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అసలు జరిగిందేమిటంటే..
గత డిశంబర లో కిర్ందటి నెల మా రెండో మనవరాలు బారసాలకి డాలస వెళాళ్ం కదా!. అపుప్డేమో ఆ సరదా
అయిపోయాక నేనేమో హూయ్సట్న వచేచ్శాను కదా! మరి మా కీవ్న వికోట్రియా గారు ‘నేను పది రోజుల పాటు
బాలింతరాలిని చూసుకోవాలి. నువెవ్ందుకూ ఇకక్డ?’ ..అంటే నేను ఏదో వేసట్ ఫెలో ని అనే అరధ్ంలో చెపీప్, చెపప్కుండా
ననున్ హూయ్సట్న పంపించేసి, తను అకక్డే ఉండిపోయింది కదా.
ఆ పది రోజుల తరావ్త అంటే జనవరి 6, 2021 న డాలస లోనే మా బావ మరిది పుటిట్న రోజు పండగ నాడు,
టీవీలో టర్ంప గారు రెచచ్గొటట్గా రెచిచ్పోయి సెనేట & కాంగెర్స సభుయ్లు వైస పెర్సిడెంట మైక పెనస్ గారితో సహా
అందరూ కలిసి టర్ంప గారు ఎనిన్కలలో ఓడినటుట్ అధికారిక తీరామ్నం చేసుత్నన్పుప్డు ఏకంగా మా అమెరికా కేపిటల
భవనానేన్..అంటే పారల్మెంట భవనానేన్ ముటట్డించి, పోలీసులని దాటుకుని లోపలికి వెళిళ్పొయి రచచ్ రచచ్ చెయయ్డం
కళళ్పప్గించి చూశాం.

అకక్డ ఏ క్షణంలో ఎవరి హతయ్ జరుగుతుందో తెలియని ఉతక్ంఠతో అమెరికా అంతటా

నిరాఘ్ంతపోయిన ఘటన.
ఆ మరాన్డు నేనూ, మా అబాబ్యీ, మా ఆవిడా హూయ్సట్న వచేచ్శామా....ఆ మరాన్డనమాట మా కీవ్న వికోట్రియా
మళీళ్

హాసిప్టల

లో

ఉదోయ్గానికి

తిరిగి

వెళీళ్,

వెళళ్గానే

వాళుళ్

వేకీస్న..ఇండియాలో

టీకా

అంటాం

కదా...అదనమాట....ఈ కోవిడ -19 కి వచిచ్న కొతత్ వేకీస్న రెండో డోస ఇచాచ్రు. తను మొదటి డోస తీసుకుని పది
రోజులయింది. రెండో డోస మరాన్డు తను కాసత్ వంకరలు పోయి ఒళుళ్ విరుచుకుంటూ...ఏమిటో ఒళళ్ంతా నొపిప్గా
ఉంది, కాసత్ జవ్రం కూడా వచిచ్ందేమో అంటుంటే అదేదో ఆ రెండో డోస వేకీస్న బాపతు అనే అనుకునాన్ం. అలా
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అనుకుంటూ ఉండగానే డాలస నించి మా అమామ్యి పిలిచింది. “అమామ్, మొనన్ నువువ్ మా ఇంటోల్ ఉనన్పుప్డు నినున్
పలకరించడానికి వచిచ్నాయనకి కోవిడ పాజిటివ ట” అని చెపప్గానే

మాకు అనుమానం వచేచ్సింది. టెంపరేచర

చూదాద్ం అనుకుంటే ఇపప్టి దాకా మా ఇంటోల్ ఆ అవసరమే రాలేదు. అంచేత అరజ్ంటుగా వెళిల్ ఎందుకైనా మంచిది అని
కాసత్ ఖరీదు అయినా అతయ్ంత సొగసుగా ఉండే

