో లింక్స్ కుదిర్ ంది.  

మోహన్: సతా ఏమిచేసుి ంది?  
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పరభ్: నీమనసు దానిమీద్కు ప్ో యిందా..... మేము చాలలేదా నీకు 

మోహన్: అదేమీ కాద్ు. త్రలుసుకుందామని.  

పరభ్: సతా కవిత సర్ోజ - ముగుగ రు ఒక ేఆఫలస్ లో పనిచేసుి న్ానరు. ఒక ేఅప్ారుా మెంట్లి  వుంట్ున్ానరు. 
next నీ ప్ాి న్ ఏమిట్ి.  

మోహన్: ఏముంద?ి కళ్ాాణి త్ో మాట్ాి డ్ాలి.  

పరభ్: ఇంకా మాట్ాి డట్ానికి ఏమి లేద్ు. ర్ేపు నువుె వాళొ ఇంట్ిక ివవళి్ల ఈర్ోజు మొద్లుపెట్ిాంది 
కంట్ినూా చరయిా. 

మోహన్: ర్ేపెలా కుద్ురుతుంది? కుమార్ వుంట్ాడుగా.  

పరభ్: ర్ేపు మధాాననం కుమార్ ఫ్ోి ర్ డ్ా వవళుతున్ానడు. 5 ర్ాతరలు నువుె కళ్ాాణిని దరంగట్ానికి 
వీలువుంది. ఎంజాయ్.  

మోహన్: నిజమా. కళ్ాాణి ఇవాెళ్ా న్ాత్ో ఏమి చరపులేదే?  

పరభ్: నువుె వొచేిసాక కుమార్ వాళొ బాస్ ఫో న్ చేస ిచరప్ాుడుట్. ఫెైడై్ ేసాయంతరం ర్ ట్ర్న వొసాి డు. 
అపుట్ిదాకా హాాపల హార్్ ఫకింగ్... 

మోహన్: thank you very much. నీకోసం ఎద్ురుచూసుి న్ానం. నువుె వొసేి  మన ముగుగ రం తీరసమ్ 
వేసుకుందాం.  

పరభ్: న్ాకు కూడ్ా చాలా గులగా వుంది. దరబబబసుకొని మూడు వార్ాలు అయిాంది. పిచిి ఎకిక ప్ో త్ోంది. 
ఇంట్ినిండ్ా చుట్ాా లే. అంద్రూ వవళ్లొప్ో యట్పుట్ి కి ఇంకో 2 వార్ాలు పడుతుంది. ఆతరువాత న్ేను 
ర్ ట్ర్న వొచేిసాి . సర్ ేఉంట్ా. ఎవర్ో పిలుసుి ననట్ుా ఉంది. Bye  

 మోహన్ ఫో న్ పెట్ేాస ిలోపలికివవళ్లొ ఇంకో పెగుగ  త్రచుికున్ానడు. వాన బాగా విరగద సోి ంది. pizza ఆర్ర్ 
ఇచాిడు. ఇంకా డ్రలివర్స ర్ాలేద్ు. మళ్ళొ ఫో న్ మోగ ంది. UNKNOWN న్వంబర్. ఫో న్ ఎతిి "హలో " 
అన్ానడు. " హాయ్ డ్ార్ ింగ్ న్ేను కళ్ాాణి " అని ఆడగొంతు వినిపిచిింది. కళ్ాాణి గొంతువినగాన్ే మడ్ 



A story by: DARE DEVIL -              పెళ్ల ిచూపులు email: mars8652001@gmail.com 

 

సలాల్ ర్ాడ్ లాగ తయార్ెైంద.ి " హలో, ఇపుుడ్ే పరభ్ ఫో న్ చేసింది. ర్ేపు మన పో్ర గరా ం గుర్ ంచి చరపిుంది." 
అన్ానడు. " అవును. న్ేన్ే చరపుమన్ానను. నివుె వవళ్ాొక కుమార్ వాళొ బాస్ డ్ిప్రి యిమెంట్ వుంది 5 
ర్ోజులకు ఫ్ోి ర్ డ్ా వవళొమన్ానడు. ర్ేపు మధాాననం ఫెలి ట్ కి వవళుతున్ానడు. నువుె వొచేియి. ర్ేప ేమనం 
శోభ్నం చేసుకుందాం. న్ేను మళ్ళొ ర్ేపు ఫో న్ చేసి ఎనినగంట్లకు ర్ావాలో చరప్ాి ను. సర్ే ఇంకా 
వుంట్ాను. గుడ్ న్వైట్" అని ఫో న్ పెట్ేాసింది. 

