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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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కోకిల గూళుళ్
" ఈ వెంచర చాలా బావుంది, రింగ రోడ కి కూడా దగగ్ర, చూడండి. బావుంది అనుకుంటే అందరం కలిసి బుక
చేసుకోవచుచ్, గూర్ప డిసక్వుంట కూడా అడగచుచ్" అనాన్డు అరుణ తన చేతిలో ఉనన్ బోర్చర సేన్హితులకి చూపిసూత్. అతను చూపించిన
వెంటనే దానిన్ ఆతర్ంగా అందుకుని పరిశీలించడం మొదలు పెటాట్రు వినయ, కారీత్క.
" బావుందిరా! చాలా ఖాళీ జాగా వదిలాడు చుటూట్, రెండో కార కొనుకుక్ంటే పనికి వసుత్ంది పారిక్ంగ కి" అనాన్డు కారీత్క.
పక పకా నవావ్డు యోగి అతని మాటలకి. కారీత్క పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు అతని నవువ్ని. " నువేవ్మంటావ " అనన్టుట్
వినయ వైపు చూశాడు
" నాకూ బానే ఉంది, ఒక సారి వెళిళ్ చూసి వదాద్ం, మనకునన్ డౌట లనీన్ తీరేచ్సుకుంటే బుక చేసేసుకోవచుచ్ "అనాన్డు
వినయ.
" డౌట లా? ఇంకేమునాన్యి? మొనొన్కసారి వెళిళ్ మాటాల్డాం కదా? "అనాన్డు అరుణ.
" ఇంకొకక్సారి చూసేత్ బావుంటుందని అనాన్ను. అదీ కాక డబుబ్ చూసుకోవదూద్? ఇదేమో పెదద్ వెంచర కదా " అనాన్డు
వినయ.
" మన జీతాలు చూసి బాంక వాళుళ్ ఇంటికొచిచ్ లోన లిసాత్రు, నెలకింతని తీరచ్డం పెదద్ కషట్ం కాదు రా, నా మాట నముమ్!
" అనాన్డు అరుణ.
నాలుగు అంతసుథ్లోల్ రెండు బాల్కులొల్ కడుతునన్ వంద ఫాల్ట ల ఆ వెంచర ఆ సేన్హితులందరికీ బాగా నచిచ్ంది, మరీ
ఎకుక్వ అంతసుథ్లు లేవు, ఎకుక్వ ఫాల్ట లు లేవు. సిటీకి కొదిద్గా దూరమైనా అభివృదిధ్ చెందే సూచనలునన్ పార్ంతం అని అనిపిసోత్ంది.
అందుకనే అందరికీ ఉతాస్హంగా ఉంది.
తమలో నాలుగో వాడు యోగి ఏమీ మాటాల్డకపోవడంతో అరుణ నవువ్తూ
" ఏం సావ్మీ! యోగీందర్ యతిదేవులు, తమరేమీ మాటాల్డడం లేదు, మీ అభిపార్యం కూడా చెపప్ండి!" అనాన్డు.
యోగి నవావ్డు.
"ఒరే, యోగీందర్ అని మీ అమామ్, నానన్లు ఏ ముహురాత్న పేరు పెటాట్రో తెలీదు కానీ, అది మా చావుకొచిచ్ంది. అనిన్ంటికీ
మహా యోగి పుంగవుడిలా ఒక నవువ్ పారేసాత్వు అంతే. నవావ్పి నీ అభిపార్యమేమిటో చెపేప్డు" అనాన్డు విసుగాగ్.
" నాకీ ఇళుళ్ కొనడాల మీద నమమ్కం లేదురా!, హాయిగా అదెద్ ఇలైల్తే మనిషట్మొచిచ్న చోట ఇషట్మైన ఇంటోల్ దరాజ్గా
ఉండచుచ్, లేదూ చేతిలో డబుబ్నన్పుప్డే ఇలుల్ కొనుకోక్వచుచ్ " అనాన్డు యోగి.
