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తెలుగు బడి
బుజిజ్పండు అమెరికాలో పుటిట్ పెరుగుతునన్ తెలుగు కు డు.

డి బుజిజ్పొటట్లో ఎపుప్డూ ఎనోన్ సందే లు.

తెలుగుతనం కాపాడుకో లనుకునే అమామ్, నానాన్ - బయట ఎకక్డి కెళిళ్నా

ధ జాతుల పిలల్లతో

సహ సం, మధయ్ మధయ్లో సంసక్ృతీ సం దాయం అంటూ అమామ్ నానన్లు తీ కెళేళ్ కారయ్ మాలూ..
డికి అనీన్ అనుభ లే, అనీన్

ంతలూ

ర

డుడ్రాలే! అలాంటి అమెరికా బుజిజ్పండు అనుభ లు నెలకొకటి

మీకోసం!

వేసవి సెలవలోల్ పండు, పర్తూయ్ష సివ్మిమ్ంగ్, టెనిన్స్, అడెవ్ంచర్, ఆర్ట్ ఇలా రకరకాల కాయ్ంపులకు వెళిళ్ సరదాగా
గడిపేసుత్నాన్రు. ఓ రోజు సాయంతర్ం ఏడయినా బాగా ఎండగా ఉండడంతో బయటకు వెళళ్కుండా పిలల్ లిదద్ రూ డె ౖనింగ్ టేబుల్ దగగ్ర
కూరుచ్ని ‘మోనోపొలి’ ఆడుతునాన్రు. పర్సాద్ ఇంటికి వసూత్నే ”వె ౖషణ్వీ, పిలల్ లిన్ ‘తెలుగు బడి’లో చేరుసాత్మని చెపాప్వటగా ఈ
సెపెట్ ంబర్ నుండి కొతత్ తరగతులు మొదలౌతునాన్యని, ఆగస్ట్ పదిహేనున జరిగే పేరెంట్ మీటింగ్ కి రమమ్ని శంకర్ చెపాప్డు”
అంటూ పిలల్ ల పకక్నే కురీచ్లాకుక్ని కూరుచ్నాన్డు.
“వాట్ ఈజ్ ‘తెలుగు బడి’?” అడిగాడు పండు.
“బడి అంటే సూక్ల్. అకక్డ తెలుగు నేరిప్సాత్రు నానాన్” చెపిప్ంది వె ౖషణ్వి.
“మాకు తెలుగొచుచ్గా. వె ౖ డు వుయ్ నీడ్ బడి?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది పర్తూయ్ష.
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“మీకు తెలుగులో మాటాల్డం కొంచెమే వచుచ్. కాని సప్షట్ంగా మాటాల్డం, చదవడం, రాయడం కూడా రావాలి”
ఓపిగాగ్ వివరించాడు పర్సాద్. పండుకు తను ఎపుప్డో చూసిన తెలుగు ప క, అందులో తనకు అరధ్ం కాని భాషలో ఏమిటో

సి

వుండడం గురొత్ చిచ్ సంతోషంగా ఒపుప్కునాన్డు.
వె ౖషణ్వి, పర్సాద్ పేరెంట్ మీటింగ్ కి వెళిళ్, ఓ రెండు బాగ్ లలో కొనిన్ పుసత్కాలు తీసుకొచాచ్రు. ఇంటికి రాగానే పిలల్ లిన్
పిలిచి చెరో బాగ్ చేతికిచాచ్రు. పండు ఆసకి త్గా వాటిని తీసి చూశాడు. ఒక పుసత్కంలో కొనిన్ అకష్రాలూ, ఖాళీ లె ౖన్స్ కనిపించాయి ఇంకో
పుసత్కంలో పండుల్, కూరగాయలు ఇంకా రకరాకాల వసుత్వుల బొమమ్లు వునాన్యి. వాడికి వాటి కింద ఏం రాసి వుందో మాతర్ం అరధ్ం
కాలేదు. వాళళ్మమ్నడిగి అనీన్ చెపిప్ంచుకునాన్డు. పర్తూయ్ష ఓ రెండేళళ్ తం గుణింతాల వరకు నేరుచ్కుంది కాని, పర్సుత్త౦ ఏమీ గురుత్
రావడం లేదనన్ది. వాళళ్నానన్ చెపుత్ంటే ఒకొక్టొకక్టిగా గురుత్కు తెచుచ్కు౦ది. పర్తి ఆదివారం తెలుగు తరగతికి వెళేళ్పుప్డు ఇండియన్
డిషనల్ బటట్ లే వేసుకెళాళ్లని వాళళ్ టీచర్ చెపిప్నటుల్గా పిలల్ లకు చెపాప్డు పర్సాద్.
“వు ఆర్ గోయింగ్ టు తెలుగు కాల్స్ టు లెరన్ తెలుగు. వె ౖ డు వు నీడ్ సెప్షల్ స్ ఫర్ దట్?” అడిగింది పర్తూయ్ష.
“మీరు సివ్మిమ్ంగ్ కి, టెనిన్స్ కి, కరాటేకి వెళేళ్పుప్డు సెప్షల్

