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వసంతం

ట్ . .యల్.యన్.శరమ్

ఆకులెనిన్ రాలిచ్నా
చెటు
ట్ ......చిగురుల చకక్దనానిన్
చికక్గా తొడుకుక్ంటుంది
హరిత రాగాలిన్ రచిత్

.....

కావల ందలా
ల్ ...జీవమే!

వసంతం దాటాక

దాకుక్నన్ .......కోయిల
ౖ నిలుత్ ంది
పిలవకుండానే పాటె
ఆమనియె
ౖ పిలుత్ ంది......
కావల ందలా
ల్ .....సమయ పాలనమే!

తోట దారిలో

యేటి పాట.....తోటమాలి
ఊహలిన్ మీటుతూనే

ంటుంది

నందనోదాయ్నాలిన్ నిరిమ్త్

.....

కావల ందలా
ల్ ...పాటతో జత కలపటమే!
పరిమళిత్
క ంచే ......పు ప్లు
రంగుల హరి ల్లుౖ లె నీ ఊహల
నింగిని తాకుతుంటాయి
నెన్ల వనెన్లిన్ పరుత్

...

కావల ందలా
ల్ ......ఆ

దనమే!

ఎండుటాకులు

వదలిన .....అనుభ లు
మళీళ్ పచచ్దనమె
ౖ

త్ గా చుచ్కుంటాయి
కొత
జవ జీ నిన్ సృజిత్

.....

కావల ందలా
ల్ .....అనుభూతే!

ఎవరూ పిలువకుండా
ఎవరీన్ అడగకుండా
ఋతురాగ రాజమె
ౖ

కాల కర్తుౖ నడిచి వత్ ంది....వసంతం! ***
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ఆతమ్

ధన

రఘు ఆళళ్

భలే పేరు పెటా
,
ట్

తీ పారే న
కాయ్లండర
ల్ లో ౖ తం
ౖ రా కోవడమే!
ఒక తేదీని నీకె

నీకు ను
ఆతమ్

ధనని!

నిజాలిన్పుప్ల మీద

ఆతమ్

టపటపమని మండే

ము గే కోని తికితే

కొనిన్ అకష్రాలిన్

దొరికేది

ఏరదాం..వత్

!

ధనంటూ

చచిచ్పోయి సమాధి కాబడని
కొనిన్ కారణాలు
త్ లు!
దో డు కంపు కనబడని పొగడ

మన కి ము గే
కళ
ల్ తో తకడం కాదు
ధనంటే!

పోత పో కోని
ౖ పె కెదగడమే అర
ధ్ ం,

ము గే న కళ
ల్ తో కూడా

తపుప్ తెలు కోని

మన ని ఆ ంతం తడిమి

మసలు కోవడమే పరమార
ధ్ ం!

చూ గొపప్ యజ
ఞ్ ం!
ఎలానా?
గడియారబబ్ట
ట్ లే కునన్

యంతా
ట్ బోయే
ర్ నికి పుట

కాలానిన్

రేపటి పగటిలా!!!!

చేవ చచిచ్న చేతికి కట
ట్ డం కాదు
కాలపు లువంటే!
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తెలుగింట పిలుపులు

.ఉదయలU

‘అమమ్’ అంటే ఆలింగనమే
‘నానన్’ నాది నాది అనే ఆలంబనే
త్
‘తాతయయ్’ తరతరాలకు నీ డనే అనే తృపి
‘నాయనమమ్’ నాయనకేకాదు నాకు అమమ్ మరి
‘అమమ్మమ్’ అమమ్కి అమమ్ మరి నాకు మరో అమమ్.
‘అనన్యయ్’ అమమ్లోని అనురాగం నానన్లోని మమకారం నీదయాయ్.
నెయయ్మె
ౖ నటి
ట్ ంట నిలిచిన ‘వదినమమ్’
‘అకక్యయ్’ అమమ్ంత అధికారం, హకుక్ నీకే ఉందికదా.
బరు

బాధయ్తలలో భుజం కలిపిన ’బావగారు’

‘పెదనానన్’ నానన్కే కాదు నాకు నీ

పెదే
ద్

‘ఆమమ్’ దీర
ఘ్ ంలోనే ఉందమమ్ నీ థ్ నం.. పా
ర్ ధానయ్త.
‘మామయయ్’ నీ

మా అయయ్ లెయాయ్ అనన్ ఆపేకష్.

త్ యయ్’ అమమ్లోని అమమ్దనం తాతయయ్లోని తీయదనం నీవమామ్.
‘అత
‘బాబాయి’ నా బలం నీ

నా బాధయ్త నీ .

ౖ నది’ పినీన్’ అని.
పే
ర్ మే పిలుపె

‘చెలి
ల్ ’ మలె
ల్ పువ ంత స చచ్ౖ మె న చెలి నెచెచ్లి నీ .
‘తముమ్డు’ తనమ్యత ం కలిగించే పిలుపే అది.

