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కలలు మొలకెతిత్న మొనన్ లే  ? 
టిని నెమరే న నినన్లే  ? 

 
మటిట్ పెళల్ల చచ్ని ఒడిలో  ఒదిగి చూ  కలల 
కలవరింతల తుత్లే  ? 
అసత్మయ రుయ్డితో గుసగుస లాడుతునాన్యా ? 
 
నాలుగు దికుక్లా చేతులు చాచి , 
భూమిని ,ఆకా నిన్,పులుముకునన్ మాయనీ , 
పలకరించే గాలినీ , వ ంచే మబుబ్నీ , 
పరవశం గా చుటుట్కుని,  లో లుగుల జాడలిన్ 
తుకుక్ంటునాన్యా ? 

 
నినన్ ను  ఉనాన్  , నేనూ ఉనాన్ను ! 
నిలు లాల్ కలలూ ఉనాన్య్ ! 
 
ళ కాని ళ  రిగి దద్లవకుండా , 

కనురెపప్ల పహరాలునాన్య్  ! 

అదాటున పొంగి పొరలిపోకుండా  
నిరీకష్ణ  దడి కటేట్ హదుద్లునాన్య్ ! 
 
తూరుపు కిలి చిమిమ్న కిరణం  
లేకొమమ్కు చిగురును పూ  , 
కృతి రంగుల వనెన్లు పొదిగి  

పరిమళాల ంత న అదిద్  
నినున్ పలకరించే సత్వమయితే .................  
 
అదిగో మళీల్ ......, 
నా నినన్ లే  అంటునాన్  ?  
టికి మరినిన్ హంగులు అదుద్తా నంటా  ? 

ఇంకా టితో పని ఉందంటా  ? 
 
నినన్లు రేపు  పోతే  బా ణణ్ంటా  ? 
మరి రేపటి కలలు  చినన్బో  ? 
 
చినన్బోయే రేపటి కలలకి ఏం  చెబుతా  ? 

**** 

  కకలలలల  మొలకలుమొలకలు     నాదెళల్  అనూరాధనాదెళల్  అనూరాధ           
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ళూత్ ళూత్ చూపు చివర 
ను  వదిలే  ళేళ్ చిరున ని 
తోడుంచుకుంటే 
రా  గడవడానికి మరి నాకిక ఏ రహం ండదు  
అదే ఆ రమూ , అదే ని ... 
 
ఆ  కళళ్ను నిండిపోయే కలలోల్ 
ఒకటే మతెత్కిక్న మూగ పిలుపుల సన 
ఆగి ఆగి చే డి పెద ల పరిమళం 
ఎందుకో అరధ్ంకాని తొందరలో 
రాలి పడిన ఆకుల  మెతత్గా నలుగుతూ 
జంట పాదాల పలవరింత 
అపుప్డపుప్డే మొగగ్ తొడిగి అంతలోనే చిటిల్ క లిల్ 

త్పోతూ మూరిచ్లేల్ కళళ్ రెపప్ల కేరింత 
మరింక కష్ణకాల నా ఆగలేక 
మాటలలో మరింకేమీ చెపప్లేక  
చి చి చపుప్డుచే  

ఉచాఛ్ స నిచాఛ్ ల ంత ణామం 
సత్బుద్పడిన కృతి నడుమ  
తాపంతో తామర కొల  పరుచుకుంటూ నీ తను  
తడవకుండానే ఆరబోయే తృషణ్ను చలాల్రుచ్కుంటూ నా తను ... 
 
తలపుకు వ త్ అ  కలలు 
తలపుకు రాకుండా అదే ని ! 