స్ వేసుకు౦టునాన్రా, లేదా! ఇది కూడా అంతే”

వివరించింది వె ౖషణ్వి.
*

*

*

*

తెలుగు బడికి వెళేళ్ రోజు పండు గోధుమరంగు కురాత్, పె ౖజమా వేసుకునాన్డు. పర్తూయ్ష చిలకపచచ్రంగు పటుట్లంగా,
కెంపురంగు జాకెట్ వేసుకుని తయారయియ్ంది. పిలల్ లిదద్ రికీ తెలుగు బడి కోసమని వాళళ్మమ్మమ్ పంపించిన బటట్ లవి. పర్సాద్ వాళళ్ను
విరగబూసిన ‘హై ౦జియా’ పొద దగగ్ర నిలబెటిట్ ఫోటో తీశాడు. తెలుగు బడి అంటే విశాలమై న ఆవరణలో ఉండే పెదద్ బడేమీ కాదు.
సవ్చఛ్౦ద౦గా ముందుకు వచిచ్న కొంతమంది వారి వారి ఇళళ్లో ఒక గదిలో తెలుగు పాఠాలు చెపాత్రు. వీళుళ్ వెళేళ్టపప్టికి అకక్డికి
చాలా మంది పిలల్ లు వచాచ్రు. అందరి చేతులోల్నూ తెలుగు బడి అని రాసివునన్ బాగ్ లు వునాన్యి. పర్సాద్ అకక్డ టీచర్ తో మాటాల్డి
పండును ఒక తరగతిలోకి వెళళ్మని చెపిప్, పర్తూయ్షను వేరే దగగ్ర జరుగుతునన్ కాల్సుకు తీసుకెళాళ్డు.
పండు లోపలకు వెళేళ్సరికి అపప్టికే అకక్డ ఓ పది మంది పిలల్ లు రెండు వరుసలలో కూరుచ్ని వునాన్రు. టీచర్
పిలల్ లందరీన్వారి పేరు, వాళళ్ అమామ్నానన్ల పేరుల్ చెపప్మని అడగారు. ఒకొక్కక్రు పె ౖకిలేచి నిలబడి వారి పేరుల్ చెపిప్ పరిచయం
చేసికునాన్రు. టీచర్ వాళల్కు తెలుగు అకష్రాలతో మొదలయేయ్ పదాలు వునన్ పుసత్కం చూపించి అనీన్ చదివి వినిపించారు. పండుకు
చాలా అకష్రాలు గుండర్ంగా ఒకేలా కనిపించాయి. ఆ పుసత్కంలో చాలా పదాలు వాడు ఎపుప్డూ విని ఉండకపోవడంతో చాలా కొతత్గా
అనిపించింది. చాలావరకు అరధ్ం కాలేదు కాని ఆ పుసత్కంలో బొమమ్లు మాతర్ం వాడికి బాగా నచాచ్యి.
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“అకాక్ తెలుగు ఈజ్ సో కా౦పిల్ కేటెడ్” కార్ ఎకక్గానే పర్తూయ్షతో అనాన్డు పండు.
