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 కలల దీపాలిన్ ఆరేప్ కుని 
కనులు టంతట  మూ కుంటయి  
కలలిన్ మండించాలను కుంట  
 ఆలోచనల రెకక్లిన్ తెగనరికి  
రేపటి ఉపదర్ నికి బలి తత్   
గలమ్టల్   అడుగు పెటిట్ నపుప్డే జిటిట్  దీ  బూడిది గుమమ్డి  కాయను  
నాలుగు బజాటల్  కాడ పచచ్లు పచచ్లు జే ంట  
మంచి జేతెత్ ..నరకానిన్ బొటుట్  పెటిట్  పిలి   
దంటగూడినటుట్ ంటది య రం! 
నీకిపప్టికీ లోకం పోకడ వంటబటిట్ నటుట్  లేదు మా 
పరగడుపునే లే  మొసపో కుంట ఉరి కొతత్   
మోసం ఎటల్ జేతత్ రో డెమో పియయ్మని కాళల్  ళాల్  పడి  బతిలాడుత  
నీయంత ఎరిర్ బాగులోడు ఎవడూ లేడని  
మా యింటి కుకక్ తోకూపి ౖ గజేతత్ ది!! 
ను ందుకింకా 
రతా నిన్ ఉరితాడు లోనే జూ కుని మురుతత్ ? 

కాలం చెలిల్ న క తా నిన్ మ  పెంక మీద అటూ ఇటూ మరేర్   
ఎంత మంది ఆకలి తీరాచ్లను కుంటాన ? 
మన  పిప్ మాటాల్ డు 
నా కళల్ లోకి టిగా చూ  చెపుప్? 
ఇది కపట నాటకమై తే కాదు కదా! 
బుగగ్ లు బుగగ్ లు ఏగిన జొనిన్తుత్ లు 
నీకేమై నా సందేశం మో కొచిచ్నయంట ? 
కతాకక మిగిలిన బొడిగెలిన్జూ  
గటల్  బీరిపోయి తాత్ న ంది? 
పందెం మధయ్లో పరుగు ఆపమని 
ఆకాశ ణి పలికిందా? 
మోసం చేయడం అంటే ఇదే మితర్ మా... 
ఇకనై నా కళుల్  తెరుత్  కదూ..! 
                                      *** 

  
 

  
  కను పుప్                          బండారి రాజకుమార్ 
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ని తమై  , నిన్తమై   
ఇతరుల తలిన్ తకి తికి  
లికితీయటంలలో లీనమై   
కుతకుతమంటూ  
సతాయిత్ నాన్  
తన తలసమ్ృతిలో మాతర్ ం..  
సప్ందనలో మృతమై !  
కృతక మ్తాధరాలతో  
మేథఃపయోధరాలతో  
క తామృతధారాపాతాలిత్ నన్  
మరత్ య్ముఖధేను లునాన్య్ ! 
పొదుగులనిండా పాలుంటాయ్  
యెదలోల్  రాథ్ లుండ   
అముమ్కో   
మన లేన్ మాటలేన్ నముమ్కుంటాయ్  
అముమ్కో  ! 
తలుగులు గుదిబండలేల్ ని  
బ రంగాశర్ యాలకై  తపిత్ య్  
వండివడిడ్ ంచాలిల్ న పనేల్ దు  
గడడ్ నపడే బయలు పచచ్నై యుంటే చాలు!!  
అరుత్ నాన్య్  
అరులుచాత్ నాన్య్  
మీరిచేచ్ ఆత్ లో లువలో  
పుచుచ్కునేందుకు కాదు!!  
పొదుగులోల్  ఊరుతునన్ పాలిచేచ్ందుకై !!  
మన లోల్  పొంగుతునన్  
సదాభ్ లిన్ పంచిచేచ్ందుకై !!  
 

*** 

ఎంత ఎదిగితేనేం! 
ఆకాశ హరామ్య్లోల్  ఉంటేనేం!! 
 మబుబ్లోల్  చేద  నీళూళ్ తోడలేo 
  కాంకీర్ ట్ భవనంపై  తూత్  నాటలేం. 
            మబుబ్ మటిట్ ని సంగమిత్ నే నీళుల్ . 
            తుత్ ను మటిట్  పెన త్ నే చెటుట్ . 
కుండీలోనై నా సరే 
మటిట్  కుదురు ఉంటేనే చెటుట్  ఎదుగుదల! 
మని కి ఎపుప్డు అరథ్ మౌతుందో - 
పేర్ మ కుదురు లేకుంటే మానవత ం బర్ తకదని!! 
                                       *** 

మౌనం అంటే నాకు  
చాలా ఇషట్ ం మీ! 
మన  పడడ్  
నీ మాటలస రాలనిన్  
ఎనోన్ స రాగ కీరత్ నలుగా 
హృదయనాదం లో 
ంటూ ఉండొచుచ్ ! 

