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దిన వారాలతో సంబంధాలు తెగిపోయి, పగలు రాతిర్ అనే కొలమానాలతో మాతర్మే రోజులు గడుసుత్నాన్యి. యుదధ్ పర్ణాళికన గటుల్ 
తుడుసూత్ తుడుసూత్ వెళోత్ంటే ఎదురుగా అదద్ంలో నా మొహం నాకే వింతగా కనిపించింది. క్షణ కాలం నేనేనా అని తేరి పారా చూసుకునాన్. 
కనుబొమమ్ల మధయ్ ముడి వీడనంటే వీడను అంటోంది. చేతిలో ఉనన్ ఆయుధాలు అనిన్ తయ్జించి, తదేకంగా ననున్ నేనే చూసుకునాన్, తేడా 
తెలుసుకుందామని. టెనష్న మింగినటుట్ ఉంది నా మొహం. ఎందుకూ?  ఏమైందని?  ఏదో గాభరా ఎపుప్డూ.  

మెలిల్గా ఊపిరి తీసి వదిలి  కనుబొమల మధయ్ ముడిని సవరదీసి పెదాలను కొంచం సాగదీసి నవివ్తే అపుప్డు కనిపించా నాకు 
తెలిసిన, నాకు గురుత్నన్ నేను. కొబబ్రాకుల వెనుకాల దాగివునన్ చందమామతో దాగుడు మూతలు ఆడుకునన్నేను, పౌరణ్మి వెనెన్ల ఊరినిండా 
ఒలికి ఆగడం అయిపోతోందని బాధ పడిన నేను, వెండి మువవ్ల సవవ్డికి నిదర్లో ఉనన్ నానన్ లేసాత్రేమో అని మునికాళళ్పై నడిచిన నేను. 
ఎంత బాగునాన్ను. ఏవిటా చపుప్డు, టిక టిక మని? ఇంకెవరు గడియారం. చేతులు నడుముపై పెటుట్కుని "ఊఉ! ఎంతసేపు ఇలాగ. తవ్రగా 
తెములు," అని తరజ్ని చూపిసోత్ంది. అదిగో కషట్పడి విడదీసిన ముడి మళీల్ పడిపోయింది.  

ఈ గాభరాకి కారణం రోజూవారి పనులు కానే కాదు. పొదుద్టి నుండి వంచిన నడుము ఎతత్కుండా రథం ముగుగ్ గీసినటుట్ 
చేసుకుంటూ వెళిల్ రాతిర్ దగగ్ర తాడు విడిచి వసాత్మా, మళీల్ తెలాల్రి లేచేపాటికి రథచకార్లు వాకిటోల్ సిదధ్ంగా ఉంటాయి. వీటితో పడి పడీ 
మొండివాడు రాజుకనాన్ బలవంతుడని ఎపుప్డో సంధి చేసేసుకునాన్ము. కాసత్ రాజీ పడి చిటాక్లు కనుకుక్ని నాదైన బాణీ కనిపెటేట్సి ఈ 
పనులని ఎపుప్డో లొంగదీసేసుకునాన్. మాకు అవి వాటికి మేము అలవాటైపోయాము. పైగా దుముమ్ ధూళి అటేట్ లేనిచోట, ఉనన్ ఇదద్రూ తలా 
ఒక చెయేయ్సే చోట ఏం కషట్ం! చేతికి అనిన్ అందించినా తేలేచ్సే చుటాట్లా, లేరు ఎలాగూ. వచేచ్ సేన్హితులు ఎలాగూ వండుకుని సరేద్దాకా 
తోడుగా ఉంటారు. అందుకే 'పనివాళుల్ ఉండరటగా' అనే వెకిక్రింత ఫేసుబ్క లో ముకూక్ మొహం తెలియని పిలల్ను ఫెర్ండ గా ఆడ చేసుకుని ఆ 
పిలల్ని ముకుక్తుడిచి పెంచినంత చనువుగా వెకిలి కామెంటుల్ పెటెట్ అంకులస్ అంత ‘చీప’ అనమాట. సహాయానికి వసాత్రో, రారో, సరిగాగ్ 
చేసాత్రో చెయయ్రో అనే దిగులు అసస్లు ఉండదు. సగం గుండెదడ తగిగ్నటేట్. చేసుకోడం కనాన్ చేయించడమే చాలా కషట్ం బాబు. లేచినదగగ్రి 
నుండి ఇంటి పని చేసే పిలల్తో, వంటమనిషితో మంతనాలు చేసూత్ వారి వెనకే ఉండి సరిచేసూత్ మానసికంగా అలసిపోయే నా సేన్హితురాలి 
సాకిష్గా చెపుత్నాన్. అయినా ఏఏ పరిసిథ్తులకి తగటుట్ ఆయా సరుద్బాటుల్లే.   

