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రిం ఝిం గిరె సావన, సులగ సులగ జాయే మన 
భీగె ఆజ ఇస మౌసం మే, లగీ కైసి యే అగన 

ఎండలు మండిసుత్నన్పుప్డు వరష్ం కోసం మనసుస్, తనువు తపిసాత్యి. వరష్పు చిరుజలుల్ జఞ్పిత్కి రావటం తోటే, 
చలల్ని గాలిలో తేలివచేచ్ చలల్ని చినుకులు శరీరానిన్ తాకుతునన్ భావన కలిగి మనసుస్ మారుసుత్ంది. మన సినిమాలోల్ 
వరష్మతయ్ంత పార్ధానయ్ం వహిసుత్ంది. వరష్ం ఎనోన్ రకాల భావాలను కలిగిసుత్ంది. వరష్ం సినిమాలో ఎనెన్నోన్ భావనలకు 
పర్తీకగా పనికొసుత్ంది. 

'బరాస్త' సినిమాలో వరష్ం పడటం నాయకానాయకుల రొమాంటిక కలయికకు నాందీ పర్సాత్వన అయింది. 
బరాస్త మే హం సె మిలే తుం సజన, 
తుం సె మిలే హం బరాస్త  మే. 

సినిమాలోల్ నాయికా నాయకులు కలిసేత్ వరష్ం కురుసుత్ంది. కురిసే వరష్ంలో తడుసూత్ పాటలు పాడతారు. ఆ 
పాటలు పేర్క్షకుల గుండెలోల్ రొమాంటిక భావనల చిరుజలుల్ కురుసుత్ంది. 

కురిసింది వాన నా గుండెలోనా 
నీ చూపులే జలుల్గా! 

ఎంత రొమాంటిక భావన. ఆమె చూపులు జలుల్గా, అతని గుండెలో వాన కురిసిందట. ఇలాంటి పాటలు 
వింటూంటే నిజంగానే మనసుస్లో శృంగార భావనల విరిజలుల్ కురుసుత్ంది. మధుర భావాల సుమమాలలు మనసులో 
వెలిల్ విరుసాత్యి. 

చిటపట చినుకులు పడుతూ ఉంటే, 
చెలికాడే సరసన ఉంటే, 
చెటాట్పటట్గ చేతులు పటిట్, చెటుట్ నీడకై పరుగులు తీసేత్ 
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చెపప్లేని ఆ హాయీ ఎంతో వెచచ్గ ఉంటుందోయీ. 
కొనిన్ తరాలకు శృంగార భావనల రూపును నిరవ్చించిందీ పాట. ఆకాశం మేఘామృతమవుతూంటేనే. మనసున 

మనసై, బర్తుకున బర్తుకైన వారు పకక్న తోడుగా ఉంటే ఎంత బాగుంటుందనన్ భావన కలుగుతుంది. అలాంటి వారు 
పకక్న లేకపోతే మనసు తీయని  బాధతో మూలుగ్తుంది. వారి సాంగతయ్ం కోసం, సానిన్హితయ్ం కోసం మనసు తపిసుత్ంది. 
అయితే యవవ్నంలో పర్తి యువకుడి కల వరష్ం కురిసిన రాతిర్ ఓ అందమైన యువతి తోడు ఉండటం. 

ఎక లడ కీ భీగీ భాగీ సీ, 
సోతీ రాతోం  మే జాగీ థీ 
మిలి ఎక ఆజనబీ సే, కోయీ ఆగేన పీఛే   
తుం హి కహో యే కోయి బాత హై 

కిషోర కుమార తన సవ్రంలో రహసయ్ భావనను ఇముడుసూత్, రొమాంటిక ఆశలను నింపుతూ, అతయ్దుభ్తంగా 
పాడిన పాట ఇది. ఆ కాలంలోనే కాదు ఈ కాలంలో కూడా వినన్ వారి మది అందమైన ఆలోచనల్ మందహాసాలతో 
నిండిపోతుంది. అయితే, మన సినీ కళాకారులకు వరష్ంలో ఓ అందమైన అపరిచితురాలు పరిచయం అవటం గొపప్ 
రొమాంటిక సినిమాలకు నాందీ పర్సాత్వనలాంటిది. 

