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కొతత కల ెండయు
కొతత సెంవతసయెం వసఽతెందెంటట
కొతత కల ెండర్ వసఽతెంది,
రెలుఖ తూడల భధమ డు నలుఖ త యుగెతత ేతేనన
భతులకూ కసత యఱరెంతి ఇసఽతెంది...
కొతత కల ెండర్ వచిాెందతు
మోజూ వచేా ఉదమెం భాయదఽ,
రెలుఖ యచఽాఔునే ుషెం ఆఖదఽ...
కొతత సెంవతసయెం వచిాెందతు
మోజూ సమెంతరెం సాయుమడుకూ చీఔటట భళ ూమఔ భానదఽ,
రెలుతేయు ఫెంగయెం దో చఽకోవటెం ఆదఽ...
కమలెండయు భాయుతేననదతు
కమలెండయు ఖడెల ఖ ెండెలలో దాగి
బమెడెతేనన తిథి రయ నక్షతర ఖరహలు భాయవు...
కొతత సెంవతసయెం కొెందమికూ తు కొచేాది
నమల నాేళే నదఽల తొద డు భతే
త గ జుయురకోటటతుకూ ...
నోయు లేతు జెంతేవుల తొద డు ఔభభగ నతలేమటటతుకూ ...
ఫయువు ఫటధమతలు మోసఽతనన యహదాయుల తొద డు
అయథమతిర తియుఖ త రటట యువు తీమటటతుకూ...