 ఇంతలో పిజాజ  వొచిింది. పెగుగ  పూర్ ిచేసి పిజాజ  తింట్ుండగా ఇంకో ఫో న్ వొచిింది. మళ్ళొ UNKNOWN 
న్వంబర్. ఇది కవిత న్వంబర్ అని గెస్ చేసాడు. కరె్కా్స్. అది కవిత." హలో hubby ఏమిచేసుి న్ానవు?” అని 
అడ్ిగ ంది." మన గుర్ ంచి ఆలోచిసూి  పిజాజ  తింట్ున్ానను" అని అన్ానడు. " కొయిా ర్ాజా కొయిా. 
న్ాగుర్ ంచి కాద్ు. ర్ేపు నీ శోభ్నం గుర్ ంచి అయిా ఉంట్ుంది. అవున్ా" అని అడ్ిగ ంది. " ఇద్ుర్  గుర్ ంచి. 
ర్ేపు నువుె కూడ్ా మాత్ో కలవకూడద్ూ చకకగా ఎంజాయ్ చేదాు ం" అని అడ్ిగాడు. " న్ేను కూడ్ా 
వుంట్ాను కానీ ననున దరంగనివెను" అని అంది. " కనీసం నీ బిళొ న్ాకనిసాి వా లేక అది కూడ్ా లేదా" 
అని అన్ానడు. " తపుకుండ్ా నువుె పరసుి త్ానికి పూకు న్ాకు ఆతర్ాెత న్ా పూకుని చించేయి" అంది. 
" ఇపుుడు ఎకకడ వున్ానవు? "అని అడ్ిగాడు. " ఎంద్ుకు?" అని అడ్ిగ ంది. "న్ాకనిసాి ను అంట్ే 
ఇపుుడ్ే వొచేిసాి  " అని మోహన్ అన్ానడు. " ఇపుుడు కుద్రద్ు. కుమార్ వున్ానడు" అంది. " 
పెళ్ాొనిన వాయిసుి న్ానడ్ా?" అని అడ్ిగాడు. " లేద్ు. కళ్ాాణి తలన్వపిుగా వుంది అని పడుకొంది. 
కుమార్ ర్ేపట్ి పరయాణానికి తయారు అవుతున్ానడు. వవయిట్. న్ాకు ఇంకో కాల్ వొసోి ంది. న్ాకు 
కాబో యి ేమొగుడు. ఓక ేర్ేపు కలుదాు ం. లవ్ యు. Bye " అని ఫో న్ పెట్ేాసింది. 

 

 

 

 

 

 



A story by: DARE DEVIL -              పెళ్ల ిచూపులు email: mars8652001@gmail.com 

 

     PART - 4 

మోహన్ కళ్ాాణి వాళొ ఇంట్ి తలుపు తట్ాా డు. కవిత తలుపు తీసింది. మోహన్ లోపలివొచిి తలుపు 
మూసాడు. కవిత మోహన్ ని వవనకనించి వాట్ేసుకొంది. మోహన్ ముంద్ుకుతిర్ గ  తన చేతులు కవిత 
నడుము చుట్ూా  వేసి బలంగా కకగ లించుకొన్ానడు. కవిత తన ర్ెండు చేతులు మోహన్ మెడ చుట్ూా  వేస ి
తన పెద్వులను అతని పెద్వులకు అందించింది. అతను ఆమ ెపెద్వులను తన పెద్వులత్ో మెలివేసి 
తన న్ాలుకను ఆమ ెన్ోట్లిోకి ఒదిలాడు. ఇద్ురూ ఈలోకం మరచిప్ో యి ఒకర్ న్ొకరు గాఢంగా ముద్ుు  
పెట్ుా కోసాగారు. అతను చేతులు ఆమ ెపిరరమీద్కుదించి ఒడ్ిసిపట్ిా బలంగా మర్ ుంచసాగాడు. కవితకు 
వొళొంత్ా వేడ్రకికప్ో యి పూకంత్ా చరరువయిాంది. మోహన్ ర్ెండు చేతులత్ో గట్ిాగా పట్ుా కొని పెైకెతిి 
మోసుకుంట్ూ బ డ్ రూమ్ లోకి తీసుకెళ్ాి డు. అకకడ కళ్ాాణి అపుుడ్ే చీర కట్ుా కోవడం పూర్ ి అయిాంది. 
" మీర్ ద్ురూ న్ేను లేకుండ్ా మెద్ల ట్ాా ర్ా" అని నవుెతూ కంపెలి ంట్ చేసింది. 

మోహన్ కవితని కింద్కు దించి ఆమ ెవవైపు చూసాడు. కవిత జీన్స ప్ాాంట్ు, turtleneck T -షరా్, సేెట్ర్, 
leather బూట్స వేసుకొని వుంది. అది చూసి " బాగా డ్రరస్ అయాావు బయట్కు వవళుి తున్ానవా" అని 
అడ్ిగాడు. " అవును. న్ాకు కాబో యి ేమొగుడు ననున డ్ిననరకి తీసుకెళుి తున్ానడు" అంది. " అంట్ే 
నువూె మాత్ో కలవడంలేదా?" అని అడ్ిగాడు. "ఇపుుడు కాద్ు. న్ేను వవనకుక వొచిిన తరువాత. 
ఈలొగామీరు బాగా దరబబబసుకోండ్ి" అని కనున కొట్ిాంది. " పరసాద్ ఎపుుడ్ొసాి డు?" అని అంట్ుండగాన్ే 
ఫో న్ మోగ ంది. " హలో... న్ేను ర్ెడ్.ీ నువూె పెైక ిర్ావొద్ుు . న్ేన్వకింద్కొసాి ను" అని ఫో న్ పెట్ేాసింది. " 
పరసాద్ ఇంకో 5 నిమిషాలోి  వొసాి డు. న్ేనుకింద్కెళ్లొ పరసాద్ పెైక ిర్ాకుండ్ా చూసాి ను. న్ేను వవనకిక వొచేి 
ముంద్ు ఫో న్ చేసాి ను. అపుుడు మీరు పరసాద్ కంట్ పడకుండ్ా జాగరతిపడండ్"ి అని మోహన్ ని గట్ిాగా 
ముద్ుు  పెట్ుా కొని కింద్కెళ్లొ ప్ో యింది.  