“మొదటోల్ అలాగే అనిపిసుత్ంది పండూ, తరువాత తరువాత నీకే నచుచ్తుంది” రేర్ వూయ్ మిరర్ర్ లో నుండి పండు
వె ౖపు చూసూత్ చెపాప్డు పర్సాద్.
తెలుగు తరగతులు మొదలె ౖ అపప్టికి మూడు నెలలె ౖంది. ఓ రోజు టీచర్ పది ఇంగీల్ష్ వాకాయ్లను తెలుగులో ఎలా
మాటాల్డాలో వివరించి, వచేచ్వారం వాటిని అడుగుతానని, సరిగాగ్ చెపిప్న వాళళ్కు బహుమతి ఇసాత్నని చెపాప్రు. పండు ఇంటికి రాగానే
వాళళ్మమ్ను అవనీన్ ఇంగీల్షులో అడగమని చెపిప్ రాని వాటిని గురుత్పెటుట్కుని ఓ అరగంట తరువాత అనిన్ంటినీ తెలుగులో సప్షట్ంగా
చెపాప్డు. అమమ్ పండుకు బుగగ్మీద ఓ ముదిద్ చిచ్ంది. ఆ తరువాత వారం చాలా ఉతాస్హంగా కాల్సుకు వెళాళ్డు. టీచర్ ఒకొక్కక్రినే
అడగడం మొదలుపెటాట్రు.
“ఐ యాం హం ” అంటే ఏమిటని టీచర్ అడిగిన పర్శన్కు కర్ తడుముకుంటూ “నేను.....నేను .....ఆకలొచిచ్ంది”
అని చెపాప్డు. “నేను కాదు నాకు, ఆకలొచిచ్ంది కాదు ఆకలి వేసుత్ంది” అంటూ సరిదిదిద్ ఓ ఐదు సారుల్ పిలల్ లందరితో చెపిప్ంచారు
టీచర్.
అలాగే “మై బర్దర్ వెంట్ టు సూక్ల్” అనన్దానికి “నా అనన్ ఎలిల్ంది బడికి” అని ఓ పనెన్ండేళళ్ పిలాల్డు
అనువదించాడు. అలా కాదని తెలుగులో ఆ వాకయ్ం ఎలా చెపాప్రో వివరించారు టీచర్.
“కెన్ ఐ గో అండ్ పేల్ అవుట్ సె ౖడ్” అనన్ వాకాయ్నికి “నాకు బయట ఆడుకోవచాచ్” అని చెపాప్రొకరు.
“డక్స్ ఆర్ సివ్మిమ్ంగ్ ఇన్ ద పాండ్” అనన్ వాకాయ్నికి “కొలనులో బూతులు సివ్మ్ చేసుత్నాన్యి” అని చెపాప్రు
మరొకరు. “డాగ్ ఈజ్ బారిక్ంగ్” అనన్దానికి “కుకక్ అరుసుత్నాన్డని” సమాధానం. అనిన్ంటినీ ఓపిగాగ్ సరిచేసి పిలల్ లతో మళీళ్ మళీళ్
చెపిప్ంచి అనిన్ వాకాయ్లు చకక్గా చెపిప్న ముగుగ్రు పిలల్ లకు టీచర్ మూడు పెనిస్ల్స్ బహుమతులుగా ఇచాచ్రు. పండుకు వాడి కిషట్మై న
పసుపురంగు పెనిస్ల్ వచిచ్ంది.
*

