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నేనీ  పరీకష్ను ఎపప్టినుండి ర్ త్ నాన్నో గురుత్ లేదు 
రా న పేజీల బొతిత్  మాతర్ ం చేయి పటట్ నంత పెదద్ గా ఉంది, 
ఈ గదిలో నాలాటి రే అందరూ 
కొందరి చుటూట్  లుగుల జిలుగులు   
మరికొందరి కళళ్లో అమా సయ్ గుబుళుళ్  
పకక్ రి కాగిత౦లోకి నికిక్నికిక్ చూత్ నాన్రు కొందరు 
ఎవరి పర్ శన్లు రి నని తెలియదు పాపం! 
అనీన్ చూత్ నే నన్టుట్ నాన్డు పరీకాష్ధికారి 
అవసరమై న రికి అడగకుండానే కొతత్  పతార్ లు పంచేత్ నాన్డు, 
 
తెలి న పర్ శన్కు చిరున  సమాధానమిత్ ంది 
అరధ్ ం కాని పర్ శన్ కాలానేన్ ఆపాలని పర్ యతిన్త్ ంది! 
పూరత్ యిన పేజీలను చూత్ ంటే కొంత సంబరం...కొంత చారం 
కొనిన్ కాగితాలు పరిమళాలు పంచుతుంటే 
కొనిన్ చెమమ్గిలిల్  వడలి ళాళ్డుతునాన్యి! 
అందంగా ఒదిగిన ఇందర్ ధన  వరాణ్ లు కొనిన్ 
అకక్డకక్డ కొటిట్ తలతో ఖరాబై న మరకలు మరికొనిన్, 
నిరీణ్ త సమయంలో పూరిత్ చేయలేనేమో అని కంగారుగా ఉంది 
పూరత్ యాయ్క ఏంచేయాలో తోచకుండానూ ఉంది! 
 
ఎంత సమయం రాత్ నో తెలీదు 
కాని ఎపప్టికీ ఇలా రాత్ నే ఉండాలని ఉంది 
 
సర  శకుత్ లూ ధారపో  పూరిత్ చేత్ న 
ఈ పతార్ నిన్ ఆపై  చది రెవ రో? 
 

*** 

  
 

పరీకష్                                  జోయ్తిరమ్యి  
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నినన్టిని 
తడిమి తడిమి చూ  
తడితడిగా లుతురు 
 
ఈరోజుని 
గుండెల నిండా నింపుకునాన్ 
పిండారబో న నెన్ల 
 
రేపటికోసం 
ఆతర్ ంగా తుకుక్నాన్ 
పర్ శన్లై  కురి న న 
 
జ బుల టకై  
ఎగరేయాలి తెరచాప 
నాలోకి నేను 
పర్ వ ంచే నేనై  

*** 

కళుళ్ మూ కునాన్ 
తటితాక్ంతి కనబడుతుంది! 
చె లు మూ కునాన్ 

ఉరుము నబడి తీరుతుంది! 
ఆతమ్జోయ్తిని ఆలోకించాలంటే మాతర్ ం 

మనో నేతార్ నిన్ తెర లి ందే! 
నాద బర్ మ్నిన్ ఆకరిణ్ ంచాలంటే  

గుండె చె లిన్ నికిక్ంచాలి ందే మరి! 
శకర్ చాప సపత్ వరోణ్ నీమ్లనాలు 
అనాయా వలోకితాలు 

అతి నీలలో త పరారుణవరాణ్ లు  
అదృ య్ షక్ృతాలు! 

అంతరాళంలోని "కృషణ్  బిలా"లాల్ గా 
అత్ త మునన్ అగోచారాలెనోన్! 
ఆతమ్ కాష్తాక్రానికై నా  
పరమాతమ్ కారానికై నా 
అంతరమ్థనమే అవశయ్పథం 
అనాది ఆత్  నాత్  అధాయ్సకు 
అనుభౖ కమే జాఞ్ నపీఠం! 

*** 

 
  తొంగి చూ త్.. 

మేపలిల్ ంకట బబ్యయ్ 
అధాయ్స          

క తా ద్ 
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అనిన్యునునింతగా మారుచునన్ మి? 
పుడమియంతయు చింతలోనడరెనేమి? 
ఎచటనో పుటిట్  యీ యిలనెలల్  చుటిట్  
మాన ళిని తాకు రుగమ్త యిదేమి? 

భయము నిదిర్ ంచునపుప్డు పవలు భయము 
ఎపుప్డావ ంచునొ యంచునెదను భయము 
భయము వలయు నిని డవలయునంచు 
బంధములగూరిచ్ గుండె లోపల భయముమ్ 

మన  లోపల లుపల మసలు భయము 
మనుజులందరిలో నెలకొనిన భయము 
అనిన్ భినన్త ములు నేడు పినన్వయెయ్ 
ఉరి  నిండిన యేకత మొకక్ భయమె! 

ఎనొన్ కారయ్ముల్ నేడు రేపునన్వంచు 
వచుచ్ రము కల నొన్ పనులటంచు 
చేయవల నవనిన్ మత్ షక్మందు 
రొదలు చేయని నిశబద్ సదనమిదిద్  

దారి రెండుగ చీలిన సథ్ లమునందు 
నిలిచి ని చ్ట్ డై తేమి తెలియలేక 
ఏది జీ తపథమేది మృతుయ్పథము? 
చేరుచ్కొనునేది యకుక్న చేయి చి?  
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