ఒక థెరామ్ మీటర కొనుకొక్చాచ్ను. అది సొగసుగానే ఆవిడకి కాసత్

టెంపరేచర ఉంది అని చూపించగానే నాకూ ఒళుళ్ వేడెకిక్ంది.
వెంటనే మా ఆవిడ వేకీస్న వేయించేసుకునాన్ం అదా అని అశర్దధ్ చెయయ్కుండా తను పని చేసే హాసిప్టల లో కోవిడ
టెసట్ చేయించుకోగానే అది పాజిటివ వచిచ్ంది. ‘ఓరి నాయనోయ” అని పెదద్ పండగ నాడు నేను కూడా కోవిడ పరీక్ష
చేయించుకుని ‘మమ’ అనిపించేసుకునాన్ను. ఈ లోగా మా అమెరికా కోటా పదద్తి పర్కారం నాకు వేకీస్న ఫిబర్వరి 8
నాడు వేకీస్న ఎయయ్డానికి ముహూరత్ం పెటాట్రు. ఇంతలోనే ఏదో కొంప ములిగిపోయినటుట్ ఈ దికుక్మాలిన కరోనా
తొందర పడిపోయింది. మా ఆవిడ విషయంలో కూడా ఇంకా వేకీస్న వేయించుకుంటూ ఉండగానే ఈ కరోనాకి అదే
తొందర.
వేకీస్న వేయించుకోడానికి ఇపుప్డు నా అంతట నేనే ధైరయ్ంగా వెళుత్నాన్నంటే నాకు బాగా చినన్పప్టి సంగతి ఒకటి
గురుత్కొచిచ్ంది. వేసవి శలవులోల్ ఒక సారి మా మేనతత్ ఉండే దొంతమూమ్రు దుంపల బడిలో పలక మీద అ, ఆ లు
దిదుద్తూ ఉండగా ఓ పెదద్ పాలికాపు వచిచ్ మా మేషాట్రు చింతా దీకిష్తులు గారితో “కుసింత టయానికి టీకాలమామ్యి
ఇసూక్లికి ఒసాత్రట. పిలగాలల్కి మశూచికీ, మలేరియాకీ టీకాలు ఏసాత్రటండి’ అని చావు కబురు చలల్గా చెపప్గానే ఉనన్
పది మంది పిలల్లం ఉండేలు దెబబ్కి పిటట్లు పారిపోయినటుట్ పారిపోయాం. పారిపోయాం అనుకునాన్ం కానీ, ఊళోళ్ ఉనన్
పెదద్లూ, పాలికాపులూ అందరూ కలిసి చెటల్ మీదా, గడిడ్ మేటల్లోనూ దాకుక్నన్ మమమ్లిన్ పటుట్కుని ఇదద్రు కిర్సిట్యన
నరుస్లు అందరికీ సూది మందు వేశేశారు. వేసూత్, వేసూత్ వాళుళ్ వాళుళ్ నవవ్డం, మేము ఏడవడం...అంతా గోల, గోల.
ఆ తరావ్త వారం రోజులు జవ్రం. కానీ ఈ సారి జవ్రం వసేత్ ఎనాన్ళుళ్ ఉంటుందో తెలియదు మరి. నాలుగైదు రోజులు
జబబ్ వాపు మటుకు ఖాయం.
మనం ఎంత జాగర్తత్గా ఉనాన్ ఈ కోవిడ-19 తనంతట తనే రాజు అంకుల, గడిడ్ కోయు గోమేజ, రిఫిర్జిరేటర
రిపేరు వాడూ, ఇలా దశావతారాలలో ఏదో రూపంలో మనింటికే రావచుచ్ను అనేది ఈ కథలో మొదటి గుణపాఠం.
అయితే....కోవిడ సోకినంత మాతార్న మరీ అంత కంగారు పడిపోకుండా నిదానంగా పర్వరిత్ంచాలి సుమా అనేది అసలు
నీతి. కీవ్న గారికి కాసత్ టెంపరేచర వలన అనుమానం వచిచ్ పరీక్ష చేయించుకోబటిట్ తెలిసింది కానీ మాకు కోవిడ
వచిచ్నటుట్గా ఏ విధమైన అవలక్షణాలూ లేవు. లక్షణం గానే ఉనాన్ అయినా...రోజూ ఒకటికి రెండు సారుల్ టెంపరేచర