*

*

*

వె ౖషణ్వి పినిన్కూతురు జాహన్వి వాళుళ్ కూడా ఆ ఊరోల్ నే ఉంటారు. అపుప్డపుప్డూ వె ౖషణ్వి వాళిళ్ంటికి వచిచ్ సాయంతర్ం
వరకు పిలల్ లతో ఆడుకోవడం జాహన్వికి బాగా అలవాటు. ఆమె వచిచ్న రోజు వె ౖషణ్వి ఆమె కిషట్మై న వంటలు చేసూత్ ఉంటుంది. ఆ రోజు
కూడా జాహన్వి ఉదయానేన్ వచిచ్ంది.
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“ఎగాప్ ంట్ లాజానాయ్ చాలా బావుందకాక్” పేల్ ట్ లోని ఆఖరి ముకక్ నోటోల్ పెటుట్కుంటూ చెపిప్ంది జాహన్వి.
“మా టీచర్ తెలుగులోనే మాటాల్డాలనాన్రు” గంభీరంగా చెపాప్డు పండు.
“మనం తెలుగులోనేగా మాటాల్డుతునాన్౦” వె ౖషణ్వి వాడి పేల్ ట్ లో లజానాయ్ చినన్ చినన్ ముకక్లు చేసూత్ అంది.
“కంపీల్ ట్ తెలుగమామ్ ఇంగీల్ష్ వార్డ్ అసస్లు యూజ్ చెయయ్కూడదు” వివరంచింది పర్తూయ్ష.
“అమామ్, ఇంగీల్ష్ ని తెలుగులో ఏమంటారు?” అడిగాడు పండు.
“ఇంగీల్ష్ అంటే ఆంగల్ము, ఆంగల్భాష” చెపిప్ంది వె ౖషణ్వి.
“ఆంగల్భాష వదుద్. తెలుగులోనే మాటాల్డదాం” తన వంతు పూరిత్ చేసింది పర్తూయ్ష.
“సరే సరే ముందు లంచ్ ఫినిష్ చెయయ్ండి” తొందర పెటిట్ ంది వె ౖషణ్వి.
“లంచ్ ని తెలుగలో ఏమంటారు?” పర్తూయ్ష సందేహం.
“లంచ్ ...లంచ్ అంటే మధాయ్హన్భోజన౦.” చెపిప్ంది జాహన్వి.
“మరి డినన్ర్ అంటే?” అడిగాడు పండు.
“డినన్ర్ అంటే రా భోజన౦” వె ౖషణ్వి సమాధానమిచిచ్ంది.
“ఓ అయితే అనీన్ భోజనాలేనా” అంటూ ఖాళీ అయిన పేల్ ట్ ను సింక్ లో పెటిట్ వచిచ్ కూరుచ్ంది పర్తూయ్ష.
“టైర్న్ ని తెలుగులో ఏమంటారు?” ఈసారి పర్శన్ పండు దగగ్రనుండి.
“ధూమశకటం” టకీమని చెపిప్ంది జాహన్వి.
“ఇంకా ధూమశకటం ఏమిటి జాహన్వీ. అనీన్ విదుయ్త్ వాహనాలయితేనూ” నవివ్ంది వె ౖషణ్వి.
“నిజమే విదయ్త్ శకటం అనాలేమో!” అంటూ అనుమాన౦గా అంది.
“మరి బస్, ఫెల్ౖట్?” పండుకు మరో సందేహం.

“పండూ ఏ వోర్డ్ కయినా ఎండ్ లో ఉ యాడ్ చేసేత్ తెలుగు వోర్డ్ అవుతుంది.” చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.
“ఇదెవరు చెపాప్

నీకు?” జాహన్వి ఆశచ్రయ్పోయింది.

“మా ండ్ సావేరి చెపిప్ంది. కారు, బసుస్, టైర్ను, ఫెల్ౖటు ఇలా అనాలంట.”

ఆ మాటకు వె ౖషణ్వి, జాహన్వి ఇదద్ రూ నవేవ్శారు. ఆ రోజునుండీ పిలల్ లు, మాటలోల్ ఎవరు ఒక ఇంగీల్షు పదం వాడినా

