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In this series, we would like to bring you golden oldies from early issues of Telugu 
Velugu, the news journal of the Telugu Literary and Cultural Association. We are indebted 
to Nehru Cherukupalli garu, who has lovingly preserved these old issues and made them 
available for republication. Publishing these in this electronic form will, we hope, allow a 
new generation of Telugu lovers to enjoy these classics. 

This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf 
version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here 

మన�ాళ�� ��ంతమం�� ఇక!���" వ$%న తర'�ాత మన సంస!ృ)* మర$ మన�ాళ�* 
చూడట.*�" మన�ే0ా*�" �12�నప4డ 56ల7 8ంత�ా ప9వ��:సూవ4ంట.ర'. అక!డ 
ప4ట;<=>����?6, అక!�� పద@తుల
 మర$ =>దB�ాళ�* �"ంచపర'సూ:  ప9వ��:సూ: వ4ంట.ర'.  

అ�����ానుం$ అమ7DE, అల
� డ వFా: ర* ఎంHI ఎదుర'చూసు: నJ �ా���" అల
� డ 
ప9వర:న చూKి ఆశ%రOం కలగడ�Q �ాక
ం�6, అత* ఇబSం��* చూడలTక �ాళ�� ఇబSం�� 
పడతU ఏW5ేయలTక కం�ార' పడతU వ4ంట.ర'. New Year �" champagne లTదు, 
=>ౖ�ా పం56ంగశZవణం క\�6?6 ?6]9ా ణ6*�" అనుక
* *�ాశప�ే అల
� డూ, ఇవ^JచూKి 
ఎంతమ7��]_య7�` మన�ాళ�* ఆశ%రO]_తU అంH6 అ�����ామహతOం అనుక
?b ఆ 
బ.మD�ా�� ఆ�bద?6 ... చదవం��మ�� ..  

cదట; రంగమd cదట; రంగమd cదట; రంగమd cదట; రంగమd  

eహf : కల7Oణg! అమ7DE, అల
� డ వ56%ర'. �`8ందం! �ాళ�� కడక
!?bందుక
 
^ళ��పటh< క
�ా�ా. రం�� రం�� ! �ామD�ా!  

కijOణk: అlO! ఎంత$�"!]_య7�b తm�! ఎంతE?6 5ేKి ఇంత కంచంలn =>��Hే 



ఆ)ం�ే�bర'. �ామ7D �ా, �ాళ��కడక
!ందువ4�ా*.  

eహf : రం��! �ాళ�� కడక
!ందుర'�ా*  

పర�Qశం: No thanks. Oh boy! These people never change (తనలn తను 
అనుక
ంటh?6Jడ)  

బ.మD: బ.వ4?6J�ా ?6య?6?  

eహf : క\�`%ం��. ప9య7ణం బ.�ా అEం�6? ��ం5ెం �ాpీ rసుక
ంట.�ా? కల7Oణg! 
�`8ందంHI �ాpీ పంప4!  

[�`8ందం: �ాpీ పటh< ��$% టsబdt Wద =>ట<బuతUంటs]  

పర�Qశం: wait, wait! first clean the table. oh boy! too many flies  

�`8ందం: ఏటv బ.బw అంట.ర'? ?6�ా ఇం��x=ీసు �ాదEyO! Hెనుగdలn K>పzం�� బ.బu!  

eహf : మdందర బల�తుడ. ఎ*JFార'�  5ె]ాzx�ా^క
! ఈగల|నూ }బ~�ం�ాతుడ.  

�`8ందం: ఎ�ేట; బ.బd�ా�`! బల�Wద ఈగల
 ఆలక ఏనుగdల
 ఆలH6య7 బ.బu! అE?6 
వ4ండం�ె��! *�సంలn తు��K�తు: �. అల
� డ�`�`! అమ���ాలn అస�ల
 
ఈగల
ం�6�ండయO?  

పర�Qశం: Never! అంH6 clean  

�`8ందం: అయO�`�`! ?6క
 Hెలవక అడగdH6�ా?b, అమ���ాలn ప?�ళ��ండరట గదయO! 
అ^J �Kి?b�  K�K�త:యంట. మ��?6ల7ట�ళ�� బ)��దట�య7O?  

కijOణk: �`8ందం! ఇంక^ళ��=>టh<  అల
� డ�ా���" (లnపలనుం$)  

�`8ందం: వసు: ?6Jనండమ7D! (�1ళH6డ)  

eహf : FాJనం5ేదుB ర'�ా* ల�ం��. ��ంత బడx�  తగd� తుం��.  

