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గులాఫ్రం దంచి  
లొటుల్  నిమిప్ండు గౌండల్  రాజనన్  
అటల్  నింపిండో లేడో  
గపుప్డే దిగిను  
ఎలిల్ గాడు మలిల్ గాడు ; 
పెడాల్ ం పిలల్ లను  
గాలిదే నికి గిరి బెటిట్ ండు ఎలిల్ గాడు  
పెండిల్ కానక  
దుకానల్ నే ముంతతోని సం రం జేత్ ండు మలిల్ గాడు! 
మాటలు జూత్   
మూటలు నిండుతయి 
బతికి డడ్  దొరలమని  
గాలిల కోటలు కడత్ రు కక్మై నోళుళ్  
ంపిరి గడడ్ ం మా న బటట్ ల క రు దూలాలు! 
ఎలిల్ గాని నొసలుకు  
రెండ గుచిచ్తే అరద్ మయియ్ంది 

అదుద్ మరాతిరి ఇలుల్  జేరింది 
బరిగడుపున తిందామంటే  
పెండాల్ ం సదు డికీ ఎకక్డలేని రోషం 
పిలల్ లు జూత్ ండంగ  
తలిల్  ఈపు అటట్ లు దేలినయి ! 
ముదుద్  జెదాద్ మంటే  
గూటల్ పిటట్ లోలె బెదురుతరు పొరలు  
ఎవడు జెపిప్న తిపప్లురా ఎలిల్ గా  
ఏం బతుకురా నీది  
బతికినా సచిచ్నా  
లెకక్లకు రాని పురుగు   
అని నాయినమమ్ కలకలానవటేట్ !  

 మను  మరిల్   
సం రం చింత జెయయ్వటేట్  బుదిధ్ మంతుడు  
అంతలేన్ చిచ్ండు మాయల మలిల్ గాడు  
ఓ ఎలల్ నోన్ ... ఏం ఖమే నీదో  
రాతిరి ఒదినే పండనియయ్లేదా ఏందని పరాచకం ! 
ఎలిల్ గాని పెడాల్ ం పనుల్  పటపటాని కొరక్వటిట్ ంది 
జెంగిలి బాడాక్  అనుకుంటా  
పెండిల్  జే క్ని కాలవడరాదురా మలిల్ గా  
అని ముసలమమ్ పెన! 
మా అనన్ని జూసత్ లేమే పెదద్  నాయనమమ్  
ఏగుతుంది లదా  
ఇంక నాకెందుకే అని  
ఎలిల్ గాని చె ల జొరీర్ గ గుయియ్మనటుల్   
ఓ ఎలల్ నన్  
ఎలేల్  జలిద్   
పండుతాటికలుల్  తెచిచ్ండు జంగనన్  
అని మెలల్ ంగ గెలిక్ండు ! 
ఇంకేంది నాలెక్ జి మని  
ఇంటల్  నిలవదనియయ్ద్  
దీని బరెర్  మొకం ముండది ఇదొకటి నా పానానికని  
అంగే కుంటా సరసరా ఆకిలి దాటి 
ఉయాయ్ల ఊగినటుల్  ఉరక్వటేట్   
గుగ్  శరం లేనొడు ఏంజెపాప్లె 

 **** 

 

పండుతాటికలుల్ కృషణ్ మణి
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గురిత్ ంపు చాలా ముఖయ్ం  
ఇనుప ముకక్లా గురిత్ ంప బడాలనుకుంటా   
ఇతత్ డిలా గురిత్ ంప బడాలనుకుంటా   
రాగిలా గురిత్ ంప బడాలనుకుంటా   
సతుత్ లా గురిత్ ంప బడాలనుకుంటా   
నీ ఇషట్ ం ! 
దేనికై నా ఓ గురిత్ ంపు , లువ ఉపయోగం ఉంటుంది, కాదనను  
కానీ నేను బంగారంలా గురిత్ ంపబడాలనే అంటాను  
బంగారం లాంటి మనిన్కై న మనిషంటే తిరుగు లేదు  
మటిట్ లో పూడుకుపోయిన మాణికాయ్నికై నా దాని లువ తరిగిపోతుందా  
అడడ్ గించిన మేఘాల మాలలతో  
ఇనబింబం కనిపిప్ంచకపోతుందా లోకం మొతత్ ం మీద 
సజజ్ నుడి జీ తం పూల పరిమళం  
సజజ్ నుడి జీ తం మవనన్గ ఔనన్తయ్ం  
సజజ్ నుడి జీ తం మేలిమి బంగారం రూపం  
అడడ్  దారిలో పయనించడం ఎందుకు ? 
ఇది, అది అందలేదని కలత చెందడం ఎందుకు? 
నీకు ను  ఒక పర్ శన్ , నీకు ను  ఒక సమాధానం ! 
బంగారమే నీకు కొలమానం  
బంగారు బతుకుగా రాణించు 
బంగారు మని లా జీ ంచు   

**** 

 
  