మోహన్ కళ్ాాణి ని పెైనించి కింద్ దాకా చూసాడు. త్రలిని షిఫాన్ జారె్జట్ చీర కట్ుా కొని త్రలిట్ి జాకెట్ 
వేసుకోండ్ి. ఆ చీరకు, జాకెట్ కు ఎరరట్ి బో రు్ ర్ వుంది. ఆ చీర ఎంత పలచగా ఉంద్ంట్ే, చీరలోపల లంగా, 
జాకెట్ లోపలి త్రలిట్ి బరా  చాలా సుషాంగా కనిపిసుి న్ానయి. చీరని బొ డు్ కింద్క ికటా్ట్డంత్ో, ప్ర తిికడుపు 
కొంచం ఎతుి గా కనబడుత్ోంది. చీర బాగా అతుకుకన్ేలాగా కటా్డంత్ో గుద్ు  షేప్ చాలా కిియర్ గా బలంగా 
కనిపిసోి ంది. త్రలిట్ి జాకెట్ బాగా లోకట్ వీ షేప్ లో ఉండట్ంత్ో సళుొ బాగావుబిబ గట్ిాగా గాలి పలలుికొంట్ే 
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జాకెట్ హుక్స్స మొతిం త్రగ  పడ్ిప్ో తుందేమో అననట్ుి  వుంది. ఆమ ె36 DD + సళుొ మోహన్ మతి 
ప్ో గొడుతున్ానయి.  

తన చేతులు చాపి ఆమెని ద్గగరగా తీసుకున్ానడు. తన చేతులత్ో ఆమ ెచేతులను తన మెడ చుట్ూా  
వేసుకొని తన చేతులను డ్రైర్ెకా్స్ గా ఆమ ెగుద్ు  మీద్ వసేి తనకేసి గట్ిాగా అద్ుముకొంట్ూ ఆమ ెబిళొను 
తన గాడ్ిద్ మొడ్త్ో రుద్ుసాగాడు. కళ్ాాణి నిననట్ినుంచి కోర్ కత్ో కాలిప్ో త్ోంది. ఇక ఆగలేద్ు. మోహన్ 
కి పూర్ ిగా సహకర్ సూి  అతని పెద్వులను అంద్ుకొంది. ఒకర్  వొంట్ి వేడ్ి ఇంకొకర్ క ిత్రలుసోి ంది. మోహన్ 
తన న్ాలికని కళ్ాాణి న్ోట్ిలోకి త్ోసి ఆమె న్ాలికని చీకుతూ ఆమ ెగుద్ుని తన ర్ెండు చేతులత్ో గట్ిాగా 
పట్ుా కొని గాలిలోకి ఎత్ేిసాడు. ఆమ ెతనచేతులత్ో అతని తల పట్ుా కొని అతని ముద్ుు కు లొంగ ప్ో యింది.  

మోహన్ ఆమెని మంచం మీద్ పడుకోపెట్ిా తను నిలువుగా ఆకరమించుకున్ానడు. అతని న్ాలుక ఆమ ె
పెదాలను చీలుికొంట్ూ లోపలి చేర్  వీరంగం చేసోి ంది. మోహన్ చేతులు పెైక ిజర్ పి కళ్ాాణి సళొ గట్ిాగా 
మర్ ుంచసాగాడు. ఆమ ెఅతని చేతులోి  మెైనపు ముద్ులాగా కర్ గ పో్ త్ోంది. మోహన్ ముద్ుు పెట్ుా కోవడం 
ఆపి ఆమ ెపకకన పడుకొని తన కుడ్ి చతే్ోి  ఆమ ెసళొను బలంగా పిసుకుతూ జాకెట్ హుక్స్స 
విపుసాగాడు. వుననవి న్ాలుగే అయిన్ా సళుొ బాగా ఉబిబ ఉండడంత్ో తీయడ్ానిక ికొంచం కషఠ పడ్ా్ డు. 
తన చేతిని వవనకిక ప్ో నిచిి బరా  పిపేుసాడు. దాంత్ో సళుొ ర్ెండు బయట్కు ద్ూకాయి. ఆమ ెలేపి 
కూర్ోిపెట్ిా జాకెట్ బరా  విపేుసాడు. ఆ సళొ బిగువు చూసుి ంట్ే మోహన్ కి గుల త్ార సాి యికి చేర్ ంది. 
నిపుల్స ని మెలిపెట్ిా పిసకసాగాడు. దాంత్ో కళ్ాాణి అతని జుట్ుా లోకి తన ఎడమ చరయిా ద్ూర్ ి జుట్ుా  
పలకుతూ " ఆహా ... ఇంక న్ావలి కాద్ు ర్ా ననున దరంగు" అంట్ూ మీద్కి లాకుంది.  

