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మా ఆ డ.. డిగీర్ లేని మేధా  
మెడి న్ చదవని డాకట్ రు 
ఇలుల్  కటట్ ని మే  
మంతర్ ం తెలియని  
చెబుతుంది ఎపుప్డేం చెయాయ్లో 
బోధిత్ ంది ఎకక్డెలా ండాలో 
ఏమాటికామాట చెపొప్దూద్ ... 
నా బురర్ లో లేనే లేదంటుంది..గుజుజ్ . 
అ నంటే పంట.. కాదంటే తంటా, 
యీ లోకంలో ఆ డకి.. ఎదురే లేదంటా. 
మహ  మ  తెలౖి న డినని  నేనంటే మరి మా అమమ్కి 
ముదుద్ .. 
ఏ ఇంటో నాన్ ఎవరెదుటునాన్.. లేదోయ్ మా ఆ డకి 
హదుద్ . 
ఏ టాపి॓ ఎతిత్ నా...లెకచ్ర్ దంచేత్ ంది 
నీ మాటలు తపప్ంటే.. ఎగబడి ధిత్ ందీ 
రామపాదములు తాకిన రాయిపడతిగా మారే  
పతిన్ పద  కెగబాకిన.. నాతే కోతిక మారే. 

 . 
కష్ణానికో మాట మారుప్.. గడియ కొకక్ అదిలింపూ 
టకారం కిక్రింపు. అదేమంటే ఇకిలింపు. 
ఏమిటార్  యీగోలని Godని కన ల్ట్  చే  
అపుప్డతను చెపాప్డు... అసలు గుటుట్  పాప్డు. 
ఓరి పిచిచ్ మాన డా.. నాకనాన్ ను  బెటరోయ్ 
ఆఫీ లో పని ందనొ.. అవసర మీటింగుందనొ 
కరెంట్ బిలుల్  కటాట్ లనొ.. జిటబుల్  తే లనొ 
ఏదో ఓ వంక పెటిట్  - ౖ ఫుకి దూరంగుంటా . 
రోజుకి పదిగంటలై న.. పీగా బర్ తికేత్  
నాకెకక్డిదా ఛానూ .. మధురోహలతో రొమాను  
ఇరౖ నాలుగగ్ ంటలు .. నా పకక్నె ఉంటుందోయ్. 
తలచుటూట్  కళెళ్టుట్ కు.. కావలికాత్ ంటుందోయ్. 
అందుకనే అపుడపుడూ.. అవతారం ధరియిత్  
భూలోకానికి వచిచ్.. జాలీగా గడిపేత్  
పెళళ్యిన మగ ళళ్కి యీ నరకం తపప్దోయ్ 
సతి ండే నుకనన్... లేల్  యమగొపప్దోయ్ 
అంటూ ఎ క్పయాయ్... డా  దేముడుగారు.. 
నిసప్ృహతో నిటూట్ రాచ్.. డీ జీ డుగారు.. 

*** 

  
 

Oh..గాడ్! మా ఆ డ                 భువనచం  
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 నాలుగ్  పూరేకుల తొవ లను 
తామరదుదుద్ లా కలిపి 
మానుయ్నిన్ 

జాగృతపరిచే నితయ్చై తనయ్ సథ్ లం..! 
కారిమ్కుల  
శర్ మదోపిడికి ఎరర్ మందారాలై  
కారోప్రేట్ దాట్ కాలపై  
పిడికిలెతేత్  రణరంగ భూమి..! 
పుడమితలిల్  బిడడ్ లు 
గిటుట్ బాటు ధరకై  
దళారీల దిట్ బొమమ్కు 
కరమ్కాండలు జరిపే ధరమ్థ్ నం..! 
ఆగమన నిషక్మణల 
చిరునామై  
ఎడదలో న లు పూయించే 
భవబంధాల ఆలింగనపు చోటు..! 
నాయకుని  
నరం లేని నాలుకిచేచ్ వరాలకు 
పాలకపకష్ం 
పాలాభి కాలు చే  రే ..! 
హకుక్లు 
కరక్శంగా కాలరాయబడినపుప్డు 
నినాదమై  గరిజ్ ంచి 
రాజయ్ం మెడలువంచే యుదధ్  కేష్తర్ ం..! 
కూడళళ్నీన్ ఒకక్టై  
ఒకక్ రి కూడబలుక్నాన్యనుకో ! 
ఫా జం తాతల పునాదులై నా 
కూకటి ళళ్తో పెకలాలి ందే !! 

