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నా అధాయ్పకురాలు

బాలాజి పంజా
అకష్రాలు మాత
థ్ లకి
ర్ మే నేరుచ్కునన్ దాయ్రు
త్ కాలు వదిలే
పుస

ళిళ్పోయిన అధాయ్పకురాలి కోసం

ఈ తరగతి గది ఎదురుచూత్

నే ఉంటుంది

మధయ్ తరగతి అలోచనల మ రాణి
మా యద
ద్ నపూడి

లోచనారాణి

మీ నిషక్ మణతో

నేల కొంత భారానిన్ కాదు
రానిన్ కోలోప్యింది
గాలి కొంత

సని కాదు

పరిమళానిన్ కోలోప్యింది
'అకష్రం ' రా చేయిని కాదు
చేయూతని కోలోప్యింది
ననెన్పుప్డు చదవమని తిట
ట్ ని

చదవలేదని కొట
ట్ ని
నా అధాయ్పకురాలికి

ఇదే నా 'అకష్ర ' ని ళి.
***
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సం మం
కళాయ్ణదురగ్ం స రణ్లత

పాతివ
ర్ తయ్ం పేరుతో

నకు

ననున్ అణగదొకేక్ కర్మంలో

సంప
,
ట్
ర్ దాయపు ము గు చుటా
నినున్ ఎదిరించి

సరిగా
గ్ అపుప్డే ...

ౖ మెరి
నా పెదాలపె
ఎర
ట్ ॓
ర్ ని లిపి

పొడచిన పొదు
ద్ కు చీకటి పరుగెటి
ట్ నటు
ట్

నాలో మొలచిన నీ తలపుకు నిరాశ నిటూ
ట్ రిచ్ంది
గే ఆలోచననంతా ఏకంచేత్

నీపిలుపు నా ప
ర్ తి పలుకులో మురి ంది

నే ర్

న తిరుగుబాటు అనుకో !

త్ నం చెలాయించే దిశగా
పెత
ననున్ వంటిటి పాత
ర్ ను చే

నీ లాస వత్

గా మారాచ్

నీ కుటుంబ గౌరవంగా ఏమారాచ్ ,

నీ దర నంలేని కంటికరు ను
అశృ లు తీరుత్ ంటే

నుదుటి కుంకుమ

నిబబ్రంగ నీ రూపు చూపును తాకింది

ౖ లిపి
పెదాలపె
ట్ ॓

చినుకు చినుకు ముడిపడి ప
ౖ నటు
ట్
ర్ హమె
నీ ప
ర్ తి భావం అల కగా అకష్రమౌతోంది

నా ఆతమ్

ంప
ౖ తే
ర్ దాయమె

సపు చిహన్ం!

రెండిటి రంగూ ఎరుపే
నాలో మండే అగిన్జా లలా
రెండూ నాకవసరమే.!!

మరొకక్మాట చెపప్నా..
నీ

ఏమె
ౖ నా అనుకో

ఏమె
ౖ నా అనుకో -

తడి చపుప్డు చేయటానికి బద
ద్ కిత్ నాన్యి..

ప
ర్ హంలా

ద్

బరితెగించాననుకో

కొని

కోటలిన్ నిరిమ్ంచుకుంటుంటే
రాలినాకులు రాతి
ర్ కురి న

మారూట్రి రామ్
ను

మన పొరలు మందమె
ౖ అందరూ
తమచుటూ
ట్ కందకాలను త

లిప్ ట్క్

***

సంబరాని

సరిపోలచ్లేని సంభ
ర్ మాని ...అంతే..
***
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రా లా మాధ !
దేవమూరిత్ పతి

ఒక మరచిపోని జా
ఞ్ పకం ననున్ తాకినపుప్డు

ఆకా లే ఒరిగెలే

ను

ఎదన ఆ దీపం కరిగెలే

రేత్

!!

నా లోకి నేచూడటం మరచి

ౖ కురి లే
కనునదులే ఎదపె

నినున్ నేను తకుక్ంటూ ఉంటా!!

చినా..

నాలోనే ఉనన్ ను

గడిచే కాలానేన్ ఆపినా

చిది లాసంగా చూత్

రా ల మాధ ..

ంటా ..!!

నేను ందామనుకుంటూ ఉంటా

ఈ రాధనేల ..

ను

ఓభ
ర్ మరపు సవ డి నబడి

చెపాప్లనే అనుకో .

నేను చెపాప్లనే చూత్

నీ మురళీ రవమని భ
ర్ మపడి

నీకు నే తీరికుండదు.

నా హృదయము తను తొ డివడి

మన

ఈ వనమున లతలతో తలపడి

పెద

డి పవనపు వడితో పరుగిడి

మన

ఏ కడ నీ అలికిడి కానక అలి నురా

మాటా
ల్ డుతూ ఉంటుంది
డివడదు!!

ముడి... డదు!!

మౌనానిన్ తొడుకుక్నన్ మనమిద
ద్ రం

త్ ట
ఓ గిరిని గోటితో ఎతు

ఆ చివర వరకూ

ఆ ఆ రుల రములు కూలుచ్ట
కడు ఘనమని సఖుడా గర ము నీకేల
ను

ఒక నిత్ జపు చూపొకటి

చినన్ ఆనందం ననున్ తడమగానే

ౖ ఎగ లే
కనులే నదులె
ౖ నీకె
ౖ
గడపె

ఆ చివర చీకటోల్
యామినీ దే కోడే

రాధగా మారి

రెండు పటా
ట్ ల మీదా పకక్ పకక్నే
నడుత్

ఉంటాం.

కలవని సరళ రేఖలు రెండూ

ర నిన్ మోయరా
ఒక గడియ కూడా దన తాళలే రా.
***

అనంత ప
ర్ యాణానిన్ అందిత్ య్!!
దేహపు కాంతి తగి
గ్

పరిపక త పెరిగినటు
ట్
మెల
ల్ గా
పగటి కాంతి తగి
గ్
సంధయ్ చీకటో
ల్

నా ఆశ ఆశయంగా
ౖ
జా
ఞ్ న జోయ్తె
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కొమమ్ చివర పాడెడు కోకిలమమ్ పాట
చిలుకలును గోరువంకలు చేయు ధ నులు
కువకువలు నిపించు బాతు ల రొదలు
నగలిగి యర
థ్ ము తెలి కొనగలేము
మన లోపలనునన్ నా మాటలనిన్
లువరింతును నికి పే
ర్ మ మీర
తెలియునో లేదొ యించుక తెలియలేను
ఒపుప్కొనునటు
ట్ ల తల యూచుచుండు
ఎటు
ల్ గడపెనో దినమెల
ల్ నీ పికముమ్
ఏ వనముమ్ల తిరిగెనో యీ కముమ్
ఏమి తలను చెందెనో యీ హంగ
మేమి యాశలు దాచెనో హృదయమందు
పంచుకొనలే మనతోడ బాధలే
పలుకనేర తమ యనుభవములే
ఎడద పిప్ యేమియు నిపింపలే
ని తరించెడు భాగయ్ముమ్ మనకు లేదు
సృట్ లోనునన్ బ జంతుజీవతతులు
చెపుప్కొనెడు మాటలు మన చె ని తాకు
అర
థ్ మే కాదు దురదృష
ట్ మనన్నిదియె
అర
థ్ ౖ మె నచోనీ జనమ్ ర
థ్ కముమ్

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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