మోహన్ ఆమెని గట్ిాగా ముద్ుు పెట్ుా కొని లేచి నుంచొని తన బటా్లనీన విపేుసాడు. కళ్ాాణి మొద్ట్ి సార్  
మోహన్ ని నగనంగా చూసింది మోహన్ కండలు తిర్ గ న శర్సరంత్ో మంచి బాడ్ీ బిల్ర్ లాగా వున్ానడు. 
అతని గాడ్ిద్ మొడ్ బాగా నికిక నర్ాలు అనిన ఉబిబ చాలా భ్యంకరంగా వుంది. అతను చరయిా చాచి 
కలాాణిని కింద్కు దింపి తనకెద్ురుగా నుంచోపెట్ుా కున్ానడు. కళ్ాాణి కుడ్ి చేత్ోి  అతని మడ్ని గట్ిాగా 
పట్ుా కొంది. మోహన్ ఆమెని గట్ిాగా వాట్ేసుకున్ానడు. ఆమె సళుొ అతని ఛాతిక ిగట్ిాగ 
తగులుతున్ానయి. కళ్ాాణి అతని కళొలో కళుొపెట్ిా " మోహన్ ర్ా అర్ెజంట్ుగా ననున ఈ మొడ్త్ో న్ా 
నడుము విర్ గేలా దరంగు. ఇంక ఆగడం న్ావలి కాద్ు" అని అంది.  
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మోహన్ ఆమనెు వవనకిక తిపిు తన చేతులు ఆమ ెచంకల కింద్ నించి ప్ో నిచిి సళొను పట్ుా కొని గట్ిాగా 
నలిపెయా సాగాడు. ఆమ ెతియాట్ి బాధ్త్ో మెలికలు తిరుగుతూ తన గుద్ును అతని మొడ్కేసి 
రుద్ుసాగ ంది. అది చూసి మోహన్ తన మొడ్త్ో ఆమె గుద్ుని కుమెాయాడం మొద్లుపెట్ాా డు. మోహన్ 
తన ఎడమ చేతిని కింద్కు దింపి ఆమ ెచీర కుచరిళొలోకి ద్ూర్ాిడు. కళ్ాాణి తన త్ డలు ఎడం చేసూి  
తన ఎడమ చేతిని అతని ఎడమ చేతి మీద్ వేస ితన బిళొకేసి అద్ుముకుంది. మోహన్ ఆమ ెచీర 
కుచిిళుొ పట్ుా కొని బయట్కు లాగేసాడు. 

ఆమ ెచీర పూర్ ిగా ఊడ్ిప్ో యింది. అతని ఆమ ెనడుము చుట్ూా  తడ్ిమి లంగా బొ ంద్ు చేతిక ితగలగాన్ే 
లాగేసాడు. కళ్ాాణి లంగాని వూడతీసి పకకకి పడ్ేసింది. మోహన్ ఆమెని వవనకనించి గట్ిాగా 
వాట్ేసుకున్ానడు. ఇపుుడు ఇద్ురూ నగనంగా వున్ానరు. మోహన్ తన కుడ్ిచేత్ోి  సళుొమర్ ుసూి  
ఎడమచేతిని ఆమ ెత్ డల మధ్ాలో పెట్ిా బిళొని వొడ్సిిపట్ాా డు. పూకులోంచి కార్ న రసాలత్ో అతని 
చరయిా పూర్ ిగా తడ్ిసిప్ో యింది. ఆమ ెతన ఎడమచేయి అతని మెడమీద్ వసేి కుడ్ిచేతిత్ో అతని 
బలమెైన గాడ్ిద్ మడ్ని పసిుకుత్ోంది.  

మోహన్ కళ్ాాణి ని తన ర్ెండు చేతులత్ో ఎతుి కొని ఆమెని మంచంమీద్ పడుకోపెట్ిా ఆమ ెత్ డలు వవడం 
చేసి మధ్ాలో చేర్ాడు. తన మొడ్త్ో ఆమ ెపూప్ాయలని విడద సి న్వమాదిగా లోపలి న్వటా్సాగాడు. అతని 
మొడ్ ప్ో టి్క ిపర్ తపించిప్ో తునన ఆమ ెఆడతనంలోక ిగుండు వరకు మాతరమే దగి ంది. అతని కళ్ాాణి 
త్ డలను బాగా విడద సి బలంగా త్ోసాడు. ఆమ ెతియాట్ి బాధ్త్ో " ఆహా ... న్వమాదిగా... అంత్ా 
ఒకకసార్  దిగద్ు. న్ా ర్ెమాలు మడతపడకుండ్ా త్ యిా" అంట్ూ తన గుద్ుని అతనికి అనువుగా 
కదిలించింది. మోహన్ ఆమె మీద్ పడుకొని తన పెదిమలత్ో ఆమ ెన్ోరు మూసి బలంగా తన నడుముని 
ముంద్ుకు త్ోసాడు. అంత్ే        ” ఈఈఈఈ .... చిర్ గ ంది... న్ాపని అయిప్ర యింది... ఆమోా 
చచాిను... న్వమాదిగా" అంట్ూ అర్ చినంత పనిచేసింది. మోహన్ మొడ్ని బయట్కుతీసినట్ేి  తీసి 
మళ్ళొబలంగా ఆమ ెపూకులోకి దిగబడ్ా్ డు. " మోహన్ ...  చచాిను ...  ఏంమొడ్ర్ా నీద.ి న్ాపూకు లో 
చాలా ట్ెైట్ గా ద్ూర్ ంది. ఈ దరబబకి న్ాపూకు లూస్ అయిప్ో తుంది "అని గొణుగుత్ోంది.  

