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अरूि भिकाजी मराठे
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हलवायाच्या घरावर तळ
ु शीपत्र
उथळ पाण्य़ाला खळखळाट फार
आांधळ दळत आणि कुत्र पपठ खातां
हपापाचा माल गपापा
डोंगर पोखरून उां दीर काढिे
शेळी जाते जीवाननशी खािारा म्हितो वातडशी
तोंड दाबन
ू बक्क
ु क्कयाचा मार
आग रामेश्वरी बांब सोमेश्वरी
आधी पोटोबा मग पवठोबा
अडला हरी गाढवाचे पाय धरी
ज्याचे जळते त्यालाच कळते
एका हाताने टाळी वाजत नाही
आपल्या डोळ्यातील मस
ु ळ ददसत नाही पि दस
ु ऱयाांच्या डोळ्यातील कुसळ
ददसते
ढवळ्या शेजारी बाांधला पवळ्या वाि नाही पि गि
ु लागला
आई जेवू घालेना, बाप िीक मागू दे ईना
नावडतीच मीठ आळिी
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ज्याची खावी पोळी त्याचीच वाजवावी टाळी
भित्यापाठी ब्रम्हराक्षस
सांन्याशाच्या लग्नाला शेंडीपासन
ू तयारी
आवळा दे ऊन कोहळा काढिे
चेहऱयातच नाही तर सेल्फीत कसे येिार
लोका साांगे ब्रह्मज्ञान आपि कोरडे पाषाि
मनात माांडे पदरी धोंडे
घर फफरले की घराचे वासे फफरतात
माय मरो मावशी जगो
नाकापेक्षा मोती जड
काखेत कळसा गावाला वळसा
दोन डोळे शेजारी िेट नाही सांसारी
इकडे आड नतकडे पवहीर
िीक नको पि कुत्र आवर
कुऱहाडीचा दाांडा गोतास काळ
घरोघरी मातीच्या चल
ु ी
श्जत्याची खोड मेल्याभशवाय जात नाही
खाि तशी माती आई तशा लेकी
गाढवापढ
ु े वाचली गीता कालचा गोंधळ बरा होता
आलीया िोगासी असावे सादर
भशतावरून िाताची परीक्षा
फुले वेचली नतथे गोवऱया वेचिे
गरज सरो वैद्य मरो
कानामागन
ू आली आणि नतखट झाली
नाक दाबल्याभशवाय तोंड उघडत नसते
आांधळा मागतो एक डोळा दे व दे तो दोन डोळे
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लीलाधर आर दवांडे
वष
ु े
ृ ाली मळ
ददलीप प्रिाकर गडकरी
कल्यािी गप्ु ते
रामचांद्र कुलकिी
अचयना सरु े श दे शपाांडे

गाव करी ते राव न करी
अनत शहािा त्याचा बैल ररकामा
असांगाशी सांग आणि प्रािाशी गाठ
मन चचांती ते वैरी न चचांती
आडात नाही, तर पोहऱयात कुठून येिार?
टाकीचे घाव सोसल्याभशवाय दे वपि येत नाही