"వీడిదంతా వితండ వాదం లేరా, మనిషనాన్కా సొంత ఇలుల్ండదూద్, కావలిసేత్ మనమే ఉండవచుచ్, లేదంటే
అదెద్కిచుచ్కోవచుచ్. అంతే కానీ ఇళుళ్ కొనడాల మీద నమమ్కం లేదు, సొంత ఇలల్ంటే ఇషట్ం లేదు అనే వాళళ్కి ఏం చెపాత్ము?" అనాన్డు
వినయ.
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" ఇంత పెటిట్ ఇలుల్ కొనాలంటే మన చేతిలో అంత డబుబ్ ఎపప్టికి ఉంటుందని నీ ఉదేద్శయ్ం? నువువ్ తీరిగాగ్ డబుబ్
సమకూరుచ్కుని ముసలాడివయాయ్కా కొనుకుక్ందాం అనుకునే టైముకి ఈ ఇళూళ్ ఉండవూ, ఈ రేటూల్ ఉండవు అనాన్డు" కారీత్క కోపంగా.
"అలాంటపుప్డు అంత పెటిట్" అని ఇంకా ఏదో చెపప్బోతునన్ యోగిని మధయ్లోనే ఆపి.
"వీడి తతవ్ం మనకి తెలియనిదేమిటార్? మనతో పాటే వీడూనూ. మనం బుక చేసేత్, వీడికీ ఒకటి చేసేదాద్ం. చచిచ్నటుట్
కడతాడు" అనాన్డు అరుణ.
అందరూ నవావ్రు ఆమాటకి. తరావ్త మితృలందరూ కబురల్లో పడిపోయారు.
" ఒరే ఇవావ్ళ నాది, కారీత్క గాడిది వంట. మీరిదద్రూ కాసత్ ఇలుల్ సరేద్ పొర్గార్ం చూసేత్ మా నలభీములం వంట లో పడతాం"
అనాన్డు యోగి.
" చితత్ం , మహారాజా! అనాన్రు వాళిళ్దద్రూ. మళీళ్ అందరూ నవావ్రు.
" ఒరే, ఇలా ఆడుతూ, పాడుతూ, నవువ్తూ హాయిగా ఉండలేమా ఎపుప్డూ?" అనాన్డు యోగి సడన గా
" అలా ఉండాలనే కదా మన తాపతర్యం" అనాన్డు కారీత్క అతని మాటలు అరధ్ం కానటుట్గా.
" వాడిని పటిట్ంచుకోకుండా వంట సంగతి చూడండి రా బాబూ! కడుపులో ఎలకలు" అనాన్డు అరుణ దాదాపు
అరుసుత్నన్టుట్. మరొక గంటకి నలుగురూ భోజనాలకి కూరుచ్నాన్రు.
" ఒరే మన వంట మనమే వండుకోవచుచ్ అనన్ నీ ఐడియాకి నా జోహారుల్ రా ! యోగీ. లేకపోతేనా? ఇంత కమమ్టి భోజనం
మిస అయిపోవాళళ్ం కదా? " అనాన్డు అరుణ పపుప్ పులుసు అనన్ం కలుపుకుంటూ.
" నిజమేరా, మనకేం చేతవుతుంది?

అనుకునాన్ం కానీ ఇంత తొందరగా ఇనిన్ రకాలు నేరుచ్కుంటామని

అనుకోలేదు.థాంకస్ రా యోగీ! " అనాన్డు కారీత్క కూడా.
" రాదనుకుంటే ఏదీ రాదు. రోజూ ఒకేలా ఉండే ఆ హోటల భోజనాలు చూసేత్నే నాకు జీవితం మీద విరకిత్ వచేచ్ది, అందుకే
అనాన్ను. మొదటి నాలుగురోజులు ఇబబ్ంది పడితే పడాడ్ము కానీ మెలిల్గా అనీన్ కుదురుతునాన్యి కదా. తినడానికి ముందే రుచి తెలిసిపోయేలా
ఉండే పెర్డికట్బిలిటీ అంటే నాకు చిరాకు " అనాన్డు యోగి నవువ్తూ.