అంత ఒడు్  ప్ర డుగు ఉనన అతడ్ి మొగతనం ఒకకసార్ గా ఆమ ెలోతులోి  నిండుగా దిగబడట్ంత్ో 
పరవశంగా తన ర్ెండు కాళుొ అతని నడుం చుట్ూ బిగ ంచి అతనిన కద్లనియాకుండ్ా చేసింది. ఆమ ె
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కరుకుగా, నిండుగా, గట్ిాగా వుననఅతని మొడ్ మాధ్ుర్ాానిన ఆసాెదిసూి ంట్ే అతను ఆమ ె
పూకుమృద్ుత్ాెనిన, బిగువుని ఆనందిసుి న్ానడు. ఆలా ఇద్ురూ మెైమరచి ఒకర్ కకగ లిలో ఒకరు 
ఒదిగ పో్ యారు. మోహన్ న్వమాదిగా మడ్ని కదిలిసూి  దరంగడం మొద్లుపెట్ాా డు. ఒక పదిప్ో ట్ుి  
పడ్ేసర్ కి కలాాణికి మొద్ట్ిసార్  కార్ ంది.  

అతని నడుము కద్లికలో వేగం ఇసుి నన సుఖం ఆమ ెకు ఎపుుడూ కుమార్ ద్గగర దొరకలేద్ు. 
అంతకంతకు మోహన్ దరంగుడు వేగం పుంజుకుంట్లంది. మొరట్ుమొడ్ ద్రువులోని ఉధ్ృత్ానికి ఆమ ె
పూకు చరరువవైంది. పూకులోంచి రసాలు వరద్లాగా ప్ార్  బ డ్ షలట్ ని తడ్ిపసేుి న్ానయి. అతని గాడ్ిద్ 
మొడ్ ఆమ ెలోతులోి  ద్రువేసుి ననపుుడు తపక్స్ తపక్స్ తపక్స్ మనన శబుం ఇద్ుర్ లో కామానిన 
ర్ెచిగొడుత్ోంది. ఆ దరంగుడు వేగానికి కలాాణికి ర్ెండ్ో  సార్  కార్ ంది. ఈసార్  ముంద్ు కన్ాన బాగాకార్ ంది.  

ఇపుుడతని మొడ్ ఆమ ెపూరసాలత్ో బాగా తడ్ిసి ఆమ ెకుతిలో చాలా లోతుగానూ బలంగాను 
దిగబడుత్ోంది. ఆ ప్ో టి్కు ఆమెకు చుకకలు కనిపిసుి న్ానయి. ఆ మొడ్ ఆమ ెలోతు అంచులని 
త్ాకినపుుడలాి  " ఒహహ  ... ఆహాహ  ఇస్ససస ... హబాబ అమా" అంట్ూ మూడ్ోసార్  చాలా ఉద్ృతంగా 
కారుికొంది. అతను అంతకంతకు వేగంగా దరంగుతున్ానడు. ఆమ ెమూడ్ోసార్  కారుికోవడ్ానిన 
గమనించి బాగా వేగం పెంచి ఆమ ెకుతి కందిప్ో యిేలా అద్రదరంగసాగాడు. ఆమ ెబిళిలోంచి కారుతునన 
రసాల ఉద్ృతికి అతని మొడ్ బాగా ఆయిలింగ్ అయిన పిసాన్ లాగా ర్ థమిక్స్ గా ఆమెలో 
దిగమాడుత్ోంది.   

మోహన్ సడన్ గా చాలా సలుడ్ గా దరంగడం మొద్లుపెట్ిా అంతకంతకు వేగానిన పెంచుతున్ానడు. 
ఒకకసార్ గా తనమొడ్ని ఆమె పూకులో అదిమిపెట్ిా కారుికోవడం మొద్లుపెట్ాా డు. దాదాపు ఐద్ు 
సెకండ్స ప్ాట్ు చాలా తన రసానిన ఆమ ెకుతిలో కార్ాిడు. ఆమ ెమీద్పడుకుని పెదిమలని ముద్ుు  
పెట్ుా కొంట్ూ సళొని బలంగా పిసకసాగాడు. ఆమ ెమోహన్ కార్ ిన వేగానిక ిఇంకోసార్  కారుికొంది. 

