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1   అమెరికా బుజిజ్పండు

    ప్లిల్ ంగ్ప్లిల్ ంగ్ బీబీ
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.. ర  
డికి అనీన్ అనుభ లే, అనీన్ ంతలూ డుడ్రాలే! అలాంటి అమెరికా బుజిజ్పండు అనుభ లు నెలకొకటి 

మీకోసం!   

                  
 
 
                                                     .    

  
                                           

 
       రోడుడ్  పకక్గా ఆగిన సూక్ల్ బస్ దిగి ఇంటివెపౖు అడుగులు వేసారు బుజిజ్పండు, పర్తూయ్ష. ఎడం 

పకక్నునన్ రెండో ఇంటి లానోల్  గంతులు వేసుత్ నన్ జూలీ వీళళ్ను చూసి సంతోషం వయ్క త్ం చేసూత్  తోక ఊపింది. బుజిజ్పండు అటువెపౖు 
పరిగెతత్బోయి, “ఆ ఇంటివారెవరూ లేకపోతే వాళళ్ లాన్ లోకి వెళల్కూడని” వాళళ్మమ్ చెపిప్న విషయ౦ గురొత్చిచ్ “హాయ్ జూలీ” అంటూ 
దూరం నుండే చెయియ్ ఊపాడు. వీధి మలుపు తిరగాగ్ నే వరండాలో నిలబడి ఇటువెపౖే చూసుత్ నన్ వెషౖణ్వి కనిపించింది. పండు 
పరిగెతుత్ కుంటూ వచిచ్ బేగ్ వెషౖణ్వి చేతిలో పెటిట్  "మామ్ ఐ నీడ్  టు  గో టు ది రెస్ట్  రూమ్" అంటూ హడావిడిగా లోపలకు పరిగెతాత్ డు. 

      రెస్ట్  రూమ్ కి వెళిళ్న పని పూరత్వగానే పాయ్ంటు పెకౖి లాగి బటన్ పెటుట్ కుని చేతిని సోప్ డిసెప్నస్ర్ కింద 
పెటిట్  గటిట్గా నొకాక్డు పండు. లేతనీలం రంగు సబుబ్ చుకక్లు చుకక్లుగా అరచేతిలో పడింది. కుళాయి తిపిప్ వేడి నీళళ్లో చేతులు 
కడుగుతూ అదద్ంలో చూసుకునాన్డు. జుటుట్  కొంచెం నుదుటి మీద పడుతూ వుంది. తడి చేతోత్  జుటుట్  పెకౖి తోసాడు, రెండు పాయలు 
నిటారుగా నిలబడాడ్ యి. నినన్ టివిలో చూసిన జాకస్న్ ‘సెప్ౖక్స్’ గురొత్చాచ్యి వాడికి. జాగర్తత్గా కొంచెం కొంచెం జుటుట్  పెకౖి లేపుతూ సెప్ౖక్స్ 
చేసాడు. 
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" “పండూ తవ్రగా రా? "” అమమ్ గొంతు వినిపించింది. హాండ్ టవల్ తీసుకుని తల తుడుచుకుని కొళాయి 
ఆపేసి బయటకు వచాచ్డు. షూస్ విపిప్ సాట్ ండ్ లో పెటిట్  వంటగదిలోకి వచిచ్ అకక్ పకక్నునన్ బార్ సూట్ ల్ మీద కూరుచ్నాన్డు. 
పిలల్లిదద్రికీ మదాయ్హన్ం చేసిన నీలు పేల్టోల్  పెటిట్  ఇచిచ్ంది వెషౖణ్వి.  

"అమామ్ టుడే ఇన్ మౖె కాల్ స్..." అంటూ పండు కబురుల్  మొదలు పెటట్గానే వెషౖణ్వి తెలుగులో చెపప్మని 
గురుత్ చేసింది. 

