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అనీన్ నాన్యి.. 
తీరుతెనున్లనీన్ కలగలి న గంపలోనే  
తెలల్ రుతునాన్ం.. 

గడడ్ పెరుగూ పటికబెలల్ ం పాలకో  చకర్ కేళీ  
ఉపుప్కలూల్  పకాయా నిమమ్చుకాక్ వగరుముకాక్ 
సగం దుఃఖం సగం నెన్లా పా  దం పా  మోదంలో 
ముంచి తీత్ నన్ మామిడి బెర్ డుడ్  చెంప ముకక్ 

కాసత్  మోసం కూ ంత లౌకయ్ం కొనిన్ గడులూ కొనిన్ తిర్ కోణాలూ 
కొనిన్ పలుకులూ ఇనిన్ కులుకులూ 

అనీన్ నాన్యి..  
ఆకాశం కిర్ ంద అనీన్ నాన్యి మనచుటూట్ .. 
తుడుచుకుని తపిప్ంచుకుని దులుపుకుని కలుపుకుని  
కొతత్  కొతత్  దారులోల్  కొనిన్ కొనిన్ గొడుగులతో  
చెమటతో కొనిన్టికీ నెతుత్ రుతో కొనిన్టికీ రంగులదుద్ తూ 
వటిట్ పోయిన ఆశలిన్ వదిలెయ్ డం నేరుచ్కుంటూ 
కొటిట్ పడేత్  కొటుట్ కుపోతూ 

పై కి నిలకడగా ఉంటూ లోన పరిగెటట్ గలగడం 
పెద  కదలచ్కుండా పీక నులమగలగడం 
నెమలీకలతో రుతూనే  
నేరుప్గా కలలిన్ దొంగిలించగలగడం... 

తెలి న అలలోల్  తెలియని నురగలోల్   
అ  రుపున లోల్  అలాంటి షపు పు లతో 
ఆడుకోక తపప్దూ ఆట డుపు నపప్దూ... 

ఇ  ఏ బోరుడ్ మీదా రాయని పాఠాలు 
ఏ బెతత్ ం భయానా నేరుచ్కోని లెకక్లు  
ఏ ఛాను నీ వదలని ముళుల్  
కనున్మూతవరకూ కనిపించే నొపుప్లు కనిపించని క కు దెబబ్లు 
కొనిన్ మింగిన  ఇంకొనిన్ మింగించిన  అనీన్  
జీరణ్ ం జీరణ్ ం తాపి జీరణ్ ం 

అనీన్ నాన్యి  
థాయ్ంకూయ్ చెపప్క తపప్దే...  *** 

చాలనంత గోల ఎ .ఆర్.బందా
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పాత బంగారం 
పాత కొతత్ లనీన్ 
కొనే వత్ లకీ 
చకచకా కదిలిపోయే 
సంవత రాలకీనూ! 
మన కి కాదు... 
సమ్ృతులకి అసలే కాదు! 
టిని బయటకి తీ న  

పర్ తి రీ... 
అరచేతులోల్  పెటుట్ కుని  
అపురూపంగా చూ కుంటాం! 
ఉనన్దే చాలనన్ ఉతా హంతో 
పాతబడినా, బాధపడం! 
అనాసకిత్ ని  అసలే పర్ దరి ంచం! 
ఎందుకంటే... 
అది..హృదిలో మండిపడుతునన్  
అంశం కనుక! 
అంచేతనే, దానిపై  మకుక్వ 
రోజురోజుకీ 
ఎకుక్వ తుంటుంది కనుక! 
             *** 

 కొందరికి తల చందర్  కిరణం 
కొందరికి గీర్ షమ్ఋతు  మదాయ్హన్చండ పర్ చండ 
అతుయ్షణ్  తీకష్ణ రయ్కిరణం 
సఫల పేర్ మ వసంత ఋతు లాసం 
ఫల పేర్ మ గీర్ షమ్ ఋతు లాపం 

భగన్పేర్ మ భగభగ మండే ఉషణ్  ల 
కరిగిపోయిన పగటికల 
కనులలో కనీన్టి ఊటలు 
అయోమయపు ఎడారులలో  
లయమై న బర్ తుకు బాటలు 
 
మనోలోకంలో మాయా పర్ కంపనలు 
పుటిట్ ంచి...జీ త వృకాష్నిన్ ఛేదించే 
రెండంచుల ని త కర లం ఈ పేర్ మ 
కరోట్ క మ ష మిర్ త ధాకలశం ఈ పేర్ మ ..!! 

*** 
 

 
       పాతబంగారం 
అగసత్య్ గడ మంత   

మ           
బాల శ రరా  
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 ఆపుత్ లనన్ రలదృశయ్మై న పిదప 
ఒంటరిగ రోజులు గడపుచుంటి నేను 
ఎవరి జీ తముమ్లు రి  యటంచు 
తెలి కొనన్నీదశ నినున్ తలచుచుందు 
 
పార్ ణమితుడ  చరమసఖుడ  
ఆపుత్ డ  కాని కనున్లకాన పుడు 
అరథ్ వంతమో లేక నిరరథ్ కమొమ్ 
తెలియనేరని థ్ తి ననున్ నిలిపినా  
 
ఎవ రికి కనబడకపోయిననుగాని 
ఒకక్రును నినున్ కానలేకునన్ గాని 
ఎడదనెపుప్డు డని న్ తుడ  
ఎదురు చూతురు నీకొరకెలల్  జనులు 
 
వలయు రలందరు ననున్ వదలినపుడు 
నయ్మున దృకుక్ రించి ల నపుడు 

ఆంధయ్మందున తోచునహ  లె 
ఎదకు చేరౖు  నిలుచ్ న్ తుడ  
 
బర్ తుకు తుదిలేనిదటుల్  కనప్టుట్ చుండు 
అనిన్యును శ తమె యనినటుట్ లుండు 
ఇహము నితయ్మటంచునూ ంచుచుందు 
తరలి వచిచ్ నీ  తలుపు తటుట్  వరకు 
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