మోహన్ లేచి బాత్ రూమ్ కి వవళి్ల ఉచి ప్ో సుకొని మడ్ని బాగా కడుకొకని బ డ్ రూమ్ లోక ివొచాిడు. 
ఆమ ెఇంకా అతను దరబబనించి త్ేరుకోలేద్ు. సుఖంత్ో మెలికలు తిరుగుత్ోంది. మోహన్ తన వవంట్ 
త్రచుికునన బాగ్ లోంచి JOHNNIE WALKER డబల్ బాి క్స్ విసలక బాట్ిల్ ఎతుి కొని RAW త్ాగసాగాడు. 
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మంచంమీద్ దొరుి తునన కళ్ాాణి చూసుి ంట్ే అతని మొడ్ న్వమాదిగా లేచి ఆడసాగ ంది. మోహన్ బాట్ిల్ 
ఎతిి ఒక పెద్ు  గుకక త్ాగ  వవళి్ల ఆమ ెత్ డలమధ్ా తలపటె్ాా డు.  

ఇద్ుర్  రసాలత్ో నిండ్ిన ఆమె కుతి బాగా ఎరరగా కనిపిచిింది. ఆకుర్ాయి లాంట్ి తన న్ాలికను ఆమ ె
పూపెదాలలో త్ోసాడు. పూకులోని రసాలని న్ాకేసూి  ఆమె మళ్ళొ రె్చిగొటా్సాగాడు. కళ్ాాణి కి ఈ సుఖం 
చాలాకొతిగా వుంది. అతని కామ దాహానిన తట్ుా కోవడ్ానికి కొంచం కషాపడుత్ోంది. అపుట్ిక ేమోహన్ 
న్ాకుడ్ిక ిపురె్కికప్ో యిన నర్ాలగోల తట్ుా కోలేక తన చేతులు అతని తలమీద్ వసేి విచుికునన 
పూర్ెమాలకు అద్ుముకొంది. మోహన్ ఆమ ెకుతిని న్ాలుకత్ో విడద సి లోతులను కొలవసాగాడు. ఆ 
సుఖానిక ిఆమ ెశర్సరం కంపిసోి ంది. మతుి గా మూలుగుతూ " ఎంత సుఖానినసుి న్ానవుర్ా ... నీ 
న్ాకుడ్ిక ిన్ాకు మళ్ళొ కార్ ప్ో త్ోంది" అంట్ూ ర్ెండుకాళొని మోహన్ భ్ుజాలమీద్ వేసి అతని తలని తన 
మద్నమందిరంలోకి ద్ూర్ేిసుకోవాలననట్ుి  అద్ుముకుంట్లంది.  

మోహన్ ఆమ ెబిళొ చీకట్ం ఆపి లేచి మంచంమీద్ వవలిికిలా పడుకొని కళ్ాాణి ని ర్ వర్స గా తనమీద్ 
ఎకికచుకున్ానడు. కళ్ాాణి తన పెదిమలత్ో మోహన్ మొడ్ని ముద్ుు పెట్ుా కొని గుండుని న్ాలుకత్ో న్ాకి 
న్ోట్లి క ితీసుకొని లాలిప్ాప్ చీకినట్ుి  చీకసాగ ంది. మోహన్ ఆమ ెకిిట్లర్ స్ ని పెదిమల త్ో పట్ుా కొని 
మృద్ువుగా కొర్ కాడు. దాంత్ో కళ్ాాణి షాక్స్ తినన దానిలాగా నిలువవలాి  కంపించింది. గాడ్ిద్ మొడ్ లాంట్ి 
అంగానిన న్ోట్ిలోక ికుకుకకొని పెదిమలత్ో బలంగా చీకసాగ ంది. అలా వాళి్లద్ురూ ఒకర్ న్ొకరూ చీకుకంట్ూ 
న్ాకుకంట్ూ చాలా సేపు గడ్ిప్ారు. చివరకు కళ్ాాణి మోహన్ మీద్ నించి లేచి ఎలిికల పడుకొని " దా ... 
దరంగు" అంది.  

మోహన్ ఆమ ెత్ డలమధ్ా చేరుకొని బాగా గట్ిాపడ్ి సలాల్ ర్ాడు్  లాగా వున్ాన తన మొడ్ని ఆమ ెకుతిలో 
కుకకసాగాడు. కళ్ాాణి అతనికి అనుగుణంగా గుద్ు  కదిలిసూి  సహకర్ సోి ంది. ఎనినసారుి  కారుికునన 
మోహన్ మొడ్ చాలా బిగుతుగా దిగుత్ోంది. మోహన్ ఆమె మీద్కు వాలి బలమెనై సళొను వూతంగా 
పట్ుా కొని ర్ెండ్ోసార్  దరంగడం మొద్లుపెట్ాా డు. మొద్ట్ న్వమాదిగాన్ే దరంగ న్ా కరమంగా వేగం పుంజుకొని 
ఫలరవే మీద్ ఫుల్ సలుడ్ లో ద్ూసుప్ో తునన BMW 750i లాగ కద్లసాగాడు. ఆ వేగానికి తట్ుా కోలేక 
కళ్ాాణి విలవిలాి డ్ి ప్ో త్ోంద.ి ఆమ ెకి ఎనినసారుి  కార్ ందో  ల కకలేద్ు. తనకు అదేమిపటా్నట్ుా  మోహన్ 
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క్షణక్షణానిక ిదరంగుడు వేగం పెంచుతూ పూకుని చించేసుి న్ానడు. కళ్ాాణి సుఖంత్ో మూలగడం 
మొద్లుపెట్ిాంది.  