జిందగీ భర నహీన భూలేనిగ్ వో బరాస్త కి రాత 
ఏక అంజాన హసీనా సే ములాకాత కి రాత 

జీవితాంతం, ఆ అందమైన వరష్పు రాతిర్ని మరువలేడట ఆ యువకుడు. ఎందుకంటే, ఆ రాతిర్ ఓ అందమైన 
అపరిచితురాలు, పరిచయమైన రాతిర్. కాబటిట్ ఆ రాతిర్ని మరువలేడు. ఇంతకీ రాతిర్ ఏం జరిగింది? 

హాయ వో రేషీమ్ జులోఫ్ంసె బరస తా పానీ 
ఫూల సే గాలోంసె రుక నే కొ తరసాత్ పానీ 
దిల మె తూఫాన ఉఠాతే హుయే జజాబ్త కి రాత. 

ఎంత అదుభ్తంగా వరిణ్ంచాడో, అందమైన వరష్పురాతిర్ కలిసిన ఆ అపరిచితను. పటుట్కుచుచ్లాల్ంటి ఆమె 
వెంటుర్కలనుంచి నీరు వరిష్సోత్ందట. పూలలాంటి బుగగ్లపైన ఆగిపోవాలని తపన పడుతునాన్యట నీటి బిందువులు. 
అతని హృదయంలో సునిన్త భావాల తుఫాను రేపుతోందట ఆ వరష్పు రాతిర్. అంతటితో ఆగితే అది యువ హృదయాలలో 
శృంగార భావాల పనీన్టి జలుల్ కురిపించే అదుభ్తమైన వరష్పు రాతిర్ ఎలా అవుతుంది? 

డర కె బిజ లీ  సె అచానక  వో లిపట నా ఉసాక్ 
ఔర ఫిర షరమ్ సే,బలాక్కే సిమట నా ఉసాక్ 
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కభీ దేఖీన,సునీ ఇసీ తెలిసామ్త కి రాత! 
వరష్ం కురుసోత్ందంటే ఉరుములు, మెరుపులు ఉంటేనే మజా. ఆ ఉరుములు, మెరుపులకు బెదరి , యువతి, 

యువకుడిని భయంతో హతుత్కోవటం మరింత అదుభ్తం. అలా హతుత్కుని వెంటనే తెలివి తెచుచ్కుని సిగుగ్తో దూరం 
జరగటం, సవ్రగ్మే. కలలాంటి భావన, నిజమైతే. 

సురఖ్  ఆచల కో దబాకర జో నిఛోడా ఉసేన్ 
దిల పే జలాత్ హువా ఎక తీర సా ఛోడా ఉసేన్ 
ఆగ  పానీ మే లగాతే హువే హాలాత కి రాత. 

వరష్ంలో తడిసింది అమామ్యి. తడిచిన కొంగునీటిని పిండుతోంది. చూసుత్నన్ది కవి కదా! కొంగు నుంచి నీటిని 
పిండటం, వెదజలల్టం, దులపటం,  అతని  హృదయానికి గాయం చేసే బాణానిన్ వదిలినటుట్ందట. నీటిలో సైతం నిపుప్ను 
రగిలించే మనోహరమైన మంతర్మయమైన అతయ్ంత ఆనందకరమైన వరష్పు రాతిర్ అది అంటునాన్డు. అయితే, ఈ 
అందమైన వరష్పు రాతిర్లో అందమైన అమామ్యిని, అదీ వరష్ంలో సంపూరణ్ంగా తడిసిన అమామ్యిని చూసూత్ పరవశిసుత్ంది 
కవి. కవి, ఈ అమృతతులయ్మైన సంఘటన నుండి పేర్రణ పొందకపోతే ఎలా? 

