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కరోనా మహమామ్రి పర్పంచానిన్ వణికిసోత్ంది. ఊరు వాడా అదే గోల. పర్భుతవ్ 

పర్చారసాధనాలోల్, టీవీలోల్, ఫోన లో, వాటాస్ప లో కరోనా భారిన పడకుండా తీసుకోవాలిస్న జాగర్తత్ల గురించే. 
అపారెట్మ్ంట లో ఒక ఇంటోల్ వయ్కిత్కి కరోనా సోకిందని ఆ ఇంటివారందరినీ కావ్రంటైన కి తీసికెళాళ్రు. మిగతా ఇళల్లోని 
వారిని కూడా అతయ్వసరమైతే తపప్ బయటకు రానివవ్డంలేదు. బయట ఒక పోలీస ను కాపలాగా కూడా పెటాట్రు. ఏదైనా 
కావాలిస్న వారు ఆయనకు ఫోనేచ్సేత్ ఆయన తెచిచ్ఇచేచ్వాడు. ఎవరూ బయట కనపడటంలేదు. దిగభ్ంధం అంటే 
ఇదేనేమో. ఎపుప్డూ పిలల్ల ఆటలతో, పెదద్ల హడావుడి కదలికలతో   ముసలివాళల్ సమావేశాలతో కళకళ లాడే ఈ 
అపారెట్మ్ంట నిశశ్బాద్నికి నిలయమైంది. ఆఫీసులు, బళుళ్, కళాశాలలు ఏవీ నడవడంలేదు కాబటిట్ అందరు ఇళల్లో 
బందీలయాయ్రు.    

బయటికి వెళల్లేని నా నిసస్హాయతలో నాకునన్ ఒకే ఒక ఆనందం కిటికీ. టీవీ, పుసత్కాలు, సెలోఫ్న ఇవి మూడూ 
విసుగు కలిగించినపుప్డు బాహయ్ పర్పంచం ఉనికిని తెలిపేది కిటికీ. ఒక గది కిటికీలో నుండి చూసేత్ దూరాన వునన్ 
జగనాన్థగటుట్, కొండచుటూట్ వునన్ పచచ్దనం ఆహల్దంగా ఉంటుంది. మరొక గదిలో నా కిటికీకి ఎదురుగా పకిక్ంటి 
వాళళ్ కిటికీ ఉంటుంది. అనిన్ ఇళళ్ తలుపులు ఎపుప్డూ మూసుకుని ఉంటాయి. ఎపుప్డైనా ఏ ఇంటి తలుపైనా 
తెరుచుకునన్ మరుక్షణంలోనే దుముమ్ రేగినపుప్డు అదిరిపడడ్ కంటి రెపప్లా అవి వెంటనే మూసుకు పోతాయి. పకిక్ంటి 
కిటికీ గుండా నా లాగే బయటి పర్పంచానిన్ చూసుత్ంటాడు రెండేళళ్ బాబు. నిపుప్లవలయం మధయ్లో చికుక్కునన్ లేడి 
పిలల్లా ఆ చినాన్రి ముఖంలో బేలతనం, ఆ లేడి కళల్లాగే వునన్ తెలల్టి కళళ్లో నలల్టి కనుపాప బితత్ర పోయి 
చూసుత్ంటుంది. ఎపుప్డూ కిటికీ చువవ్లు పటుట్కుని వాడు ఖైదీని తలపిసుత్ంటాడు.  
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అపుప్డపుప్డు కోపంగా కిటికీ ఇనుప చువవ్లిల్న్ చినాన్రి చేతులోత్ విరిచివేయడానికి విశవ్పర్యతన్ం చేసుత్ంటాడు. 
ఆకాశంలో ఎగిరే పకుష్లిన్, కదులుతునన్ మేఘాలిన్ పిలుసుత్ంటాడు. ఏ భాషా కాని భాషలో మాటాల్డుతుంటాడు. వాళళ్మమ్ 
వాడికి అకక్డే అనన్ం తినిపిసుత్ంది. నేనెపుప్డు ఆ కిటికీ పకక్కి వెళిల్నా ఆ బుజాజ్యి అకక్డే ఉంటాడు. వాడిన్ చూసినపుప్డలాల్ 
గాఢంగా హతుత్కోవాలనిపిసుత్ంది. ఆ చినాన్రి అమాయక ముఖంలోకి తదేకంగా చూడాలనిపిసుత్ంది. వచిచ్రాని వాడి 
ముదుద్ మాటలు వినాలనిపిసుత్ంది.  