చూసుకోవడం అందరికీ మంచిది. వీలుంటే ఆకిస్జన లెవెల కూడా చెక చేసుకోవడం మంచిది. దానికి ఓ చినన్ నలల్ డబాబ్
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లాంటిది మా అమామ్యి కొనిపెటిట్ంది. వినాయకుడి బొడుడ్లో వేలు పెటిట్నటుట్ అందులో వేలు పెడితే అది కరవదు సరి
కదా, ఎలా తెలుసుత్ందో కానీ మన రకత్ం లో పార్ణ వాయువు ఎంత శాతం ఉందో మిలమిల లాడే ఆకు పచచ్ అక్షరాలలో
మనకి చూపించేసుత్ంది. బాగా తకుక్వ ఉంటే అది అరుసుత్ందిట. మన కేసులో ఆకిస్జన 99% ఉంది కాబటిట్ దాని అరుపు
వినపడ లేదు. కరోనా వసేత్ మొదటి అవలక్షణాలలో జవ్రం, ఆకిస్జన తగగ్డం ముఖయ్మైనవి. దగుగ్, రొంప, చీటికీ మాటికీ
రెసట్ రూమ ఎలా ఉందో చూసి రావడం లాంటివి మరి కొనిన్.
ఇంటోల్ పటట్పు రాణికి అయినా, పని మనిషికి అయినా ఏ ఒకక్రికి కరోనా సోకినా చెపాప్ పెటట్కుండా అది ఆ
ఇంటోల్నే ఉనన్ మహారాజుకీ, వంట మనిషికీ కదా సోకి తీరును. ఈ ‘సామాజిక నాయ్యాని’కి మెగా సాట్ర తో సహా ఎవరూ
అతీతులు కాదు...ఒకక్ మా అబాబ్యి తపప్. ఎందుకంటే ఎందుకో ఆ యువకుడికి కోవిడ నెగెటివ.
నా పెర్వేటు కాల్సు ఏమిటంటే ......మాసక్ పెటుట్కోడం ఈ వైరస మనకి రాకుండా ఉండడం కంటే మనం ఊపిరి
బయటకి వదిలినపుప్డు పకక్న ఉనన్వాళళ్కి వాయ్పించకుండా ఉండడం కోసం కదా!. అంచేత ఇది వరకూ టర్ంప గారు
మాసూక్ లేదు, గాడిద గుడూడ్ లేదు అని పర్వచించినా, ఇపుప్డు బైడెన గారు మాసక్ పెటుట్కోండి బాబోయ అని అరిచి గీ
పెడుతునాన్, దేశంలో 80 శాతం జనాభా కి పైగా వేకీస్న వేసే దాకా మాసక్ పెటుట్కుని, కనీసం ఆరు అడుగుల దూరం
పాటించడం మనకే మంచిది. పైగా ఈ వైరస కొతత్ రూపాలు మరీ ఎకుక్వ గా వాయ్పిసాత్యి..ట. మీకు కోవిడ రాకుండా
నేనూ, నాకు రాకుండా మీరూ ముసుగు వీరులు అయితేనే అందరికీ మంచిది. అనన్టుట్ మరేచ్పోయాను. ఇవాళ ఎనిన్
సారుల్ చేతులు సబుబ్తో కడుకుక్నాన్రూ?
చెపొప్దూద్....పాత సంవతస్రం 2020 వెళిల్ పోగానే హమమ్యయ్ అనుకుని సంతోషపడాడ్ను. ఇపుప్డు ఈ 2021 లో
ఈ దికుక్మాలిన కోవిడ -19 నాకే వచిచ్ పోయింది కాబటిట్ “హమమ్యయ్ , ఇక బెంగ లేదు. అది మన జోలికి మళీళ్ రాదు
కదా అని ఆనందిసుత్నాన్ను. ఇపుప్డు నేను ‘కోవిడ వీరుడు” అనే బిరుదు కి అరహ్త సంపాదించుకునాన్ను. మరొక మాట
కూడా చెపొప్దూద్. అమెరికావ్రంటీన లో ఉనన్ పదిహేను రోజులూ నేను గాన గంధరువ్డి ని తలుచ్కోని రోజు లేదు.
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