మన తెలుగునటి
ట్ ంట మమతల మాధురాయ్ల పిలుపులు
కాలానికి నిలబడి కలకాలం నిలిచి అనుబంధాలను నిలిపే తలపులు..!
****
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పచచ్పూల తెలల్ఓణీ

శతప మంజరీ

పచచ్పూల తెల
ల్ ణి మధయ్లో

జారె
జ్ ంట్ ల్క్ వనెన్ చినన్బోయేలా

త్ గా చిరుగు పడినౖ రాగయ్ం
కొత

***
అలామ్రా అడుగున
అపుప్డపుప్డు ఇపప్టికీ ంటాడే
ౖ న ఙా
ఘాటె
ఞ్ పకాల దొంతర
పరిగిణీ, ణికి నడుమ
ముడతపడిన కాలం మడతలలో
డి,ఎండి,నలిగి, రిగి...
రెమమ్లు రెమమ్లుగా డిన
గులోమ్హర్ పూల పురాౖ భవం
***
నిమి నికో రకంగా
మారుతునన్ భావ తీవ
ర్ త

ౖ నప
పాతదె
ఞ్ పకం
ర్ తి ఙా

హృదయాంతరాలను చీలుచ్కుని
ౖ ఎగిరిపోతునన్ భావన
తకోకలె
ఓ కాలమా!
ౖ న గటి
అహం పీకపె
ట్ గా నొకిక్ మరి
నీ ముంగిట మోకరిలి
ల్ అడుగుతునాన్

"జీ తానిన్ మరో రి పచచ్పూల తెల
ల్ ణితో,
మరోలాగా మొదలెటే
ట్ అవకాశం ఇవ

" అని

***
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అహం

గో ంద్

అహం నాకు లేదనే అహం

రా

మూలా రేశ రరా

సంధయ్ కాంత రాతి
ర్ తో

అహం నా జీవన గమనానికి పా
ర్ ణం

రమించ డానికి

చీకటిని కాపలా పెటి
ట్ ంది !

అహం అద
ద్ ంలా కనిపిత్ ంది అవతలి

ల్ళకు

అహం అందంగా కనిపిత్ ంది అది ఉనన్

శ రహసయ్ం తెలు

ల్ళకు

అహం అలంకారమె
ౖ భా ల్లుతుంది జా
ఞ్ నులకు

కో వడానికి న కష్తా
ర్ ల
యొరిజం !

మీలీక్

అహం అంధకారమె
ౖ బాధిత్ ంది అజా
ఞ్ నులకు

రహసయ్ం తెలి

మండుతూ రాలిన ఉలక్లు !
నెన్ల దాచుకొని దొబూచులాడే

నేనూ చేయగలను అనన్ది నా

సం

చందు డు !

నేను మాత
ర్ మే చేయగలను అనన్ది నా అహం

రాతే
ర్ కలలకు ఇంధనం !

రాతి
ర్ రహసయ్ అంతరమ్ధనం !

అపుప్డే పా
ర్ రంభ ౖ మె నది నా ధ ంసం

అయినా అది కూడా గమనించ లేదు నా అహం

***

అహం లో తేలిపోతూ
ఇ ం లో

లిపోతూ

అయిన రిని వదులుకుంటూ
కాని రిని కలుపుకుంటూ
కలలనే నిజమనుకుంటూ
ఈ జీ తం కరిగి పోతునన్ది
శయన మందిరం నుంచి
శమ్ న పంజరం వరకు
అహం ఒకక్టే ననున్ అంటిపెటు
ట్ కొని

ంది

***
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నాకు వగపేల నా పరిణయదినాన?
పరిణయమమ్నన్ నానంద

రి
ధ్ కాదె?

కావలయునంటినీ మారుప్ జీ తమున
వచిచ్ తలుపు తటి
ట్ న నాడు వగపిదేమి?
ఎదురు తెనున్లు చూచితినినిన్ నాళుళ్
కనులు కాయగ నీ

భఘడియ కొరకు

ఇంత కాలము కష
ట్ ముమ్నెరుగకునన్

కొ
ర్ త్ త జీ తముమ్ను మది కోరుకొంటి
గతము సర మానందసంగతము నాది
భా యును స ర
గ్ మకు బాట యౌను
ఐననేదియో చింత లోలోన మెదలు
అపరిచితమె
ౖ న పథమున నడుగిడంగ
నడచిపోయిన కాలమానందమయము
ఈ దినమెమ్నలేని సమోమ్దకరము
వచుచ్ కాలము సర ము స ర
గ్ సమము
కాలధరమ్ము పాటించి కరిగె గతము
గడచిన దినముమ్లుండును కలల లె
మరల మరల యేతెంచి సమమ్దము గూరుచ్
కల నీ తోడ నడచునీ చెలిమి కలిమి
చెంతనుండును మధురమె
ౖ చివరివరకు

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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