మొదటోల్ దగగ్రలోని హోటల లోనో, మెస లోనో భోజనం చేసేవారు నలుగురూ. పొదుద్నన్ టిఫిన దగగ్రనించీ రోజూ బయట
తినడం తొందరలోనే విసుగు వేసింది వారికి. దానికి అనేక కారణాలు, ఏం వండినా రోజూ ఒకేలా ఉండే రంగూ, రూపూ, రుచీ ముఖయ్
కారణం అయితే, ఆ సమయాలకి అకక్డ ఏరప్డే రదీద్ మరొక కారణం. ఇంటికి వచాచ్కా సాన్నాలు చేసి మళీళ్ బయట పడాలంటే బధధ్కం, అదీ
కాక అందరికీ ఒకే సమయానికి కలిసి, తెమిలి వెళళ్డమూ కషట్మే అయేయ్ది ఒకోక్సారి.
అపుప్డే యోగి అనాన్డు " ఈ మాతర్ం వంట మనం వండుకోలేమా? " అని. మొదట మితృలు " లేము" అనాన్రు. ఆ
తరావ్త ఆలోచించారు. అలా ఆచరణలోకి తెచాచ్రు.
ఇంటరీమ్డియేట లో ఒకే కాలేజీలో కలిసిన వాళళ్ సేన్హం వయసు దాదాపు పదేళుళ్. కారీత్క, అరుణ, వినయ, యోగి.
అందరూ తెలివైన, కషట్పడే మనసథ్తవ్ం ఉనన్ విదాయ్రుధ్లే కావడం చేత ఓ రెండు, మూడు మారుక్లు అటూ, ఇటూగా సమానంగా ఉండేవారు.
నలుగురిలోకి యోగి కాసత్ విభినన్ంగా ఉండేవాడు. కేవలం కాల్స పుసత్కాలే కాక, ఇతర పుసత్కాలు చదవడం, వారత్లూ, విశేషాలు తెలుసుకోవడం
అతనికి అలవాటు. ఇంటెనిస్వ కోచింగ పేరిట చదువుకు తపప్ మరే ఇతర విషయాలకీ టైముండని సమయంలో కూడా అతను రోజులో కాసేపు
ఏదో ఒక పుసత్కం చదివేవాడు. అది వారెడ్న చూసేత్ ఏమంటారో? అని సేన్హితులు భయపడేవారు.
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అదొకక్టే కాదు, పర్తీ రోజూ 'సుడోకూ పజిల చెయయ్డం అతనికి అలవాటు. అది ఎపుప్డూ మానేవాడు కాదు. ఎపుప్డూ
టైము దొరకకపోతే రాతిర్ పడుకునేముందు ఫోన వెలుగులోనైనా సరే పూరిత్ చేసే నిదర్ పోయేవాడు. అపుప్డపుప్డూ కవితవ్ం రాసుకునేవాడు
ఇంగీల్షోల్, మూడు నాలుగుసారుల్ తిటుల్ తినాన్డు, బాగా చదివేవాడు కనక ఇవనీన్ చూసీ చూడనటుట్గా ఊరుకునేవారు అతని టీచరుల్. ఎందుకో
యోగికి మొదటినించీ నలుగురూ చేసినది చెయయ్డం ఇషట్ం ఉండేది కాదు. అది వాళళ్ అనుభవంలో చాలా సారుల్ చూశారు.
ఆ రెండేళూళ్ పూరిత్ చేసి ఇంజనీరింగ లో జాయిన అయాయ్రు అందరూ. యోగికి రూం మేట గా ఉనన్ అరుణ కి యోగి
సంగతి అందరికంటే బాగా తెలుసు. ఎపుప్డూ రూం నీట గా ఉండాలనే వాడు.
"మన వయసు కురార్ళళ్ రూములు ఇలాగే ఉంటాయిరా" అంటే ఒపుప్కునేవాడు కాదు.