కొతత కమల ెండర్
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తియుఖ రమాణెం
తియుఖ రమాణెం తోదలు ెటు టయౌ...
ఎదఽమొచేా అెందమితూ లఔమిెంచాయౌ...
ఉయుఔులతో యుఖ లతో తృో టీ డు మనెం చేఱెం...
ఔక రణణి నెటు టఔుెంటృ
యలభతే డదో సత ా ఔుదిమితే తొకైకసా
త ...
ఈ దాఔుడె రమాణెం ఇఔ చాలు,
రెనకూక తిమిగి చాసఽఔుెంటట బేలు...
చీఔటట డాు అలాగై భ ెందఽకై దాసఽఔుతృో తా నెంటటర,
చీఔటటలో ఔయౌళతృో తావు జాఖరతత!
రమాణెంలో సమెం సభమెం
ఖభతుెంచినరడే జాాతు,
బూగోళ్ెం ఎెంత ఆఔరతెంచినా
చీఔటట ఔబేభలోగ సుసథ లెం చేయటటతుకూ
తియుఖ రమాణెం తోదలు ెటు న
ట రడే సఽజాాతు...
తూవనఽఔుెంటటనాన రేమో!
తియుఖ రమాణెం తోదలుెటుటెం అెంత సఽలబెం కదఽదాతుకూ తూ భనసఽ ళదధడాయౌ...
అలెంకమ లతూన ఆబయణా లతూన
యెంఖ లతూన హెంఖ లతూన ఫయువు లతూన వదిలేమాయౌ...
కొతత కమల ెండర్
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అెంతా తుశ్శఫద ెంగ జమిగితృో తేెంది
తుశ్శఫద ెంగ
ఔ రెనెనల ఫటెంఫ ెడతాడె చెందఽరడె,
అెంతే... తుశ్శఫద ెంగ
చీఔటట కొెండ గియౌతృో తేెంది...
తుశ్శఫద ెంగ
మిభయాల దఽనఽనన ఔ ువుు ఔతిత తు యసఽయుతేెంది తోఔక,
గయౌతు ఫదిమిసత ఽనన ఔెంు ఖ ెండెఅెంతే... తుశ్శఫద ెంగ తెగితృో భ భ ఔకలుభ ఔక లవుతేెంది ...
తుశ్శఫద ెంగ
నవుునఽ ఔ ఖడు లుఖ లా దిెంచే ళ తడు ,
ఔటటఔ మళ్ి నేల హిదమెం ఔడా
అెంతే తుశ్శఫద ెంగ యచఽాకొతు చాచాగ ెండెతేెంది...
నఽరేురో ఆమ ధాలతో చెటు టనఽ నమిక వనఽకో,
తయర తొచేా చిఖ మైెంటో తెలుస,
తియుఖ ఫటటటలోు కెలు ా ెదద తియుఖ ఫటటట,
నఔసల ైటటనఽ తెంచిన భహ ల ైటట...
శ్ఫద ెం అవసయబే కతు ఎవమికోసెం ఎుడనేది చాలా భ కమెం...
చాలా సయుు శ్ఫద ెం ఔనాన తుశ్శఫద బే చాలా అవసయెం...
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దాుయెం
మెెండె రెంచాయౌన ఔయౌే నది
దాుయెం,
ఔకఔకనే ఉనన మెెండె రెంచాల భధమ ఔటటు గోడ
దాుయెం...
ఔటట ఫమటట రెంచెం
ఔటట లోయౌ రెంచెం
ఈ మెెండె రెంచాయౌన ఔయౌే దిురేణీ సెంఖభెం దాుయెం
ఔటట దేహెం
ఔటట దేశ్ెం
ఈ మెెండె రెంచాయౌన ఔయౌే భనసఽస దాుయెం
ఔటట రెలుతేయు
ఔటట చీఔటట
ఈ మెెండె రెంచాయౌన ఔయౌే సెంధమ దాుయెం
ఔటట బలఔువ
ఔటట తుదర
ఈ మెెండె రెంచాయౌన ఔయౌే ధామనెం దాుయెం
మజభాతుభ ెందఽ
మెెండె తలుుల చేతేయౌన ఔటటుకొతు తులఫడే ళేయఔ దాుయెం
ద ెంఖతొద ెంజా యళమి
ెైకూ దాఔటటతుకూ ళదధెంగ వునన దాుయెం, అదే ళెంహ దాుయెం...
కొతత కమల ెండర్
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భెంచెం
ఔెంచెం లాగై
భెంచెం ఔడా చాలా భ కమెం...
అదే తుగ భెంచాతున
కౌగియౌెంచఽకోనేరడె ఫోగి కదఽ- మోగి,
శ్రతెంచి వచిా అలా డెకోనేరడె యోగి,
నాలుఖ కళ్ినఽ నాలుఖ దిఔుకలతొద ెటు ట
నాలుఖ చేతేలతో ఖటటుగ టటుకొతు
భన ఫటయెం మోళే భెంచెం భహ తామగి...
భెంచెం భభతల తయౌు ,
భధఽయ ేరభ ెంచే చెయౌు,
ఔభభదనెం చలేు భయౌు ...
ఔతుెంచిన రతి భెంచెం తొద
డెకోర లనఽకోవదఽద,
లెంచాలఔు భాయు యౄతృలు కొతున భెంచాలు
వెంచనఔు అదిశ్మ రేషలు కొతున భెంచాలు...
రెలుతేయులోనే రమాణణెంచఽ,
ఎఔకడ రమాణణెంచినా సమై, ఎెంత దాయెం రెళ్ిఖయౌగినా సమై
రెలుతేయు తృో భేలోగ తూ భెంచెం చేయుకో!
హభగ తుదర ఔుఔరతెంచేభ ెందే
భనసా చేతేల భ మికూ డుతే ఔడుగైసఽకో!

కొతత కమల ెండర్
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తృడతు తృటఔు చటట
ు
నా చేతేల కైబైెంది ఈ రేళ్
భ ళ్ి ఫ ఖొ ల తొద సఽతాయెంగ తొటటత
కొతత సెంగచత తృఠెం తోదలుెడెతేనాననఽ...

కొెండయౌన ఔడా అవయ్లగ మోళే
నా బ జాలు ఈ మోజు
ఔుెందేలు లుయౌన మోసా
త సెంఫయడుతృో తేనానభ...

ఎటట ఔుడె నా ఖూడెనఽ యబరెం చేసఽకోవటెం
క్షుయౌన ేరభతో ఖూటటలోకూ యౌచి ఆతిథమెం ఇవుటెంతో
సమితృో తోెంది నా ఫతేఔెంతా...

నేనఽ తెంగిన కోటు నక్షతారలలో
ఏ నక్షతరెం సాయుమ డవుతేెందో భ ెందఽ తెయౌమఔనే ఔదా
ఈ మతరెంతా ఆకశ్ెంలో డు తృొ యుుతేనాననఽ...