మేరె నగోమ్ం జో బసీత్ హై వో తసీవ్ర థీ వో 
నౌజవానీకి హసీన ఖావ్బ కి తాబీర థీ వో 
ఆసామ్నోం సె ఉతర అయిధీ వో జోరాత కి రాత 

అతని కవితలోల్ ఎలాంటి యువతి రూపు నిగూఢంగా ఉంటుందో అలాంటి రూపు చితర్ం ఆమె. యువ హృదయాల 
అందమైన కల పర్తిరూపం ఆమె. ఆకాశం నుంచి అపస్రస దిగి వచిచ్న అందమైన రాతిర్ కల అది. ఇంత గొపప్గా వరష్పు 
రాతిర్ అందమైన అమామ్యి కలసిన అనుభవానిన్ మరెవరూ వరిణ్ంచలేరు. అయితే ఆ అమామ్యి అపరిచితలాగానే 
ఉండిపోయింది. అతని మదినిండా నిండిపోయి, జీవితాంతం మరుపురాని మధురమైన అనుభవానికి కారణమైన ఆ 
అమామ్యి మళీల్ ఎకక్డయినా, ఎపుప్డయినా కలిసేత్ ఆ కవి ఏమంటాడు? 

మైనె షాయద  తుమేహ్ పహెలే భి  కహీ దేఖాహై 
'నినున్ ఎకక్డో చూసినటుట్ంది' అంటునాన్డు. ఇకక్డే కవి గొపప్తనం తెలుసుత్ంది. ఆమె ఎవరో చూడగానే 

గురుత్పటాట్డు. కానీ ఎలా పలకరిసాత్డు? ఆమెతో ఆ అందమైన రాతిర్ పర్సాత్వన ఎలా తెసాత్డు? ఆ రోజు మెరుపుకి చెదిరి 
తనై హతుత్కుందని గురుత్ తెసాత్డా? కొంగు నుంచి నీటిని పిండి జాలువారే  నీటి బిందువులను మనమ్ధ బాణాలు చేసి  వేసి 
గుండెను గాయపరిచిందని గురుత్చేసాత్డా ? అలా గురుత్ చేసేత్ మరో మాటకు అవకాశం ఇవవ్కుండా 'ఛీ పోరా వెధవా' 
అంటుంది.  అందుకని, ఆమె తనకు గురుత్నాన్, ఆమె దరశ్నం కోసమే తపిసుత్నాన్, ఆ రాతిర్ అనుభవానిన్ అనుక్షణం గురుత్ 
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చేసుకుంటునాన్, ఆ విషయం బహిరంగంగా చెపప్లేడు. అందుకని నరమ్గరిభ్తంగా, సునిన్తంగా, ఆమె తనకు గురుత్నన్దని 
కవిత రూపంలో చెపుత్నాన్డు కవి, నినున్ ఎకక్డో చూసినటుట్ందని నెమమ్దిగా అసలు విషయం చెపుత్నాన్డు. 

 
ఆజ న బీ సీ హో, మగర గైర నహీ లగీత్ హో 
వహం సేభీ జో నాజూక హో, వొ యకీన లగీత్ హో 
హాయ యే ఫూల సా చెహరా, యె,  ఘనేరీ జులేఫ్ 
మేరేషేరోంసే భీ తుం ముఝ కో  హసీన లగీత్ హో 

అపరిచితురాలయినా పరిచయమైన దానిలానే ఉంది. 'వహం' అనన్ది గమమ్తత్యిన పదం. 'వహెం' అంటే 
అనుమానం, అపనమమ్కం, గుడిడ్నమమ్కం, అపోహ వంటి పలు విభినన్మైన అరాధ్లునాన్యి. అపనమమ్కం, అంథ 
విశావ్సం, పొరపాటుగా అరధ్ం చేసుకోవటం,  అపోహల అంటి అతి సునిన్తమైన భావనలకనాన్ సునిన్తమైన విశావ్సం 
ఆమెపై కలుగుతునన్దట. ఆమె పూవువంటి వదనం, నలల్టి కురులు చూసూత్ంటే, తాను రాసిన కవితలకనాన్ అందంగా, 
అదుభ్తంగా ఉందట ఆమె. ఇపుప్డు అసలు విషయానికి వసుత్నాన్డు. 