" అదే తపుప్, మన చుటూట్ వాతావరణం బావుంటే మనకి బావుంటుంది" అనేవాడు. నీకు బధధ్కం అయితే ఊరుకో, నీవి
కూడా నేనే సరేద్సాత్ను " అని రూమంతా ఎపుప్డూ శుభర్ంగా ఉంచేవాడు. రోజూ రూములో రెండు అగరువతుత్లు వెలిగించేవాడు. మంచి వాసన
ఆహాల్దకరమైన వాతావరణానిన్ ఏరప్రుసుత్ంది అనేవాడు.
హాసట్ల రూములు తుడవడానికి వచేచ్ అమామ్యి రీమా కూడా ఎపుప్డూ " యోగీ భయాయ్ కా రూం ఇతనా నీట రహతా హై,
బాకీ రూం ఐసా నహీ" అనేది కూడా.
ఇదద్రి డెసక్ లూ, మంచాలూ, అలమారూల్ తనే సరేద్ వాడు, అరుణ ఆశచ్రయ్ంగా చూసేవాడు. " ఒరే ఇనాన్ళూళ్ ఇవనీన్
ఆడపనులు అనుకునేవాణిణ్ " అంటూ.
"పనిలో ఆడ పనీ, మగ పని అని తేడాలుండవు, అందరికీ అనిన్ పనులు రావడం ముఖయ్ం, అది వంటైనా సరే, బాంక పనైనా
సరే" అనేవాడు యోగి.
రూము సరుద్కోవడమనే చినన్ విషయానిన్ంచీ అనిన్ంటిలోనూ యోగీందర్ ఆలోచనలు కొంత విభినన్ంగా ఉండేవి. పర్తీ
విషయానీన్ ఆలోచించి మరీ నిరణ్యించుకునేవాడు, అది ఆ సేన్హితులెపుప్డో గమనించారు, అందుకే అతని మాటని గౌరవించేవారు.
అపుప్డపుప్డు తమ సరదాల కోసం అతనీన్ బలవంతంగా తమతో తీసుకెళేళ్వారు, తన అభిపార్యం నిరొమ్హమాటంగా చెపిప్నా
సేన్హితులకోసం కొనిన్ భరించేవాడు. అలా వాళళ్ సేన్హం బలపడింది.
ఇంజనీరింగ మూడో సంవతస్రం లో ఉనన్పుప్డు వాళళ్ కాల్స వాళుళ్ పికిన్క పాల్న చేశారు.
" ఒరే ఫెర్ండస్ అందరూ రెండు రోజులు టిర్ప కి వెళదామంటునాన్రు జయపూర, ఉదయపూర అవీ, మనం కూడా
వెళదామా? " వినయ అనాన్డు.
" టార్వెలరస్ వాళళ్ బస లో వెళదామంటునాన్రు, మనిషికింత అని కటేట్సేత్ అనీన్ వాళేళ్ చూసుకుంటారు హాయిగా, సరదాగా
వెళిళ్ వదాద్ం " అనాన్డు కారీత్క.
" నేను రాను, మీరు వెళళ్ండి " అనాన్డు యోగి.
"అదేమిటార్? నీకు టార్వెల అంటే ఎంతో ఇషట్ం కదా మరి ఇలా అంటావేం? అందరం కలిసి వెళాద్ం సరదాగా " అనాన్డు
అరుణ కూడా.
" ఎందుకో నాకు అలా పాకేజ టూర లా వెళళ్డం ఇషట్ం లేదు. వాడు ఎకక్డ ఆగమంటే అకక్డ ఆగాలి, ఎంత సేపు
చూడమంటే అంతసేపు చూసేసి మళీళ్ వెనకిక్ వచేచ్యాలి. ఇదంతా నాకెందుకో చిరాకు. నా దృషిట్లో మనం మనకిషట్మైన చోటికి, ఇషట్మైన
రీతిలో వెళాళ్లి. ఎకక్డ కావాలంటే అకక్డ ఆగి, ఎంత సేపు కావాలంటే అంత సేపు చూసి రాగలగాలి. ఇలా ఎవరో వెనక తరుముతునన్టుట్
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పరుగులతో చూడటం ఎందుకు? అకక్డకి వెళిళ్నపప్టినించీ ఒకరి మీద ఒకరు పడి ఫోటోలు తీసుకోవడం తపప్ మరేమీ ఉండదని నా
అభిపార్యం. మీరు ముగుగ్రు వెళిళ్ రండి, మనం నలుగురం మళీళ్ వెళదాం కావలిసేత్ " అనాన్డు.