కొండ లోయలోంచి  
చలల్ గా చే గాలిలా  
వచిచ్పోయే నీ చిరున ను  
అలానే ఆ దిత్  ఉండిపోవచుచ్!! 
ంతంలో స చచ్మై న కోనేరులా, 

కోపంలో మండే కరూప్రం మాదిరి , 
మారే నీ వభా లను  
నా కనులకపాటి లో బంధిత్ నన్  
పర్ తి రి ల అమృతతరంగిణి - నిండిపోయే నా మన లో.. 
                                    *** 

 
             
             
             

  
   
  
  
    
 

క ధే(య)నునాదం   
సందిత 

కుదురు          
కేతిరెడిడ్ యాకూబ్ రెడిడ్ 

మౌనం          
రీష జ ల్ 
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అవ  నీ  సలంగా ండలేన్  
పురిటి నొపుప్లతో నన్ మాయమమ్కు పురుడు పోత్ ! 
పునన్మిలో పుటిట్ నందుకు పునన్మి అని పేరు పెడితి ! 
కిక్ కిక్ ఏడుత్ ంటే 
ఏడువకు ఏడువకు నా బుజిజ్ తలిల్  అంటూ బుజజ్ గిత్ ! 
ఆయీ అయితే అ రా న ఊరికి ఆకుమందు తెత్ ! 
మనవరాలు బుటిట్ ందని మందికలల్  మలల్  మలల్  జేపిత్ ! 
ఉయాయ్ల దినాన ఊరు మొతాత్ నికి యాట కూర ండిపెడితి ! 
అడగకముందే అంగడికి పోయి ఆడుకునేందుకు  
అందమై న ఆటబొమమ్ తెత్ ! 
బొడార్ యి యెనుకనున్నా కలుల్  దుకాణం కాడికెళిల్   
కొంగునా కటుట్ కొని గుగీగ్ లు తెత్ ! 
పొలిమేర కాడా నాన్ పోచమమ్ గదెద్ కి 
 మొకక్డనికి పొదుద్  పొదుద్ నే తీ కపోతి ! 
చెరు  గటుట్  గుండా నుకాడికి పోతుంటే  
ంగు ంగున ఎగురుతునన్ చాపపిలల్ లిన్ జూపితి ! 

ఓరి ను ఓంపు మీద ఓడుల్  యెటాల్  తిత్ రో తురుప్బటిట్  పితియి! 
తాటికలుల్  తాగి పడిపోయిన తాతను  
తనున్కుంటా తొలుకొచిచ్ నా కాళళ్ కాడ పండ డితి ! 
అవ  నేను నినెటల్  యాది మరుసత్ నే 
అవ  నీ  సలంగా ండలేన్!!! 

*** 

  అవ                                గోపీకృషణ్ ఖాపూర్ 
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 ఏ  లోకాలనుండి యే  కలలు 
ఒకటి యొకదాని నుకనింకొకటి వచుచ్ 
కనులపై  లుచుండును కదలుచుండు 
ఎలల్ లెరుగని ముదమునందించుచుండు 

దూరమందునన్ నెచెచ్లి చేరవచుచ్ 
పొందజాలని పేర్ మ నా పొందు కోరు 
కలతలనిన్యు కలలోన కనున్మరగు 
చేతికందని స రగ్ ముమ్ చెంత నిలచు 

కనులముందరెపుడు నిలచినది లేదు 
తని తీరగ నినున్ చూచినది లేదు 
కాని నాతోడనుందు  కలలలోన 
సత్ వముమ్గ తోచు స పన్ముమ్లనిన్ 

పయనమౌదుము రోద పథములోన 
చేరగలము గర్ ంతర మలెనొన్ 
అదుభ్తమై మ్నదీ మధురానుభవము 
స పన్మై నను మదినిండు సతయ్మటుల్  

జరుగనేరని ఘటనలు జరుగుచుండు 
కలుగనేరని థ్ తిగతుల్ కలుగుచుండు 
కష్ణము తోచును జీ తకాలమటుల్  
అనయ్మెరుగని నిశచ్లధాయ్నమటుల్  

  

COMMENTS 

చితర్ ం:కె.రామోమ్హన్ 
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