"ఫెర్ౖ ఫెటౖర్ వచాచ్డు" అంటూ వాకయ్ం పూరిత్చేసాడు. 
"ఎందుకు నానాన్... మీ సూక్లోల్  ఫెర్ౖ వచిచ్ందా?"  
"ఇవాళ కెరీర్ డే కదా! ఇంకా కెపట్న్, లాయర్ కూడా వచాచ్రు. యు నో వాట్ వాళళ్ందరూ మా ండ్స్ 

పేరెంట్స్". 
"వచిచ్ ఏం చేశారు నానాన్?" రెండు కపుప్లోల్  పాలు పోసి చాకెల్ట్ పొడర్ కలిపి పిలల్ల దగగ్ర 

పెడుతూ అడిగింది. 
"వాళళ్ జాబ్స్ గురించి చెపాప్రు. ఫెర్ౖ ఫెటౖర్స్ కి అసస్లు సీల్ప్ ఉండదట. రాతర్ంతా అలా ఫెర్ౖ ఫ్ జాకెటుల్  

వేసుకునే వుంటారట్. ని సేత్ కూడా అలా సాట్ ండింగ్ పొజిషన్ లోనే సీల్ప్ చేసాత్ రట్. ఫెర్ౖ సేట్షన్ కి కాల్ రాగానే టర్క్ లో ఎకిక్ రయయ్ని 
వెళిళ్పోతారట్. ఇంకా వాళుళ్ డినన్ర్ కూడా నిలబడే చేసాత్ రట్." కళుళ్ పెదద్వి చేసి చెపాప్డు.  

"అబోబ్ అయితే ఆ జాబ్ చాలా కషట్మే. కాని వాళుళ్ ఎంత మందిని సేవ్ చేసాత్ రో చూడు, రియలీల్ ట్ కదా!" 
"వాళళ్కు బోలెడు సాటిస్ ఫాకష్న్ ఉంటుందటమామ్. పెదైద్తే నేను ఫెర్ౖ ఫెటౖర్ అవుతా." అంటూ కురీచ్ దిగి పెపౖుతో నీళుళ్ కొడుతునన్టుల్ గా 
యాకష్న్ చేసూత్  ఇలల్ంతా తిరగడం మొదలెటాట్ డు. వాడి మాటలకు అమమ్కు నవొవ్చిచ్ంది. పండును చినన్పుప్డు 
ఎవరెనౖా "పెదద్యాయ్క నువేవ్ం అవుతావని" అడిగితే "అకక్వుతా" అనేవాడు. అపప్టోల్  అకక్ంటే అంత అరాధన వాడికి, పర్తూయ్ష 
చేసే పనులనీన్ చేసేవాడు. ఆ తరువాత ఆకాశంలో ఎగిరే పకిష్ని చూసి "పకౌష్తా" అనేవాడు, తరువాత 'ఆసోనాట్', ఆ  తరువాత 
'టీచర్', ఇపుప్డేమో ‘ఫెర్ౖ ఫెటౖర్’. 

“"ఫెర్ౖ ఫెటౖర్ అవావ్లంటే బోలెడు బలముండాలి, నువీవ్ పాలు తాగావనుకో నీకు చాలా బలమొసుత్ ంది” " 
అని పండుతో చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. పండు వచిచ్ కూరోచ్గానే తల తడిగా వుండడం గమనించి “"తల తడుపుకునాన్వా?” " తల మీద చెయియ్ 
పెటిట్  చూసూత్  అడిగింది. 

“"నేను వెట్ చెయయ్లా...అదే వెట్ అయియ్ంది.” " అమమ్ చెయియ్ తీసేసూత్  చెపాప్డు. 
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“"ఎలా తడిచింది?” " 
“   "ఇందాక పెప్ౖ తో ఫెర్ౖ ఆఫ్ చేసాను కదా అపుప్డు తల మీద నీళుళ్ పడాడ్ యి.” " 

