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పాంథుడా! నే 

 జీవమెరుగని అందానిన్ 

 మనో కాక్య కరేమ్ణ 

 పొంతనెరుగని తిర్ వకార్ నిన్ 

 శరణు డిన నీదానిన్ 

 తొర్ కుక్మా నా పాదాల ష పదామ్లిన్ 

 ఆదరించుమా నీ లితో పై కెతిత్  నా మోము ని 

 గోపిక లెలల్ రికి కళుల్  కుటేట్ టుట్  

 నీ కై ంకరయ్ముకై   

 జాబిలి నీడన నెన్ల చీర కటిట్  

 చుకక్ల కొపుప్ చుటిట్  

 ఆతమ్ చాటు నన్ను దాచి పెటిట్  

 చియునన్ కలియుగ కుబజ్ ను 

*** 

నేను చూ  ఆఖరి దృశయ్ం నీ రూపం  

నేను పలికే ఆఖరి  పదం నీ పేరు  

నినున్ చేరే ఏ కషట్ మయిన ముందు ననున్ తాకిన తరా తే,     

నాకు తెలి న పర్ పంచం నీతోనే మొదలయి  

నీతోనే అంతమ తుంది! 

అనిన్ంటికీ కారణం ఒకక్టే -  

ను  లేని నేను నయ్ం..! 

ను  కాని నేను అసంపూరణ్ ం ..!! 

*** 

  
 

కలియుగ కుబజ్ 
అపిప్కొండ భాగయ్లU 

ను  - నేను 
మ నలూల్రి 
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కాలపు సముదర్ ంలో 

నీటిచుకక్ లాంటి ఓ రోజు 

ముతయ్మై  ఆమె 

కనిపించింది కష్ణం పాటే 

అయితేనేం... 

అణువణు  అనుకష్ణమూ 

ఒళళ్ంతా జలదరింపు 

పర్ రమై న తన చూపు 

శరీరమంతా పర్ తిధ నించిన 

 పర్ కంపనం 

లౖు న జాఞ్ పకంగా 

కొలౖు , కానుకై  

గుండెలోతులోల్  నికిష్పత్ ం 

కరగని మంచులా ఎలల్ కాలమూ... 

*** 

 

ఆ బాలయ్ం 
జీ త  కానా  పై   
లి న వరణ్  చితర్ మది  
పచచ్ చేల పాల కంకి 
పొదుద్  గుంకి పొయింది! 
పిలల్  ఎంకి ఆన లు 
 పొలం  గటల్  పై  మాయమయింది! 
పంట కాలువ ఎండి పోయింది  
ఎరర్  కలువ మండి పోయింది   
గోధూళి లో మెరి న మధూళి 
మటిట్  సన తో మిళితమై  
 మది పొరలలో  ఒదిగిపోయింది   
రాబడి లేని  
బడి ఏనాడో ఏలుబడి నుండి  
తపుప్కుంది !  
మధుర స నాల రేడియో  
పార్ చీన రాగమై   
పలెల్  మరిర్  చెటుట్   ఊడలోల్  చికుక్కుంది ! 
ఇపుప్డు బాలయ్ం ఒక  
పొలమారిన  
జాఞ్ పకం ! 
కాల చకార్ నికొక  
ఒక  య్పకం !! 

*** 

  ఆమె 
పోపూరి రే  బాబు 

బాలయ్ం 
మూలా రేశ ర రా  
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నిస ంగతా నికి నిలు తుత్  రూపం 
నలల్ బలల్ .. 
రా దెవరో, రాత్ నన్దేమిటో 
ఏదీ సంబంధం లేని నిజమై న  
యోగి హృదయం అనిపించదూ!!! 
నలల్ బలల్ ని చూత్ ంటే... 
ప పిలల్ లు అడడ్ దిడడ్ ంగా గీ న ఊహల 
గీతలేన్ 
అందమై న చితార్ లుగా భా ంచి 
మురి పోతునాన్, 
బడిలో మాట్ రు భా  భారతపౌరుల 
తయారీకి 
ఒక పనిముటుట్ గా డినా, 
ఆకతాయిలు అల్ ల రాతలు రా నా 
టనిన్టికీ కష్య్ం తాను కాదనన్టుట్  

ఏదీ లోపల దాచుకోకుండా 
లు గా ఖాళీ అయిపోయే 

నలల్ బలల్ .. 
ఆలోచిత్  నిజంగానే  
మన మన లకు ఆదరమై తే 
అనవసర ఒతిత్ ళళ్కు లౖు న రుగుడు 
చూపే మనో జాఞ్ న స బోధన చేత్ ంది. 

*** 

అకష్రాలు ఆరాధించే రొకరు, 
అడుగులిన్ ంచే రొకరు! 
సపత్ స రాలిన్ ంచే రొకరు, 
సపత్  వరాణ్ లతో సహజీవనం 
చే  రొకరూ! 
ఉలితో లలని సజీవం 
చే  రొకరు. 
కలలతో చెలిమి చే  
టిని....దృశయ్కావయ్ంగా 
కాష్తక్రింపజే  రొకరు! 

ఎనెన్నోన్ కళలు 
'కొనేన్' అజరామరాలు! 
ఎందరెందరో కళాకారులు.. 
'కొందరే' చిరంజీ లు 

*** 

 
  నలల్బలల్ 

చొపప్లిల్ సంతో  కుమార్ 
చిరంజీ లు            

అగసత్య్ గడ మంత 
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గూడెరుంగని డై తి నాడు నేను 
ఎచటనో తిండి యెచటనో యింత నిదర్  
తలిల్ దండులనింటినూరెలల్  డచి 
చే తిని నిలకడ లేని జీవయాతర్  
 
ఒంటరిగ నేను తిరుగాడుచునన్ ళ 
తోడు దొరికినదొకక్ యదుభ్తము లె 
మధురతరమై న పర్ ణయధామముమ్ దొరకె 
కలలలో యెదురై న స రగ్ ముమ్ పగిది 
 
కరగుచునన్ది జీ తకాలమిచట 
తరుగుచునన్ది యానంద ధార యిచట 
మన లో మృగయ్మగుచుండె మారద్ వముమ్ 
తీరికయె లేక బర్ తుకు నిత్ జమయెయ్ 
 
కరచరణములనెవ రో కటిట్   
ఈ గృహముమ్న ననున్ బందీగ చే  
ఎతుత్ కొనిపోయిరనురకిత్ నెడద నుండి 
దృశయ్మానము కాక నిదిర్ ంచె పేర్ మ 
 
లగ మారిన గుండెకు తెలియ పుడు 
వలపుబాటల పూ ల తలపు లనిన్ 
మన  చై తనయ్ముడిగి సత్ ంభనమునొందె 
నిదుర లేపెడు పిలుపెనన్డెదురు వచుచ్ 
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