ఈ ఇంటిని కొని అయిదేళల్ కిర్తం నేను వచిచ్నపుప్డే పకక్ఇంటిని కొని, దంపతులు పర్సాద, జయ, వాళళ్ అబాబ్యి 
జయంత, అమామ్యి జానీవ్ చేరారు. ఇంటోల్ చేరిన నెలకే అమామ్యికి పెళిల్చేశారు. బయటివారు మరీ ఎకుక్వ రాలేదు కానీ 
అపారెట్మ్ంట లోని వారందరీన్ ఆహావ్నించి, ఎంతోఆతీమ్యంగా పలకరించి అందరి పర్శంశలు పొందారు. తరావ్త 
కొదీద్కాలానికే కొడుకిక్ పెళిల్ చేశారు. ఈసారి కూడా తకుక్వ సంఖయ్లో బయటి అతిధులు, అపారెట్మ్ంట వారందరం 
హాజరయాయ్ము. కొడుకు, కోడలు హైదరాబాదులో వుంటారు, కూతురు అమెరికాలో వుంటుంది. కూతురు కోసం పర్సాద, 
జయ ఆరు నెలలు అమెరికాలో వుంటారు, ఆరునెలలు ఇకక్డ వుంటారు. మధయ్లో కొడుకు, కోడలు వసుత్ంటారు. ఎంతో 
సంతోషంగా వుంటారు కుటుంబ సభుయ్లందరు. జయ, పర్సాద అందరితో కలిసిపోతారు...ఎవరికీ ఏ సహాయం 
చేయడానికైనా వెంటనే ముందుకొసాత్రు. వాళుళ్ అమెరికా పోయినపుప్డు నాకు చాలా ఒంటరిగా అనిపిసుత్ంది. మిగతా 
ఇళల్వాళుల్ అసలు బయటికి రారు. జయ ఒకక్తే బాగా దగగ్రైంది నాకు. వాళుళ్ఎపుప్డొసాత్రా అని నేను 
ఎదురుచూసుత్నన్పుప్డు కరోనా వచిచ్oది 

 “ఇంక ఎపుప్డొసాత్మో ఏమో...మాకూక్డా విసుగాగ్వుంది ఇంటోల్నే ఉండడం… విమానాలు తిరగాగ్నే వచేచ్సాత్ం” 
అంది జయ. 

పకిక్ంటోల్ పనమామ్యి శుభర్ం చేసుత్ంటే జయ పర్సాద వసుత్నాన్రేమోనని అతృతగా ఫోనేచ్శా. 
“మేం రావడంలేదు, కరోనా వలన జయంత కు సేన్హాకు ఆఫీస కు వెళాల్లిస్న అవసరం లేదట…ఇంటోల్ంచే పని 

చేయొచచ్ట హైదరాబాద లో ఉండడం దేనికి అని మనింటికి వసుత్నాన్రు … కోడలికి ఏదైనా అవసరం వసేత్ నినున్ 
అడగమని చెపాప్ ... బాబుతో ఒకక్తీ చేసుకోలేదు ఆఫీస పని కూడా ఉంటుంది కదా. కొంచం చూసూత్ వుండు” అంది. 
వాళుళ్ వచిచ్న రోజు నుండి బయటకే రాలేదు...నేను వెళిల్ పలకరిదాద్మా అనుకునే లోపల అందరం ఇళల్కు 
బంధీలమయాం. జయ కొడుకు కోడలు నాకు పెదద్గా పరిచయం లేదు కానీ బాలక్నీ నుండి రెండు మూడు సారుల్ 
పలకరించా… ఏమైనా అవసరమైతే అడగమని, తలూపింది కానీ ఎపుప్డూ ఏమీ అడగలేదు. నేను కిటికీ దగగ్ర 
వునన్పుప్డు పలకరింపుగా నవువ్తుంది సేన్హ, అంతే.                  
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ఆ చినాన్రి పేరు అనురాగ అట జయ చెపిప్ంది. ఆ కిటికీ దగగ్రకు నాకు తెలియకుండానే నేను వెళుతుంటాను… 
వాడిన్ చూడాడ్నికి ఎపప్డెపుప్డు ఎనిమిదవుతుందా అని చూసుత్ంటాను...వాళళ్మమ్ వాడిన్ ఎనిమిదికి బాగా ముసాత్బు చేసి 
కిటికీకి వాడిన్ అతికించి పాలుతార్పిసుత్ంది...తొమిమ్దికి టిఫిన తినిపిసుత్ంది. ఇంక పకక్నే కూరుచ్ని తనలాపాట్ప 
ముందేసుకుని పనిచేసుకుంటుంది. 