“"హౌ కం పండూ..యు వర్ జస్ట్  టెండింగ్” " ఆశచ్రయ్పోయింది పర్తూయ్ష. 
“"ఫెర్ౖ ఫెటౖర్స్ కి అలాగే తడుసుత్ ంది "” పేల్టోల్  నీ వంక చూసూత్  చెపాప్డు.  
అమమ్ నవివ్ " “చిటిట్తలీల్ ఏం చెపాప్రు నానాన్ సూక్లోల్ ?” " అని పర్తూయ్షను అడిగింది. 
"నథింగ్" 
"అసలేం చెపప్లేదా?" 
"యూజువల్ సట్ఫ్" 
"అంటే?" 
"అమామ్...యు ఆర్ అసిక్ంగ్ టూమెని కొవ్శచ్న్స్" 
ఆ పూటకింకేమీ చెపప్దని అరధ్మౖె, “సరేల్ ముందు పాలు తాగు” గురుత్  చేసింది వెషౖణ్వి. 
"డు ఐ హావ్ టు ంక్ మిల్క్ ఎ  డే?"   
“"యస్ అకాక్, యు హావ్ టు ంక్” " కపుప్ పెకౖెతిత్ పటుట్ కుని తాగుతూ చెపాప్డు పండు. 
"పోయినసారి వెల్ నెస్ విజిట్ కి వెళిళ్నపుప్డు....” " అంటూ వెషౖణ్వి మొదలెటట్గానే  
"ఐ నో....బట్ ఐ హేట్ మిల్క్" విసుగాగ్  మొహం పెటిట్  పాలు తాగడం మొదలుపెటిట్ంది పర్తూయ్ష.  
పండు పాలు తాగేసి ఖాళీ కపుప్ను సింక్ లో పెటిట్  వచాచ్డు.  
“"ఇవాళ మీకేం కాల్ సులు లేవుగా... కొంచెం సేపు పార్క్ లో ఆడుకుని రండి". 
"ఫస్ట్  ఐ వాంటు వాచ్ కారూట్ న్, దెన్ ఐ ఇల్ గో టు ద పార్క్" రిమోట్ చేతిలోకి తీసుకుంటూ చెపాప్డు 

పండు. 
"ఐ హావ్ లాట్స్ అఫ్ హోం వర్క్" అంటూ సూక్ల్ బాగ్ తీసింది పర్తూయ్ష. అమమ్ అడుకోమంటే హోం వర్క్ 

చేసాత్ నంటునన్ అకక్ను చూసేత్ బోలెడు ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ ంది వాడికి.   
“కారూట్ న్ చూసేపప్టికి చీకటి పడిపోతుంది. "ముందు పారుక్ కు వెళిళ్రా  తరావ్త కారూట్ న్" అని వాడి 

చేతిలోని రిమోట్ తీసుకుంది వెషౖణ్వి.   
      పండు బయటకు రాగానే విలియం కనిపించాడు. ఇదద్రూ పరిగెతుత్ కుంటూ పార్క్ దగగ్రకు వెళేళ్సరికి 

సీట్వెన్, మోనికా, జాన్ ఇంకా అకక్డ చాలా మంది పిలల్లు ఆడుకుంటునాన్రు. పండు నేరుగా ‘జారుడు బలల్’ దగగ్రకు వెళిళ్ మెటల్ 
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మీదుగా పెకౖెకిక్ వంకలు తిరిగి పాములా ఉనన్ ఆ బలల్ మీదనుండి తల ందులుగా కిందకు జారాడు. అలా జారుతూ ఆకాశానిన్ 
చూడడమంటే చాలా ఇషట్ ం వాడికి. పకక్ ‘సైల్డ్’ మీద సీట్వెన్ జారుడుబలల్ మీదనుండే పెకౖెకక్డం చూసి తను కూడా అలానే ఎకాక్లని 
పర్యతిన్సుత్ ండగా, పెనౖుండి ఎవరో " ‘హలో...’ " అనడంతో  హడావిడిగా కిందకు జారి దూరంగా నిలబడాడ్ డు. ఆ తరువాత ‘మంకీ 
బార్స్’ దగగ్రకు వెళిళ్ పెనౖునన్ ఇనుప కమీమ్ అందిపుచుచ్కుని ఒకోక్ కమీమ్ మారిచ్ మారిచ్ పటుట్ కుంటూ ఆ చివర నుండి ఈ చివరకు 
వేగంగా వెళాళ్డు. అలా రెండు సారుల్  చేసి కిందకు దూకి ఎరర్గా కందిన అరచేతులను చూసుకునాన్డు. రెండు నిముషాలయాయ్క మళీళ్  
పెకౖెకిక్ ఈ సారి కాళళ్తో ఇనుప కమీమ్లు పటుట్ కుని తల కిందులుగా వెళాళ్డాడు. అకక్డి నుండి చూసేత్ దూరంగా వాళళ్మమ్ రావడం 
కనిపించింది. ఆవిడ దగగ్రకు రాగానే పిలిచి తన కొతత్ వినాయ్సం  చూపించాడు. “భలే చేసుత్ నాన్వు పండూ. గుడ్ జాబ్” మెచుచ్కుంది 
వెషౖణ్వి. ఓ పదినిముషాలు అయేయ్క “"చీకటి పడుతోంది ఇక ఇంటికి వెళాద్ ం నానాన్” " అని అమమ్ పిలవడంతో “"వన్ మినిట్ అమామ్” " 
అంటూ చివరిసారిగా జారుడు బలల్ మీద నుంచి జారి వచిచ్ అమమ్తో కలసి ఇంటి దారి పటాట్ డు.  

