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కుక్రారం పొదుద్  పొదుద్ గాల బుటిట్ నన్ని  
 లచిచ్ందే  ఇంటల్ కచిచ్ందని  
ఆకసంల కక్లనిన్ రతాన్లై  ళెళ్రాలిపడడ్ టుట్  
 పిచిచ్ తలిల్ ... 
ఒకటే సంబురవడడ్ దట మా అమమ్!  
 బతకలేని బడిపంతులుగిరి జే క్ంటనే  
 అపుప్ల అపుప్ జే  పై సదు లు సదు కుంటచేచ్ బాపు  
 గదేందోగాని టంచన్ గ  నేను బుటిట్ న టయానికె  
 రెండు మూడేళళ్కో రి ఇచేచ్ కరు  బతెత్ ం  
 ఒ మెటుట్  పై  పద   అచేచ్  ! 
ఇంగ బాపు మొఖం   
పునన్ం ందునిలెకక్ యెలిగి పోయె  
ఇంటల్  సందడి లొలిల్  లొలిల్ గ యయ్బటేట్  
మరి నేను కుక్రారం బుటిట్ నగాదు (మలల్ )! 
నా తోడబుటిట్ న ఇదద్ రల్   
ముందల అనన్ యెనకాల లెల్   
ఐనా ఇంటల్ ందరు ననేన్ పా రంగా డబడిత్ రి  
ఆటపాటలల్  నన్ దెబబ్తగిలెత్  నాకు నొపేప్ తెల కపాయె  
బాధనంత బాపే బరించె! 
ఆకలెయయ్క రెండుముదద్ లు తకుక్వ తినాన్  
అమమ్ ఉపాసం పండవటెట్  నాకౖే ందొనని  
మరి నేను కుక్రారం  బుటిట్ ందానిన్గాదు! 
  

 లెల్ ను కొటిట్ నా అనన్నేమనాన్  
మలల్  తిటల్ నిన్ ఆలిల్ దద్ రికేనాయె  
ఇంటికెవలనన్ టాట్ లొతెత్  ముచచ్టంత నాదేనాయె  
అదుటట్ మంత నేనై నటుట్   
మరి నేను కుక్రారం బుటిట్ ందానిన్గాదు! 
గదేందోగాని పెండిల్  దినం త కుక్రారమే అచెచ్ 
పూలు పండల్   దినమే మా అమమ్ కండీషన్ కరారు జే కునె  
కుక్రారం రాతిరి పనెన్ండు గంటలు దాటినాంకనె 

గదిగూడ గురిగింజెతుత్  బంగారమై న గడపల టిట్   
నా బిడడ్ ను దాటించుకపో లని  
మరి కుక్రారం బుటిట్ ందిగాదు బిడడ్  
గా ఘడియ త రానే అచెచ్ 
కుక్రారం బిడడ్  పలల్ కి ఎకిక్ందో పాడే ఎకిక్ందో 

ఏడుప్లై తె గటల్ నె ఇనబడవటెట్   
శనారం అడుగెటిట్ న అతిత్ ంటల్   
శనిలా దాపురించినన్ని అతిత్ ంటి లల్ నవటెట్     
ఆ ఇంటల్ నె నాకు శనిబటిట్ ందని పుటిట్ ంటి లల్ నవటెట్  
ఇరౖ  యేండుల్  గడి  
ఇపప్టికి లల్ కు నేనొ నాకు లోల్   
శని మాతర్ ం వదలటేల్ దు మలల్   
నేను మాతర్ ం కుక్రారం బిడడ్ నె నా పుటిట్ నింటల్    
ఇపప్టికి ఎపప్టికి        *** 

 
 

             
             
             

     
        

 

కుక్రారం బుటిట్నగాదు                      షం ద్ 
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ఎందుకని చెపప్ను ఈ మన  నిండా పగుళుళ్ 
ఏదో కాలం అలా దొరిల్ ంచుకుంటూ కదులుతుందిలే  
మనమూ కొటుట్ కు పోతునాన్ములే అనుకుంటాం 
కానీఅపుప్డపుప్డు అమితంగా సప్ందిత్ ం  
ఎందుకిలాగ అనుకుంటే  
ముఖం నిండా ఎనిన్ ఆశచ్రాయ్రధ్ కాలో! 
ఒంటరిగా జీ ంచడమొక కల పగిలిన కరాళ రాతిర్  గా  
గిపోతునన్ సమయంలో 

 ఏమో ఎకక్డో ఒక చోట  
ఒక కుదుపుకు లోనై నపుప్డు  
ఘనీభ ంచిన కనీన్ళళ్నిన్టీనీ  
ధారగా పో  
మన ను దర్ భూతం చేత్ ం కదా  
అపుప్డనిపిత్ ంది   
అపప్టి దాకా ఎంత జీ తానిన్ పోగొటుట్ కునాన్మో అని  
 
అందుకే ఎపుప్డూ బతికే ండాలి   
అపుప్డే నిదర్ లో కూడా  
పెదాలపై  చిరున  చుచ్కుంటుంది 
 పుచచ్పు లా !! 

*** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

ఒక నులి చచ్ని ఊహలో దగధ్మౌతునన్పుప్డు.. ంతివనం మంచికంటి
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నేను నేనులా లేని కష్ణాలిన్ 
ఎనిన్ వలలు రి బంధించను? 
నీటిలో జీ తమే నయ్మని 
ఒడుడ్ కు ఎగిరిపడే చేపపిలల్ కేం జ బు చెపప్ను? 
అరథ్ ంకాని భాష సంగీత లయలో కొటుట్ కుపోతేనేం 
ఉకిక్రిబికిక్రి  చే  రొదలో అకష్రాలు గిలగిలలాడితేనేం 
అలలకు ఎవరు నేరిప్ ంటారో కదా 
తీరానిన్ ముదాద్ డి ళల్ డమే దినచరయ్లా... 
కటుట్ బానిసగా ల శ ం ననున్ అంబారీపై  ఊరేగిత్ ంటే 
ఒక కిలి న దో 
గుండెలో లమై  పొడిచినటట్ నిపిత్ ంటే 
నకిక్ తిరిగి  చూడలేని 
నిస యపు మెడలో బరౖు న కీరిత్ పూలదండలు ఎకిక్రితాత్ ంటె 
కళల్ ముందు లాడే దృ య్లిన్ 
ఛిదర్ ంచే   కాళల్ కింద నునన్ని రోడేడ్ త్ నన్పుప్డు 
అరే...కాలిలో ములుల్  దిగితే ఏడా లి కదా 
ప పాపల న లోల్   పొరాల్ డి అంతో ఇంతో సంతో లిన్ 
పులుముకో లి కదా 
ఏం బతుకురా నీది ! 
తూప్...! 
తుపుకుక్న ఊంచినపుడు 
  

తుడుచుకో లనిపించని తనానిన్ 
మొఖానిన్ నురగనీటిలో ఎంతకడిగినా 
మరకలిన్ వదిలించుకోలేనపుడు 
నీకేమై నా..అనిపించి ంటదా ! 
డిటరెజ్ ంట్  మారచ్మని పురమాయిత్ ంటార్  ? 
తలలూపడమొకక్టే తెలి న గొరెర్ లకి 
చాంతాడంత తోకలిన్ అతికించే  
ఉదయాలిన్ తారుడబాబ్లోల్  ముంచి 
దండేనికి   లాడదీ  
చేబదులు  కారంపొడిని 
రోకళల్ తో మటర్ ంగా గొంతులోకి కుకిక్నపుప్డు 
కనీన్టి చుకక్లిన్ ఇవ లేని 
టిట్ పోయిన రెండు బా లిన్ చూ  

మేకులిన్ దిగొగ్ టుట్ కుని 
కూరుకుపోయిన రెండు కాళల్  సత్ ంభాలిన్ చూ  
బొడార్ యి  ఫకుక్న న నపుడు 
సలసల మరిగిన రకత్ ం సపుప్డు నలేనితనం 
చేతి ళల్ ను ఒకక్టిచే   పిడికిలై  
పిడిగుదుద్ లు సరలేనితనం 
నిరీ రయ్మై న రయ్ంతో నా దేశం 
ఎంతమంది దేశభకుత్ లిన్ కంటుందో చిచూదాద్ ం !! *** 

రిగిన పదయ్పాదం     బండారి రాజ్ కుమార్
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 ఉదయరాగంతో  
హృదయంలో చుచ్ కుంటాయి.....ఆశలు 
చుచ్కుంటూ ఒదిద్ కగా 

