ನನ್ನ ಹೀರ�ೋ ನೀನು
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“ನನ್ನ ಹೀರ�ೋ ನೀನು” ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಇಂಟರ್-ಏಜನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕ�ೋಸ�ೋಶಿಯಲ್ ಸಪ�ೋರ್ಟ್
ಇನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ (IASC MHPSS RG) ನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು IASC MHPSS RG ನ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಲವಾರು ಪರಿಣಿತರು, ಮತ್ತು ೧೦೪ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರು, ಪ�ೋಷಕರು,
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ�ೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು
ಅಳೆಯಲು, ಅರಾಬಿಕ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರ
ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಆದರಿಸಿ, ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕ�ೋವಿಡ್
-೧೯ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪ�ೋಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ,
ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ೧೭೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು, ಪ�ೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಕ�ೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪ�ೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಥೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
IASC MHPSS RGಯು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಹೆಲೆನ್ ಪಟುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
©IASC, 2020. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಬುಷನ್-ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್-ಶೇರ್ ಅಲೈಕ್ ೩.೦ ಪರವಾನಗಿ ( CC BYNC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo) ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ,
ಮೂಲ ರಚನೆಕಾರರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದು, ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಬಳಸಬಹುದು.
ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ರಾಮನ್.
ಈ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು ಆರ್ ಎನ್ ವಿಜಯ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಎಚ್. ಎಸ್. ಸುಧೀರ
ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅನುವಾದವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಕ�ೋವಿಡ್೧೯ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುನ್ನುಡಿ
“ನನ್ನ ಹೀರ�ೋ ನೀನು” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನ ವೈರಸ್ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಭಾದಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
“ನನ್ನ ಹೀರ�ೋ ನೀನು” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರು, ಪ�ೋಷಕರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಗು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪಿಗಾಗಿ
ಓದಬಹುದು. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ, ಪ�ೋಷಕರ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆರವಿಲ್ಲದೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. “ಹೀರ�ೋಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು”
ಎಂಬ ಪೂರಕ ಕೈಪಿಡಿ (ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು) COVID-19 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು
ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲದೇ, ಪುಸ್ತಕ-ಆಧಾರಿತ ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.

ಅನುವಾದಗಳು
ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅರಾಬಿಕ್, ಚೈನೀಸ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ರಶಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳ ಅನುವಾದವನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್
ಗ್ರೂಪ್ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಅನುವಾದಕ್ಕಾಗಿ IASC ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್
ಸೈಕ�ೋಸ�ೋಶಿಯಲ್ ಸಪ�ೋರ್ಟನ್ನು (MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail.com) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುವಾದವು IASC ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅನುವಾದ ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
• ನೀವು ನಿಮ್ಮ (ಅಥವಾ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಿನ್ಹೆ (ಲ�ೋಗ�ೋ) ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.
• ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ (ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಬದಲಾವಣೆ), IASC ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ
ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, IASC ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
• ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮನಾದ
ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಹೊಂದಬಲ್ಲ ಪರವಾನಗಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ https://creativecommons.org/
share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
• ನೀವು ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. “ಈ ಅನುವಾದ/ರೂಪಾಂತರವನ್ನು
ಇಂಟರ್-ಏಜನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ (IASC) ರಚಿಸಿಲ್ಲ. IASCಯು ಈ ಅನುವಾದದ/ರೂಪಾಂತರದ ನಿಖರತೆಯ
ಹೊಣೆ ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಪ್ರತಿ “ಇಂಟರ್-ಏಜನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ನನ್ನ ಹೀರ�ೋ ನೀನು:
ಮಕ್ಕಳು ಕ�ೋವಿಡ್-೧೯ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಹ�ೋರಾಡಬಹುದು! ಪರವಾನಗಿ: CC BY-NC-SA 3.0 IGO ಇದರ ಮೂಲ
ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.”

