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చిరున
యాణం
గంజాం మరాంబ

1) నేను తా కొక చిలుక

ఎనోన్ నిరంకుశతా లను
తృణీకరిత్

ఓకే

..

నేను ఇంకా రెకక్ల కోసం తుకుతునాన్ !

..

2) నదికి ఒకటే కేరింత

ఎనోన్ నిరాశలను
తరిమేత్

తన చేతి లో చందు డు

..

ముకక్లయాయ్డని !
3) ఆమె ఆవలి తీరం చేరింది

ఎనోన్ అహంభా లను
పరిహ త్

నదిలో దిగులు అలలు !

..

4) కీచు రాళూళ్

ఎనోన్ వకష్తలను

చెదిరిన కోయిలల గూళుళ్

దీటుగా ఎదురొక్ంటూ..

5) నీ

ౖ ధె రాయ్నిన్ తోడుతీ కొని

మన

నుకూల సప్ందనతో న్హం చేత్

తన కలల

మౌనం !

రెండు సముదా
ర్ లు !

సం నన్ంటిఉండగా -

ఒక చిరున

ల్ళి నపుప్డు

కళళ్కి గుండె తగిలిందేమో

ఆతమ్ౖథ్ రయ్ం ంటరాగా
ఆతమ్

రి ప
ర్ యాణం

తాను రెకక్ల తో ఎగిరి పోయింది

ఎనోన్ అవ ళనలను
అధిగమిత్

భావ చికలు
మూలా రేశ రరా

6)చినన్పుప్డు ఆమె

ప
ర్ యాణించింది

చిందులే పాప

మా జాయ్నిన్

ఎదిగాక

కారం చే కోవడానికి...

ఎకా రియం లో చేప !
7) నినన్ ,నేడు అ

తన ఆశయాల లుగును

అలలు

జగమంతా పరచడానికి..!!!

నినన్ నేడు అ

***

కలలు
తెలియనదలా
ల్

జీ తం పనేన్ వలలు !
త్ ంచేది ఉలి
8) రాళళ్ మీద నరి
రాళ
ల్ లాంటి మను ల వల
ల్
తీర లేదు ఆకలి !
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అంతటా అదే
మాడభూ
ధర్
ఆశయాల ఆశల కాంతులిన్ పేని
నవజీవనరేఖను నేల లాగుతునన్ది,
ఆ ౖ రె న అనుభ ల కాంతిపుంజం
నేల డిచి గగనానికి

శతవసంతం రెపప్మూ న సమయం
నవవసంతం కనున్ తెరిచిన సందరభ్ం,
ఒక తార అవతరించింది

అయినా డిపోదని
నాతో రాయించేత్
నీకు నచుచ్తుందో లేదో అప
ర్ త్ తం
కానీ ఎపుప్డో ఒకపుప్డు

ఒళళ్ంతా కళుళ్ చే కొని

ఇంకో తార తరించింది,

చదు కుంటా ..

ఆనంద నంది వమె
ౖ దీ ంచింది
నారాయణి జీవమె
ౖ దీపించింది,

మన లో మరుగుతూ

త్ గా లిగింది
‘నేనూ‘ నూనె ఐ వతి

డిగా కదిలే రుధిరపు ఆన ళుళ్

ౖ వయ్కి
త్ గా నిలిచింది,
నెనరు చమురె

కొనిన్ రాతుల్లో నిదురను దూరం చే

ముగి నినన్ను ఆపి ఈ కష్ణం

సవ ళుళ్గా మారుతాయ్

రేపటి ఆశకు పురుడు పో ంది,
కష్ణాలనీన్ చేతులు పటు
ట్ కుని మానవ
ౖ గడుత్ నాన్యి,
రపు ఘడియలె

నీకేమీ కాలేకపోయిన
ఈబ
ర్ తుకు పయనంలో

మృతుయ్ గమయ్మని తెలి చాచ్క

ౖ
త్ రోజులె
ఆగనంటునన్ కాలం కొత
ౖ నడుత్ నాన్యి,
బుడిబడి అడుగులె
వ ంధరను ఆవ ంచిన శ మూ
అగిన్ని అకుక్న చేరుచ్కునన్

ఎపప్టికీ ఏకమవని ఆలోచన..
కొంత క తా నిన్ ంటే కొని

గుతునన్ది,

పా
ర్ ణ యుౖ ఆవరించిన ణ్

గొ లు
లUరాధిక

డూ

రంలో చిగురించిన జీ డూ..

కష్ణాల కదలిక మందగిత్ ంది
రాతులకి

పముందేమో తెలీదు

కానీ నాలో నిశ బా
ద్ నిన్ రెచచ్గొటా
ట్ లని

చూ చొర ంది

అందుకే కలలుౖ తం కనలేని

అదే అనంతర పరంపరానందం

నేనో గొడా
ర్ లిని..:(

అదే నిరంతర ఆనందౖ ష
ణ్ వం!!

***

***
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ౖ న జీ తముమ్?
చెలియ! యెవరిది నిండె
అనుదినముమ్ను పే
థ్ ౖ లె న మనదొ!
ర్ మారు
పర తారు
థ్ ౖ లె సనయ్సత మును పొంది
ౖ నటి
తాయ్గ లురె
ట్ సంయమివరులదొ!
ౖ యిలను బ
హృదయమును నమిమ్ పే
ర్ మకె
ర్ తికి
ఒకరికొకరమె
ౖ మనమెపుప్డుందుమిచట
మన మార
గ్ మునే యెంచుకొనిన యతులు
ౖ
సకలజనులకె
చిచ్ంతు శ
ర్ మమునెపుడు
హృదయమెవ రికి యతీందులీయజనరు
దినము లోకచింతనె రి మన లోన
కఠినమె
ౖ నది రల కాలిబాట
ౖ న ంతతో
పే
ర్ మ యెరుగని యరుదె
ర్ వ
పచచ్ౖ నె నటి
ట్ పచిచ్క బయలు మనది
మధురకౌముది నిండు యామవతి మనది
పగలు రేయియునానంద రి
థ్ మనది
సతయ్మె
ౖ నను యూహల జలె
ల్ ౖ డె న

క లు గాయకులౌ రి లోకముమ్గాని
పే
ర్ మికులు కళాతమ్కుల జీ తముగాని
పూర
గ్ నొక యనుభూతితోడ
ణ్ ౖ మె లు
హృదయమును నింపునానంద ల తోడ

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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