"ఎవరెనౖా ఫోన్ చేశారా తలీల్? "” ఇంటికి రాగానే పర్తయ్షను అడిగింది వెషౖణ్వి. 
"సం బడీ కాల్డ్ , బట్ ఐ డిడింట్ ఆనస్ర్"    
"దట్స్ బాడ్ మానర్స్, ఎసట్ర్ డే వెన్ ద ఫోన్ రేంగ్ అమామ్ సోక్లెడ్డ్ యు 'పకక్నే ఉండి ఫోన్ తియయ్వేంరా' 

బట్ టుడే యు డిడ్ ద సేం థింగ్" కోపంగా చెపాప్డు పండు.   
"నేనే తియొయ్దనాన్ను పండూ" అకక్నే సమరిధ్ంచిందమమ్. 
"సీ..." అంటూ నాలుక బయటపెటిట్  తముమ్డిన్ వెకిక్రించింది పర్తూయ్ష. 
నినన్నే ఫోన్ తియయ్లేదని అకక్ను తిటిట్ , ఇవాళ తనే ఫోన్ ఎందుకు తియొయ్దనన్దో ఏమీ అరధ్ం కాలేదు 

పండుకు. "సం టెమ్ౖస్ దీజ్  అడల్ట్  ఆర్ సో వియర్డ్" అనుకునాన్డు.   
“"ఇంటోల్  ఎవరూ లేనపుప్డు నేనే అకక్ను తలుపు తీయొయ్దద్ని, కనీసం ఫోన్ మోగినా కూడా ఆనస్ర్ 

చెయొయ్దద్ని చెపాప్ను నానాన్” " చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
“"ఫోన్ ఆనస్ర్ చేసేత్ ఏమౌతుంది?” " 
“"పిచోచ్ళళ్కు ఇంటోల్  చినన్పాప ఒకక్రే త్ ఉందని తెలిసిపోతుంది కదా! అందుకు. సరే...మీరిదద్రూ 

వెళిల్ సాన్నాలు చేసిరండి, అనన్ం పెడతాను." తొందర పెటిట్ంది వెషౖణ్వి. 
"గివ్ మీ డినన్ర్ ఫస్ట్ . దెన్ ఐ ఇల్ టేక్ బాత్" అంటూ పండు కూరీచ్ ఎకేక్శాడు. 
"బయటంతా ఆడుకునొచిచ్ చేతులు కూడా కడుకోక్కుండా అనన్ం పెటట్మంటావా, యాకీక్... ముందు 

సాన్నానికి పద." పండును కురీచ్లోంచి కిందకు దించిందమమ్. 
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"రెస్ౖ అగెన్ౖ...కెన్ ఐ హావ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఫర్ డినన్ర్" పర్తూయ్ష నిరసన వయ్క త్ం చేసింది. 
"మధాయ్హన్ం ఏదో ఒకటి తింటారు. కనీసం సాయంతర్మనాన్ అనన్ం తినకపోతే ఎలా?" 
"ఎ  డే యు మేక్ రెస్ౖ, ఇట్స్ బోరింగ్" పండు కూడా అకక్కు సాయం వచాచ్డు. 
"పోనీ చపాతి చెయయ్నా? మీరు సాన్నం చేసేలోగా చేసేసాత్ ను." అంటూ గోధుమపిండి డబాబ్ అరలోనుండి 

తీసింది. 
"ఐ డోన్ట్  లెక్ౖ ఇండియన్ ఫుడ్" విషయం మరింత సూటిగా చెపేప్సింది.  
"మీ టూ" అకక్కు వంత పాడాడు. . 
"రేపు పాసాత్  చేసాత్ లే. నానన్ వచేచ్ టెంౖ అయింది పాపం బోలెడు ఆకలితో వసాత్ రు, సాన్నం చేసి తవ్రగా 

వచేచ్యండి" అంటూ వెషౖణ్వి చపాతీలకు పిండి కలపడం మొదలెటిట్ంది.  
     పండు సాన్నం చేసి ఏరోపేల్న్ బొమమ్లునన్ తెలల్ నెట్ౖ డర్స్ వేసుకుని హాలోల్ కి వచేచ్సరికి మెయిల్ చూసుత్ నన్ 

పర్సాద్ కనిపించాడు. “హాయ్ నానాన్” అంటూ వచిచ్ పర్సాద్ ఒళోళ్ కూరుచ్నాన్డు. “డినన్ర్ రెడీ” అంటూ వెషౖణ్వి పిలవడంతో ఇదద్రూ 
డెనౖింగ్ టేబుల్ దగగ్రకు వెళాళ్రు. పర్తూయ్ష అపప్టికే టేబుల్ దగగ్ర కూరుచ్ని ఉంది.  

