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1  అమెరికలకలం కథలు    

19 5500  వ నెల నెలా తెలుగు నెన్ల వ నెల నెలా తెలుగు నెన్ల 
జొనన్ తుత్ ల జొనన్ తుత్ ల -- రి నెన్లరి నెన్ల  

  నాకు జీవితంలో రెండు సిదాధ్ంతాలు ఉనాన్యి. ఒకటేమో ..ననున్ ఎవరైనా పొగిడితే వాళుళ్ చాలా గొపప్ వాళుళ్, నిజాయితీ పరులు.  
అదే నేను ఎవరినైనా పొగిడితే వాళుళ్ నాకు పావలాయో , అరధ్ణాయో విరాళం ఇచిచ్న వాళుళ్ అయుయ్ండాలి.  ఇక ననున్ ఎవరైనా తిడితే అది 
తకుక్వ సాథ్యి వయ్ంగయ్ం. అదే నేను ఎవరినైనా తిడుతూ వార్సేత్ అది అదుభ్తమైన హాసయ్ం రసం.  

"నీ మొహం. అందుకే నీకు ఇదద్రు ఆడపిలల్లు"  అంది మా కీవ్న వికోట్రియా.  నాకు  లంగరు అందక వెరిర్ మొహం పెటాట్ను.  అది 
చూడగానే "అదేలేవోయ వె.మొ. గారూ... నీకునన్ రెండు సిదాద్ంతాలు శుదద్ అబదాధ్లు. అందుకే నీకు ఇదద్రు ఆడపిలల్లు ....ఇంకా నయం 
నువువ్ ఇలా అబదద్  సిదాధ్ంతాలు రాసుకుంటే పోతే .... కొంప ములిగి పోయి, అమెరికాలో అడ జనాభా పెరిగిపోవును. " అని చిరు నవువ్తో నా 
అరధ్రాతిర్  'టెంకి జెలల్ " బహుమతి పర్సాదించి   ఆవిడ నిషర్క్మించింది. 

ఇంతకీ  జరిగినది ఏమిటంటే ఈ నెల....అనగా జూన,  2014 మా హూయ్సట్న లో సాహితయ్ం వెనెన్ల అలా కురుసూత్నే ఉంది.  
అందులోనూ యాభైవ సారి తెలుగు వెనెన్ల అనగానే..అనగా....మా ఊళోల్ అపుప్డపుప్డు "నెల తపిప్నా" యాభై నెలలుగా "నెల నెలా తెలుగు 
వెనెన్ల" పేరిట సాహితయ్ కారయ్కర్మాలు జరిపిన సందరభ్ంగా "సవ్రోణ్తస్వాలు" జరుపుకునాన్ం. మా అదృషట్ం బావుండి తెలుగు భాషకీ, 
సాహితాయ్నికీ పెదద్ పీట మాట మాట దేవుడెరుగు,  కనీసం చిరిగిపోయిన చింకిరి చాప కూడా వేయని  కేసీఆర గారూ,  చందర్బాబు గారూ, 
మా ఊళోల్ ఉనన్ వారి  అభిమానులు మా ఆహావ్నానిన్ మనిన్ంచి ఈ సవ్రోణ్తస్వాలకి రాలేదు.  అందుకు పర్ధాన కారణం మేము వారికీ ఏ 
విధమైన పర్తేయ్క ఆహావ్నం పంపించకపోవడమే అనేది అబదధ్ం కాదు. అందువలన నాకు మూడో ఆడ పిలల్ కలిగే అవకాశం లేనే లేదు.  దానికి 
ఇతర కారణాలు కూడా ఉనాన్ అవి అందరూ ఊహించగలిగిన  అపర్సుత్త పర్సంగమే కదా!   

అసలు ఇందులో నా సొంత డబాబ్లు మూడు ఉనాన్యి. ఆ డబాబ్లు కొటుట్కోవడమే అసలు, సిసలు నిజం అని "సిగుగ్" పడకుండానే 
చెపప్గలను కానీ , నిజానికి నాకూ, కీవ్న వికోట్రియాకీ చాలా సిగుగ్గానే ఉంది.   ఒక డబాబ్ పేరు  "సిరివెనెన్ల & పదామ్వతి  డబాబ్" , అయితే   
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మరో డబాబ్ పేరు "జొనన్వితుత్ల & శేషకుమారి".  దీనికి కారణం ఈ దంపతులు ..అనగా ..సిరివెనెన్ల సీతారామశాసిత్  & పదామ్వతి , 
మరియు జొనన్వితుత్ల రామలింగేశవ్ర రావు & శేషకుమారి దంపతులు హూయ్సట్న లో మా "కుటీరానికి" వచిచ్ మదరిప్త ....మామిడికాయ 
పపుప్, వంకాయ కూర, ఆవ పెటిట్న అరటికాట ముదద్ కూర, కేబేజీ కూర , ముకాక్ల పులుసు, కీవ్న వికోట్రియా పేటెంటు  సాంబార, పొటల్కాయ 
పెరుగు పచచ్డి, కొబబ్రి పచచ్డి,  కాకినాడలో మా ఇంటోల్ కాచిన రాచ ఉసిరి కాయలతో మా పెదద్ వదిన గారు చేసిన ఉసిరి కాయ పచచ్డి  
మరియు గోంగూర, బజారులో కొనుకుక్నన్ మజిజ్గ మిరపకాయలు, రసమలై , జిలేబీ, రసగులాల్ వగైరాలతో మా ఇలుల్ పావనం అయింది. ఇక 
మూడో "డబాబ్" నాకు ఎంతో ఆతీమ్యుడు సుపర్సిదధ్  రచయిత , యెమెన దేశం  ఉంటూ తెలుగ్ పదాయ్నికి పెదద్పీట వేసుత్నన్ బాలాంతర్పు వెంకట 
రమణ & శారద మా "50 వ నెల నెలా తెలుగు వెనెన్ల"  కారయ్కర్మలు విజయవంతం కావడంలో పర్ధాన పాతర్  వహించడమే కాకుండా,  
మా "కుటీరానికి" వచిచ్ మమమ్లిన్ మహాదానంద పరిచారు. ఆ దంపతులు నాటా వారి రెండవ మహా సభలకి పర్తయ్క ఆహావ్నితులు. 

"ఆ వీడు ఏదో గాస కొడుతునాన్డు" అని ఎవరైనా అనుకుంటారేమో అని ఇందుతో కొనిన్ ఫొటోలు జత పరుసుత్నాన్ను. అవి 
అబదధ్ం ఫోటోలు అని మీరు అనుకుంటే ....మీకే ఆడపిలలల్లు పుడతారు ..శుభం....అంతకంటే అదృషట్ం మరింకేమిటీ?      
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