రోజూ ఇదే. కారయ్కర్మం... అనురాగ ని చూడటం నాకు ముఖయ్మైన దినచరయ్ గా మారింది … మా అబాబ్యిలతో 
మాటాల్డినా, ఇంకెవరితో మాటాల్డినా అనురాగ చరచ్వచేచ్ది. అనురాగ ను చూసుత్ంటే నా కొడుకుల చినన్పప్టి 
మధురజాఞ్పకాలు గురుత్కొచిచ్...పిలల్లు పెదద్వకుండా అలాగే ఉంటే ఎంత బావుండేది! ఎందుకుపెదద్గవుతారా? ఎందుకు 
దూరమవుతారా అనిపిసుత్ంది. మళీళ్ ఎపుప్డెపుప్డు పిలల్లు పెదద్గవుతారా అని తలుచుకునన్ రోజులిన్ గురుత్ చేసుకుని 
నవువ్కుంటాను. మనిషి నైజం ఇది. వునన్పుప్డు దేని విలువ తెలియదు.... లేనపుప్డు ఎంత కోరుకునాన్ దొరకదు. నా 
కొడుకులు కూడా జయంత వయసువాళేళ్. వాళల్కు పెళిల్ ఆలోచనేలేదు. లేకపోతే నాకు అనురాగ లాంటి ముదుద్లొలికే 
చినాన్రి మనుమడో, మనుమరాలో ఉండేది. పచ్ ఎంచేసాత్ం? పర్సుత్తానికి వునన్ ఆశీరావ్దం అనురాగ ను చూడడ్మే.... 
ఎడారిలాంటి ఒంటరితనంలో...మనలిన్ మనమే బంధించుకునన్ బందిఖానాలో… అనురాగ గొపప్ 
అదృషట్ం...అనుకుంటాను. ఈ బందిఖానా ఇంకెనాన్ళోల్...! ఆ తరావ్త పకిక్లేల్గా వెళిల్వాడిన్ చూడొచుచ్, ఎతుత్కోవచుచ్. 
రోజూ ననున్ చూసి నవువ్తాడు. సంతోషంతో కేకలేసాత్డు...రమమ్ని సైగచేసాత్డు, దా...దా అంటూ పిలుసాత్డు కాబటిట్ నా 
దగగ్రికి వసాత్డు… ఆవిధంగా నా మనసు లో అనురాగ పై ఆశలు మొదలయాయ్యి. పుసత్కం చదువుకుంటూ మధయ్లో 
వాడు కిటికీ దగగ్రునాన్డేమో అని చూసి రావడం. పైరమ లో సినిమా చూసూత్… మధయ్లో ఆపి వాడి కోసం కిటికీ దగగ్రకు 
వెళల్డం, వాడు అకక్డ లేకపోతే నిరాశగా అనిపించడం, వాడు కనపడితే చాలు మనసు తృపిత్గా సంతోషంగా 
అనిపించడం ఇవనీన్ నా లాంటి ధృడమైన వయ్కితవ్ం కలిగిన సతరీకి వుండొచుచ్నా? ఇది బలహీనతనా? నాలో నేను 
తరిక్ంచుకునాన్...కానీ నాకు సరైన సమాధానం తోచలేదు. ఏ విషయం అయినా శాంతి, సంతోషం కలిగించేది 
ఉనన్తమైందే దానిన్ అందుకోవడంలో బలహీనత ఏముంది? ననున్ నేను సమాధానపరుచుకోవడానికి పర్యతిన్ంచాను. 