దానిన్ తెలుగులో ఏమంటారోనని అడగడం మాతర్ం మానలేదు.
భోజనాలు పూరత్యిన తరువాత అకాక్ చెలెల్ ళిల్దద్రూ కబురల్లో పడాడ్రు. జాహన్వి ఆ నెలలో జరిగిన తన ఇంటర్ వూయ్ల
గురించి చెపుతూ అసలెపప్టికయినా తనకు ఉదోయ్గం వసుత్ందో రాదోనని బాధపడింది. అంతా వింటునన్ పండు “అనగననగ రాగంతో
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మొదలెటిట్ సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన విశవ్దాభిరామ వినురవేమ!” అంటూ పదయ్ం చదివేశాడు. జహన్వి వాడిని దగగ్రకు
తీసుకుని గటిట్ గా ముదుద్ పెటేట్ సింది.
పండు కాల్సులో నేరుచ్కునన్ పదాయ్నిన్ సందరాభ్నుసారంగా అనవ్యించిన తీరుకు ఎంతో ఆశచ్రయ్పోయింది వె ౖషణ్వి. అదే
కాకుండా ఈ మధయ్ పిలల్ లు అనన్ం తినేపుప్డు పళెళ్ం చుటూ
ట్ వేయకపోవడం, చెపుప్లు గుమమ్ం ఎదురుగా వదలక పకక్గా పెటట్ డం,
ఎకక్డ తీసిన వసుత్వులను మళీళ్ అకక్డే పెటట్ డం లాంటి విషయాలను కూడా ఆమె గమనించింది. తరగతిలో తెలుగు పిలల్ లు పాఠాలతో
పాటు మంచి నడవడిక కూడా నేరుచ్కు౦టునన్ందుకు ఆమె ఎంతో ఆనందించింది.
*

*

*

*

తెలుగు తరగతులు మొదలె ౖ ఆరునెలలౌతోంది. పండుకు ప, స, వ అనీన్ ఒకక్లాగే కనిపిసుత్నాన్యి. అలాగే మ, య
కూడా. స, శ అకష్రాలు రెండింటినీ ఒకక్లాగే పలుకుతునాన్డు.
“అమామ్, ఇకక్డేం వుందో చెపుప్” పుసత్కం వె ౖపు వేలు పెటిట్ చూపిసూత్ అడిగాడు.
“కల అంటే ం”
“మరి ఇదీ?” అంటూ ఇంకో పదం చూపించాడు.
“ఇది కళ అంటే ఫెన్ౖ ఆర్ట్ ”.

“టీచర్ డికేట్షన్ చెపేప్టపుప్డు నాకు రెండూ ఒకక్లాగే వినిపిసుత్నాన్యి. ఆలేవ్స్ ఐ సెప్ల్ దెం రాంగ్”

ఏడుపు

మొహంతో చెపాప్డు పండు.
“టీచర్

నౌన్స్ చేసేపుప్డు జాగర్తత్గా విను నానాన్. డిఫెరెన్స్ నీకే తెలుసుత్ంది” అనునయించింది వె ౖషణ్వి.

“అమామ్ వతుత్లు ఇలా లెటర్ కింద ఎందుకు రాయాలి? పకక్న ఎందుకు రాయకూడదు?” పుసత్కం చూపిసూత్
అడిగింది పర్తూయ్ష.
“ఏమోరా నాకు తెలియదు. అయినా నీకీ సందేహం ఎందుకు వచిచ్ంది?”
“ఇంగీల్షులో అనీన్ పకక్నే ఉంటాయి గదా. అలా ఉంటే బూయ్టిఫుల్ గా వుంటాయి.” అంటూ డికేట్షన్ లో తపుప్లు
పోయిన పదాలు ఐదు సారుల్ రాయడం మొదలెటిట్ ంది పర్తూయ్ష. అవి అయిపోగానే ఆవారం శోల్ కం గటిట్ గా చదువుతోంది.
“షా౦తాకారం భుజగషయనం పదమ్నాభం సురేషం
విషావ్కారం గగన సదృషం మేఘవరనం షుభాంగం”
“మీ కాల్సులో ఇలాగే చెపుత్నాన్రా పర్తూయ్షా” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది వె ౖషణ్వి.
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“అవునమామ్ ఇదిగో చూడు” అంటూ ఇంగీల్షులో రాసిన శోల్ కానిన్ అమమ్కు చూపించింది. వె ౖషణ్వి ఆ శోల్ కానిన్ చూసింది,
అందులో శ ఉండవలసిన దగగ్ర అంతా స్ హెచ్ వుంది. ఆమెకు సమసయ్ ఎకక్డుందో అరధ్మై౦ది. పర్తూయ్షకు శ కు ష కు ఉనన్ తేడా
చెపిప్ శోల్ కానిన్ సరిగాగ్ పలికేలా సాధన చేయించి, వాళళ్ టీచర్ కి ఆ విషయంగా ఓ నోట్ రాసి పెటిట్ ంది.
*