నేనఽ ెెంచఽతేనన అడవులోు
ఫతేఔుతేనన ులులు ఫటగ ఆఔల ై
ననేన తినటటతుకూ వసఽతనానమతు తెయౌళనా ళదధెంగనే ఉనాననఽ...
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కొెండా, లోమా
ఈ కొెండఔు
కొెండెంత ఖ ెండె ఉెంది కతు
ువుెంత ఫ దిధ లేదఽ,
లోమతో ఎుడా గొడవ ెటు టఔుెంటృనే...

భనసఽ ఫటగోలేనుడె
లోమ తొద ఖటటుగ అయుసఽతెంది కొెండ,
కొెండ మిళథ తి
 భమచ అధాుననెందిఖ ళ్ితూన ఫటహటెంగ యుచఽకొతు
ఎదలో ఔుతయౌతృో త ఉెంటటెంది లోమ..

కొెండ- గయౌ చెయౌకడెతో ఔయౌళ
ఔకసమి లోమతొద ఖటటుగ అమిళేత
తిమిగి దిసయుు రతిధుతుసఽతెంది లోమ,
నోయు భూళేమభతు కొెండ హృఔుెం జామచ చేళేత
భయి దిసయుు నోయు భూమభతు అెంటటెంది లోమ...

అదఽతృజా లతో ఉెండటెం లేదతు
లోమ ఖ మిెంచి నేలఔు కొెండ పమమదఽ,
భ్నబే తృరణెంగ ఫతేఔుతేనన ననఽన
అసహనెంతో చెంుతోెందతు చెుకొసోత ెంది లోమ...
కొతత కమల ెండర్
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అెందమిలోనా యతత నా లుెంటటభ
ఎవయనానయుకొెందమిలోనే యతత నా లుెంటటమతు!
ఎవయనానయుకొెందమిలో భెంచి యతత నా లుెంటటమతు!
కొెందమిలో చెడు యతత నా లుెంటటమతు!
అెందమిలోనా అతున యతత నా లుెంటటభ
కఔుెంటట అెందమికీ అెంతేఫటు ఔుెంటటభ...

తూఔు నచిాన యతత నాలు తోయౌళేత
రడె ఇెందఽరడె చెందఽరడె అెంటటవు
తూ కూఫఫెందిఔయెం యతత నాలు తోయౌళేత
రడె మభ డె మక్షసఽడె అెంటటవు...

కొెంద యుెంటటయురళ్ైి అదో యఔబైన యతత నాలు తోలకెతితనరళ్ైు ,
తొ భనసఽసలలో తొ యతత నాలు తోలవఔుెండా
తొఔు తెయౌమఔుెండా కజైసత యు,
రళ్ిఔు నచాతు యతత నాలు
ఎఔకడా తోలకెతత తూమయు,
నచిాన యతత నాలకెైతే
తెచిా రేసత యు ఎయువూ తూయు...
కొతత కమల ెండర్
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చెతత ఫ యర లనఽకోవదఽద
రళ్ైి లులాుెంటట రయు
అెంత భాతారన తఔుకవగ చాడటటతుకూ యలేు దఽ...
చేతి ఔెందిన దేదెైనా అెందఽకొతు ఊదఽఔుెంటటననరయేి
ఎఔుకవగ దాలు దామథలు తృో గైసత ఽనన రయేి
అెంత భాతారన కెంతి ుెంజాలు సిలుెంచలేయతు ఔమకెండుగ చెలేభ ...

నా ఔలనావకశ్ెం రమికూ సఫటతలెం
తల లతునటటతూ ఔలటెం నా కూషుెం...
రళ్ైి నా భ ెందయ ఔమొాతు
తేు తొడెఔుకనన దామథలతోనో దఽభ భ తెంగిన మళ్ు తోనో
తుు మజైళే రమతనెం...
లోఔెం కోసెం ఔషు డు చితున చితున చఽఔకలు తమాయుచేసత యు
దాతునఆకశ్ెంలో తగియౌెంచి తెఖ సెంఫయడతాయు...

తొయు తల లుననరయేి , కదననఽ,
చెతత ఫ యరయౌన ఎెందఽఔు రెెంటటసఽకొతు తియుఖ తాయతు భాతరెం అనఔెండు ...
సాయుమళ్ినఽ సిలుెంచే కూమచటధాయులామ,
తొఔు తెయౌమదా-
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నడెసఽతనన కళ్ైి
సిలుెంచే ఫరహభ దేవుడుకూ
తృో లెంచే యషే
ి దేవుడుకూ
అవసయబైతే లమెం చేళే శివ దేవుడుకూ
రతియౄెం ఆ కళ్ైి
నేడె మోడెు తొద నడవఔ తటెం లేదఽ...