మోహన్ ఒళొంత్ా చమట్లుప్ో సి కండలనీన తడ్ిసిప్ో యి నిగనిగలాడుతున్ానయి. మోహన్ సడన్ గా 
దరంగడం ఆపి మొడ్ని ఆమె కుతిలోంచి బయట్కుతీసి ఆమె న్ోట్ిక ిఅందించాడు. కళ్ాాణి ఆ గాడ్ిద్ 
మొడ్ని ఆప్ాాయంగా చీకసాగ ంది. మోహన్ చివర్ ద్శకువొచిి ఆమ ెన్ోట్లి  కారిసాగాడు. కళ్ాాణి అతని 
మొడ్ కార్ ిని రసాననంత్ా మింగేసి మొడ్ని పెదిమలత్ో గట్ిాగా పట్ుా కొని చీకసాగ ంది. మోహన్ 
ఆయాసంత్ో మంచంమీద్ ఎలిికల పడ్ిప్ో యి బలంగా ఊపిర్  తీసుకోసాగాడు. కళ్ాాణి కూడ్ా నీరసంగా 
మోహన్ మీద్ పడ్ి సేద్తీరసాగ ంది. ఆమ ెఎపుుడు ఒకక ర్ోజులో అంత కారుికోలేద్ు. తను చాలా సారుి  
ర్ాతరంత్ా ల సిబయన్ సెక్స్స చేసుకున్ాన ఎపుుడూ ఇంత సుఖానిన ప్ర ంద్లేద్ు. 

వాళి్లద్ురూ కార్ ిన రసాలత్ో బ డ్ షలట్ బాగా తడ్ిసిసింది. వాళుొ ఆ తడ్ిలోన్ ేపడుకున్ానరు. ముంద్ుగా 
మోహన్ త్ేరుకొని " పద్ కడుకొందాం" అన్ానడు. ఇద్ురూ లేచి బాత్ రూంలోక ివవళ్ాి రు. మోహన్ షవర్ 
ఆన్ చేసి కలాాణిని నుంచోపెట్ిా తను ఆమెని వవనకనించి వాట్ేసుకొని సో ప్ ఆమ ెఒంట్ికి, తన ఒంట్ిక ి
పట్ిాంచాడు. చేతిని ఆమ ెత్ డల మధ్ా పెట్ిా పూకుని బాగా కడ్ిగాడు. కళ్ాాణి సో ప్ త్ో మోహన్ మొడ్ని 
కడ్ిగ ంది. ఇద్ుర్ కీ మళ్ళొ వొళుొ వేడ్రకక సాగ ంది. సాననం చరయాడం పూర్ ిచేసి ఇద్ురూ వాట్ేసుకొని అకకడ్ే 
ముద్ుు లు పెట్ుా కో సాగారు.  

మోహన్ కళ్ాాణి భ్జాలమీద్ చరయిా వేస ికింద్కు న్ొకాకడు. ఆమెకు అతని కోర్ క అరధమెైంది. 
మోకాళొమీద్ కూర్ొిని అతని గూట్ానిన తన ర్ెద్ను చేతులత్ో పట్ుా కొని న్ోరు బాగా త్రరచి లోపల 
పెట్ుా కొని మృద్ువుగా చీకసాగ ంది. క్షణాలోి  అది గట్ిాపడ్ి ఆకాశం వవైపు చూడసాగ ంది. మోహన్ కళ్ాాణి 
లేపి నుంచోపెట్ిా ఆమ ెకుడ్ ికాలుని తన ఎడమ వవైపు నడుంమీద్ వేసుకొని తన కాళొను కొదిు గా వొంచి 
మొడ్ను ఆమ ెపూకుకేసి రుదాు డు. కళ్ాాణి ఎపుుడ్ో  ర్ెడ్ ీగా వుంది.  

అతను తన గూట్ానిన న్వమాదిగా ఆమ ెకుతిలో దిగయెా సాగాడు. కలాాణికూడ్ా అతనికి అనువుగా 
కదిలి వీల ైనంతవరకు గూట్ానిన తనలోక ివవళ్ేి ంద్ుకు సహకర్ సోి ంది. మోహన్ న్వమాదిగా ఊపడం 
మొద్లు పెట్ిా కరమంగా వేగం పెంచాడు. కళ్ాాణి ఈ angle కొతి. ఇంతకుమందరపుుడూ ఇలా 
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దరంగ చుికోలేద్ు. కొంచం కషాంగా వుంది. అదేమాట్ మోహన్ త్ో చరపిుంది. మోహన్ వవంట్న్ే తన మొడ్ 
బయట్కులాగ  ఆమెను బ డ్ రూంలోక ితీసుకొచాిడు.  

కలాాణిని బ డ్ మీద్ వొంగోమన్ానడు. ఆమ ెఒంగొని తన కాళుి  బాగావిడద సి అతనికి అనుకూలంగా 
గుద్ుని ఆడ్ించింది. మోహన్ ఆమ ెవవనకచేర్  బాగార్ాసాలు ఊర్ న ఆమ ెబొ కకలో తన జూనియర్ న 
పెట్ాా డు. వవనకనించి ఆమ ెకుతి బాగా ఇరుకుగావుంది. ఒక 5 నిమిషాలు కషాపడ్ ితన మొడ్ని లోపలి 
న్వట్ాా డు. ఆమ ెనడుము పట్ుా కొని న్వమాదిగా దరంగసాగాడు. ఈ angle మోహన్ కి చాలా ఇషాం. ఈ 
రకంగా దరంగ త్ే అతనిక ికనీసం అరగంట్ పడుతుంది కారట్ానికి.  

