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అా అల డ ఉా సంద
(Published July 1982)

మనాళ ంతమం ఇక!" వ$%న తర'ాత మన సంస!ృ)* మర$ మనాళ*
చూడట.*" మనే0ా*" 12నప4డ 56ల7 8ంతా ప9వ:సూవ4ంట.ర'. అక!డ
ప4ట;<=>?6, అక! పద@ తుల మర$ =>దBాళ* "ంచపర'సూ
: ప9వ:స: ూవ4ంట.ర'.
అానుం$ అమ7DE, అల డ వFా:ర* ఎంHI ఎదుర'చూసు:నJ ా" అల డ
ప9వర: న చూKి ఆశ%రOం కలగడQ ాక ం6, అత* ఇబSం* చూడలTక ాళ ఇబSం
పడ తU ఏW5ేయలTక కంార' పడ తU వ4ంట.ర'. New Year " champagne లTదు,
=>ౖా పం56ంగశZవణం క\6?6 ?6]ా9ణ6*" అనుక * *ాశపే అల డూ, ఇవ^JచూKి
ఎంతమ7]_య7` మనాళ* ఆశ%రO]_తU అంH6 అామహతOం అనుక ?b ఆ
బ.మDా ఆbద?6 ... చదవంమ ..
cదట; రంగమd
eహf: కల7Oణg! అమ7DE, అల డ వ56%ర'. `8ందం! ాళ కడ క !?bందుక
^ళపటh<క ాా. రం రం ! ామDా!
కijOణk: అlO! ఎంత$"!]_య7b తm! ఎంతE?6 5ేKి ఇంత కంచంలn =>Hే

ఆ)ంేbర'. ామ7D ా, ాళకడ క !ందువ4ా*.
eహf: రం! ాళ కడ క !ందుర'ా*
పరQశం: No thanks. Oh boy! These people never change (తనలn తను
అనుక ంటh?6Jడ )
బ.మD: బ.వ4?6Jా ?6య?6?
eహf: క\`%ం. ప9య7ణం బ.ా అEం6? ం5ెం ాpీ rసుక ంట.ా? కల7Oణg!
`8ందంHI ాpీ పంప4!
[`8ందం: ాpీ పటh<$% టsబdtWద =>ట<బuతUంటs]
పరQశం: wait, wait! first clean the table. oh boy! too many flies
`8ందం: ఏటv బ.బw అంట.ర'? ?6ా ఇంx=ీసు ాదEyO! Hెనుగdలn K>పzం బ.బu!
eహf: మdందర బలతుడ . ఎ*JFార' 5ె]ాzxా^క ! ఈగల|నూ }బ~ంాతుడ .
`8ందం: ఎేట; బ.బdా`! బలWద ఈగల ఆలక ఏనుగdల ఆలH6య7 బ.బu! అE?6
వ4ండంె! *సంలn తుKత: ు. అల డ ``! అమాలn అస ల
ఈగల ం6ండయO?
పరQశం: Never! అంH6 clean
`8ందం: అయO``! ?6క Hెలవక అడ గdH6ా?b, అమాలn ప?ళండరట గదయO!
అ^J Kి?b KKత:యంట. మ?6ల7టళ బ)దటయ7O?
కijOణk: `8ందం! ఇంక^ళ=>ట< h అల డ ా" (లnపలనుం$)
`8ందం: వసు:?6Jనండమ7D! (1ళH6డ )
eహf: FాJనం5ేదB ుర'ా* లం. ంత బడx తగdతుం.
ండవ రంగమd
త: అబ.S! ఆ FాJ?6లగలn మ7ార' ఎల7 FాJనం5ేF: ారమ7D? ?6 కష ం.
కijOణk: మనక నJద. ^క Hెxయ*ేమdం? ఏో ఈ ?6ల గd `ల\ సర'Bాx
మ. ఏం5ేF: ాం 5ెప?

బ.మD: బ.వ4?6Jామ7D H6? అO! అO! అేటs ఆ బట< ల\? *ం6
పటలTక ం6.
త: ]_ బ.మ7D! ^ంHెxయదు మwడ వందలర]ాయల dress * పటh<క * అల7
అంట.bట;?
బ.మD: ఏం మwడ వందలn మdక!చక!లn! ఒంట;*ం6 బటs<లT6Ey. ఆ టs<టs తm!
అట.<8రబuసుక * )Hే దయ7OలడH6యంట.ర'. మdందు ఇల7ా చక! జేF: ా.
అO! అO! ?6ల గd bళ 1డల zన బ.డ టh< వ4ంేగే! అవ! అంH6
క): ం$=>ట< .వ4. ఆ 5ెపలTటs తm! పేవ4. ?1మDా నడ .
సంత: ^క Hెxయదు లT బ.మD! అదంH6 అా ాOషను.
బ.మD: ఏeనమD! ఏం ాOష?! *ం6 ఓ బట< , ఓ జ6, ఓ పల7! అసా^,
అేటs అబ.SE ?ట అంత ]డ ావ4ం? అే అా చుట.<?
వసం: =>ౖ అంట.ర' బ.మ7D! చుట< ల7ంట;ే అంH6 K>< t
 లT
బ.మD: ^ల7 Hెల సుా ఇవ^J? ?6?6E?b! అా 1ళక ం6?b అ^J
Hెల సుా^క\! ?6 తం9! ఆక !మ7xనవ^J ?bర'%బ.క ?6య?6.
మwడవ రంగమd
బ.మD: రండాZ! అంద bపపవ4 పచ% =>డH6ను [అంద =>డ తU ఇంట;
అల డ దర5ే%స"] 5ెయOల7 =>ట<వయ7O bపపవ4 పచ% =>డH6ను!
పరQశం: I can't eat
బ.మD: eహనూ! అబ.SE ఏమంటh?6Jడ ా? ?6ాొరల ¢.షాదlO!
వసం: బ.వార' )నలTనూ అంటh?6Jర' బ.మ7D! =టh, సూzనూ, ర'!ల లTక ం6
=>ట< .వ4ా!
eహf: హ£ం .. bijijల ఆప4
సంత: మరయdHే )నమనుచూ6Bం
పరQశం: (cహమంH6 $ట;ంచుక * )ంట.డ ) I want some water ^ళ.
మం$^ళ¤ (వగర'సూ
: )