**** 

 

   అదే నిదర్అదే నిదర్ , , అ  కలలు  అ  కలలు          ంకట్ంకట్   
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మనసంటే మనకి లువ లేనపుప్డు  
 
గుండె నాలుగగ్దులూ ఎనిన్ రుల్ తికినా 
మన లోతులోల్కి ఎంత దూరమెళిళ్నా 
 
ఒకక్టే 
 
  
ఒయా లేని ఎడారిలో నీరు దొరకనటుట్ 
అరధ్ం చే కునే భాష మన కి రానపుప్డు  
 
మాటలిన్ ఎనిన్ బాషలోల్ చెపిప్నా 
తి మాటకీ ఎనిన్ నానారాధ్లునాన్ 

 
ఒకక్టే 
 
వర ం కురి  ఆకాశం తడిచినటుట్ 

**** 

మమనన  రాత రాత          కార్ ంతికుమార్కార్ ంతికుమార్  మలినేనిమలినేని
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కువజామున మేలుకునన్ కష్ణం నుండి 
నీ తలపులతో శర గంతో పరిగెడుతూ, 
మదిలో సరస న స రాణ్కష్రాలనే లిఖి త్ంది! 
 
నీ తీపిఊ లు గురొత్ త్ 
మతెత్కిక్ంచే పదాలతో 
పొంది న అకష్రాలు పరిచే త్ంది 
తాంబరం లాంటి తెలల్కాగితం . ! 

 
నీ  నా చె లో గుసగుసలాడితే 
గుగ్ల ంగారానిన్ ఒలకబో త్ 

చెకిక్లి  పగడపు అకష్రాలే త్ంది! 
 
నీ  నాచెంత లేనినాడు 
నాకలంలోని భా లనీన్ 
కలబో కొని 
రహకా య్లే రచి త్ంది ! 

నీ  ననున్ అలుల్కునన్ తరుణాన 
నాటయ్మయూరిలా నరిత్ త్ 
రాధామాధ ల ణయబంధానేన్ రచి త్ంది 
 
నీతో న సపత్పది తలిచిన, 
అడుగుకో పరిమళంతో 
కళాయ్ణకాంతులే దజలుల్తుంది. ! 
 
నేను నీ ంత న రోజు 
రతీమనమ్ధులకే అ య కలిగేలా 
రసరమయ్ంగా వరిణ్ త్ంది 
మన ఏకాంతానిన్! 
 
 
                           **** 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  నానా  లేఖినిలేఖిని                               ర్ర్   స రణ్స రణ్
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  ఆఆశశ  నిరాశనిరాశ             జయకుమార్జయకుమార్  ఎ కెఎ కె
నుకో ముందో 

కష్ణమో రోజో 
ఒక లుతురు  
ననున్ కమేమ్ త్ంది... 
 
* * * 
 
ను  నేనో 
యెవరో ఒకరం 
ఒక శన్కి 
రెండు జ బులి త్ం 

న్ తపప్యి 
ని రపోతాం... 
 
ఆకాశంవంక నేను 
ఒక అ షట్ం కోసం 
తపి త్ చూ త్ను 
నా ని 
నా నిరీకష్ణని 
కిక్రి త్ 

ననున్ ను  తనున్కుపోతా ... 

రేపటిగూరిచ్ 
ఆశ చిగురించని నినున్ 
ఇ లిట్తో 
అంతం అయేయ్ నినున్ 
కానరాని కోనలకి రేయాలనన్ 
కోపం... 
 
ఐనా 
ను  లేని 
నేను లేను.. 
 
* * * 
 
కానీ, 
నుకో ముందో 

ననున్ పూరిత్గా 
కమేమ్ త్ంది ఒక లుతురు... 
 
                    ***** 
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దికుక్లనీన్ మాకు ది టీలు  పటాట్యి 
ధులనీన్ లుగు కలుగ మారాయి 

చుకక్లనీన్ వచిచ్ పకక్ కూరుచ్నాన్యి 
ఇ౦ ధను లు ఇళళ్ ము౦గిళల్ లాయి 
ఈ లోకమే కా౦తిచ  ఎగిరి౦ది! 
పచచ్లు పగడాలు వ ఢూరాయ్లు 
తోరణా  మాకు  దోయిల౦ది౦చాయి 
అతిలోక ౦దరులు రతులు పటాట్రు 
అలల కడలిగ అ౦దమాటలాడి౦ది 
ఆటుపోటుల తోడ అడుగడుగు డుకలు 
అ౦తుపొ౦తూ లేని అబుబ్రము గొలిపాయి! 
ఆశ  లు ని౦గి హదుద్లను తాకాయి 
పూలరధ  పుడమి పులకరి౦చి౦ది 
వశమ౦తా ఇచట డిది చే ౦ది 
రు రను బేధమ౦తరి౦చి౦ది 