  
 గురిత్ంపు                         సబబ్ని లUనారాయణ 
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నీకు సమయం ఉనన్పుప్డు నీ  నా పర్ పంచం అంటా   
నీకు తీరిక లేని ళ నేను ఎవరో కూడ తెలియనటుల్ ంటా , 
ననున్ పూరిత్ గా మరచిపోయా  అని బాధపడుతునన్ ళ 
మెరుపులా నేనునాన్నంటూ నా గురించే ఆలోచిత్ , 
అది నేను గురిత్ ంచి అనందించే లోపే మాయమ తా ,  
నేను నీతో ఉనాన్నా అనే సందిగద్ ం  
నీ  నాలో ఉనాన్  లేదో అనే సంకోచం 
అంతలోనే నీనే నీ సర స ం అనే గురిత్ ంపు  
ఇంతలోనే ఎవరో తెలియదనేంత ఆదమరపు  
నీ  నాతో ఉనాన్వనన్ అలోచనే నా ఊపిరి  
అపుడపుడు అయినా నను గురిత్ ంచే నీ ఉనికి నా జీవం  
నేనే నీ లోకమనన్ది నా కల  
ననున్ మరచిపొయవనన్ది నా భర్ మ 
నీ  నా సర స మనన్ది కలలాంటి నిజం 
బాధయ్తలనే మబుబ్ల చాటుకు ళాత్  
అ  డగానే నా చెంతకు వత్  
అనీన్ నాకు నచేలా చెయాయ్లంటాను కానీ 
చే నా చెయయ్కపోయినా నీ ంటే ంటాను 
నా సంతో నికి కారణం నీ మనసథ్ త ం   
నేను బాధపడాడ్ నంటే కారణం నీ పరిథ్ తులు  
ఎపుప్డై నా ఎకక్డై నా ఎటువంటి పరిథ్ తిలోనై నా నీతో ఉండేది నేనే 
నీ  ననున్ డలే  నేను నినున్ డి పోను 
నీ  లేక నేను లేను నేను లేక ను  లే  
ఎపుప్డూ నీతోనే ఉంటాను కనుకే… 
ఉనన్టేల్  అనిపించదు కదూ..! 
అందుకే అంటారందరూ ననున్ ‘ఓ అంతరాతామ్!’ అని..!! 

**** 

             
             
    
    
    
    
  
    
    
 

ను  నేనూ                            ధ మెటుట్పలిల్ 
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ఆకాశం అనంతం 
అనుభూతి అనంతం 
ఆ దన అనంతం 
ఆనందం అనంతం 
 
కనబడేదంతా  
కనుమరుగై  పోతుంటే 
నీతో.....నీ తోటి రికి  
తోడుగా మిగిలి పోతుంది  
అనంతమై న జీవన సప్ర .....! 
 
అంతమయేయ్ జీ తం 
పంచిన లుగు నీడలు 
ఆకాశంలోని చుకక్లాల్  
మెరుత్ ంటాయి..... 
నీ తరా త......! 
 
                                            ***** 

కదిలే కనురెపప్లు ంజామర నలు  
బెదిరే తనచూపులు క తల సంభావనలు  
 
ముకుక్న మెరి  ముతెత్ పు ముకెక్ర  
చకక్ని చుకక్కు  చాచ్ంగు భళా  
   
చెంపల పూ న మంకెన పూ లు   
చెలియ రా న వలపు పిలుపులు   
 
పగడపు పెద ల చిరుచిరు నగ లు  
జగడపు చన ల జాజర తగ లు  
 
కలికి కలల రుల వరమాల  
నీలి కురుల మరుల చెర ల.  
 

*** 
  
 

  అనంతం    ట్ . .యల్.యన్. శరమ్ 
చెర ల 

డా. తంగిరాల మీరా హమ్ణయ్ం 
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 ఎనన్డో యిటు వచిచ్ నా హృదిని నిండి 
ఏమెరుంగక కదలిపోయితి  ను  
నిండినటిట్  నా హృదియందు నీ  తపప్ 
ఇతరులెవ రెనన్డు వ యింపలేరు 
 
కరగి కనుమరుగై తి  కలను పోలి 
కరగినను నాదు మది డి యరుగబో  
సతము హృదయాన నెలకొనన్ స పన్మీ  
స పన్మై నను చెరగని సతయ్మీ  
 
రాగబంధముల్ డి నిదార్ ణమై న 
ఎద తలుపులను తటెట్ దరెవ రెవరొ 
ఇంటిలోనికి పిలువనేమివ గలను? 
ఎడదనునన్ది పేర్ మరా తయ్మొకటె 
 
కలలలో నిండు కమమ్ని కలత యొకటి 
కలతలోనిండు కమమ్ని కలల నొన్ 
కలల యనుభూతి మధురముమ్ కష్ణికమునున్ 
కష్ణికమీ జీ తము కూడ స పన్మటుల్  
 
కష్ణికమై నను తోచు శ తము లె 
కరగిపోయెడువరకిది గండ లయె 
సతయ్ము బర్ తుకు, నేనును సతయ్మౌదు 
మిథయ్ బర్ తుకై న నేనును మిథయ్ యౌదు 
 
 
 
 
  
 

COMMENTS 
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