సంత: బ.వా" ెబS" Hెల గd వ$%ంే
బ.మD: నువ4ండb సంH6. అల7 అనక\డదు?6య?6! ీంట ప4ల ప4, 5ేదూ, r=ి
అ^J వ4ంట.E. అంటs ఈ సంవత రంలn కష ం, సుఖం అ^J వ4ంట.య*. అ*Jట;^
సమంా rసుక * కx=ి అనుభ8ంచూ అ* అర¨ం. =>దBల 5ె=ిzన 6ంట ఎంత
అర@మdంో చూ0ాా?
కijOణk: H6! సంH6! అందర' రండమ7D ¢uజ?6ల 5ేదB ు© ా*, ]దుBబuEంపzట;
(లnపలనుం$)
?6ల గవ రంగమd
బ.మD: అేం F_దOQ! W ఆయన అనJం )నట.*" అంతకష ప6ªడ . W అాలn
అనJం)నా?
సంత: లTదు బ.మ7D! బ.వా" టsబdల

, క %ల వ4ం6xా* "ందక\ర'%*

)నలTర'ట.
కijOణk: సంH6! ఒకFాల7 ామ7D!
బ.మD: ఇెక! F_దOQ! ]ాపర'Zలn ప4ట;<=>, క\ర'%* అనJం )నటం
56తాక]_వడQటs? ఇ అా మహతOQ?6?
త: అల7ాదు బ.మ7D! `« టsబdt Wt అలాటEO కష ంా వ4ంటhం. అందులn
5ేH: I )నడం. అE?6 ^ం HెxయదులT బ.మ7D!
బ.మD: ఎంత=>దB 6*వయ7Ob! న?bJ Hెxయదంటh?6Jవ4. అసా^ నువ స ా
అనJం)?6Jbాే!
త: 5ె]ాzనుా బ.మ7D!
బ.మD: అO! అO! ఎంతమ7]_య7b, }బ¬రంా బ.Kిzటsసుక * క\ర'%*
)?b6*8 ర'Zక ంటనూ. అంH6 అామహతOం ాబuల (®ణdక !ంట)
త: Paul! movie " ]_6మ7?
బ.మD: ]ాల ఎవ?
త: ఎవ`ాదు మ7ా
వసం: అే బ.మ7D! పరQశం" వ$%న )పzల . ]ాల ాదు ]ాt

బ.మD: ఇెక! F_దOQ! ల¯ణంా పరQశర' =ర' =>ట< hక * ఈ ]ాల , ^ళ¤
ఏటs? అE?6 భర: * =ర' =>ట< ; =ిలవ56%? అవ! ఇీ అా మహతOంాబuల .
ఇంా 0ాKి: °ార' వ56%ాదు! వతు
: లE?6 5ేసుక ంట.^లnప4. ?6ాయణ, ?6ాయణ.
ఐదవ రంగం
[మ7మ, అల ళ క\ర'%*వ4ంట.ర'. 0ాKి: °ార' వFా:ర']
eహf: రం 0ాKి: °ార' రం. నమFా!రం. క\`%ం. కల7Oణg! 0ాKి: °ార' వ56%ర'.
కijOణk: నంFా!రం. క ల7Fా?6?
=రయO 0ాKి: °: ఆ ఆ ..! క ల7Fా?1నమ7D! }భం. దుందు² సంవత ర}¢.ాం¯ల .
కijOణk: తమర' ఏ ప4చు%క ంట.ర'? ]ాల7? మ³´ ా?
=రయO 0ాKి: °: ం5ెం మ³´ గ 56లమD! ఎవర' బ.బw |ర?
eహf: మ7 అల డ ార'. అానుం$ వ56%ర'. డక<ర'. =ర' పరQశం. |ర'
=0ాKి: °ార'. బ.ా చదువ4క నJ పంతుల . పం56ంగశZవణంక* =ిx56ను త:
సంవత రంక6!
పరQశం: New Year, no champagne, పం56ంగశZవణం too! Oh my God!"
=రయO 0ాKి: °: µవµవ! 8ే0ాల 1¶ మన సంస!ృ)* మర$ Wర' ?bర'%క నJ6?
ఏో =>దB చదువ4ల చ8 8జ·¸?6*J సం]ాంచుక ంటh?6Jరనుక ?6Jను.
బ.మD: బ.ా 5ె]ాzర' 0ాKి: °ార! ]9దుBటనుం¹ బdగ ల ?ºక !డంHI?b స]_Eందంటs
నమDం. ఎంత మ7 ]_య7` మన ాళ. అంH6 అా మహతOం ాబuల
పరQశం: ఇదంH6 nonsense. H6! let's go to movie. Bye 0ాసు:©ల ార!
త: Bye బ.మ7D!
=రయO 0ాKి: °: అlO! అlO! పండగపట పం56ంగశZవణం లTక ం6 ఈ క !మ7xన
Kి*మ7లTట;!?
=రయO 0ాKి: °, బ.మD: (ఇదB ర' కలKి) అంH6 అా మహతOం
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