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అగమయ్
పిత్
డేగల అనితా రి

మరణానికి ముందు
జి.రామచం రా
మరణం ఎపుప్డూ ముగింపు కాదు.

స పన్పు కొమమ్లనుంచి

చా

తెగిపడిన మన

త్ ం కాదు,
దేనికీ సమాప

ను

అమాంతంగా ఊహలరెకక్లు

ధించగా మిగిలిన ఆశయం

త్ కుంటాడు,
ఇంకొకడెవడో భుజానికెతు

తొడుకుక్ంది!

నీ సంపాదనలో మిగిలినదంతా
మరొకడెవడో ఆబగా తింటాడు,

అంతరా
జ్ ల గ కాష్లో
ల్ ంచి

పాడెమీద పడిపోయాక
డిౖ నా శవమనే అంటారు..!

ను ంత

ప
ర్ కృతిని కృతకంగా పలకరిత్

మంటలో
ర్ మే
ల్ దహనమయేయ్ది దేహం మాత

రెపప్లదుపప్టి నుక

పా
ర్ ణాలతో

చచ్టి కువలిన్ చేజారుచ్కుంది!

ండగానే

ప
ఠ్ ను కాపాడుకో,
ర్ తిష

ఎనున్కునన్ రంగంలో

దూ కుపోయే సమయానిన్

ను

నిలవని పాదాలకుచుటి
ట్

చే న కృ

ౖ తే
గనక ఘనమె
ౖ నదె

అది ఎపప్టికీ నిలిచే ంటుంది!

బంధాల బంధనాలు డిచి
అంధకారపు ఆవలితీరాలిన్ దుకుతుంది!

నిపుప్లా రగులుతూ
జీవన కేష్త
ర్ ంలో

కొనిన్ లువలిన్నాటి

జా
ఞ్ పకాలదారి మరిచి

ంటుంది!!
ంచుకో,

ఆౖ పె రు పెరిగిపెద
ద్ ౖ దె

ఎడతెగని ఆశల ఎదురుచూపులతో

ౖ చల
నీ సంతానంపె
ర్ సరింపజేత్ ంది,
ల్ ని నీడ ప
చిరున

తనదికాని తలపులకోసం

ను నీకు చిరునామాగా మారని

పలకరింపులోఆతీమ్యతకుథ్ నమి

నిరంతరం తలమునకలౌతుంది!

.

.

మరణానికి ముందు
నీ ఆలోచన

***

సంపాదన మీద కాక
సమాజ
చా

తం గురించి

గనిత్

నినున్చంపలేక

సనిన్ తుల హృదయాలో
ల్ చిరంజీ ని చేత్ ంది.
***
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నేటి రసత ం
గజ ళిళ్ ని
చారి
నీ ఊపిరి ఆగింది

త్ రు
ఒంటో
ల్ నెతు
ౖ చిందితే
చెమటె

నీ దేహం బూడిదయింది
నీ

ర లొచాచ్రు

చేతిలో
చిలి
ల్ గౖ

త్ ది!
చిగురిస

గా గ

రికి కావలి ంది

బుౖ

నీ ఆథ్ కలు కాదు

గొంతులజారాలే

నీ ఆత్ లు

గరిబోల
ల్ గాసమ

నీ జా
ఞ్ పకాలు కాదు

లే!

గికక్డెoదుకో

నీ బాయ్ంకు లాకరు
ల్

గట
ల్ యితలేదు ,
త్ రు
పేదోడి నెతు

ఇ చూ ఘో ంచింది నీ ఆతమ్

త్ రు
పెదో
ద్ డి అత

బతికునన్పుప్డు
నీ

నెతుత్రు అతత్ తే
జినుకుల ంకటే

పూల

నేరాప్

ౖ
సనె

ఏ. .గదులో
ల్

మానవతా లువలు

వ

సం క్రం

డిపోతోంది..!

త్ రుకు
నీ అత
త్ ర రాను..
గత

బంధాలు అనుబంధాల

ను గండ
ల్ గలువ

లువలు

ను గుంజుకొకు గది

రెండు చేతులతో

గా గవ నాదే

సంపాదించా

గీ బువ నాదే.

కోటు
ట్
ల్ కూడబెటా

****

నీ అడుగుజాడలో
ల్
నడుత్ నాన్రు నీ
ఇది నీ

ర లు

రసత ం

ఇది నడుత్ నన్ చరిత
ర్
ఇది సతయ్ం

****
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ఒడలు వణికించు రోజులు గడచిపోయి
చచ్నౌ మారుతముమ్లు వచిచ్నల్టు
చినన్ రాగముమ్నెరుగని జీ తమున
ప
ర్ ణయ గీతముమ్ కోయిల పాడినటు
ల్
ఆకులనిన్యు రాలి మోౖ డె న చెటు
ల్
మరల పచచ్ని భగా మారినటు
ల్
డి యెచటికో యరిగిన రులవనిన్
తిరిగి వన మలో సభ దీరిచ్నల్టు
మో డువలెనునన్ నా గృహముమ్నకు నీ
మరలవచిచ్తి నాడు మమత మీర
ఎండిపోయిన యెద చిగురించె నేడు
తలుపు తటె
ట్ ను నవవసంతముమ్ నేడు
ఇది నిజమొ లేక యూహయో యెరుగలేను
కలయొ మెలకువయో కూడ తెలియలేను
కాని జీ తమెల
ల్ యీ కష్ణమునందు
మొదలు తుదయును తెలియక యొదిగిపోయె
ఎనన్డెరుగని యానందమెదకు తెలియ
ఒకక్ కష్ణము చాలును యి యుగములేల?
ఒకక్పరి నీదు సనిన్ధినునన్ చాలు
ఆ నిమేషమెమ్ శ తమటు
ల్ తోచు

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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