*

*

*

తెలుగు బడిలో టీచరుల్ సమ్స్ సెలవలలో ఇండియా లో వునన్ వారి బంధువులలో ఇషట్మై న వారికి ఉతత్రం రాయమని
పిలల్ లతో చెపాప్రు. తెలుగు బాగా రాయడం రాని పిలల్ లు వాళళ్ అమమ్కో నానన్కో చెపిప్ రాయించుకోవచచ్ని చెపాప్రు. పండుకు
అకష్రాలు, గుణింతాలు వచేచ్శాయి కాని ఇంకా వతుత్లు రాలేదు. అయినా పర్తూయ్షలా తను కూడా సొంతంగా ఉతత్రం రాసాత్నని ఒక
తెలల్ కాగితం పెనిస్ల్ తీసుకుని వాళళ్ అమమ్మమ్కు ఉతత్రం రాయడం మొదలెటాట్డు.
అమమా,
బావునావా? నువు, తాతయ ఏం చేసుతునారు? ఆమెరికా ఎపుడు వచునారు? మన ఇంటిలో బాతులు రోజూ
మెమరీకి వచునాయి. నువు మేక్ చేసిన సునుండలంటే నాకు ఇషటము. మన నెయిబర్ బంటి ఇంకా మటి ఈట్ చేసునాడా?
బలులు, చీమలు వాల హౌజ్ కి వెలిపోయాయా? మసికిటోస్ కిల్ చేయడానికి కొత మెడిసిన మేక్ చేశారట. నాన చెపాడు. నా సె ౖకిల్
నానీకి ఇవు. పిలే చేయడం అయిపోయాక మాలీ షెడ్ లో పెటు.
నాకు తెలుగు వచింది. వేమన శతకం పదయాలు, సులోకాలు నేచుకునాను. వానా వానా వలప, ఒకటి ఒకటి ఒకటి
పాటలు కూడా నేరుచుకునాను. నీకు అనీ రిసె ౖట్ చేసుతాను. నీకు చెటులంటే చాలా ఇషటము కదా! మీరు ఇకడకు వచే మనం ఫాల్
రంగులు చూడొచు. నిను తాతయను చూడాలి. మీకోసం వెయిట్ చేసునాను. వచేపుడు ఆక కోసం ఆరంజ్ ఫలవర్ తీసుకురా. నానిని,
బంటిని కూడా.
నీ
పండు
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వె ౖషణ్వి ఆ ఉతత్రానిన్ ఒక కవరోల్ పెటిట్ పండు చాతే పోస్ట్ డబాబ్లో వేయించింది. పదిహేను రోజుల తరువాత అమమ్మమ్
దగగ్రనుండి పర్తుయ్తత్రం వచిచ్ంది. వె ౖషణ్వి ఆ కవర్ ఓపెన్ చెయయ్కుండా పండు చేతికి వచిచ్ంది. వాడి పేరుతో ఉతత్రం రావడం అదే
పర్ధమం. మొహం వెలిగిపోతుండగా కవర్ చింపి ఉతత్రం బయటకు తీసి ఇషట్ంగా ఉతత్రం మొతత్ం చూసి చదవమని వె ౖషణ్వికి ఇచాచ్డు.
పండూ,
ఆశీసుస్లు. అమమ్, నానన్, అకక్ అందరూ బావునాన్రనుకుంటాను. నీ దగగ్రనుండి వచిచ్న లెటర్ చూసి చాలా
సంతోషంగా అనిపించింది. ఇంగీల్షులో రాసి ఉ౦టావులే మీ తాతయయ్తో చదివించుకు౦దామని అనుకుంటూ కవర్ చింపానా,
తెలుగులో రాసిన ఉతత్రం చూసి ఎంత ఆశచ్రయ్పోయానో చెపప్లేను. అమెరికాలో పెరుగుతునాన్రు కదా మీరు పూరిత్గా తెలుగు
