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మేము అనగా నేనూ మావారూ ముచ్చటగా మూడవ సారి యీ అందమ ైన 
నగరానికివచ్చచ వునాాము. ఈ నగరం యొకక అందము య ంత చెప్ిినా తకుకవే! 
వాషింగటన్ రాష్ట రంలో వునా యీ అందాల పటట ణం వునాతమ ైన పరవతాల మధ్య 
కొలువ ై సదా సమతులయ వాతావరణంలో పరిరక్షంపబడుచ్ునాది.  

అమ రికా దేశం యొకక ఉతత రపశ్చచమానా వునా యీ వాషింగటన్ రాష్ట రం కెనడాదేశంకి 
అతి దగగ రగా సరిహదుు లో వుంది.  
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Seattle city is positioned between the Olympic mountains to the west 
and Cascade mountain range with mount Rainier to the east. పశ్చచమానా 
వునాపరవతాల ఆవల గంభీరమ ైన పసిఫిక్ మహాసముదరం వుంది. అకకడ 
సముదరతీరం పరాయటకుల సందడషతో వేసవి కనుాలపండుగగా వుంట ంది.  

సియాటిల్ నగరానికి తూరపిదికుకన 8మ ైళ్ళ పొ డుగున విసత రించ్చంది Lake 
Sammamish, ఉతత రానా ఉనా Lake Unionకూడా మంచ్చనీటి సరసుులే. 260 
ఎకరాలలో వాయప్ించ్చవునా Green Lake మంచ్చనీటి సరసుుతో పాట  బెలలె వయయకీ 

డౌన్ టౌోన్ క ీ మధ్య వునా Lake Washington టకోమా నుండష ఉతత ర దికుకగా 
వాయప్ించ్చన రెండవ అతిప్ెదు సరసుు. పరసుత తం మేము వచ్చచనది spring season. 
అంటే మోడువారిన చెట ె  చ్చగురించ్చ ముచ్చటగా రకరకాల ప్ిటట లనీ, పక్షులనీ 
రారమమని ప్ిలుసూత  వుంటాయనామాట. మన వసంతరపతువు అనామాట. 
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మొటట మొదలు వికసించేది Cherry  Blossom. దాని అందం మాటలోె  చెపిడం కష్ట ం. 
సనాపాటికాండం పరపచ్ుకునా కొమమలు.....కొమమకొమమలనీా విరగబడష 
రంగురంగుల లేత నాజూకైెన పువువలతో చ్ూపరపలని యటేట  ఆకరిిసాత య. నాజూకుగా, 
వయాయరంగా గాలికి వయగుతూ మన మనసుని యటేట  దో చేసాత య. నేను రోజూ వాకింగ్ 

వ ళ్తత  యీఅందాలు పరికిసూత  
నడవడం ఆ అందాల 
అనుభూతులు మనసులో 
నింపుకోవడం నాకు య ంతో 
యష్ట ం. ఇకకడ పళ్లె  
కాయగూరలూ రకరకాలు 

దొ రపకుతాయ. ‘Pike Market Place’ చాలా పరసిధ్ిు  చెందినది. అకకడషకి వ ళె్ల 
చ్ూశామంటే యనిా రకాలా! 
అని మనకి య ంతో 
ఆశచరయం కలుగుతుంది. 
తాజాతాజాగా అనీా 
య ంచ్ుకుని మనము 
కొనుకోకవచ్ుచ. ఇకపో తే 

వాతావరణం....శీతాకాలం వణికించే మంచ్ుతుఫానులు వుండవు. వేసవి 
గాలిదుమారాలూ, ప్ిడుగులతో భయప్ెటేట  వానలూ వరదలూ అసులు లేవు. సదా 
సాతీవకంగా వుండే వాతావరణం.....దటట మ ైన పొ గమంచ్ు వుదయం మూసుకుని 
వుంట ంది. తరవాత సూరపయడు త ంగిత ంగి దో బూచ్ులాడతాడు. ఎలెపుిడూ చ్చనుకు 



4 

 

సియాటిల్ అందాలు  కృష్ణ వేణ ి

పడుతూనే వుంట ందని యకకడ పరజానీకం ఉవాచ్. కావీ వరిపాతం చాలా 
తకుకవే.నిశబు ంగా ముతాయలు జారినట ె గా పడే వానతుంపరలు మన నితయకృతాయలకి 
అసులు అడుు రావు.  

 Boeing company, factory and 
Assembly plant  యకకడ చాలా పరసిధ్ిు . 

ఇకకడ తయారైెన రకరకాల విమానాలు గగనవీధ్ులోె  
విహరిసూత  సదా భూగోళ్ం చ్ుటిట  వేలాదిగా పరయాణీకులిా  

గమయసాా నం చరేపసూత నే వుంటాయ. ఇవి అలుప్ెరగని లోహవిహంగములు. ఇకపో తే 
యకకడే కొలువ ై వునా Microsoft Company గురించ్చ 
పరతేయకంగా చెపినవసరంలేదు. అరచేత పరపంచ్ం 

చ్ూప్ించ్గలదు....అరమరికలు లేకుండా అందరనా కలపగలదు. ఎననా చ్చతరవిచ్చతార ల 

కలయక Microsoft Windows 8.0. నితయం కొతత కొతత  
పరయోగాలతో పరపంచ్ం మొతత ం తనవ ైపు ఆకరిించ్ుకునేటంత శకితవంతమ ైనది. 

ముఖ్యంగా యువత కనే కలలు యకకడ సాకారమవుతాయని 
పరతీకి. నగరం నడషబొ డుు న వునా Space Needle ఒక య తెతత న 
Tower. ప్ెైఅంతసుా కి వ ళె్ల నగరం అందాలు మొతత ం వీక్షంచ్డం 
మనసుకి హతుత కునే అనుభూతి. ఇకపో తే ప్ెదు ప్ెదు  మాల్ు, 

Downtown, రెష్ాట రెంట్సు, పారపకలూ , తోటలూ యతాయదులనీా యీదేశంలోని 
పరతీపటట ణంలో వునాటేె  యకకడా వునాాయ. అవనీా మాప్ిలెలు మమమలిా తిప్ిి 
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మాకు వివరంగా చ్ూప్ిసూత నే వునాారప. వారాంతం Outings వీళె్కి సరవసామానయం. 
శనివారం మనసు తీరా తిరిగి సేదతీరపతారప. ఆదివారం యలుె  శుభరం చేసుకుని..... 
సో మవారం కొతత వారంకి ready!!  

ప్ిరయమ ైన పాఠకులారా! 
యనిా అందాలతో పొ ందికగా 
వునా యా సియాటిల్ 
పటట ణం మాకు యష్ట ం. 
మాప్ిలెలు అంటే..... 
మాఅబాాయ, కోడలూ, 

మనవరాలు నివసిసుత నా యీపటట ణం అంటే మాకు మరన యష్ట ం. అవకాశం 
కుదిరినపుిడలాె  యకకడషకి రావడం మాకు మరనమరన యష్ట ం. వచ్చచనపుిడలాె  
మాప్ిలెలు మాకు యకకడష వింతలూ విశేష్ాలూ చ్ూప్ిసూత నేవునాారప. ఐనా 
యంకాయంకా తిరగాలనీ అనీాచ్ూడాలనీ మాకు తపన....యంకాయంకా మాకు 
వింతలూ విడూు రాలూ చ్ూప్ించాలని మాప్ిలెల తాపతరయం.  

 
మీ కృష్ణ వేణ.ి 