తృొ లాలలో నడుచే కళ్ితూన ఔకటటై మోడెుకక మెంటట
దేవుళ్ైి మోడెు కూక నటటు ,
రెంచాతుకూ గొెంతే టటుళనటటు ...

అననెం ెడెతేనన చేతేలతొద కొటటుదద తు ,
నడతఔు నడఔఔు తేడా లొదద తు చెటటతుకూ
కోెంతో కళ్ైి నడవటెం తోదలుెటు టభ,
తుననటట దాక నేల తొద నడుచిన కళ్ైి
నేడె ఏయౌఔల ఖ ెండెల తొద నడెసఽతనానభ...
ేయు కోసెం దవుల కోసెం
నడవటెం లేదఽ ఈ కళ్ైి
లోఔెం కోసెం తుయెంతయ ఔిల చేసత ఽనన
మాగతున అడెుఔుెంటటనన యఔకళ భూఔయౌన
దాయెంగ తమిబేసత ఽనన దివమ ఫటణాలు ఈ కళ్ైి...
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ుసత ఔెం ఔ సభ దరెం
ుసత ఔెం ఔ తిమమతు సభ దరెంసభ దారతున చేతిలోకూ తీసఽఔుెంటట
యశ్ుెం లోతేలు తెలుసతభ,
యశ్ుెం లోతేయౌన తెంచిన
తూ లోయౌ లోతేలు ఔడా బయుసతభ...
నవుుల లోకలు ువుుల ఱోకలు
ఴిభాలమాల ఎతే
త లు, ఏయౌఔల జతే
త లు...
నవ యసల ేటటఔ ుసత ఔెం
దివమ కూమచటెంతో అతేలఔతెం భసత ఔెం...

తోదటట అటు జననెం, చివమి అటు భయణెంమెెండె అటు ల భధమ రవఴిెంచే జీవన సయెం ుసత ఔెం,
ఫతఔట భెంటట ుసత కతున చదవటెం,
ుసత కతున చదవట భెంటట సయథఔెంగ జీయెంచటెం...
ుసత కతున తెయవట భెంటట
ఇెంటోు ఉనాన కోటు జనాలోుకూ రెళ్ిటెంబే,
కలు ఔదలఔుెండానే ఔభతూమ రెంచాతున చఽటటు మవటబే ...
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ఉగది కోకూల వచిాెంది
ఉగది కోకూల వచిాెంది,
ఊమి ళమిలా, ఒఔ తృో ళే వమిలా...

భన చఽటృ
ు ఔభ భకొచిా భన ఫతేఔుల ెైకూ ఎకూకవచిాెందతు,
భన ఆనెందాయౌన నభ లుఔు తిెంటృ
భన ఊమి గొెంతే తొద ఔమొాతు నొఔుకతేననదతు...
ఈ బమెంఔయబైన చీఔటటతు ఔళతీమ తిటటుఔుెంటటనానెం...

ఔతే
త లు ఔటటయుు టటుకొతు ఎఔకడెఔకడో రెతేఔుతేనన యయులాుమ!
చీఔటట తృరణెం తొ భనసఽలలోనే దాఖ ెందతు
సతమెం రెలుడుెంచటటతుకూ వచిాెంది ఉగది కోకూల ...
తొ భనసఽలోుకూ చాసఽకొతు, చీఔటటతు ఫమటఔు లాగైసఽకొతు
చీఔటటతు తతున తతున చెంతృలతు చెటటతుకూ వచిాెంది ఉగది కోభల...
ఫటగ దాహెం రేళనరడె నదిలో అభాెంతెం దాఔటెం తు,
తీయెం తొద జాఖరతతగ తులఫడు తూళ్ైి అెందిుచఽాకోవటబే ఫతేఔు,
తృరణ ధాయ ెెంచఽకోెండతు చెటటతుకూ వచిాెంది ఉగది కోభల...
దివమ యసెం తుెంన అెందబైన ళ఼స తూ కూళేత
అెందఽఔునన చేతిలోెంచే జాయ యడెచఽకొెంటటనానవు,
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Kotta+Calendar
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