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లొలాల్యి పాట

బండారి రాజ్ కుమార్

1.
మనిద
ద్ రం పకక్పకక్నే కూ ని న

ౖ ంది? తుమమ్బంక అంటిచిచ్న జంటకమమ్ల్లె కక్
కుంట,తుళు
ల్ కుంట మాటా
ల్ డుకుని ఎనిన్ యుగాలె

ఎనన్డూ డిపోని అముడాల పిల
ల్ ల్లా కూడి

నోన్ల
ల్ మే గదరా! మనకేమయింది?

2.
ద్

ద్ తుఫాన్ లో కొటు
ట్ కుపోయావనుకునాన్ం.మళీ
ల్ ఇనాన్ళ
ల్ కు పెథాయ్ దయతో సలికి వణుకుక్ంట

ముంగట నెగడు దగడులో పీకుక్పోయిన నీ మొఖానిన్ నా చేతులో
ల్ కి తీ కుని మురి పోతునన్.నాయ్ల
త్ నే
కొటొ
ట్ చిచ్నటు
ట్ కనబడ

చిచ్నవని, నా గుడి

పులతో మొఖం లేని తనమేదో

నన్ది.

3.
మిత
ట్ ండే కొమమ్కు పూ న మోదుగుపు
ర్ మా!ఎండిపోయినటు
అడగను.ఇనేన్ళ
ల్ ఎడబాటునంతా

ంటరిగా ఎట
ల్ ఓరు కునన్

లే

లుకు మొఖపోని .

డసకక్ని నీ మొఖం కలదపిప్ందని కారణం

ౖ నా జెపుప్.కా ంత నేనూ
ల్లో జోరీగలా దూరి గుసగుసలాడె

నా

కుదుటపడుత.
4.
ఒకే చెటు
రుకు మొలిచిన పంగలకర
ట్
ర్ లా ఎపప్టికీ ఎదురెదురుగనే

ందం.జేబులోని గులకరాళ
ట్ ను
ల్ తో లాగి లాగి తేనెతుటె

ౖ నెడుతునన్దెవలో ఆరా తీద
జోపుతునన్దెవలో, నెపం మనపె
ద్ ం.మనిద
ద్ 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 ౖ బె రాగిలా తిరిగి తిరిగి నేరు కునన్ బతుకు పాఠాలనీన్ కుపప్గా పో ఈ
చల
ల్ ని

యంత
ట్ గూళు
ట్ కుందం. లొలా
ర్ ం పూట పిట
ల్ కటు
ల్ యి పాటలు పాడుకుంటూ పచచ్ని ప రికతనాల

డిలో ఆటలాడుతూ ఒకే

ౖ ఊరేగుదాం.
పాడెపె
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కనిపించని పచచ్బొటుట్

సం దన

పావనీ ధాకర్

రాజే రెడిడ్
... ఎనిన్నాళళ్ పాటి సం దన ఇది!

కక్ కష్ణపు తిరునాళళ్ లో
తెలి తపిప్ పోయిన మన

చీకటో
ల్ హృదయం కురుత్ నన్పప్టి నాటి మాట కదూ...
ఇపుప్టికీ పరుచుకుని నన్ ఈ మౌనం..!

పెద మలుపులో
కరిగి పోయిన కాటన్ కాండీ రుచి!

నిశ బ
ద్ పత
ర్ వరా నిన్ రాలుత్ నన్

వత రాల కోలాటాలో
ల్ ...
చిలికి...చిలికి.....చిమిమ్న జాన్పకాల చెమమ్!
ఎగి పొంగిన హృదయం నించి
ఎంత బరు నో మో కొత్

......

రపు పాటలో

దానిన్ కళు
నన్టు
ట్ నిరా
ధ్ రించుకునన్ నిరాశలనీన్...
ల్

రాలుపూల రొదలూ...అపశృతులే..!

కలలు కనన్ ప
ర్ తి రీ కళు
ల్ పరితపించడం

ఒంటరి చినుకు!

ధారణమె
ౖ నటు
ట్

దం దనను దజలు
ల్ తుంటే...
గొంతులో అంతరించిన కంపనలు గుండెలో మొనదేలి

తిరిగి రావద
ద్ నన్ తలపు

ఉది గన్తను మరినిన్ గాయాలతో బరు కిక్త్ యి..!-

త్ ం లా...
చరమ్ం కిర్ ంద రక
త్ ం చిందని గాయంలా...
రక
ఇది చెరిగి పోని ముద
ర్ !!
***

జీ తముండడమంటే

దీర
ఘ్ జా
ఞ్ పకాలుండడమేననన్టు
ల్

నిదుర కళ
ల్ కు ని ధి రంగులంటుకుంటాయి...
మెలకువకు మరణమాసనన్మె
ౖ నటు
ట్ ంది కానీ
రాతి
ర్ పొలిమేర చేరలేని పగటి కలల పా
ర్ ణం,

మన జా
ఞ్ పకాలను...మళీ
ల్ తిరగ తోడుకుంటానంటోంది..!
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పే
ర్ మ హగమా! యుండుము డలవలదు
అరుగవలదీ

నా హృదయమును డి

డలి పొమమ్ని యనుట తపిప్దము నిజము
పే
థ్ జీ తము వలదు
ర్ మ యెరుగని వయ్ర
జననమంది కనులు తెరచినది మొదలు
వయ

చెలి
ల్ జరత ముమ్ వచుచ్ వరకు

అనుదినముమ్ను నను నిలిపినది నీ
జీ తముమ్నకర
థ్ మిచిచ్నది నీ
ననున్ పే
ర్ మించు

రు లేకునన్ యెడల

లువ కోలోప్

షజీ తము నాది

మాయమె
ౖ నచో పే
ర్ మ నా మన నందు
వయ్ర
థ్ ము మన

బ
థ్ కముమ్
ర్ తుకు నిరర

కారుచునన్ది కనీన్రు కాల

లె

దేనికొరకొ మాత
ర్ మెవరు తెలియలేరు

అనిన్యును నాదు చెంతనే యునన్నేమి?
లేనిచో పే
ర్ మ సర ముమ్ లేమి యౌను
రముమ్ వ యింపు నా యంతరంగమందు
డచి పోబోకుమెపుడు నా యెడద డి
ఒకక్రును ననున్ పే
ర్ మించకునన్ గాని

త్ నిముమ్
సతమునితరుల పే
ర్ మించు శకి

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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