మరచిపోతారనుకునాన్ను. అలాంటిది తెలుగులో ఉతత్రమా! బొంబాయిలో ఉనన్ మీ పెదద్ మామయయ్ పిలల్ లకు తెలుగు అకాష్రాలే రావు.
మీరు మొనన్ ఇండియా వచిచ్నపుప్డు మీ వచీచ్రాని మాటలకు నవువ్కునాన్, ఇంత పెదద్ వాళళ్యినా చినన్పిలల్ లాల్ మాటాల్డుతునాన్రే అని
బెంగగా అనిపించింది. మీ ఉతత్రాలు చూశాక ఆ బెంగ తీరింది. మీ తాతయయ్ ఇంటికి వచిచ్న వారందరికీ నీ ఉతత్రం చూపించి ఒకటే
మురిసిపోయారు.
ఎవరు ఇండియా వసుత్నాన్ మీ అమమ్ “ఏం పంపించమంటావమామ్?” అని అడుగుతుంది. ఎపుప్డూ మాకేం వదద్ ని
చెపేప్దానిన్. ఈసారి అడిగితే పిలల్ ల మాటలు రికార్డ్ చేసి పంపించమని చెపాప్లి. ఇపప్టి వరకు మీతో చెపప్లేదు కాని మీతో
మాటాల్డాలనిపించి ఫోన్ చేసాత్మా, మేము ఫోన్ చేశామని మీరూ చాలా సేపు మాటాల్డతారు. కాని అందులో మాకు సగమే
అరధ్మౌతాయి. ఈ మధయ్ మీ భాషలో చాలా తేడా వచిచ్ంది. సప్షట్ంగా మాటాల్డుతునాన్రు.
మీర౦తా ఫోన్ లో మాటాల్డినపుప్డు పకక్నే ఉనన్టల్నిపిసుత్ంది కాని, ఫోన్ పెటెట్ యయ్గానే ఏం మాటాల్డుకునాన్మని
తలచుకుంటే ఏమీ సరిగాగ్ గురుత్కురావు. మీ ఉతత్రం చూడగానే ఎంత సంతోషం కలిగింద౦టే ఆ రోజు ఆ ఉతత్రానిన్ ఏ ఇరవె ౖ సారోల్
చదివి ఉంటాను. మినియాపోలిస్ లో వునన్ మీ మామయయ్ పిలల్ లను కూడా మీలాగే తెలుగు నేరుచ్కోమని చెపప్ండి.
మీ టీచర్ మిమమ్లిన్ మెచుచ్కునన్పుప్డో, ఆటలోల్ మీకు పైర్జ్ లు వచిచ్నపుప్డో, మేము గురొత్ చిచ్నపుప్డో మాకో ఉతత్రం
రాయడం మరచిపోకండి. చినన్పుప్డు మీ అమమ్, మామయయ్లు హాసట్ ల్ నుండి ఇలాగే ఉతత్రాలు రాసేవాళుళ్. పర్తి రోజూ పోస్ట్ మాన్
వచేచ్ సమయానికి వాళళ్ ఉతత్రం కోసం ఎదురుచూసూత్ వాకిటోల్నే ఉండేదానిన్. ఇకనుండి మీ ఉతత్రం కోసం కూడా అలాగే
ఎదురుచూసూత్ ఉంటాను.
మతో,
మీ
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అమమ్మమ్
సెలవలు పూరత్యాయ్క పండు ఆ ఉతత్రానిన్ వాళళ్ తెలుగు టీచర్ కు, కాల్సులోని పిలల్ లకు చూపించి తరువాత దానిన్
భదర్ంగా తన జర్ బాక్స్ లో దాచుకునాన్డు.

(వచేచ్నెలలో బుజి
జ్ పండు ఏం కబురు
ల్ చెబుతాడో..ఎదురు చూత్ ందాం..)
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రచయి బాల్గు : http://themmera.blogspot.com/
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