దేఖ కర తుంకో కిసీ రాత కి యాద ఆతీ హై 
ఏక ఖామోషీ ములాకాత కి యాద ఆతీహై 
జహన మేహుసన్ కీ ఠండక క  అసర జాగాత్ హై 
ఆంచ దేతీ హువీ బరాస్త కి యాద ఆతీ హై 

ఆమెను చూసేత్ అతని ఓ రాతిర్ గురుత్కు వచిచ్ందట. ఓ నిశశ్బద్ కలయిక గురుత్కు వచిచ్ందట. అతని హృదయంలో, 
మెదడులో అందం వలల్ చలల్ని శాంతి భావన కలుగుతుందట. వేడి పుటిట్ంచే వరష్ం గురుత్కు వసుత్ందట. ఇంతకనాన్ గొపప్గా 
వరష్పు రాతిర్ తొలి నిశశ్బద్ కలయికను వరిణ్ంచలేరు. అంత అదుభ్తం మన సినిమాలలో వరష్ం. 

పురుషులే కాదు సతరీలు కూడా వరాష్నిన్ చూపి పరవశిసాత్రు. రొమాంటిక భావనలలో మునిగి తేలతారు. 
ఓసజ నా, బరాఖ్  బహార ఆయి 
రస కీ పుహార లాయి, అఖియోమె పాయ్ర లాయీ... 

పరమాదుభ్తమైన పాట ఇది. చూరునుంచి నీటిధారలు జాలువారుతూంటే, సుందర వదన సాధన, పిర్యుడిని 
తలచుకుంటూ ఈ వరష్ంలో దాహంతో నా నయనాలు, నీ కలలే కంటునాన్యని అనటానిన్ మించిన రొమానస్ ఈ 
పర్పంచంలో ఇంకేమీ లేదు. ఈ పాటలో సితారుల్, వయొలినుల్, సాకస్ ఫోనల్తో సహా పలు వాయిదాయ్లు విదేశీ సింఫోనీ 
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తరహా కలసి, విడిపోతూ, మోర్గుతూ వరష్ం కురిసే దృశాయ్నిన్ హృదయంలో నిలుపుతాయి. అతయ్ంత సునిన్తమైన 
భావనలను తటిట్లేపుతాయి. 

కాలి ఘటా ఛాయ మోర జియాయ్ తరాస్యే/'ఐసే మే కహి కోయి మిల జాయే.. 
ఆకాశంలో నలల్టి మేఘాలతో నిండి హృదయానిన్ తపించేసోత్ందిట. ఈ సమయంలో మనసుస్ ఓ అజాఞ్త 

యువకుడిని తపింపచేసోత్ందిట. ఈ సమయంలో మనసుస్ ఓ అజాఞ్త యువకుడిని కలవాలని తపిసోత్ంది. ఎవరయినా 
కలవాలని కోరుతోంది. 

బూందే నహీ సితారే,  టప కేహై కహకషాసే 
సద కే ఉతర రహే హై , తుం పర, యే ఆసామ్న సే 

వరష్ంలో తడుసుత్నన్ పేర్యసిని చూసూత్, మైమరచి పోయిన యువకుడి హృదయపు సవ్రం ఇది. పై నుంచి 
కురుసుత్నన్ చినుకులు, వరష్ నీటి బిందువులు కావట. అవి తారకలట. అదుభ్తమైన ఊహ. ఆకాశం నుంచి తారకలు 
కురుసుత్నాన్యట.’కహకషా’ అంటే galaxy పాలపుంత. ఇంత తనమ్యమైన సిథ్తిలో కూడా ఔచితయ్ం కోలోప్లేదు కవి.  
మన ఆకాశంలో ఉనన్ది ఒక తార, సూరుయ్డు. కానీ పాలపుంతలంటే నక్షతర్ సమూహాలు. కాబటిట్ ఆమెని చూసి 
ఆశచ్రయ్ంతో, నక్షతర్ సమూహాల నుండి నక్షతార్లు దిగి వచిచ్ ఆకాశం నుండి ఆమెపై కురుసుత్నాన్యట. పేర్యసిపై పడే 
వరష్పు చినుకులను పాలపుంత నుండి రాలుతునన్ నక్షతార్లుగా ఊహించిన పిర్యుడి ఉనమ్తత్ ఊహాశాలితావ్నికి      
జోహారుల్ పలకకుండా ఉండలేము.  