“"ఇవాళ అనన్ం వండలేదా? "” డబాబ్లోని చపాతీలు చూసూత్  అడిగాడు పర్సాద్.  
“"అనన్ం కూడా వండాను. పిలల్లు “రోజూ అనన్మేనా...” అంటే వాళళ్కోసం చేపతీలు చేసాను. వీళళ్ 

వయసులో రోజుకు మూడు పూటలా మనం అనన్మే తినేవాళళ్ం. వీళళ్కు రెండు రోజులు వరుసగా అనన్ం తినడమంటే కషట్ ం.” " పండు 
పేల్టోల్  చెపాతీలు పెడుతూ చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  

“"మీ అమమ్కు పాసాత్ , పిజాజ్ , బరగ్ర్, బొరిటో ఇవేమీ చెయయ్డం రాదా? "” పర్తూయ్ష సందేహం. 
“"మీ అమమ్ అనకూడదు నానాన్, అమమ్మమ్ అనాలి "” సరిదిదాద్ డు పర్సాద్.  
“"అమమ్మమ్కు అలాంటివి చెయయ్డం రాదు "” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
అమమ్ వెపౖు జాలిగా చూసూత్  “పూర్ అమమ్” అనుకునాన్డు పండు.  
"ఏం చేశా  ఇవాళ సూక్లోల్ " పేల్టోల్  అనన్ం వడిడ్ంచుకుంటూ అడిగాడు పర్సాద్.  
పండు ఫెర్ౖ ఫెటౖర్ కథ మొదటినుండి మళీళ్ చెపాప్డు. పర్తూయ్ష తన కాల్ సోల్  జరిగిన సెప్లిల్ంగ్ బీ గురించి 

చెపూత్  తనకందులో ఫస్ట్  పేల్స్ వచిచ్నటుల్  చెపిప్ంది. అమమ్, నానన్ పర్తూయ్షను అభినందించారు. 
"సూక్ల్ సెప్లిల్ంగ్ బీ ఎపుప్డుంటుంది నానాన్?" పర్తూయ్షకు కూర వడిడ్సూత్  అడిగింది వెషౖణ్వి. 
"ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఎ మంత్. మౖె టీచర్ గేవ్ మీ థౌజండ్ వోర్డ్  టు సట్డి"  
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"పండూ మీ కాల్ సోల్  కూడా సెప్లిల్ంగ్ బీ జరిగిందా?" అడిగింది వెషౖణ్వి. 
"ఏ...స్" పళెళ్ం లోకి చూసూత్  చెపాప్డు. 
"నువెవ్లా చేశావ్ నానాన్?" ఈ సారి పర్శన్ పర్సాద్ దగగ్రున్ండి.  
"నాకూక్డా ఫస్ట్  పేల్స్ వచిచ్ంది" మెలల్గా చెపాప్డు పండు. తలిల్దం లిదద్రూ ఆశచ్రయ్ంగా 

మొహమొహాలు చూసుకునాన్రు.  
"ఫస్ట్  పేల్స్ వసేత్ ఆ విషయం ఇపప్టివరకు చెపప్లేదేం?"   
"ఐ డోంట్ వాంట్ ఫస్ట్  పేల్స్. దట్స్ వె ౖఐ డోంట్ వాంటు టెల్ యు." సిథ్రంగా చెపాప్డు. 
"ఎందుకని నీకు హాపీగా లేదా?" అయోమయంగా అడిగింది వెషౖణ్వి. 
"నో.... ఐ డోంట్ వాంటు రీడ్ దోజ్ బోరింగ్ థౌజండ్ వోర్డ్ . బట్, యు వోంట్ లిజన్. ఎనీవే యు ఆర్ గోన 

మేక్ మి సట్డీ అల్ దోజ్ డంబ్ వోర్డ్ ." మనసులో మాట చెపేప్సాడు పండు. 
వెషౖణ్వి కోపంగా చూసింది. పర్సాద్ వెషౖణ్విని మాటాల్ డొదద్నన్టుల్ గా సెగౖ చేయండం పండు గమనించకపోలేదు. 