వాళళ్కి అతని లాజిక అరధ్ం కాలేదు, అరధ్ం అయినా నచచ్లేదు.
" నీ మొహం, నువువ్ అనిన్ంటికీ ఏదో సోది చెపాత్వు. మనం ఉదోయ్గసుథ్లం అయాయ్కా అలాగే, నువువ్ కోరినటేట్ వెళదాం లే.
ఇది పర్సుత్తం కాలేజీ టిర్ప, అందరితో కలిసి వెళళ్డం అనన్ సరదా తపప్, అకక్డవనీన్ చూసే కోరికా, ఓపికా ఎవరికీ ఉండదు. ఊరికే
ఉపనాయ్సాలు ఆపి బయలుదేరు. ఒరే నువువ్ డబుబ్ కటేట్సి రారా? ఎలా రాడో ? చూదాద్ం ! " అనాన్డు కారీత్క.
అలా వాళుళ్ నలుగురూ ఆ టిర్ప కి వెళిళ్నా సరే యోగి చెపిప్న విషయాలనీన్ వాళళ్ అనుభవం లోకి రానే వచాచ్యి.
చదువులు పూరత్వుతూనే, ఒకే కంపెనీలో కాకపోయినా ఒకే ఊరోల్ నలుగురికీ ఉదోయ్గాలు రావడం వాళళ్కెంతో సంతోషానిన్
కలిగించింది. యోగి ఇంటి పరిసిథ్తులు అతనిన్ పై చదువులకి వెళళ్నీయకుండా అడుడ్ పడాడ్యి. రెండు మూడేళుళ్ పని చేశాకా అందరూ కలిసి
జీ. మాట రాసి ఎం. బీ. ఏ చదువుకోవాలని నిరణ్యించుకుని ఉదోయ్గాలలో చేరారు. ఒకే ఊరు కావడాన నలుగురూ కలిసి రెండు బెడ రూముల
ఇలుల్ అదెద్కు తీసుకునాన్రు.
" ఒరే, నేను మళీళ్ యోగి రూములోనే" అనాన్డు అరుణ నవువ్తూ
" మాకు తెలుసులేరా, వాడితోటైతే రూము సరుద్కోనకక్రలేదని నీ ఆశ. అలా ఏమీ కుదరదు, ఇదేం హాసట్ల కాదు. మనం
నాలుగేసి నెలల చొపుప్న యోగితో రూము షేర చేసుకుందాం" అనాన్రు మిగతా ఇదద్రూ అరుణ ని ఏడిపించడానికి.
అలా మొదలయింది వాళళ్ ఉదోయ్గపరవ్ం.
రాతిర్ పొదుద్పోయేవరకూ పని చెయయ్డం, ఉదయానేన్ పొదేద్కేక్వరకూ పడుకోవడం. ఎపుప్డు నిదర్ లేసేత్ అపుప్డు గబ గబా
తయారయి ఆఫీసుకు చేరడం, తల మునకలయేయ్లా పని. ఇలాగే సాగేది వాళళ్ దినచరయ్.
ఎంత రాతిర్ పడుకునాన్ పొదుద్నేన్ ఆరుగంటలకే లేచేవాడు యోగి. బర్ష చేసుకుని కాఫీ తాగుతూ పేపరో, తనకి నచిచ్న
పుసత్కమో చదువుకుని అపుప్డు తయారయియ్ వెళేళ్వాడు. దానివలల్ మిగతావారంత ఆదరాబాదరా ఉండేది కాదు. కారోప్రేట పని ఒతిత్డి అతనికీ
తపేప్ది కాదు అపుప్డపుప్డు.