అయితే, వరష్ం, పేర్యసి పిర్యులు, రొమానస్ కి పర్తీకగానే కాదు అతుయ్తత్మంగా పార్మాణికంగా నిలచిన పాట 
'పాయ్ర హువా, ఇక రార హువా' పాట ఈ పాటలో వరష్ం పర్సకిత్ లేదు. కానీ పేర్మ ఉంది, పేర్మను సీవ్కరించటం ఉంది 
పేర్మ భవిషయ్తుత్ గురించి భయం ఉంది. పేర్మ ఫలితం పటల్ అవగాహన ఉంది. 'మై న రహూంగి, తుం న హోగే ఫిర భి 
రహేగి నిషానియా' నువువ్ండవు, నేనుండను కానీ మన పేర్మ గురుత్గా మన సంతానం ఉంటుంది, అంతే.   అవగాహన, 
చైతనయ్ం, దూరదృషిట్ పర్దరిశ్ంచిన ఏకైక రొమాంటిక గీతం ఇది. అందుకే ఒక ఉతుర్క్షట్ మైన సాథ్నానిన్, పార్మాణికతను 
సాధించిందీ పాట. 

అబ  కే సావన మే జీ డరే 
రిం ఝుం తన పే  పానీ గిరే 
మన మే లగీ, అగ సీ. 
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వరష్ఋతువును చూసి హృదయం భయపడుతుందట. శరీరం పై వరష్పు చినుకులు పడుతూంటే. హృదయంలో 
అగిన్రాజుకుంటునన్దట. ఇది ఒకపప్టి యువతరం పేర్మ పాట. కాసత్ పరిణతి చెందిన మనసులు ఇదే భావనను మరింత 
కవితాతమ్కంగా, కాళిదాసులా వయ్కత్పరుసాత్రు, మేఘ సందేశాలతో.. 

మేఘారే, మేఘారే, మత పర దేశ జారే 
ఆజ తూ పేర్ంక సందేశ బరాస్రే... 

ఓ మేఘమా, మమమ్లిన్ వదిలి వేరే దేశం వెళల్కూ, ఈ రోజు, ఇకక్డే నువువ్ పేర్మ సందేశానిన్ వరిష్ంచు అని 
వేడూకుంటునాన్రు పేర్యసీ పిర్యులు. 

బరోస్ రే మేఘ మేఘ 
బరోస్ రే మేఘ బరోస్ 
మీఠా హై కోసా హై, బారిష కబోసాహై 
జల జల జల జల థల 
చల చల చల చల బహాత్ చల 
ననాన్రే నారే. ననాన్రె ననాన్రే..... 

