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ಮಂIdಾ ಕಡ,ೇ ಹ8ಯು1ರ"  
ಹರCಾ8 ಬಲುದೂರ ಎ,ೆ�ೕ ಇರ"  
ಹುಡುಕತ" ಬಂCಾರು ಏdೇ ಬರ"  
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BಾರುಣN0ಾ"�ೕ +ೇದಸ�ರೂ��ೕ 8ಪoಕುಲ5ಾ8�ೕ ।  
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ಪEಥಮದ,ೆ�ೕ 
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ಸಂ�ೋಷ;ಂದ xಾE�*.ೋ~ಾ ॥  
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CಾN�*ಗ!�ೆ 
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"ಕನ�ಡ ಕ"�ೕಣ" Bಾಯ*ಚಟುವcBೆಗಳತ3  �ರುdೋಟ-Bಾ+ೇ8ಯ ಕನ�ಡ ಕ"�ೕಣದ ಗುರುಗ'§ೆಬXqಾದ VEೕ ಫ�ೕಂದE 
ಮಂBಾ,ೆಯವರ ವರ;Zಂದ ಆಯK :ಾಗಗಳH:  

                                                              (5ೆA©ನ 
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Kaveri Associa�on had organized a fun-filled ski trip for young Kaveriites  this winter.  The event had  good num-

ber of par�cipants and the Kaveri children thoroughly enjoyed it.  The trip inspired the veteran of Skiing Dr. Jai 

Rangalppa, whose physical age has not diminished  an iota of his brimming enthusiasm for skiing and teaching 

skiing; to write this poem about skiing and becoming one with Mother Nature!  It also inspired young Tara Swa-

mi, who tried skiing for the first �me and fell in love with the sport, to share her experience with us.  Thank you 

Dr. Rangappa and Tara for giving us an opportunity to enjoy skiing through your words! 

 

 

 

  

SNOW SKIER 
  

 One can often break man's rule, 

 With mother Nature never fool, 

  The Nature will definitely win, 

  Don't make her angry or grin. 
  

  Downhill skiing is a speed sport, 

  Go down with gravity and forte, 

  Skiing with mother Nature free, 

  On snow clad mountain with glee. 
  

 All children with Nature flow, 

 With a Creators wonder glow, 

 Enjoy with Him fast or slow, 

 Skiing child is a lovely show. 
  

 Guiding a child to snow plough, 

 Watch happy skier in the snow. 
  

 Dr. Jai Rangappa 

 3-2-2013 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            By Tara Swamy  3/5/2013 

 
 

 

 I had lots of fun with the members of KYC that came to the ski trip to White tail ski re-

sort on March 2
nd
 2013 at Pennsylvania. We had  a lot of fun skiing and snow tubing 

with family and friends. I enjoyed this trip very much and even though I fell a few times 

and  those ski boots were SO uncomfortable, in the end I was proud of myself for try-

ing something new. The part of the trip I liked the  most was having a chance to share in do-

ing  something new with my family and friends. This trip has been a very good experience 

for me and everyone else that was there and  I sincerely hope that KYC will consider doing 

this again next year. 
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TP KAILASAM 
  

  

Kannada writer was TP Kailasam,  

American would call T.P. Cal Sam, 

  Jokingly said he, Typical Ass am, 

  Staged hilarious plays in bedlam. 
  

Concocted of real life situation 

While under a little inebriation, 

His daughter wrote them down, 

For a grateful public showdown. 
  

Books and plays published late, 

After passing his earthly fate, 

Plays spoke in Kannada & English, 

Comedy of real life to the finish. 
  

Some manuscripts were all  lost, 

If he came as a hilarious ghost, 

He could entertain the most, 

All his admirers city to coast. 
  

Kannadigas appreciate and boast, 

As he made life a hilarious toast. 
  

Jai Rangappa 
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