ఇపుప్డొచిచ్న సమసయ్లాల్ అదుగో మలెల్పూల సోనపైన మబుబ్ల దుపప్టి కపుప్కుని పడుకునన్ నెమలీకలా అమాయకంగా కనిపిసోత్నన్ 
ఆటంబాబు గురించి. మూణెణ్లల్ నుండి ఇంటోల్నే ఉండి ఇంటిని కిషిక్ంధ చేసుత్నన్ పిలల్దాని గురించి. పగలంతా ఎండలో ఉంచి సాయంతార్నికి 

మారుచ్కోండి తీరుచ్కోండి మలెల్ మొగగ్ లాల్ రా! 
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తీసి చుటిట్పెటిట్న 'టెన థౌసండ వాలా' లా ఉంది నా కళళ్కి. ఇంకొదిద్సేపటోల్ లేసుత్ంది సీమటపాకాయ. అంతే! ఇక అపుప్డు మొదలెడితే మళీల్ 
అరధ్రాతిర్ దాకా టపా టపా విసుగూ విరామం లేకుండా పేలుతూనే ఉంటుంది. పర్పంచం మొతత్ం మీద ఎనిన్ ఇళుల్ మారుమోగిపోతునాన్యో 
ఇలా. దీంతో ఆటలు ఆడలేక నీరసం వసోత్ంది నాకు.  

అంటించి వదిలిన భూచకర్ంలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. పోనిలే అనుకోవచుచ్. ననున్కూడా తనతో పాటే తిరగమంటుంది. ఎటాల్ 
వేగేది?  చినన్ సైజు కవ్శచ్న బాయ్ంకులా ఒకటే పర్శన్లు. ఒకదానికి సమాధానం చెపేప్లోపు ఇంకో పర్శన్.  

"పర్తి రోజూ ఎందుకు తెలాల్రుతుంది? "  
" సూరుయ్డు వసేత్నే తెలాల్రుతుంది కదా, మరి చందుర్డు రాకపోయినా ఒకోక్సారి రాతిర్ ఎలా అవుతుంది?"  
"చిటిట్ చిలకమమ్ని వాళళ్ అమమ్ ఎందుకు కొటిట్ంది?" ఇలా ఇక అంతులేని పర్శన్లు.  
ఆ వయసులో పకిక్ంటి పిలల్తో చేరి ఒకరిపై ఒకరం మటిట్పోసుకుని ఆడుకోడం మాతర్మే గురుత్ంది నాకు. ఇనిన్ పర్శన్లు వేసి ఉంటే 

మా అమమ్ ఏమైపోయేదో ? 
మా వాళుల్ నాపై పెటిట్న నిఘా లాగా తెలాల్రుల్ గూఢాచారిలా నా కూడా ఉంటుంది. ‘మా అమమ్ని చీమ కుటిట్ంది’ అని వీడియో కాల లో 

అందరికీ నా మొహం చూపించి పరువు తీసుత్ంది. ఒకక్ సినిమా చూడడానికి లేదు. ఏ పనికిమాలిన విషయం పటేట్సుకుంటుందో అనే భయం. 
అంత అందంగా ఉంటాయి మన సినిమాలు. అసలు సినిమాలు చూసి పాడవవ్కుండా పెరిగాం అంటే గొపేప్ అని చెపుప్కోవాలి అనిపిసుత్ంది 
నాకు. అంత అమాయకంగా ఉండేవాళళ్ం ఇపప్టి వాళళ్తో పోలిసేత్.  

కథలు చెపుదాం అంటే, ఆ కథలోల్ చీమ నుండి దోమ వరకు ఎవరికీ ఏమి కాకూడదు. రాక్షసులు కూడా పరమ సాతివ్కులాల్ గంగి 
గోవు దూడలాల్ ఉండాలిస్ందే. నాకు తెలిసిన కథల సీర్క్న పేల్ లనిన్ మారిచ్ చెపితే కానీ కుదరదు. రసం పిండేసిన నిమమ్కాయ తొకుక్లా 
అయిపోతునాన్ సాయంతార్నికలాల్. వీళుళ్ మాతర్ం అలుపు సొలుపూ లేకుండా అరధ్రాతిర్ దాకా అదే ఉతాస్హంతో ఉంటారు. 'పని ముదాద్ బిడడ్ 
ముదాద్!' అనేది అమమ్మమ్. బాగా తెలిసొసోత్ంది. పిలల్లకి పిలల్లే కావాలి. ఈ కరోనా కాలంలో అనిన్ కరువే, ఆఖరికి పిలల్లకి పిలల్ల కరువు. 