ఉదోయ్గంలో చేరిన రెండేళళ్ తరావ్త ఓరోజు "మా ఇంటోల్ పెళిళ్ చేసుకోమని ఒకటే పోరు పెడుతునాన్రు రా" అనాన్డు
అరుణ.
" ఇంకేం మరి! చేసేసుకో, ఓ పని అయిపోతుంది" అనాన్డు కారీత్క నవువ్తూ.
" నాకపుప్డే చేసుకోవాలని లేదు, ఎలా చెపాప్లో తెలియడం లేదు" అనాన్డు అరుణ.
" ఎలా చెపాప్లో ఏమిటి? ఉనన్ మాటే చెపుప్. అపుప్డే నాకు పెళేళ్మిటి? నా వయసెంతని? అని అడుగు " అనాన్డు యోగి.
" ఉదోయ్గంలో చేరావు, రెండేళళ్యింది. బాధయ్తలేమీ లేవు, బాదరబందీలేమీ లేవు.ఇంక చకక్గా పెళిళ్ చేసుకో అంటునాన్రు"
అనాన్డు దిగులుగా.
" అది తలిల్తండుర్లందరూ చెపేప్దే. ఇరవై రెండేళళ్కి ఉదోయ్గం, పాతికేళళ్కి పెళిళ్, ఆ తరావ్త ఇలుల్, పిలల్లూ. అంతే, వాళళ్కి
కావలసినది" అనాన్డు కారీత్క.
" నిజమేరా, మా అమమ్ కూడా ఈ మధయ్న ఇన డైరెకట్ గా చెపోత్ంది, ఇంకా డైరెకట్ సీప్చ మొదలవలేదనుకో" అనాన్డు వినయ
కూడా నవువ్తూ.
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యోగి మాటాల్డ లేదు, ఆ మాటకొసేత్ అతని ఇంటోల్నూ పరిసిథ్తి దీనికేమీ భినన్ంగా లేదు, ముఖయ్ంగా నాలుగునెలల కిర్తం
చెలెల్లి పెళిళ్ చేసినపప్టినించీ మరీ. కానీ అతను సిథ్రంగా చెపాప్డు. తనకి కొంత టైము కావలనీ, అనీన్ ఆలోచించి సమయం వచిచ్నపుప్డు తనే
చేసుకుంటానని. అతనికరధ్ం కాని విషయం ఒకక్టే. కారీత్క చెపిప్నటుట్ ఫలానా వయసులో ఫలానాది జరగాలని ఎవరు నిరణ్యిసాత్రు? ఏ
పార్తిపదికన? అనుకుంటే అతనికి చినన్గా నవువ్ వచిచ్ంది. ముఫై ఏళళ్కి పెళిళ్ చేసుకుంటే అది పెళిళ్ కాదా? ఒకవేళ దాటాకా చేసుకుంటే
అదేమైనా తపాప్? ఇలాంటి ఆలోచనలు వసూత్ ఉంటాయి అతనికి. ఎపుప్డూ ఎవరో చెపిప్నటుట్, నిరేద్శించినటుట్ బర్తకడమేనా జీవితమంటే??
" మీ ఇంటోల్ పరిసిథ్తి ఏమిటార్? అనన్ అరుణ మాటలకి నవువ్తూ " మా ఇలూల్, మనుషులూ మిగతావారికేమీ భినన్ం కాదు"
అనాన్డు.
అతని ఆలోచన అంతటితో ఆగలేదు. చదువుకునే వయసులో పోటీ పరీక్షల కోసం అరధ్ం లేకుండా, అదే లోకం లా
చదవడం, ఆ తరావ్త ఉదోయ్గాల పేరిట వేళా పాళా లేకుండా ఆఫీసులకి అతుకుక్పోవడం, అది మొదలవుతూనే పెళీళ్, పిలల్లూ అంటూ మరొక
అధాయ్యం మొదలుపెటట్డం, ఈ లోపులో ఇళూళ్, కారూల్, ఫోన లూ, మూయ్జిక సిసట్ం లూ, హోం థియేటరూల్ అంటూ అనేక విషయాల వెంట
పరుగులూ, ఒకరిని చూసి మరొకరు పెటేట్ ఉరుకులూ.. ఒకక్ క్షణం ఆగి ఆలోచించుకునే వయ్వధి, వెసులు బాటూ లేదా ఎవరికీ? అనుకుంటాడు
అతను.