అరథ్రాతిర్ రెండు గంటలకు జయ ఫోన....   “ఓహ నిదర్పోతుంటావుకదా! లేపక తపప్లేదు… 
 సేన్హ నానన్ గారికి చాలా బాగాలేదట...ఆయనకు ఒకసారి గుండెనొపిప్ వసేత్ ఏదో చేశారు నాకు సరిగాగ్ 

తెలియదు...వాళుళ్ వెంటనే హైదరాబాద అపోలో కు పోవాలి, అకక్డికి అనురాగ ను రానివవ్రట, పైగా కరోనా వుంది 
కదా … వాడిన్ ఎకక్డని వదులుతారు?  సేన్హ బంధువులు వచిచ్ రేపు అనురాగ ను తీసికెళతారు...అంతవరకు అనురాగ 
ను మీ దగగ్రుంచుకుంటారా? వాడేమీ మీకు ఇబబ్ంది పెటట్డు. హైదార్బాద లో ఉండగా వాడికి అలవాటే…” 

నిదర్మతుత్ వదిలింది.  
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“ఇందులో నాకు ఇబబ్ంది ఏమిటి జయా! వాడు నా దగగ్ర ఇబబ్ంది పడకుండా ఉంటే...ఎనిన్రోజులైనా నాకేమీ 
కషట్ంకాదు...పైగా చాలా సంతోషం కూడాను...సేన్హను బాబుకు ఏమివావ్లో అవనీన్ చెపిప్ వదిలి వెళళ్మని చెపుప్.” 
జయకు హామీ ఇచాచ్ను 

సేన్హ, జయంత చాలా జాగర్తత్లు చెపిప్ వాడి, బటట్లు, అవసరమైన మందులు, అనీన్ ఇచాచ్రు. 
“మీరు తిరిగి వచేచ్వరకు అనురాగ నాతోనే ఉంటాడు, ఎవరి దగగ్రికీ వాడిన్ పంపవలసిన అవసరం లేదు. 

నిశిచ్ంతగా వుండు సేన్హా...నానన్గారి కెలా వుందో ఫోనెచ్యియ్. అంతా మంచిగా జరుగుతుందిలే... దిగులుపడకు” 
అనాన్ను.   

కనీన్ళుల్ నింపుకుని నిదర్పోతునన్ అనురాగ ను నా మంచం మీద పడుకోబెటిట్. ముదుద్పెటుట్కుని వాడిన్ వదలలేక 
నిలబడిపోయింది. “అమామ్ ఏమైనా ఇబబ్ంది పెడితే చెపప్ండి…విధిలేని పరిసిథ్తిలో మీకు శర్మ కలిగిసుత్నాన్ము” అనాన్డు 
జయంత 

“లేదు...జయంత   మీ అమమ్ దగగ్ర వదలడానికి బాధపడతారా, ఇబబ్ంది పడతారా? లేదుకదా! అలాగే 
అనుకోండి. అనురాగ ను నా దగగ్రుంచుకోవడం నాకు చాలా ఆనందం. సరేనా! వెళిల్ మామగారిని చూసుకోండి. రోజూ 
ఫోనోల్ అనురాగ విషయాలు మాటాల్డుకోవచుచ్.” 

కలా. నిజమా...అరథ్ంకాలేదు కాసేపు. ఏదైనా మనసులో తీవర్ంగా కోరుకుంటే జరుగుతుందేమో …!  అనురాగ 
తలపై చేయివేసి వాడి నుదుటిపై పడడ్ జుటుట్ను సవరిసుత్ంటే...మనసంతా హాయి నిండింది. అమాయకతవ్ం నిండిన 
నిషక్లమ్షమైన పసిపిలల్లే లేకపోతే ఈ పర్పంచంలో ఆనందం ఏముంది?   
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