వరష్ం తీయగా ఉందట. 'కోసా' పదం పలురకాల అరాధ్లు కలది. లారావ్లు ఉండే గూటిని 'కోసా' అంటారు. అనిన్ 
వైపుల నుంచి చుటుట్ ముటట్టానిన్ 'కోసా' అంటారు. ముతాయ్నిన్ 'కోసా ' అంటారు. గీకటానిన్ 'కోస' అంటారు. అతయ్ంత 
మారిమ్కమూ, సంకిల్షట్మైన అరాధ్లలో పదాలను వాడటం గులాజ్ర కి అలవాటు. ఆయన ఒకోసారి పదాలకు శబాద్ల అరాధ్నిన్ 
దృశయ్రూపంలో పర్దరిశ్సూత్  వాడతాడు. ఇకక్డ 'కోస ' అంటే, అమామ్యిని వరష్ం చుటుట్ ముటిట్ందనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. 
అమామ్యిని గూటిలో బందించినటుట్ వరష్ం బంధించిందనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. ముతాయ్లాల్ంటి చినుకులు అనన్ అరధ్ం 
వసుత్ంది. వరష్ం శరీరానిన్ తాకుతూ జాలువారుతోందనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. వరష్పుజలుల్ వేగవంతంగా శరీరానిన్ తాకినపుప్డు 
'గిచిచ్'నటుట్ అనిపిసుత్ంది. తియయ్టినొపిప్ కలుగుతుంది. 'మీఠా హై కోసా హై' అనటంతో ఈ అరధ్ం కవి హృదయానికి 
దగగ్రగా ఉనన్టుట్ అనిపిసుత్ంది. 'బారిష కా బోసా' మళీల్ పలు అరాధ్ల పదం. 'బోసా ' అంటే, మతుత్నిచేచ్ దార్వకం. 'మతుత్ 
వరష్ం', ఆకాశానిన్ంచి జాలువారే వరష్పు నీరు మతుత్ను కలిగించేటుట్ందని భావించవచుచ్. కానీ అతయ్దుభ్తంగా ఉంటుందీ 
పాట వింటూంటే.  పాటలో వేగం ఉంది. ఉదేవ్గం ఉంది. కానీ రొమానస్ లేదు. 

దిల యే బేచైన వే, రసేత్పే  నైన వే, 
జిందడీ బేహాల హై, సుర హైన తాల హై 
ఆజా సజన  ఆ..ఆ..ఆ... తాల సె తాల మిలా... 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                pHY  2022 
 

   7           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û 

ఈ పాటలో వరష్పు లయ ఉంది. పాటలో  వరష్పు మృదుతవ్ం ఉంది. రొమాంటిక భావనల సునిన్తతవ్ం ఉంది. 
హృదయం అశాంతిగా ఉంది. దారినే చూసుత్నాన్యి కళుల్,  ఎవరో రావాలని, వసాత్రని. జీవితంలో అశాంతి ఉంది. ఒక 
లయ లేదు. రాగం లేదు. అంటే అంత రసవిహీనంగా ఉందనన్మాట జీవితం. కాబటిట్ పిర్యుడిని రమమ్ని పిలుసోత్ంది ఆమె 
హృదయం. వచిచ్ తన హృదయ లయతో, అతని హృదయ లయను జతపరచమంటోంది.. 

అయితే, పర్తి యువకుడి హృదయం, వరష్ం పడేపుప్డు, తనతో ఉనన్ యువతి ఎపప్టికీ వెళల్కూడదని వరష్ం 
పడుతూనే ఉండమని కోరుతుంది. 

బరఖ్రాని జర  జం కె బరోస్. 
మేర దిల భర జాన పాయే ఝూం కర బరోస్ 
యే అభీతో ఆయెహై కహతెహై హం జాయె హై 
తూ బరస బరోస్ బరస,  యే ఉమర్్  భర నా జాయెరే.. 

ఆమె అపుప్డే వచిచ్ వెళిల్పోతానంటోంది. కాబటిట్ సంవతస్రాల తరబడి వరిష్ంచు. ఒక జీవితకాలం వరిష్ంచు. ఈమె 
జీవితకాలం ఎకక్డికీ వెళల్కుండా నాతోనే. ఉండేటుట్ వరిష్ంచు అంటునాన్డు నాయకుడు. 

