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హరి లుల్

రఘు ఆళళ్

హరి ల్లు

గుండె జలు
ల్ గా మారితే

చిరుజలు
ల్ చిలకరించి
ౖ న చిది లాసం
చికక్నె
ౖ పె ట కటి
ట్
పరాగాల పరిమళానిన్
ౖ
మనపె

రితే

ఏమంటామ్?
తాకోక చిలుక
తల ళ
సంధాయ్మృతానిన్
ధలుగా
కధలుగా
కలలుగా
లిందనుకుంటాం!
అలాంటి తా చిలుకలు
ౖ
కనురెపప్లపె

లి

కను ందు చే
రంగునలా పూ పోతే,
పా
ర్ కృతిక
పా
ర్ చీన

బగులకు
ంప
ర్ దాయం

ప
ర్ వలి
ల్ కలోలే అలి
ల్ పోతే,

అరుణ కాంతుల అది తీయ భావం

అనిర చనీయమె
ౖ ,
గుండె రలో
ల్ కి ఇంకిపోయి
క తాతమ్ నిండిన

కలంలోని రా గా జారితే,
కావయ్ చిత
ర్ ౖ మె - కమమ్టి చిత
ర్ ౖ మె

మెరవదా?

నిను కాంచిన - నా మనోముది
ౖ
ర్ తమె
మురవదా!!!!
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పదాలంకారం
వరచ్
ఊహల ఉదాయ్నంలో
కేవలం భావరాగాలు ఉదయిత్ చాలుతుందా!
ఎంచుకునన్ పదాల గానం
గొంతు చుచ్కునేలా కు మించాలి

మరికాసత్ ఆ ది త్..
మరువం ఉష
ప పాప చూ నవ గానే
గుండెలో
ల్ పకుష్లు లినటు
ల్ గా యి,
చిటారుకొమమ్ల్లో పిట
ట్ లే పాడుతుంటే

తోటలో
ల్ పిల
ల్ గాలులు ఆడుకునన్ంత ంతి,
గు మీద గాలి అలలు ఊగుతుంటే

భా ల బీజాలు
ౖ పె రు పచచ్టి క త ంగా ఎదగాలనే

ఒడు
డ్ న నావలు నాటయ్మాడినటు
ల్ ఊహ,

కవన కుతూహలానికి తోడు
అకష్రాల దుకిక్ దునేన్ కలం హలం పదును పెటా
ట్ లి

నావలో తెరచాప రెపరెపలాడుతుంటే

ము రులు డిపోయేంతవరకూ అ ర్ ంతంగా

మేఘాలు కరిగి నేలని తాకుతుంటే

మన ను కమిమ్న పలు మాలినాయ్ల
మరో ఉష

కోసం

తీ తప

చేయాలి

ఆక న మబుబ్లు ఎగిరినటు
ర్ ంతి,
ల్ భా
మటి
ట్ బంతులు చే కానుకిచిచ్న మురిపెం,

అలా పా
ర్ త్ పి ంచిన పదాలిన్ పొదు కుని

తడిమటి
ట్ మీద అడుగులు త్ ంటే

క తా కనిన్య

అనుభవం భావనగా మలచుకుంటే

మన

అలి
ల్ బిలి
ల్ కావయ్మాలలలి
ల్
తీ మ

లు జళోళ్ తురమాలి

ప పాపలా న న సతయ్ం,

గమనం నుంచి

దాయ్నాన

పద రభాలతో సంపంగి పొదలా ఒదిగిపో లి…!

గే అనుభూతిది నితయ్ గమనం
***
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ఫలవృకాష్నికి ఎరువయేయ్ డు

స రణ్కుమారి

డు ఎనన్డూ కాలికుయ్లేటెడ్ కాదుభూమిని.. 'అమమ్కడుపు'గా; ' రి'యల్ ఎట్ ట్ గా మాత
ర్ మే చూడగలడుబ'రియల్' ఎట్ ట్ గా, అమమ్కపు సరుకుగా కొలిచి, ల కటే
ట్ లెకక్లు
డికి ఒకటో తరగతిలో ఆలీ
జ్ బా
ర్ లాంటి !
డు ఎనన్డూ 'కాల'కుయ్లేటెడూ కాదు-

ఫిఫీ
ట్ ల్ప అయినా

ౖ ఫె బిలోలాగే

డి స రపేటికకు వృద
ధ్ పరిభాష ఓనమాలే తెలియ !
డి మేనూ, మన

గమక, తమక, ౖ మె కాలతో; మారిమ్క భ
ర్ మలతో ఉకిక్రిబికిక్ర తుంటాయి!
శ రహసయ్దుర
గ్

ఫ్టానికి అకష్ర కిష్పణులతో..

అనునితయ్ం దాడి చే కరడుగటి
ట్ న క

డు!

లు లంటే.. దీర
ఘ్ చతురర్ కారపు గొంగళిపురుగులు;

బిరుదులూ, కిరీటాలంటే..లోపలి దురదకు లోషను
ల్ .. అనన్ది
అధరాలనూ,

పాదాలనూ

డి నిర చనం!

డు

త్ తో చుంబించి పరవ త్ డు!
ఒకే గాఢానురకి
ఆ రెండింటిలో దే ని దయలాంటి మార
ద్ వమూ,

అమృతం రుచిలాంటి మాధురయ్మూ పుషక్లమంటాడు!
ఓ ప బిడ
డ్ తనను చూ అయాచితంగా న న నాడు,
ౖ నా తనతో మన
ఎవరె

పిప్ ఒకక్ ముకక్ మాటా
ల్ డిన నాడు-

ఆ రోజు పండగే అంటాడు!

తనకు ప
ద్ పండగే అంటాడు!
ర్ తిరోజూ పెద

బతుకంటే- కానరాని కాలం గుండెలో
ల్

పే
ర్ మ పరాగానిన్ నింపే జీ'వనమాలి' కొలు నంటాడు!
డి పెరటి నేరేడుచెటు
ట్ పళ
ల్ ంటే

ఊరి ప

తాను తను

ట్ లట..
ల్ళకు లొట

చాలించాకా..చితాభ మ్నిన్..

ఆ చెటు
ట్ కు ఎరు గా యయ్మనన్ది

డి లునామా!
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నడచి నడచి యడుగు తడబడుచునుండె
ఎంత దూరమీ ధి పయనింపవలయు?
ౖ న గమయ్మొకటి
కలదె యీ దారి తుదనె
కలదటంచును నా మది పలుకుచుండె
అల పోయితినిక ముందుకరుగలేను
తలను దాచుకొనగనొకక్ నిలయమేది?
ౖ న యీ దారినునన్దేమొ
ఒకక్ గూడె
ఉనన్దని తోచునేలనో యూహయందు
ల గమాయ్న కనునది

నయ్ గృహమొ!

ఎందరో యింట తిరుగాడుచుందురేమొ!
త్ ముమ్లచట!
తార ల్లుదురేమొ నేస

డచి యేగిన చెలియ కనిప్ంచునేమొ!

తలుపు తట
ట్ క లుపల నిలచి యుందు

నిలచి చూచుచునుందు సందియముతోడ
ఇంటిలోనికి పిలుతురా యెవౖ రె న
ఆతమ్ నుడి ను దొరకునా

నమంచు

అంతుపట
ట్ ని తుది నేడు చెంత నిలచె
ఇంతకాలము నడచినదిందుకొరకె
తెలియనేరని ంత కనున్లకు గటె
ట్
బ
ట్ మయెయ్
ర్ తుకు తీరాంతరము నేడు సప్ష

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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