��ండవ రంగమd ��ండవ రంగమd ��ండవ రంగమd ��ండవ రంగమd  

��త: అబ.S! ఆ FాJ?6లగ��లn మ7�ార' ఎల7 FాJనం5ేFా: రమ7D? ?6�� కష� ం.  

కijOణk: మనక
నJద��. ^క
Hెxయ*�ేమdం��? ఏ�ో ఈ ?6ల
గd �`�ల\ సర'B ���ాx 
మ��. ఏం5ేFా: ం 5ెప�?  



బ.మD: బ.వ4?6J�ామ7D ��H6? అ�O! అ�O! అ�ే�టs ఆ బట<ల\? *ం�6 
ప�టలTక
ం�6.  

��త: ]_ బ.మ7D! ^��ంHెxయదు మwడవందలర�]ాయల dress * పటh< క
* అల7 
అంట.�b�ట;?  

బ.మD: ఏం మwడవందలn మdక!చక!లn! ఒంట;*ం�6 బటs<లT�6Ey. ఆ �టs<�టs తm�! 
అట.< 8రబuసుక
* )����Hే దయ7OలడH6యంట.ర'. మdందు ఇల7�ా చక! జ�ేFా: . 
అ�O! అ�O! ?6ల
గd �bళ� �1డల
zన బ.��డ �టh<  వ4ం�ే��గ�ే! అవ�! అంH6 
క):��ం$=>ట.< వ4. ఆ 5ెప�లT�టs తm�! ప�ేవ4. ?1మD���ా నడ.  

సం��త: ^క
 Hెxయదు లT బ.మD! అదంH6 అ�����ా �ాOషను.  

బ.మD: ఏeనమD! ఏం �ాOష?�� ! *ం�6 ఓ బట< , ఓ జ�6, ఓ ప�ల7! అ��స���ా^, 

అ�ే�టs అబ.SE ?�ట��  అంత ]�డ�ా� వ4ం��? అ�ే అ�����ా చుట.< ?  

వసం� : =>ౖ�  అంట.ర' బ.మ7D! చుట<ల7ంట;�ే అంH6 K>�<t  లT  

బ.మD: ^��ల7 Hెల
సు�ా ఇవ^J? ?6?6E?b! అ�����ా �1ళ�క
ం�6?b అ^J 
Hెల
సు�ా^క\! ?6 తం��9! ఆ��క
!మ7xనవ^J ?bర'%��బ.క
?6య?6.  

మwడవ రంగమd మwడవ రంగమd మwడవ రంగమd మwడవ రంగమd  

బ.మD: రండ�Zా ! అంద���  �bపప�వ4 పచ%�� =>డH6ను [అంద���  =>డతU ఇంట; 
అల
� డద���ర��5ే%స���"] 5ెయOల7 =>ట<వయ7O �bపప�వ4 పచ%�� =>డH6ను!  

పర�Qశం: I can't eat  

బ.మD: eహనూ! అబ.SE ఏమంటh?6Jడ�ా? ?6�ా�ొరల ¢.ష�ాదlO!  

వసం� : బ.వ�ార' )నలTనూ అంటh?6Jర' బ.మ7D! =�� టh� , సూzనూ� , ��ర'!ల
 లTక
ం�6 
=>ట.< వ4�ా!  

eహf : హ£ం .. �bij��ijల
 ఆప4  

సం��త: మరయdHే )నమనుచూ�6B ం  

పర�Qశం: (cహమంH6 $ట;� ంచుక
* )ంట.డ) I want some water ^ళ��. 
మం$^ళ¤� (వగర'సూ: )  



సం��త: బ.వ�ా���" �ెబS�" Hెల
గd వ$%ం�ే  

బ.మD: నువ4�ండ�b సం��H6. 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;^ 
సమం�ా rసుక
* కx=ి అనుభ8ంచూ అ* అర̈ం. =>దBల
 5ె=ిzన �6ంట��  ఎంత 
అర@మdం�ో చూ0ా�ా?  

కijOణk: ��H6! సం��H6! అందర' రండమ7D ¢uజ?6ల
 5ేదుB © �ా*, ]�దుB బuEం��పzట;�� 
(లnపలనుం$)  

?6ల
గవ రంగమd ?6ల
గవ రంగమd ?6ల
గవ రంగమd ?6ల
గవ రంగమd  

బ.మD: అ�ేం F_దO�Q! W ఆయన అనJం )నట.*�" అంతకష� ప�6ª డ. W అ�����ాలn 
అనJం)న�ా?  