ಸಾರಾಳ ಅಮ್ಮ ಅವಳ “ಹೀರ�ೋ”, ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆ
ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಆದರೂ, ಸಾರಾಳ
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಈ ಕೊರೊನ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಮದ್ದು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
“ಅಮ್ಮ, ಈ COVID-19 ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ?”, ಸಾರಾ
ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿದಳು.
“ಈ COVID-19, ಅಥವಾ ಕೊರೊನ ವೈರಸ್, ಎಷ್ಟು
ಚಿಕ್ಕದೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದು,” ಉತ್ತರಿಸಿದಳು
ಸಾರಾಳ ತಾಯಿ. “ಆದರೆ, ಸ�ೋಂಕಿರುವ ಜನ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ
ಅಥವಾ ಸೀನಿದಾಗ, ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ
ಸ�ೋಂಕಿರುವವರಲ್ಲಿ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.”
“ನಮಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋರಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?”
“ನಾವು ಹ�ೋರಾಡಬಹುದು,” ಎಂದಳು ಸಾರಾಳ ಅಮ್ಮ.
“ಸಾರಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ
ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ
ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು.
ನೀನು ನನ್ನ “ಹೀರ�ೋ” ಆಗಬೇಕು.”

ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಾರಾಗೆ ತಾನು ಹೀರ�ೋ ಎಂದು ಅನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಹ�ೋದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಏನ�ೋ
ಬೇಜಾರು. ಶಾಲೆಗೆ ಹ�ೋಗುವ ಆಸೆ, ಆದರೆ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು.
ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ನ�ೋಡುವ ಬಯಕೆ ಆದರೆ ಅದು
ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಈ ಕೊರೊನ ವೈರಸ್, ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು
ಹೆದರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
“ಹೀರ�ೋಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನಿದೆ?”
ಎಂದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗಿದಳು.
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯ ಧ್ವನಿ ಇವಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯಿತು.
“ಯಾರಲ್ಲಿ?” ಸಾರಾ ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಳು.
“ಸಾರಾ, ನಿನಗೆ ಹೀರ�ೋ ಆಗಲು ಏನು ಬೇಕು?” ಆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿತು.
“ನನಗೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬೇಕೆಂದು
ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು…” ಎಂದಳು ಸಾರಾ.
“ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು?” ಆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿತು.
“ನನಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕು… ಅದಕ್ಕೆ
ಜ�ೋರು ಧ್ವನಿಯಿರಬೇಕು…ಅದು ನನ್ನೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು!”
ಸರಕ್ಕನೆ ಏನ�ೋ ಅದ್ಭುತ, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿತು…

“ನೀನು ಯಾರು?” ಹೆದರಿ ಕೇಳಿದಳು ಸಾರಾ.
“ನಾನು ಏರಿಯೊ,” ಆತ ಹೇಳಿದ.
“ನಾನೆಂದೂ ಏರಿಯೊನನ್ನು ನ�ೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ,”
ಎಂದಳು ಸಾರಾ.
“ಓಹ�ೋ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ
ಇದ್ದೆ,” ಉತ್ತರಿಸಿದ ಏರಿಯೊ. “ನಾನು ನಿನ್ನ
ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಬಂದೆ.”
“ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ… ನಾನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ
ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಕೊರೊನ ವೈರಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ
ಹೇಳಬಹುದು!” ಸಾರಾ ಉದ್ಗರಿಸಿದಳು. “ನಾನು
ಹೀರ�ೋ ಆಗಬಹುದು! ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲು, ಏರಿಯೊ,
ಈ ಕೊರೊನ ವೈರಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತನ್ನು
ಸುತ್ತಬಹುದೇ?”
“ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ, ಸಾರಾ,” ಎಂದ ಏರಿಯೊ.
“ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ನಿನಗೆ
ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ.”

