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వపమీలు @555
1)

అక్షరమాల--పదం ముందు `అ' పెడ్త్
ి య అరధ ం త్రరుమారు, `అ'త్ నే మొదలు మన `అ'క్షరమాల (ఉద్ర: ధ్రిం--అధ్రిం)

2)

అందంపెై కనుికొందరిద్ద. అందలంపెై కనుి కొందరిద్ద

3)

అందరికి రండ్ు కళ్ుూ , కొందరికి రండ్ు ఇళ్ు
ల

4)

అందరూ కలిస్ి బత్కటం అదృష్ే ం , కొందరే బలిస్ి బత్కటం అరిష్ేం

5)

అందరూ రపత్ల కవులే , వీరేశలింగం చ్యత్ల కవి

6)

అంద్దత్య కపలు , అందకప్ో త్య మోకపలు , వళ్ు
ల వంగనపుాడ్ు

7)

అగిా వపహనం మేక , అగిా త్ అద్ద బుగిా

8)

అడ్వి ద్ొ ంగలు అడ్వులోల వుంటారు , భూమి ద్ొ ంగలు అంత్టా వుంటారు

9)

అడ్వి మనకి బడ్ి , అడ్వి మనకి అమి ఒడ్ి.

10)

అడ్వులిి పెంచు , అడ్వులిి పటిమించు , కరువున్న కపలువకొన్న తిను

11)

అడ్ుడ గోడ్లు మనుష్తలకి అడ్ుడ , న్నలువు గోడ్లు వలుగులకి అడ్ుడ

12)

అడ్రిల నరడ్ు బడ్డ లు , గడ్రడల నరడ్ు లాడ్ెనల ు

13)

అత్డ్ు న్నతి గల నరయకుడ్ు , కబాా చ్యస్న
ి భూమి వదులుకునరిడ్ు

14)

అత్ను మడ్కేస్టు ఆమ కపలికి వేస్ింద్ద , ఇది రిన్న చుటటేకునరిరు బడ్డ లు

15)

అతిధ్ులద్ద తిష్ఠ , ద్యవత్లద్ద పితిష్ఠ

16)

అతివలు కళ్ కళ్ , వేధదంపులకు విలవిల

17)

అత్ు ఆంధరి బాయంకు , భారయ ఏటీఎం కపర్డ

18)

అత్ు సుతిు , కోడ్లు కతిు , ఇలుల యుదధ భూమి

19)

అత్ు హైకమాండ్ , కోడ్లు లోకమాండ్ , మధ్యలో మగవపడ్ు

20)

అధదకపరంలో వునరి , పితీకపరంలో వునరి రపజకీయం భలే లాభం

21)

అనరయాస మరణం అద్దితీయ భరణం
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22)

అనిం తినే వపళ్ల కి చ్ెప్ొ ాచువ , పిజా ా , బరా రల ు తినే వపళ్ల కు ఏం చ్ెపాగలం?

23)

అనిం తినే వపళ్ల కు జల
ై ు , గడ్ిడ తినేవపళ్ూకు బెయలు

24)

అనిం పెటే ద్ద త్కుువ , గడ్ిడ తినేద్ద ఎకుువ--వపరడ నల ు

25)

అన్ని వద
ై య విధరనరలకి ల ైఫ్ వచివంద్ద , రోగపలా? మజాకప?

26)

అపర కుబేరులోల ఎందరో భారతీయులు , మన పటదలకు ఎంత్ శుభ వపరు !

27)

అపాటి లోదుసుులే నేటి పెైదుసుులు , రేపు నో(no) దుసుులు?

28)

అపుా ఇచివనవపడ్ు అడ్డ గపడ్ిద ఎకుుత్రడ్ు , అపుా తీసుకునివపడ్ు త్ెలల గురరం ఎకుుత్రడ్ు

29)

అపుా తీసుకునివపడ్ు ద్యవుడ్ు. ఎపాటికీ కన్నపించడ్ు

30)

అపుా త్ నే ఐశిరయం కొందరికి

31)

అపుాడ్ు పతివిత్లు అయదుగురే , ఇపుాడ్య నయం

32)

అపుాడ్ు ప్ో రపటాలకు నలవు , ఇపుాడ్ు ప్ో రపటాలకు స్ెలవ్ - కపమేడ్
ే లు

33)

అపుాడ్ు బయటి ద్ొ ంగలు , ఇపుాడ్ు ఇంటి ద్ొ ంగలు – ఇండ్ియాకి...