 అచచ్మై న పరిమళాలిన్ పంచిపెడతాయి.....ఊహలు 
పర్ తి పూ  ఉదయానేన్ క ంచి 
పరిమళ రం చేయదు 
కొనిన్ మలి సంధయ్లోనూ క ంచి మురిపిత్ యి 
పూవంటే అంతా అందం 
పూవంటే అంతా పరిమళం 
రంగులౖే నా ఏ పూ  దాని 
హంగులిన్ కోలోప్దు 
సన లేకునాన్ అందాలతో 

అలరిత్ యి 
అందం లేకునాన్ పరిమళంతో 
ఆదరిత్ యి 
అందానికి నిర చన మిత్ యి 
నీ లోని ఆశలాల్ గా...... 
ఆ నాలు పలుకుతాయి 
నీ లోని ఊహలాల్ గా...... 
ఎనెన్నిన్ పూలో........ 
కొనిన్ చెటల్  పూలై  వరిత్ యి 
కొనిన్ గడిడ్  పూలై  నిలబెడతాయి 
కొనిన్ ముళళ్ పూలై  కరుత్ యి 
కొనిన్ పొదరింటి పూలై  కౌగలించుకుంటాయి 
కొనిన్ లతల పూలై  చుటుట్ కుంటాయి 
కొనిన్ నెన్ల పూలై  పరుచుకుంటాయి 
అందానికి పర్ తీకలు ఆశల పూలు 
పరిమళానికి పర్ తీకలు ఊహల జాడలు 
పూ ...తా ..... డిచి ండ .... 
టికి మరో రూపం.....నీ . ***

ఉదయం - హృదయం      ట్ .యల్.యన్.శరమ్ 
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నేనో స పన్ సంచారిని, 
నా దినచరయ్ కలల కరణ . 
నేను  
పర్ భాత కిరణ పరిమళాలలో  
పగటి కలలను స పిన్త్ ంటాను, 
మలి సంజ కెంజాయలలో  
స పన్రాగాలను పులుము కుంటాను, 
రాలు ఆకులు రాలిచ్నా 

వసంతాలు పలాశలు పూచినా  
నకారు చిరుచినుకై  కురి నా  

స పన్ం రూపయ్ మై నటుట్  
నా సంతృపత్  భార్ ంతి ! 
నాలో  
అకాశం పూల పందిరై   
కలల చుకక్లను కో కొమమ్నన్టుట్  
పుడమి ఓ స పన్ టికై   
ననున్ పూల ందుకై  పిలుత్ నన్టుట్  
గరం  

కలల జల సమై  ననున్ క త్ నన్టుట్  
శృంఖల స పన్ జృంభణ!  

 
నేను కలల బే రిని,  
స పన్ రాల యాతిర్ కునిన్; 
స పాన్లే నా సకల సంపద ! 
నా కలలే ననున్ క ని చే యి ! 
 
కలాం కనుమనన్ కలలు నాటుకునన్  
భారత భ తవయ్ యువ భూములలో 
కలప్తరు లు మొలకెతాత్ లని  
కలగంటునాన్ను; 
నా వంతు చిరు కానుకగా  
కారంకాని నా స పన్ శకలానిన్  

నవతరానికి బ కరిత్ నాన్ను. 
*** 

నవతరానికి నా స పన్ం        నాగరాజు రామ మి 
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సత్ బధ్ మై  బర్ తుకెలల్  నిశబద్ మయెయ్ 
కోయిలలు మరలిన  మేలొక్లుపలేక 
కౌముదీకాంతి మసక చీకటిగ తోచె 
ఎటులనో జీ తము గతియించుచుండె 
 
గడచుచునన్ది జీ త కాలమెలల్  
ఎద నిదురపోయి తను  శర్ మించుచుండె 
నిను గనిన యంత మన  మేలొక్నును నిజము 
పేర్ మ మేలొక్ని హృదయముమ్ రియు నిజము 
 
మన  మేలొక్న మేదిని మారిపో  
భువనమెలల్ ను బంగరు పూల నిండు 
గగనమెలల్ ను నూతనకాంతులెగయు 
యి వరాణ్ లతో హరి లుల్  లుగు 

 
లుగు హరి లుల్  మనయింట డిది చేయు 
పిక కముమ్లు ముంగిట చి యుండు 
చినన్ చిరున తో తలనిన్ తొలగు 
పర్ తి యణు నందు పరితోష రిధ్  తోచు  
 
పదము పాడగ తలచును హృదయమపుడు 
తలపులో మయూరములు నరత్ నము చేయు 
అడుగు న నాటయ్మే, నడక కాదు 
పర్ కృతి యెలల్ ను చై తనయ్వంతమగును   
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