పాపం పిలల్లని చూసుత్ంటే జాలేసోత్ంది. ఇంటోల్నే మగిగ్పోతునాన్రు. ఎనిన్ ఆటలు ఆడించినా సరిపోదు. వదిలేసేత్ వీడియో గేమస్ 
అంటూ సీర్క్న లకి అతుకుక్పోతారు. వీడియో పేల్ డేటస్ అని సేన్హితులని కూడా సీర్క్న లో చూపెటాట్లిస్ందే. సీతాకోకచిలుకలా ఎగరాలిస్న 
బాలయ్ం పంజరంలో చిలుకలా అయిపోయింది. ఆఖరికి నావంతు రాక్షస పర్యతాన్లనీన్ చేశా. అలసట తపిప్ంచి వేరే లాభం లేకుండా 
పోయింది. విసుగుతో ఒకమాట అనాన్ చినన్బుచుచ్కునే మొహాలు చూసేత్ ఏదో అపరాధ భావన. ఈపాటికి సూక్లెక్ళిళ్ తన తోటివారితో ఆడి 
పాడి అలసి ఇంటికి రావాలిస్న పిలల్. తన తపేప్ం ఉంది! ఇలా ఇళల్లోల్ ఎనిన్ రోజులు ఉంచగలం. 

ఇంకా అమమ్ పూరిత్గా జడలు దువవ్కముందే గుమమ్ం దగగ్ర వేళాళ్డుతూ ఉండేవాళుళ్ నా చినన్నాటి నేసాత్లు. ఇలా జడ 
వేయించుకోడం పూరత్యేయ్దో లేదో అలా తూనీగలా తురుర్న పారిపోయేదానిన్. ఆకలేసేత్ కానీ ఇలుల్ గురొత్చేచ్ది కాదు. సేవ్చఛ్గా ఎదిగిన బాలాయ్లు 
ఇకపై పుసత్కాలోల్నే చూసాత్మేమో? పర్తిచోటుకి అమోమ్ నానోన్ నీడలా వెంట వెళాల్లిస్ందే. ఇపుప్డు అదీ లేదు. “నాతో ఎవవ్రు ఆడరు. నా ఆటలు 
నీకు రావు, నాకో ఫెర్ండ కావాలి” అని కళళ్లో నీళుల్ నింపుకుని అడిగే పిలల్ని చూసేత్ మాటలు రావడం లేదు.  

 ఆటపాటలోల్ కేరింతలు కొటేట్ చినన్పిలల్లిన్ చూడాలనిపిసోత్ంది. ఇపుప్డు చలిమిడి ముదద్లాల్ వీడియో గేమల్కి అతుకుక్పోతోనన్ 
పసిమొగగ్లిన్, టిక టాక లోను యూటూయ్బ లలోను ముదర మాటలు మాటాల్డే ఆరిందలిన్చూడాలొస్సోత్ంది. అనిన్చోటాల్ మానసికంగా 
అలసిపోతునాన్ము కానీ శారీరకంగా ఏ కషట్ం ఉండడం లేదు ఎవరికీ. మనవరకూ చకక్ని రంగురంగుల బాలయ్ం అనుభవించేసాము. మరి 
వీళళ్కి?  
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అనీన్ నేనై పెంచాలంటే అసలు సాధయ్మయేయ్ పనేనా?  
పిలల్లు పెరగాలంటే అమమ్ నానన్ మాతర్మే సరిపోతారా? ఒక ఊరు ఊరంతా కలిసేత్ కానీ ఒక చినాన్రి పెరిగి పెదద్వారు కాలేరు కదు! 

గోకులం మొతత్ం ఉండబటిట్ కృషుణ్డి అలల్రి తటుట్కోగలిగింది కానీ, యశోద ఒకక్దాని వలల్ అయేయ్పనేనా? ఇటువంటి పరిసిథ్తి మళీల్ రాకూడదు. 
సూక్ళుల్, చదువులు, సేన్హితులు, కొటాల్టలు, ఆటాల్టలు, పికిన్కుల్ ఇవనీన్ లేకుండా ఎలా పెరుగుతారు పిలల్లు. వాళల్ ఊహలను అరధ్ం చేసుకుని 
తోడుగా ఇంకొనిన్ ఊహలని అందించే నేసాత్లు లేకపోతే ఎలా? తపుప్లు చేసి వాటి నుండి జీవిత పాఠాలను నేరుచ్కునేందుకు బయటికి 
వెళాల్లిస్ందే కదా. ఈ చెర ఎనిన్ రోజులో ఇక. 