న్వమాదిగా ఊగుతూ ఆమ ెబిగుత్రైన బిళొ ఇసుి నన సుఖానిన అనుభ్విసుి న్ానడు. కలాాణికి ఇట్ాి  
చేసుకోవడం ఇదే మొద్ట్ిసార్ . కుమార్ ఎపుుడూ మీదరకేక చేసేవాడు. మోహన్ మొడ్ తన పూకులో 
కద్లట్ం బాగాత్రలుసోి ంది. తను కూడ్ా గుద్ుని ముంద్ుకు వవనకుక ఆడ్ిసూి  మోహన్ కి సహకర్ సోి ంది. 
మోహన్ న్వమాదిగా దరంగుతూ అపుుడపుుడు గట్ిాగ ప్ో ట్ేసుి న్ానడు. అతనలా చేసినపుుడలాి  కలాాణికి 
కుతిలోంచి జూాస్ ఉద్ృతంగా కారుత్ోంది.  

ఇపుుడు మోహన్ కొంచం సలుడ్ పెంచాడు. మొడ్ సలుడ్ గా లోపలి బయట్క ికద్ులుత్ోంది. ఆ వేగానికి 
ఆమెక ికార్ పో్ యింది. అధిగమనించి మోహన్ ఇంకొంచం సలుడ్ పెంచాడు. ఇపుుడు కలాాణికి చుకకలు 
కనిపించాయి. ఆమ ెన్ోట్ినించి చినన చినన అరుపులు వొసుి న్ానయి. అపుట్ిక ేచాలాసేపట్ినించి 
దరంగుతునన మోహన్ ఫుల్ సలుడ్ లో దరంగడం మొద్ల ట్ాా డు. ఆ సలుడ్ తట్ుా కోలేక కళ్ాాణి గట్ిాగా 
మూలగడం మొద్ల ట్ిాంది. మోహన్ ఊపిర్  బిగపట్ిా అతాంత వేగంగా ప్ో ట్ేసూి  ఒకకసార్ గా ఆమ ెమీద్ 
వాలి ఆమ ెసళొను గట్ిాగా పిసుకుతూ తన రసాలత్ో ఆమె కుతి ను నింపేసాడు. 

ఇద్ురూ విడ్ిపడ్ి మంచమీాద్ పడుకొని ఒకర్ న్ొకరు తడుముకొంట్ూ నలుపుకొంట్ూ మూలుగుతూ 
సేద్తీర్ారు. అరగంట్ తరువాతగాని వాళి్లద్ురూ ఈలోకంలోకి ర్ాలేద్ు. మళ్ళొ బాత్ రూమ్ కెళ్లొ సాి నం చేసి 
వొచాిరు. ఇద్ుర్ కీ బాగా ఆకలివేసోి ంది. కళ్ాాణి oversize T -Shirt ఒకకట్ే వేసుకోండ్ి. అది త్ డలదాకా 
వొచిింది. మోహన్ షారా్స వేసుకొన్ానడు. అతని chest చేతుల కండలు బాగా ఉబిబ గట్ిాగా 
కనిపిసుి న్ానయి. కళ్ాాణి అతని కండలు నిమరసాగ ంది. మోహన్ కి మళ్ళొ మూడ్ వొసోి ంది. కానీ 
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ముంద్ు ఏమెైన్ా తింట్ేకానీ దరంగలేడు. " ఏదరైన్ా తిందామా" అని అడ్ిగాడు."ర్ా ఐట్మ్స వేడ్ ిచేసాి ను" 
అంట్ూ కిచరన్ వవైపు కదిలింది.  

మోహన్ wishkey బాట్ిల్ తీసుకొని ఆమ ెవవనక ేవవళ్ాొడు. ఆమ ెఐట్మ్స మెైకరో వేవ్ లో వేడ్ ిచేసుి ంట్ే 
మోహన్ ఆమెన్ ేచూసూి  wishkey త్ాగుతున్ానడు. 10 నిమిషాల తరువాత " food is ready " అంది. 
ఇద్ురూ ఆవుర్ావురుమంట్ూ తిన్ానరు. భోజనం తరువాత ఇద్ురూ లివింగ్ రూమ్ లో సో ఫాలో కూర్ొిని 
ట్ీవీ లో నూాస్ చూడసాగారు. మూడు సారుి  దరబబ పడ్ేట్పుట్ికీ కళ్ాాణి బాగా అలసిప్ో యింది. కళుొ 
మూత పడుతున్ానయి. మోహన్ మీద్ వాలిప్ో యి నిద్రప్ో సాగ ంది.  

ఇంతలో ఫో న్ మోగ ంది. కవిత డ్ిననర్ నుంచి వొసుి న్ాననని చరపిుంది. మోహన్ కలాాణి ని లేపి ఈ 
విషయం చరప్ాుడు. (ఇంకా వుంది) 