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸಾರಾ, ಏರಿಯೊನ ಬೆನ್ನೇರಿ, ಅವಳ ಕ�ೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದೆಡೆಗೆ
ಹಾರಿದರು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳತ್ತ ಹಾರುತ್ತಾ ಚಂದ್ರನಿಗೆ “ಹಲ�ೋ” ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳಿರುವ
ಒಂದು ಸುಂದರ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು
ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಆಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನ�ೋಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು
ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದಿಂದ ಚೀರಿದರು.
“ಸುಸ್ವಾಗತ, ನಾನು ಸಲೀಂ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದ ಒಬ್ಬ. “ನೀವು
ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ? ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ,
ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರಬೇಕು!”
“ನಾವು ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ�ೋದು!”
ಸಾರಾ ಹೇಳಿದಳು. “ನಾನು ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಇವನು
ಏರಿಯೊ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರನ್ನು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಈ ಕೊರೊನ ವೈರಸ್
ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ನಾವೆಲ್ಲರೂ…”
“ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ
ತೊಳೆಯಬೇಕು!” ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ ಸಲೀಂ. “ಸಾರಾ, ನಮಗದು
ಗೊತ್ತು. ನಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಯೊಳಗೆ
ಕೆಮ್ಮುತ್ತೇವೆ -- ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿದಾಗ ಕೈ
ಕುಲುಕುವ ಬದಲು ಕೈ ಬೀಸುತ್ತೇವೆ. ಆದಷ್ಟೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ
ಇರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ
ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.”
“ಓಹ್! ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ,” ಎಂದ
ಏರಿಯೊ. “ಅವರಿಗೆ ವೈರಸ್ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ… ಅವರು
ನನ್ನನ್ನು ನ�ೋಡಬಹುದು! ಬನ್ನಿ, ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೇರಿ, ಆದರೆ
ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ -- ಅವು ಒಂದು
ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿವೆ!”

ಏರಿಯೊ, ಸಲೀಂ ಮತ್ತು ಸಾರಾರನ್ನು
ತನ್ನ ಎರಡೂ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ.
ಅವನು ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ, ಕೂಗಿ
ಹಾಡಿದ! ಸಲೀಂ ಇತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ನ�ೋಡಿ ಚೀರಿದ.
“ಹ�ೋಗಿ, ಮನೆಯೊಳಗೇ
ಇರುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹೇಳಿ! ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇತರರ ಕ್ಷೇಮ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!”
ಜನರು ತಾವು ನ�ೋಡಿದರ ಬಗ್ಗೆ
ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಇವರಿಗೆ
ಕೈಬೀಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿರಲು
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಏರಿಯೊ ಗಗನದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ.
ಸಲೀಂ ಹರ್ಷದಿಂದ ಕೂಗಿದ.
ಮೇಲೆ ಮೋಡದೊಳಗೆ ಒಂದು
ವಿಮಾನ ಹಾರಿತು. ಅದರೊಳಗಿದ್ದ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇವರನ್ನು
ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನ�ೋಡಿದರು.
“ಜನರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ
ದಿನಗಳಾದರ�ೋ
ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು
ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು,” ಎಂದ ಸಲೀಂ.
“ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು
ತಮ್ಮ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ನಾವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.”
“ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾದಂತಿದೆ,”
ಎಂದಳು ಸಾರಾ. “ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ.”
“ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಯ ಮತ್ತು
ಗೊಂದಲವಾಗಬಹುದು, ಸಾರಾ,” ಏರಿಯೊ ಹೇಳಿದ.
“ನನಗೆ ಭಯವಾದಾಗ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ -ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉಗುಳುತ್ತೇನೆ!”
ಏರಿಯೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಉಗುಳಿದ.
“ಭಯವಾದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ?” ಏರಿಯೊ
ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳಿದ.

“ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇನ�ೋ ಅವರನ್ನು
ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ,” ಉತ್ತರಿಸಿದಳು ಸಾರಾ.
“ನಾನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯಂತೆ ನನಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೆ
ಕ್ಷೇಮವೆನಿಸುತ್ತೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದ ಸಲೀಂ. “ನಾನು
ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೀನಿ. ನಾನು, ಅವರಿಗೆ ಕೊರೊನ
ವೈರಸ್ ಹರಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಇವಾಗ ಅಪ್ಪಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೂ
ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ಶನಿವಾರ-ಭಾನುವಾರ ಅವರನ್ನು ನ�ೋಡಲು
ಹ�ೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಈಗ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ನಾವು ಹ�ೋಗಲ್ಲ.”
“ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಫ�ೋನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ?” ಸಾರಾ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು
ಕೇಳಿದಳು.
“ಓಹ್, ಮಾಡಬಹುದು!” ಎಂದ ಸಲೀಂ. “ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ
ಫ�ೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು, ಮನೇಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ.”
“ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನ ನ�ೋಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ
ಬೇಜಾರಾಗ�ೋದು ಸಹಜ,” ಏರಿಯೊ ಹೇಳಿದ. “ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ
ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನಿತರ
ಹೀರ�ೋಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ?”
“ಹ್ಞೂ!” ಸಾರಾ, ಸಲೀಂ ಇಬ್ಬರೂ ಚೀರಿದರು.
“ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಸಾಶಾಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ,” ಎಂದ
ಏರಿಯೊ. “ಹ�ೋಗ�ೋಣ ನಡೀರಿ!”

ಹೀಗೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯತ್ತ ಹಾರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗೆ
ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೂ
ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಏರಿಯೊ ಮತ್ತು ಅವನ ರೆಕ್ಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನ�ೋಡಿ ನಕ್ಕಳು.
“ಏರಿಯೊ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು ಆ ಹುಡುಗಿ. “ನಾವು ಒಂದು
ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ
ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಿ. ನೀನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ?”
“ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸಾಶಾ”, ಎಂದ ಏರಿಯೊ.
“ಅಬ್ಬಾ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ
ತ�ೋರಿಸಬಹುದು. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ
ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು”
“ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಏನು?” ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಳು ಸಾಶಾ.
“ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗ�ೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಿನಿಂದ
ನೀನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡಬಾರದು ಅಂತ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೀಯ”, ಎಂದ ಏರಿಯೊ.
ಹೌದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಹುಷಾರಾಗ�ೋವರೆಗೂ ಅವರ ಕ�ೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ,”
ಉತ್ತರಿಸಿದಳು ಸಾಶಾ.

“ಆದ್ರೂ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ! ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ನಮ್ಮ ತ�ೋಟದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ
ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲದೇ,
ಶಾಲೇನೂ ಮುಚ್ಚಿರ�ೋದ್ರಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಏನಾದ್ರು ಕಲಿತೀವಿ.
ಮೊದ್ಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ�ೋಕೆ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ
ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ.”
“ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಸಾಶಾ,” ನುಡಿದ
ಏರಿಯೊ. “ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರೋ ಆಟ-ಪಾಠ
ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಹೀರ�ೋ!”
“ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿಯಾ?” ಸಲೀಂ ಕೇಳಿದ.
“ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಡ್ತೀವಿ,” ಸಾಶಾ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು. “ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜಾಸ್ತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಗ ಕ್ಷಮೆ
ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ಅದರಿಂದ ನಮಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಿತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೂ
ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನದೇ ಸಮಯ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಹಾಡು
ಹೇಳ�ೋದು, ನೃತ್ಯ ಮಾಡ�ೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ! ಕೆಲವು
ಸಾರಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರನ್ನೂ ಕರೀತೀನಿ…”
“ಆದ್ರೆ, ಏರಿಯೊ, ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರ�ೋರು ಅಥವಾ
ಮನೆನೇ ಇಲ್ದೇ ಇರ�ೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?” ಸಾರಾ
ಕೇಳಿದಳು.
“ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಸಾರಾ,” ಎಂದ ಏರಿಯೊ. “ನಡೀರಿ,
ಹ�ೋಗಿ ನ�ೋಡ�ೋಣ.”

ಸಾಶಾಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟರು. ಗಾಳಿ
ಬಿಸಿಯಾದಂತೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು
ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದರು.

ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಂಪೆಯ ಜನರನ್ನು ನ�ೋಡಿದರು. ಒಬ್ಬ
ಹುಡುಗಿ ಅವರನ್ನು ನ�ೋಡಿ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೈ ಬೀಸಿದಳು.
“ಓಹ್ ಏರಿಯೊ! ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ನ�ೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು!” ಎಂದು
ಚೀರಿದಳು. “ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ದೂರ
ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ
ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನನಗೆ
ಇಷ್ಟ! ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೈಲಾ.”
“ನಮಸ್ತೆ ಲೈಲಾ! ನಾನು ಸಾರ, ಮತ್ತು ಈತ ಸಲೀಂ,” ಸಾರಾ
ಕೂಗಿದಳು. “ನೀನು ಕೊರೊನ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ
ಇದಿಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಿಯಾ?”
“ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ!” ಲೈಲಾ ಹೇಳಿದಳು.
“ನೀವು ಕೂಡ ಮೊಣಕೈಯೊಳಗೆ ಕೆಮ್ಮ್ತೀರಾ?” ಕೇಳಿದ ಸಲೀಂ.
“ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ�ೋದು ತ�ೋರಿಸ್ತೀಯಾ?” ಲೈಲಾ ಕೇಳಿದಳು.
ಸಲೀಂ ಅದನ್ನು ತ�ೋರಿಸಿದ.
“ನಾವು ಇದನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ,
ಆದ್ರೂ ನನಗೊಂದು ಚಿಂತೆ,” ಎಂದಳು ಲೈಲಾ. “ನಾನು ಅದನ್ನು
ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ�ೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು
ಸತ್ತೇ ಹ�ೋದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಕೊರೊನ
ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರಂತೆ, ನಿಜಾನಾ?”

ಏರಿಯೊ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟು ಕೆಳೆಗೆ ಕೂತ.
“ಹ್ಞೂ, ಪುಟ್ಟ ಹೀರ�ೋಗಳೇ, ಇದು ವಿಚಿತ್ರ,” ಎಂದ ಏರಿಯೊ.
“ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ರ�ೋಗದಿಂದ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ
ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿ ಸಾಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇ
ನಾವು, ವಯಸ್ಸಾದವರ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರ�ೋಗವಿರುವವರ ಸುತ್ತ
ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಹುಷಾರು
ತಪ್ಪಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾದಾಗ,
ಅಥವಾ ಆತಂಕವಾದಾಗ, ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಾಗವನ್ನು
ನೆನೆದರೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಬಹುದು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಾ?”
ಅವರೆಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಏರಿಯೊ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ
ಯಾವುದಾದರ�ೋ ಸುರಕ್ಷಿತವೆನಿಸುವ ಜಾಗವನ್ನು ನೆನೆಯಲು
ಹೇಳಿದ.
“ನಿಮಗೆ ಎಂದಾದರ�ೋ ಸುರಕ್ಷಿತವೆನಿಸಿದ ಕ್ಷಣವನ್ನು
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ,” ಎಂದ ಏರಿಯೊ.
ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹೇಗೆನಿಸಿತು ಎಂದು
ಕೇಳಿದ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರನ್ನು ಆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ
ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಡನೆ ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು
ಕೇಳಿದ.
“ನಿಮಗೆ ಭಯ ಅಥವಾ ದುಃಖವಾದಾಗ ಈ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ
ಹ�ೋಗಬಹುದು,” ಎಂದ ಏರಿಯೊ. “ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ.
ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೆನಪಿಡಿ, ನನಗೆ ಮತ್ತು ಹಲವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕರೆ ಇದೆ. ಇದೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.”

“ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಬಹುದು,” ಎಂದಳು ಲೈಲಾ.
“ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಲೈಲಾ,” ಎಂದ ಏರಿಯೊ. “ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ನೀನೂ ಬರುವೆಯಾ?”
ಲೈಲಾ ಏರಿಯೊ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಹೊಸ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಹ�ೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ಲೈಲಾ ಬರಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರಾಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆರವಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೆಲ್ಲನೆ, ಏನೂ ಹೇಳದೆ, ಹಾರಿದರು. ತನ್ನ ಹೊಸ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದು
ಲೈಲಾಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.