*** 

  
  కూడలి                                   అ క్ అ రి 
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గాయాలను నితయ్ం ముదాద్ డుతూనే ఉంటాను 
అనుభ ల గేయాలను ఆ షక్రించడానికి, 
రాపిడి పడితేనే మని  వజర్ ంలా మెరి ది 
 
ని థిని ఆలింగనం చే కుంటూనే ఉంటాను 
ఒంటరి జీ తానిన్ సదా అనుభ ంచడానికి, 
చీకటిలోనే లుగు ర కిరణమై  లిగొందేది 
 
ఒంటరితనానిన్ నితయ్ం అనుభ త్ నే ఉంటాను 
గాయపడడ్  హృదయానిన్ లేపనమై  ఓదారచ్డానికి, 
గాయపడితేనే మని  గేయమై  పర్ భ ంచేది 
 
జీ తపోరాటానిన్ నితయ్ం గిత్ నే ఉంటాను 
బతుకుబాటలో పదమ్ య్ నిన్ చేధించడానికి, 
అలుపెరుగని పోరాటం మని  అత్ త గానం 
 
ఓటమిని కెరటంలా ఆ నిత్ నే ఉంటాను 
అపజయాల ఆటుపోటల్ ను గెలపొందడానికి, 
ఓటమి జయానిన్ ముదాద్ డే తొలిమెటుట్  

*** 

తిరిగి తిరిగి అకక్డికే వత్ ం  
ఎకక్డికి పోయినా తిరిగి ఇంటికే  
ఎనిన్ దే లు తిరిగినా కనన్ దే నికే  
ఎంత ఎదిగినా అమమ్ ఒడికే  
ఎంత ఎగిరినా నేల మీదికే ! 
కొండలోల్ ంచి నదులోల్ కి  
నదులోల్ ంచి సముదర్ ంలోకి  
సముదర్ ం లోంచి మేఘాలోల్ కి  
మేఘాలోల్ ంచి కొండలోల్ కి  
మళీళ్ అదే కొండలోల్ కి ! 
నినన్ నుంచి నేటికీ   
నేటి నుంచి రేపటికీ  
రేపు మళీళ్ నినన్గా మారే వరకే  
కథ కంచికీ  
మన మింటికీ  
'అనగనగా' కథ మళీళ్ మొదలయేయ్ వరకే! 
చే ందే చేత్  ఉంటాం  
చే  చే  మారుత్ ంటాం  
మారుప్ మారుతూ ఉంటే  
మళీళ్ మొదటికే వత్ ం  
ఎకక్డికో పోయామనుకుని ఎపప్టికో తెలు కుంటాం  
మొదలెటిట్ న చోటికే రా లని. 
 
గుండర్ ంగా తిరిగే భూమీమ్ద నుంచి  
ఏ రాకెటూట్  నిటారుగా పోదు. పోలేదు. 

*** 

 
             
             

        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
   

మొగగ్లు  
డా.భీంపలిల్ కాంత్ 

వలయం 
బాలాజీ పంజా 
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 పృథి  యెలల్ లు దాటిన పేర్ మ యిదిద్  
ఉనన్తము పర తముమ్ల కనన్నిదిద్  
కానలందున నిలుచ్ వృకష్ముల కనన్ 
మికుక్టమై మ్న యోరుప్ పేర్ మికులదెపుడు 

కల నపుడు మది ఖరాగర్ మును చేరు 
డినయపుడెడారి వలె జీ తము తోచు 

పచచ్ని బర్ తుకు సతతము పంచుకొనన్ 
జీ తము తోచు పచచ్ని చేను లె 

ఎడతెగక కురి న ననెరర్ మటిట్  
కల న  కల న మన ల ధాన 

ధరీతుల బరగునీ పృథి  తలము 
పలు ధముమ్ల జను పేర్ మబంధమటుల్  

రుల తోటలో తిరుగాడి పరవ ంచి 
రాగముపొప్ంగ నదుల తీరముల నడచి 
పుడమి యంచు తాకిన యనుభూతి పొంది 
బడలికను డ పచిచ్క బయలు చాలు 

మణులు గల ట స రణ్ ముమ్ మటిట్  గలదు 
రులు తరులును ఝరులును గిరులు కల  

నడచు జీ లు గలరిట, నడక డి 
పదిలముగ నిల నిదిర్ ంచు రు గలరు 

 

COMMENTS 

చితర్ ం:కె.రామోమ్హన్ 
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http://www.koumudi.net/comments/october_2018/oct18_kavitha_comments.htm