"పెదద్వాళుళ్ అనీన్ ఆలోచించి, అనుభవం మీద చెపాత్రు అనుకో! అయినా ఇపుప్డే పెళళ్ంటే నాకిషట్ం లేదురా" అనాన్డు
అరుణ.
" నాకూ అంతే" అనాన్డు వినయ గబ గబా.
" కొనాన్ళుళ్ సరదాగా ఎకక్డికైనా తిరిగి వదాద్మా?" అనాన్డు యోగి.
" ఓ యస, నేను రెడీ. నినన్నే మా కొలీగ అంటునాన్డు సింగపూర కి మంచి రేటల్లో టికక్టుల్ దొరుకుతునాన్యిట అని,
వెళదామా? అనాన్డు వినయ తవ్రగా.
" మన దేశంలోనే చూడాలిస్నవెనోన్ ఉనాన్యి, అవనీన్ వదిలేసి సింగపూర ఎందుకు? "అనన్డు యోగి.
" ఫారెన హాలిడే అంటే దాని గొపప్ వేరు కదరా, పైగా ఇపుప్డు బయటకి వెళళ్డానికే టికక్టుల్ చవక" అనాన్డు వినయ.
యోగి మాటాల్డలేదు.
"మీరు చెపప్ండిరా, ఓకే అంటే కనుకుక్ంటాను అనాన్డు మిగతా ఇదద్రితో.
" మరి ఇలుల్ బుక చేదాద్ం అనుకుంటునాన్ం కదా! " అనాన్డు అరుణ.
అవునురా, ఆ మాటా నిజమే, కనీసం ఇలుల్ బుక చేసేత్ మనకి పెళిళ్ ఒతిత్డి కొంత తగుగ్తుందేమో కొనాన్ళళ్వరకూ అనాన్డు
వినయ.
ఇపుప్డు బుక చేసేత్ పీర్ బుకింగ రేట లో ఇసాత్నంటునాన్డు, పకక్నే మెటోర్ సేట్షన కూడా వసుత్ందిట కూడా. తొందరలోనే
అకక్డ రేటుల్ పెరుగుతాయి, అపుప్డు మనం ఇనెవ్సట్ చేసినందుకు ఎంతో లాభం కూడా అనాన్డు కారీత్క నినన్ రాతిర్ చూసిన బోర్చర ని మళీళ్
చేతిలోకి తీసుకుంటూ.
తాతాక్లికంగా సింగపూర హాలిడే గురించి మరిచ్పోయి ముగుగ్రూ ఆ ఫాల్ట ల గురించి మాటాల్డుకోవడం మొదలు పెటాట్రు.
ఒకవేళ తీసుకుంటే దానికి కావలసిన లోన, కటట్వలసిన ఇనాస్ట్ల మెంట లూ, ఎపప్టికి తయారవుతాయి వంటి విషయాలనిన్ంటి గురించీ గడ
గడా మాటాల్డుకోవడం మొదలు పెటాట్రు.
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" మేమినిన్ మాటాల్డుతుంటే నువేవ్మీ మాటాల్డవేరా? "అని అడిగాడు కారీత్క యోగిని.

" నాకెందుకో ఇదేమంత నచచ్టం లేదురా? మన జీతాలని చూసి లోనుల్ ఇసుత్నాన్రు కదా అని తీసేసుకుని, ఆ తరావ్త ఈ.
ఎం. ఐ ల పేరిట ఏళళ్ తరబడి వడీడ్లు కటుట్కుంటూ కూరోచ్వడం తపప్ నాకేమీ కనబడటం లేదు, ఎందుకో నాకీ 'కోకిల గూళుళ్"
కటాట్లనిపించడం లేదు, ననొన్దిలెయయ్ండి" అనాన్డు నెమమ్దిగా.