అయితే, ఎనెన్నిన్ భాషలోల్ ఎనెన్నిన్ అదుభ్తమయిన పాటలువినాన్, ఎనెన్నిన్ అదుభ్తమయిన భావాలను చిలికే 
పాటలను వినాన్, మనసును మురిపించే పర్కృతి దృశాయ్లు వరష్పు ధారకు శుభర్మవుతూ, పవితర్మవుతునన్ అందమయిన 
పర్కృతిని చూసినా, గీతాంజలి సినిమాలో వేటూరి రాయగా ఇళయరాజా సవ్రబదధ్ం చేసిన ఈ పాటను మాతర్ం మించదు. 
పాటలో వరష్పు లయ వుంది. వాయిదాయ్లలో వరష్పు జలుల్లోని ఉధృతి వుంది. ఉకిక్రిబికిక్రిచేసూత్ కూడా హాయినందించే 
లక్షణం వుంది. పాటలో పదాలలోని ఊపు వరష్ంలోని నీటిబిందువుల సమషిట్ ధారా శకిత్ వుంది. అసలు వరాష్నిన్ 
కళళ్ముందు నిలిపి హృదయంలో వరాష్నిన్ కురిపించగల శకిత్వంతమయిన దృశాయ్లను పదాలు చితిర్సాత్యి. ఒక యువతి, 
పర్ధమ యవవ్న సంజనిత అలవికాని అనుభూతులు, సంవేదనల తాపానిన్ వరష్పు ధారా సప్రష్లో అవగాహన చేసుకుంటూ, 
అపుప్డే విరిసిన తామరలోని సిన్ఘధ్తావ్నిన్ పర్తిబింబిసూత్ పాడిన పరమాధుభ్తమయిన పాట. పాశాచ్తయ్ సయ్ంఫోనీలతో 
పోటీపడే వాయులీనాల నరత్నంతో కూడిన ఈ పాట పర్తి వరష్పు జలుల్లో హృదయమంతా తుళిళ్ంతలు, మనసంతా 
ఇందర్ధనసుస్లను వెలిల్విరియింపచేసుత్ంది. 

జలల్ంత కవివ్ంత కావాలిలే/ఒళళ్ంత తుళిళ్ంత రావాలిలే 

ఉరుకులో పరుగులో/ఉడుకు వయసు దుడుకుతనము నిలువదు 
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తొలకరి మెరుపులా/ఉలికిపడిన కలికి సొగసు 

కొండమమ్ కోనమమ్ మెచిచ్ందిలే/ఎండలోల్ వెనెన్లుల్ తెచిచ్ందిలే 

వాగులు వంకలు జలజలా చిలిపిగా పిలిచినా 

గాలులు వానలు చిటపటా చినుకులే చిలికినా 

మనసు ఆగదు ఇదేమి అలల్రో 

తనువు దాగదు అదేమి తాకిడో 

కోనచాటు కొండమలేల్ లేనివంక ముదుద్లాడి 

వెలల్డాయె కళుళ్ లేని దేవుడెందుకో మరి 

జలల్ంత కవివ్ంత కావాలిలే/ఒళళ్ంత తుళిళ్ంత రావాలిలే 

సందెలో రంగులే నొసటిపై తిలకమే నిలుపగా 

తెలి తెలి వయసులే తెలియని తపనలే తెలుపగా 

వానదేవుడే కళాళ్పి జలల్గా/వాయుదేవుడే ముగేగ్సి వెళళ్గా 

నీలిమంట గుండెలోని ఊసులనిన్ తెలుసుకునన్/కొతత్ పాట పుటుట్కొచెచ్ ఎవరికోసమో 

మండే ఎండల నడుమ వరష్పు పాటల ఆలోచనలు కలిగించే చలల్దనం, కలిగిసుత్నన్ వెచచ్టి ఆలోచనల నడుమ 
ఈనెల వీడోక్లు తీసుకుంటూ, జలల్ంత కవివ్ంతలు, ఒళళ్ంత తుళిళ్ంతలతో , ఉరుకులు పరుగులమీద వేసవి వెళిళ్ 
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తవ్రతవ్రగా వానదేవుడు వచిచ్ కళాళ్పి చలాల్లని, వాయుదేవుడు ముగేగ్సివెళాళ్లనీ, నీలిమంట గుండేలోని ఊసులనిన్ 
తెలుసుకునన్ కొతత్ పాటలు చినుకు చినుకుకూ పుటాట్లనీ ఆశిసూత్ వచేచ్ నెల మరినిన్ అందమైన  పాటల సుందరమైన 
ఆలోచనల పరిమళాలతో కలుదాద్ం. 
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