ಹಿಮ ತುಂಬಿದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು
ಶುರುವಾಯಿತು. ಏರಿಯೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಿಗೆ
ಬಂದಿಳಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಝರಿಯ
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು.
“ಏರಿಯೊ!” ಎಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕರೆದು ಕೈ ಬೀಸಿದನು.
ಕಿಮ್ ಗೆ ಹಲ�ೋ ಹೇಳಿ, ಏರಿಯೊ ಮಕ್ಕಳೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ
“ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಕೊರೊನ ವೈರಸ್ ಬಂದು
ಗುಣವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ”
ಎಂದ.
“ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು?” ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದ ಸಲೀಂ.
“ನಾನು ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೈ
ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದವರೆಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಆಟ ಆಡಲು
ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ,” ಎಂದ ಕಿಮ್. “ಆದರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ನ�ೋಡಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಅಜ್ಜಿಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹ�ೋಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾದಿಯರು ಅವರನ್ನು
ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ
ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಣಮುಖರಾದೆವು.”

“ನಾನು ಕಿಮ್ ನ ಗೆಳೆಯ,” ಎಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ. “ಕೇವಲ ಕಿಮ್ ಗೆ ಕೊರೊನ ವೈರಸ್
ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ನಾವು ದಿನಾಲೂ ನ�ೋಡದಿದ್ದರೂ
ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಬಹುದೆಂದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ!”
“ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ದೂರವಿರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು
ಬಹು ಮುಖ್ಯ” ಎಂದ ಏರಿಯೊ.

“ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು,” ಎಂದಳು ಲೈಲಾ.
“ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹ�ೋಗಬಹುದು,” ಎಂದ ಸಲೀಂ.
ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹ�ೋಗುವ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಾರಾ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದಳು. ಅವರು ಈ ಸಾಹಸವನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು.
ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನ�ೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾರಾ ದುಃಖಿತಳಾದಳು. ಆದರೆ ಕಿಮ್ ನ ಗೆಳೆಯ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆದು
ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಳು. ಕೇವಲ ಜನರನ್ನು ನ�ೋಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ.

ಏರಿಯೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ತಂದು
ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಾ ಮಲಗುವವರೆಗೂ ಕಾದಿದ್ದನು.
“ನಾಳೆ ಪುನಃ ಇದೇ ರೀತಿ ಹ�ೋಗ�ೋಣವೇ?”
ಸಾರಾ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದಳು.
“ಇಲ್ಲ ಸಾರಾ. ಇದು ನೀನು ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ
ಸಮಯ,” ಎಂದ ಏರಿಯೊ.
“ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಕೈ
ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ
ಇರುವುದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬಹುದು. ನಾನೆಲ್ಲೂ ದೂರ
ಹ�ೋಗಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ
ಹ�ೋದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ.”
“ನೀನು ನನ್ನ ಹೀರ�ೋ,” ಎಂದು
ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದಳು.
“ನೀನೂ ನನ್ನ ಹೀರ�ೋ ಸಾರಾ. ನಿನ್ನನ್ನು
ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲಾ ನೀನು ಹೀರ�ೋ,”
ಅವನೆಂದ.

ಸಾರಾ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದಳು. ಅವಳು ಮಾರನೆಯ
ದಿನ ಎದ್ದಾಗ ಏರಿಯೊ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ
ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗಿ, ತಾನು ಈ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ನ�ೋಡಿ,
ಕಲಿತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚಿತ್ರಿಸಿದಳು. ತಾನು ಬರೆದ
ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಓಡಿದಳು.
“ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು
ಹೀರ�ೋಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ!” ಎಂದಳು ಸಾರಾ.
“ಅಮ್ಮಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.”
“ಓಹ್ ಸಾರಾ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ!” ಎಂದಳು
ಅವಳ ತಾಯಿ. “ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು, ಹೀಗೆ
ಹಲವು ಹೀರ�ೋಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕೊರೊನ
ವೈರಸ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೀರ�ೋಗಳಾಗಬಹುದೆಂದು ನೀನು
ನನಗೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ
ಹೀರ�ೋ.”