భోజనాలు ముగిశాక పర్తూయ్ష  సంగీత సాధన చేసి, సెప్లిల్ంగ్స్ చదువుతూ కూరుచ్ంది, పండు  కొంచెం సేపు కారూట్ న్ చూసి హోం 
వర్క్ చేశాడు.  

ఆ రా  పడుకునేపుప్డు పండుకు కథ చదివాక "నీకు సెప్లిల్ంగ్స్ అంటే ఇషట్ ం లేదా నానాన్" అడిగాడు పర్సాద్. 
"సెప్లిల్ంగ్స్ ఇషట్మే కాని చదవడం ఇషట్ ం లేదు". 
"మరి చదివితేనే కదా నీకు వచేచ్ది. బాగా చదివి సూక్లోల్  ఫస్ట్  పేల్స్ తెచుచ్కునాన్వనుకో అపుప్డు నీకందరూ 

వరుణ్ కి చెపిప్నటుల్ గా కం ట్స్ చెపాత్ రు. ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో చూడు" నచచ్చెపాప్డు పర్సాద్. వరుణ్ పండుకంటే 
రెండేళుళ్ పెదద్వాడెనౖా, వాళిళ్దద్రూ మంచి సేన్హితులు. పోయినేడాది తనకు సూక్ల్ సెప్లిల్ంగ్ బీలో ఫస్ట్  పేల్స్ వచిచ్ంది. 

"టుడే, హి డిడింట్ డు దట్ వెల్. హి లాస్ట్  ఇన్ ద ఫస్ట్  రౌండ్." చెపాప్డు పండు. 
"అవునా ఎందుకూ టఫ్ వోర్డ్ వచిచ్ందా?" 
"కాదు నానాన్ వాడికి తెలిసీ చెపప్లేదట." 
"ఎందుకూ?" ఆశచ్రయ్పోయాడు నానన్. పోయినేడాది వరుణ్ సూక్లోల్ నే కాక కౌంటీ లెవలోల్  కూడా బాగా 

చేశాడని పేపరోల్  కూడా వేశారు. అలాంటిది ఎందుకలా చేశాడో నానన్కు అరధ్ం కాలేదు. 
"వాళళ్మమ్ ఎ  డే సెప్లిల్ంగేస్ చదవమంటుందట. నో సాకర్, నో పేల్యింగ్, నో కారూట్ న్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు 

డూ డట్. అ..ఆ.." తల అడడ్ంగా తిపుప్తూ చెపాప్డు. 
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    పర్సాద్ కు సమసయ్ అపప్టికి అరధ్ం అయింది. వరుణ్ వాళళ్ అమామ్నానన్ ఇదద్రూ బాగా పోటీతతవ్ం 
వునన్వాళుళ్. వాళళ్ పిలల్లిదద్రూ అనిన్టోల్ నూ ముందుండాలనుకుంటారు. దానికోసం పిలల్లను ఆట పాటలకు కూడా మానిపించేసి మరీ 
సాధన చేయిసాత్ రు. పరయ్వసానం పిలల్లు ఉతాస్హంగా పాలొగ్ నే రంగాలోల్  కూడా కర్మేణా ఆసకి త్ తగిగ్పోతుందనన్మాట. 

"నువవ్లా రోజంతా చదవకక్రేల్దు నానాన్, నీ సాకర్, కారూట్ న్స్ ఏమీ మానేయకక్రేల్దు కూడా. రోజుకో టవ్ంటీ 
మినిట్స్ సెప్లిల్ంగ్స్ చదివితే చాలు." పండు జుటుట్  సరిచేసూత్  చెపాప్డు నానన్. 

"నిఝంగానా" కళుళ్ పెదద్వి చేసి లేచి కూరుచ్ని అడిగాడు. 
"నిజంగానే...అలా చదివి సెప్లిల్ంగ్ బీకి వెళుళ్. నీకు ఏ పేల్స్ వచిచ్నా రాకపోయినా దట్ డజంట్ మాటర్, 

నువువ్ సెప్లిల్ంగ్స్ నేరుచ్కోవడమే ముఖయ్ం." 
"డాడ్ యు ఆర్ ది బెస్ట్ " అంటూ నానన్ను గటిట్గా కౌగిలించుకుని పడుకునాన్డు పండు. 
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