కాల శృ౦గాటకము కరచాలనము చే  
కలనాదములతోడ మిల మిలా మెరి ౦ది! 
ఆపాదమసత్కము ఆ నగీత  
అపురూప గా౦ధర మవతరి౦చి౦ది 
ని౦గికీ నేలకూ నిచెచ్నలనెతిత్౦చి 
నూయ్యార్క్ నగరమే న గా మారి౦ది 
అదద్రేతిరి కూడ ఆన౦దతీరధ్  
అలుపు లుపూ లేని యి సమకూడి౦ది!! 

 
**** 

    టై మ్టై మ్   క్ ర్క్ ర్           యుయు..ఎఎ..ఎన్ఎన్..మూరిత్మూరిత్
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యవ నోదధ్ తియవ నోదధ్ తి  ––  ఒఒకక  జవనాశజవనాశ లల నాగరాజునాగరాజు  రామ మిరామ మి
 రేయి కడకంటి కాటుక రేఖ మెర  

          కరిగి పారిన కువ దారి లోన  
          మొగగ్ డిచిన ఎలలేత మో  రు  
          కొసరు మిగిలిన నడిరా  కొంటె న  
 
          కలయొ, నిదురనొ,మెలకు , తెలయ్ రాని 
          మతత్ లోకాల తూగాడు కొతత్ జంట 
          దీపవలిల్ ద యాదై త దీప దీపిత్ ! 
          ణయ పరువ పరీరంభ పరిమళముమ్ ! 
          మరులు ఇగురొతుత్ మురిపాల రుల న ! 
 
          ఇది చిగురు నెన్లల ఈడు, ఎద మధు లు  
           పొంగు మధురోహలుపొప్ంగు పూల వయ ! 
           గాలి లులో తేలాడు ఈల పాట ! 
           ఉబు  పోకల సరిఊట, ఊ లాట! 
 
           దివయ్ జవనాశ  ఘోషమో, వమొ ,లేక, 
           నాక ధుని మారెనో యవ నముగ, కాక,  
           ఈ దుడుకు ఈడు కెటులబుబ్ ఇంత పొగరు, 
           ఇంత జవము, ఇంట రవము, ఇంత రయము,    
           ఇంత వలపు తుళిళ్ంత , క ంత ఇంత , 
           ఇంత రమణీయ కొమరు జీవంత ల!  
 
           ఉష  గంటి లుగులు ఉదగ్మించ 
           పొదుద్ పొడుపుల తొలిముదుద్ లదుద్ కొనుచు  
           నవన నమ్తత్  యువ జవనాశ మెకిక్  
           భూరి ను ధి రీడు రి చేయు ! 
           ధరణి పారాడు యంపు ర గాలి ! 

**** 
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తుకు దారిలో గు నా పయనమందు 
ఆపి పలుకరించినది నా యాతమ్ ననున్ 
చెంతనుండెడి యాతమ్ నీ చెంత చేరి 
ఈ  నేనేయటంచు నాకెరుక జే  
 
నా శరీరముమ్నాతమ్యు నా మన  
ఒక పరిథిలోననే నిలిచ్ యుండునంచు 
తలచు ననుజూ  నీనుండి తెలియజే  
రెవరు కాను నీ తిబింబమంచు 

 
ఈ దినమిమ్క ముందునకేగవలదు 
ఈ లుగు నను డరాదెనన్టికిని 
మ యి నచో వలయునీ మయె నాకు 

ఇచచ్టే కాలము ఘనీభ ంపవలయు 
 
పలుకరించెడునాతమ్ రావలదు తిరిగి 
కాలగమనముమ్తో మ కరుగవలదు 
తిరిగి నక్కు మరలెడు ఝరులు వలదు 
మరలిపోయెడు సమ్ృతుల సంపదలు వలదు 
 
నేను సర ముమ్ నీలోన నిలచియుంట 
నీ  సర ముమ్ నాలోన నిలచియుంట 
ఎంత సతయ్మటంచు న్ంతురెవరొ 
సతయ్మవదేని నేనునసతయ్మౌదు 
  
                ***** 
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