34)

అబద్రిన్ని కన్నపెటే న
ి ఘనుడ్ెవిడ్ో ? అద్ద ఇంకప అందలం ద్దగలేదు

35)

అబద్రధలు మపిాసపుయ , న్నజాలు నొపిాసపుయ

36)

అబు అధదకపరంలో ఉంటే వళ్ు
ల , ఇలుల స్ిిస్ బాయంకే

37)

అభయరుధలు న్నలబడ్త్రరు , వోటరుల కూలబడ్త్రరు

38)

అమాయకులు అడ్త్రరు , అమాత్తయలు ఆడ్ిసు పరు

39)

అమృత్ం ఒకటే బాిండ్ , మందు ఎనోి బాిండ్ుల

40)

అమరికన్ గపడ్ికి పిలలలు అంటే ప్పిణం , యుదధ ం చ్యస్ి గిఫ్ే ులు ఇసపుడ్ు

41)

అమరికను
ల ఆడ్రు , ఆడ్ిసు పరు , ఎవరినయనర , ద్యన్ననయనర

42)

అమరికపద్ద , వంకనిద్ద ఒకే తీరు. అపుాలత్ ఐశిరయం

43)

అమి కడ్ుపులో ఉమి న్నరు , బడ్డ కి నేరుాత్తంద్ద బత్తకు ఈత్

44)

అమి ప్పలు త్రగిత్య అమాి అంటారు , డ్బాు ప్పలు త్రగిత్య డ్రడ్ప అంటారు

45)

అమాియకి స్ిగా ు స్ింగపరం , అలులడ్ికి అలక అలంకపరం
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46)

అమోి సూరుయడ్ు ఉదయంచ్యసు ునరిడ్ు. మన దుకపణం పడ్మరకు మారేవద్రిం-చీకటి వపయప్పరి మనోగత్ం

47)

అరటి రైత్త-- చివరికి మిగిలేద్ద బొ ంద/బో ద్ె

48)

అరి రపతిి సపిత్ంత్ియం వచివంద్ద-- త్రగుబో త్తలకు , తిరుగుబో త్తలకు

49)

అరధ ం లేన్న ద్రన్నకి , అంత్రపరథ ం ఎకుువ

50)

అరపధకలి కని కపిరేర్ ఆకలి మిని

51)

అల ఇలకు అతిధద , ద్రన్న బత్తకు అలాం

52)

అల నర ఆదరశం కపదు , పడ్ిత్య లేచ్ద్
య ద మరో అల

53)

అలలీి చూడ్ు , లోత్తలీి చూడ్ు , సముదిం సంగతి అంత్ర త్ెలుసుుంద్ద

54)

అలుపు ఒకరిద్ద , బలుపు ఒకరిద్ద

55)

అలులడ్ు మామకు సప్ో ర్ే , చివరకు వనుి ప్ో టట

56)

అవి , గువి ఒకటే , ఎపుాడ్ెన
ై ర యెగర
ి ి ప్ో వచువ

57)

అసలు కథ అలాానందం. పిటే కథలు పరమానందం

58)

అసలే కొండ్ ద్యవుడ్ు , అందునర ఏడ్ు కొండ్లు , వభ
ై వమే వభ
ై వం

59)

అస్ెంబ్లల లోనూ ఛీర్-గర్ల ్ వుంటే , ఆ సరద్రయే వేరు

60)

ఆ మోడ్లోల ద్యవత్న్న చూసపను. ఆమ ధ్రించింద్ద ద్యవత్రవసపురలు

61)

ఆంథరిక్స్ అంటే భయం అమరికపకి , మనకందుకు ? అద్ద మనకి ప్పత్/ఓల్సడ ఫెిండ్

62)

ఆంధ్ి ఎక్స్-ప్ో ర్ే మారుట్. అమికపన్నకి ఎందరో త్ెలుగు చ్ెలల ళ్ుూ

63)

ఆకపశ వపణి--కపరయకరమంలో ఇపుాడ్ొ క ద్యశభకిు గీత్ం వింటారు , ముందుగప ఒక వపయప్పర పికటన

64)

ఆకపశం అందరిద్ద. భూమి కొందరిద్ద.

65)

ఆకపశం న్నండ్ర న్నళ్ూ గనులు , నేల త్డ్ిస్టు పంటలే పంటలు

66)

ఆకపశంలో పిటే, రకులే వీసప

67)

ఆకపశంలో సగం , ఇంటిలో శూనయం—స్ీు ీ

68)

ఆకు సునిం (వకు) త్ నోరు పంట , అనిం సునింత్ కడ్ుపు మంట.

69)

ఆచ్రరపలు కపదు , అత్రయచ్రరపలు మన సంసుృతి
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1694
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