ఈ ఏడు బడిలో చేరాలిస్న పిలల్. సూక్లస్ తెరుసాత్రో లేక ఆనైల్న లోనే చెపాత్రో అని ఒకటే బెంగగా ఉంది తలిల్తండుర్లకి. పర్పంచం 
మొతత్ం 2020 కి ముందు 2020 కి తరావ్త గా చూడాలేమో ఇకపై.  

మా సూక్లు, అందులో నాకు నా పార్ణ సేన్హితురాలికి మాతర్మే తెలిసిన చోటు, మూడో నెంబరు సత్ంభం కింద మేము మా పేరుల్ 
రాసి దాచుకునన్ ఆశ చాకెల్ట రాపరుల్, మేము మా గాయ్ంగ పంచుకునన్ రహసాయ్లు, ఒకరిపై ఒకరం అలిగి పోటాల్డుకునన క్షణాలు, అర 
మారుక్ కోసం జరిగిన యుదాద్లు, టూయ్షన లో చేసిన అలల్రి, గెలుచుకొచిచ్న  షీలుడ్లు జడలు పైకి కటుట్కురాలేదని  డిర్లల్ సర చేతిలో తినన్ 
తిటుల్, సూక్ల మైక లో వందేమాతరం పాడుతూ జలుబు చేసి తుమిమ్తే వచిచ్న రీసౌండు ఇవనీన్ కలిసేత్నే కదా బాలయ్ం. ఇవనీన్ బుడడ్దానితో 
కలిసి మళీల్ తన బాలయ్ంతో మొదలెటిట్ చూడాలని ఎనిన్ అనుకునాన్ను. నేను మరిచ్పోతునన్ ననున్ పాపలో చూసుకుందామని ఎనిన్ కలలు 
కనాన్ను. 

దివి నుండి దూకే సురగంగ లాంటి ఉతాస్హంతో ఉరకలెతేత్  పిలల్లని నాలుగు గోడల మధయ్న కటట్డి చెయయ్డం మన తరమా? ఇదద్రూ 
ఉదోయ్గాలు చేసుకునే వారికి ఎంత కషట్ం. పిలల్లు ఒంటరైపోతునాన్రు. తవ్రగా మాములు రోజులు వచెచ్యాయ్లి. వచాచ్క మళీల్ ఇలాంటి 
విపతుత్లు రాకుండా జాగర్తత్లు తీసుకోవాలి. ఈ కావ్రెంటైన సమయంలో పోగొటుట్కునన్ వాటికి రెటిట్ంపు ఆనందాలని తిరిగి వారికి ఇవావ్లి. 
జీవితపు పరుగు పందెంలో నిలబెటేట్ గురార్ల లాగా కాకుండా, సేవ్చఛ్గా తమ సొంత భావాలతో ఉతాస్హంగా గెంతులు వేసే జింక పిలల్లాల్గా 
పెంచడానికి పర్యతిన్ంచాలి. నేరుచ్కునన్ కరోనా పాఠాలు అసస్లు మరచిపోకూడదు. 

“మేము చినన్పుప్డు బావిలో బెండుల్ కటుట్కుని ఈతలు కొటేట్వాళళ్ం, ఉలింజి కాయల నుండి ఈతపళళ్ వరకు మేమె వేటకు వెళిల్ 
కోసితెచుచ్కుని తినేవాళళ్ం, వెనెన్ల రాతుర్లు చుకు చుకు పులల్ దగగ్రనుండి చెడుగుడు వరకు పెదాద్ళుల్ వెతుకుక్ంటూ వచేచ్దాకా ఆడుకుంటూనే 
ఉండిపోయేవాళళ్ం.” అని చెపాప్మే అనుకోండి, “మరి మమమ్లిన్ ఎందుకు ఆ ఆనందాలకు దూరంగా నాలుగు గోడల మధయ్న మీ నీడలోనే 
ఉంచేసారు?” అని అడిగితే ఏం సమాధానం చెపప్గలం. అంతరిక్షంలోకి మనుషులని పంపిసుత్నాన్ము, మన పిలల్లని కనీసం వీధి మలుపు 
వరకు కూడా ఒంటరిగా పంపించలేము. ఎంత పురోగతి సాధించామో కదా? 
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