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1. 

మనిదద్ రం పకక్పకక్నే కూ ని న కుంట,తుళుల్ కుంట మాటాల్ డుకుని ఎనిన్ యుగాలై ంది? తుమమ్బంక అంటిచిచ్న జంటకమమ్లెల్ కక్ 
ఎనన్డూ డిపోని అముడాల పిలల్ లాల్  కూడి నోన్లల్ మే గదరా! మనకేమయింది? 

2. 

ద్ ద్ తుఫాన్ లో కొటుట్ కుపోయావనుకునాన్ం.మళీల్  ఇనాన్ళల్ కు పెథాయ్ దయతో సలికి వణుకుక్ంట చిచ్నవని, నా గుడి  
ముంగట నెగడు దగడులో పీకుక్పోయిన నీ మొఖానిన్ నా చేతులోల్ కి తీ కుని మురి పోతునన్.నాయ్ల పులతో మొఖం లేని తనమేదో 
కొటొట్ చిచ్నటుట్  కనబడత్ నే నన్ది. 

3. 

మితర్ మా!ఎండిపోయినటుట్ ండే కొమమ్కు పూ న మోదుగుపు లే లుకు మొఖపోని . డసకక్ని నీ మొఖం కలదపిప్ందని కారణం 
అడగను.ఇనేన్ళల్  ఎడబాటునంతా ంటరిగా ఎటల్  ఓరు కునన్  నా లోల్  జోరీగలా దూరి గుసగుసలాడై నా జెపుప్.కా ంత నేనూ 
కుదుటపడుత. 

4. 

ఒకే చెటుట్ రుకు మొలిచిన పంగలకరర్ లా ఎపప్టికీ ఎదురెదురుగనే ందం.జేబులోని గులకరాళల్ తో లాగి లాగి తేనెతుటెట్ ను 
జోపుతునన్దెవలో, నెపం మనపై  నెడుతునన్దెవలో ఆరా తీదద్ ం.మనిదద్ రి నడమ్ జుగల్ బంధీ గీతాల పెయిదెల ని తనమే దపప్ జమాబంధీ 
లెకక్ల ఊ పుప్డూ లేదు.రంగులు పూ కునన్ మొఖాలతో మనమేనాటకమూ ఆడలేదు. ఒపుప్కుంటా  కదా! 

5. 

చే  మూడు ముడికాల పనికి ముపూప్టలా తిండి దొరకదని బై రాగిలా తిరిగి తిరిగి నేరు కునన్ బతుకు పాఠాలనీన్ కుపప్గా పో  ఈ 
చలల్ ని యంతర్ ం పూట పిటట్ గూళుల్  కటుట్ కుందం. లొలాల్ యి పాటలు పాడుకుంటూ పచచ్ని ప రికతనాల డిలో ఆటలాడుతూ ఒకే  
పాడెపై  ఊరేగుదాం. 

 *** 

లొలాల్యి పాట             బండారి రాజ్ కుమార్
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కక్ కష్ణపు తిరునాళళ్ లో 
తెలి  తపిప్ పోయిన మన  
పెద  మలుపులో 
కరిగి పోయిన కాటన్ కాండీ రుచి! 
వత రాల కోలాటాలోల్ ... 
చిలికి...చిలికి.....చిమిమ్న  జాన్పకాల చెమమ్! 
ఎగి  పొంగిన హృదయం నించి 
ఎంత బరు నో మో కొత్   ...... 

 ఒంటరి చినుకు! 
తిరిగి రావదద్ నన్ తలపు 
చరమ్ం కిర్ ంద రకత్ ం లా... 
            రకత్ ం చిందని గాయంలా... 
                 ఇది చెరిగి పోని ముదర్  !! 
                               *** 

 ... ఎనిన్నాళళ్ పాటి సం దన ఇది! 
  
 చీకటోల్  హృదయం కురుత్ నన్పప్టి నాటి మాట కదూ... 
 ఇపుప్టికీ పరుచుకుని నన్ ఈ మౌనం..! 
  
 నిశబద్  పతర్  వరానిన్ రాలుత్ నన్ రపు పాటలో  
 దానిన్ కళుల్  నన్టుట్  నిరాధ్ రించుకునన్ నిరాశలనీన్... 
 రాలుపూల రొదలూ...అపశృతులే..! 
  
 కలలు కనన్ పర్ తి రీ కళుల్  పరితపించడం ధారణమై నటుట్  
 దం దనను దజలుల్ తుంటే... 
 గొంతులో అంతరించిన కంపనలు గుండెలో మొనదేలి  
 ఉది గన్తను మరినిన్ గాయాలతో బరు కిక్త్ యి..!-  
 
 జీ తముండడమంటే దీరఘ్  జాఞ్ పకాలుండడమేననన్టుల్  
 నిదుర కళల్ కు ని ధి రంగులంటుకుంటాయి... 
 మెలకువకు మరణమాసనన్మై నటుట్ ంది కానీ 
 రాతిర్  పొలిమేర చేరలేని పగటి కలల పార్ ణం,  
  మన జాఞ్ పకాలను...మళీల్  తిరగ తోడుకుంటానంటోంది..! 

   
కనిపించని పచచ్బొటుట్ 

పావనీ ధాకర్ 
సం దన 
రాజే  రెడిడ్ 
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పేర్ మ హగమా! యుండుము డలవలదు 
అరుగవలదీ  నా హృదయమును డి 
డలి పొమమ్ని యనుట తపిప్దము నిజము 
పేర్ మ యెరుగని వయ్రథ్ జీ తము వలదు 
 
జననమంది కనులు తెరచినది మొదలు 
వయ  చెలిల్  జరత ముమ్ వచుచ్ వరకు 
అనుదినముమ్ను నను నిలిపినది నీ  
జీ తముమ్నకరథ్ మిచిచ్నది నీ  
 
ననున్ పేర్ మించు రు లేకునన్ యెడల 
లువ కోలోప్  షజీ తము నాది 

మాయమై నచో పేర్ మ నా మన నందు 
వయ్రథ్ ము మన  బర్ తుకు నిరరథ్ కముమ్ 
 
కారుచునన్ది కనీన్రు కాల  లె 
దేనికొరకొ మాతర్ మెవరు తెలియలేరు 
అనిన్యును నాదు చెంతనే యునన్నేమి? 
లేనిచో పేర్ మ సరముమ్ లేమి యౌను 
 
రముమ్ వ యింపు నా యంతరంగమందు 
డచి పోబోకుమెపుడు నా యెడద డి 

ఒకక్రును ననున్ పేర్ మించకునన్ గాని 
సతమునితరుల పేర్ మించు శకిత్ నిముమ్ 
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