" కోకిల గూళాళ్?" అంటే ?" సందేహంగా అనాన్డు కారీత్క.
" నా మనసుకు అనిపించింది చెపాత్ను, ఇది తపోప్, రైటో నాకు తెలీదు. ముందే చెపిప్నటుట్ బాంక వాళిళ్సుత్నాన్రు కదా
పెదద్మొతత్ం లో అపుప్ తీసుకుని పెదద్ ఇలుల్ కొంటాము. దానికి తగగ్ హంగూ, ఆరాభ్టాలు కూరుచ్కుంటాము. అకక్డనించీ నెల నెలా కటట్వలసిన
ఇనాస్ట్ల మెంటు మొదలు. దాంటోల్ వడీడ్ కెంత పోతుందో? అసలుకెంత పోతుందో ? ఒకక్ సారి లెకక్ వేసి చూడండి. మనం అపుప్ తీరేచ్నాటికి
అనీన్ చేరి ఎంత అవుతుందో? ఆలోచించండి, అపప్టివరకూ మన ఇంటి విలువ పెరుగుతుందని అనుకునాన్, మనం అపుప్ తీరచ్డానికి కటిట్న
డబుబ్కీ, పెరిగిన ధరకీ ఎకక్డో చెలుల్కి చెలుల్ అవుతుంది అని నా నమమ్కం.
అపుప్ తీరేవరకూ ఇది మన ఇలుల్ కానే కాదు నిజానికి, బాంక అధీనం లో ఉనన్దే. అంటే అది ఉనాన్ లేనటేట్, అందుకే
"కోకిల గూళుళ్ "అనాన్ను. కోకిల గూడే కటట్దు, ఇకక్డ కటిట్న గూడు మనది కానే కాదు అనన్ భావనలో. నాకెందుకో ఉనన్ నాలుగురోజులు
మన అభిరుచులకీ, అలవాటల్కీ అనుగుణంగా ఉండడం మేలని అనిపిసుత్ంది. కొంత డబుబ్ దాచుకుని, నేను అనుకునన్ సమయంలో తీరచ్గలను
అనన్ చినన్ మొతత్ం లోన తీసుకుని నాకు నచిచ్న ఇలుల్ కొనుకోక్వడం మంచిదని అనుకుంటాను. ఈరోజు ఇలుల్ అవుతుంది, రేపు కార లోన
వాళుళ్ వసాత్రు, మన కారీత్క అపుప్డే రెండో కార గురించి కూడా ఆలోచించాడు కదా. ఇంక ఫారిన హాలిడే ల గురించి చెపప్నే అఖఖ్రలేదు.
ఇది, ఇదెకక్డ ఆగుతుందో? తెలియడం లేదు నాకు. వెనకుక్ రాలేని ఈ చకార్లోల్ పడి ఎపప్టికీ తిరుగుతూ, ఏదో ఒక అపుప్
భారానిన్ మన నెతిత్న మోసూత్ ఉండడం అవసరమా? అనేదే నా ఆలోచన. మన సీనియరల్ని చూసేత్ ఆవిషయం తేలిగాగ్ అరధ్ం అవుతుంది. ఒక
ఇలుల్ ఉండడానికి, మరొకటి ఇనెవ్సెట్మ్ంట అంటూ రెండు, మూడు ఇళూళ్, రెండు మూడు కారూల్.. ఇంచుమించుగా అందరి ఆలోచనలూ ఇవే,
అందరి లైఫ సైట్ల ఇదే. నాకెందుకో మనం ఇంకో రెండు మూడు సంవతస్రాలు ఆగి, కొంత డబుబ్ దాచుకుని అపుప్డు సవ్ంత ఇంటివైపు
చూడడం మంచిదని అనిపిసోత్ంది. అపుప్డే అవి మన కాకి గూళుళ్ అవుతాయని నా నమమ్కం " అనాన్డు.
మితృలందరూ ఆలోచనలో పడాడ్రు.
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