సం��త: లTదు బ.మ7D! బ.వ�ా���" టsబdల
� , క
��%ల
 వ4ం�6x�ా* �"ందక\ర'%* 
)నలTర'ట.  

కijOణk: సం��H6! ఒకFా��ల7 �ామ7D!  

బ.మD: ఇ�ెక!�� F_దO�Q! ]ా��పర'Z లn ప4ట;<=>����, క\ర'%* అనJం )నటం 
56త�ాక]_వడ�Q�టs? ఇ�� అ�����ా మహతO�Q?6?  

��త: అల7�ాదు బ.మ7D! �`« టsబdt  Wt�  అల�ాటEO కష� ం�ా వ4ంటhం��. అందులn 
5ేHI:  )నడం. అE?6 ^��ం HెxయదులT బ.మ7D!  

బ.మD: ఎంత=>దB  �6*వయ7O�b! న?bJ Hెxయదంటh?6Jవ4. అ��స���ా^ నువ�� స���ా�  
అనJం)?6J�b�ా�ే!  

��త: 5ె]ాzను�ా బ.మ7D!  

బ.మD: అ�O! అ�O! ఎంతమ7��]_య7�b, }బ¬రం�ా బ.Kిzటsసుక
* క\ర'%* 
)?b�6*8 �ర'Z క
ంటనూ. అంH6 అ�����ామహతOం �ాబuల
 (�®ణdక
!ంట)  

��త: Paul! movie �" ]_�6మ7?  

బ.మD: ]ాల
 ఎవ��?  

��త: ఎవ�`�ాదు మ7�ా��  

వసం� : అ�ే బ.మ7D! పర�Qశం�" వ$%న )పzల
. ]ాల
 �ాదు ]ాt   



 
 

 
 

బ.మD: ఇ�ెక!�� F_దO�Q! ల¯ణం�ా పర�Qశ�ర'�� =�ర' =>టh< క
* ఈ ]ాల
, ^ళ¤� 
ఏ�టs? అE?6 భర:* =�ర'�  =>ట;<  =ిలవ56%? అవ�! ఇ�ీ అ�����ా మహతOం�ాబuల
. 
ఇం�ా 0ాKి: °�ార' వ56%���ాదు! వతు: లE?6 5ేసుక
ంట.^లnప4. ?6�ాయణ, ?6�ాయణ.  

ఐదవ రంగం ఐదవ రంగం ఐదవ రంగం 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? మ³́�ా?  

=�రయO 0ాKి: °: ��ం5ెం మ³́గ 56లమD! ఎవర' బ.బw |ర�?  

eహf : మ7 అల
� డ�ార'. అ�����ానుం$ వ56%ర'. డక<ర'. =�ర' పర�Qశం. |ర' 
=���0ాKి: °�ార'. బ.�ా చదువ4క
నJ పం��తుల
. పం56ంగశZవణంక* =ిx56ను ��త:  
సంవత�రంక�6!  

పర�Qశం: New Year, no champagne, పం56ంగశZవణం too! Oh my God!"  

=�రయO 0ాKి: °: µవµవ! 8�ే0ాల
�1¶� మన సంస!ృ)* మర$ Wర' ?bర'%క
నJ���6? 

ఏ�ో =>దB  చదువ4ల
 చ��8 8జ·¸ ?6*J సం]ా��ంచుక
ంటh?6Jరనుక
?6Jను.  

బ.మD: బ.�ా 5ె]ాzర' 0ాKి: °�ార�! ]�9 దుB టనుం¹ బdగ�ల
?ºక
!��డంHI?b స��]_Eందంటs 
నమDం��. ఎంత మ7�� ]_య7�` మన �ాళ��. అంH6 అ�����ా మహతOం �ాబuల
  

పర�Qశం: ఇదంH6 nonsense. ��H6! let's go to movie. Bye 0ాసు: © ల
 �ార�!  

��త: Bye బ.మ7D!  

=�రయO 0ాKి: °: అlO! అlO! పండగప�ట పం56ంగశZవణం లTక
ం�6 ఈ ��క
!మ7xన 
Kి*మ7లT�ట;!?  

=�రయO 0ాKి: °, బ.మD: (ఇదBర' కలKి) అంH6 అ�����ా మహతOం  
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