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 పాల నెన్లను  
ప పు రంగును మేళ ంచి  
చిగురాకుల నేవళానిన్ కలగలిపి  
పోతపో న లప్కళా సృట్   

అందం! 
అనుభూతి రా కునన్ 
చకక్ని క తలో 

మృదుమధుర భావన   
అందం! 

అల ల న కళళ్ను   
మెతత్ ని పూల చెండుతో తడిమి    
మధురమై న  కలలు రా   

చితర్ లేఖనం     
అందం! 

  
 

 

 నయగారాల   
ఆనంద ల రిలో 

చిరున ల ఆల్ దాలను  
గతించే  

పూలమాల  
అందం! 

వయ  వడగాలికి  
పండిన ఆకులా   

మరురోజు సన చూ    
వడిలిన మలెల్ లా  

కాలంలో మునిగి పోతూ  
 అందం! 

మన  చేరిన    
జాఞ్ పకాల ఒడుడ్ కు    
పూలతా నే     

మిగిలిచ్ పోతుంది ..!!   
(అందంగా ండటానికై  జీ తాలు పణంగా పెటిట్ న 

నటీమణులను  గురుత్ చే కుంటూ )    
 

 

  
 

అందం                  తురల్పాటి రామానుజరా  
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పాతదేదీ 
ముగి నటుట్  లేదు,  
కొతత్ దేదీ 
మొదలయినటూట్  లేదు,  
ఇ లిట్  రోజేమో 
నినన్టికి కొన గింపు,  
రేపేమో 
ఈ రోజుకు మీ పతర్ ం! 
  
* * * 
  
రాతిర్ కి 
ముందుమాట యంతర్ ం,  
చీకటికి 
చివరి పేజీ ఉ దయం,  
కాలానిదేముంది 
లుగు నీడల సయాయ్ట! 

* * * 
  
నీడలు 
రూపొందుతాయి 
కొన గుతాయి 
మాయమ తాయి!  
కానీ నాతోనే ఊపిరి పో కునన్ నీడను 
నేను దాటలేను 
ను  అంతే!  
క త మూ కనీన్ళళ్ లాగే 
నేనూ నా నీడా కవల పిలల్ లం..!! 

*** 
 

భోదయం పలక  వల న   రుయ్డు 
 బాధయ్త  మరిచి కుంతితో  హరిత్ నన్  ళ, 
ఉదయపు  తూరుపు  గాలులోల్   మెలి పోయిన  ంత  పరిమళాలు    
అదుభ్త  పర్ ణయ  రంగానికి దిక  ఐనందులకేమో   
పకక్ దుపప్టల్   మిడి   పాటుల్ ! 
పర్ ణయాగిన్ జా లలోల్  రగిలిన  పేర్ మ  మూరుత్ లను  
 ద  దీరిచ్న  దిండు  గలీబు రాజ దరప్ం,   
మతెత్ కిక్ంచే  మత య్గంధి  సనలకు   ని చ్ట్ లై న  చికలు!    
ఇహమూ,పరమూ  న భూతొ  , న భ షయ్తి  అనన్టుట్ గా  గిన  
రాసలీల!    
నిటూట్ రుప్ల   డిని ,వలపుల  భారానిన్  మోయలేక  చతికిల  పడడ్   
పటెట్   మంచం!    
రాకుమారి కోసం తుకుతూ  రాకుమారుడు, 
ఆలసయ్ంలోని  గును  తలుపు  పై  పర్ దరి త్ నన్  పని మని !   
ట్  రోజూలా  ఇదీ  ఒక కలేనా  ? అని లేవలేక  లేత్ నన్  నేను..!! 

*** 

  
 
             
             

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
    

   

కవలలు 
రాల ఆనంద్ 

ఇంతేనా!? 
చం ఖర్ 
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నలభై లు   
కంటికింద నలల్  చారికలు గానూ  
మోకాలి నొపుప్లుగానూ  
తల మీద  పొడుచుకొచేచ్ తెలల్  ంటుకలుగానూ  
మొదల తాయి  
నలభై లు  
జీ తపు బరు  బాధయ్తలేన్ కాదు  
ఒంటి బరు ను కూడా పెంచుతాయి  
ముందు చూపు మిగులుత్ నే   
కంటి చూపుని మందగిత్ యి  
కుదురై న ఉదోయ్గం  
కలగనన్ జీ తం 
థ్ రమై న జీతం  
సరిపడా భతయ్ం  
అయినా  
లోటుబడెజ్ టుట్   రొకక్ం  
పొంతన చికక్ని చికక్ం  
పెరిగే పిలల్ లోత్  బాటూ  
పెరుగుతునన్ అపుప్లు  
పెరిగిన అవసరాలకు  
పెరగని తెలి తేటలకు  
మధయ్ నలుగుతూ  
పదునుదేరుతాయి నలభై లు   
రాళుల్  తిని అరాయించుకునన్  
యవ నం థ్ నే  
అల ర్ ల పౌర్ ఢత ం  
బదధ్ కాల జీ తంలో  
బీపీలు  
కాళుల్  గని ఉదోయ్గాలతో  
గరుల్   

నలభై లకే  
అరౖ ల పాలబడుతునన్  
పరుగుల జీ తాలు  
ఇరౖ లోల్  తొలి పేర్ మ  
ముపై ఫ్లోల్  పాకానబడి  
నలభై లోల్  పరిపక మ తుంది  
లోకమెరుగని అమాయకతాలు  
అస యతల ఎదురీతలు - పడిలేచే పదును కష్ణాలు  
గుండె చాటున గుకక్పటాట్ లి న దుఃఖాలు 
మూడో కనెన్రుగని మూగబాధలు  
ఎనెన్నోన్ దాటుకొచిచ్న  
జీ తంలో  
నలభై ల కాలం   
రోజులు ఖవంతమ తాయని  
పనులనీన్ ఫలవంతమ తాయని  
మిణుకుమనే ఆశలిన్ మటుట్ బెడుతూ  
శరీరం రోగాల దుపప్టీని దులిపి  
మందుల మందుపాతరేత్ ంది  
అపుప్డపుప్డే థ్ రపడుతునన్  
నలభై ల ంట గరిజ్ త్   
గడగడలాడించే  జీ తం  
ఉరుమై  రుచుకుపడుతూ - 
ఉకుక్పాదాన అణచి త్  - 
అయినా  
నలభై లు యాభై లు - యాభై లు అరౖ లు కాకతపప్ని  
ఆరోహణ జీ తంలో  
నలభై లు గరిజ్ ంచినా  - జీ తానిన్ గరించలేని  
పరమపథ పానంలో  
న  ము గు   మొ న తగిలించుకుని 
మేకపోతు గాంభీరాయ్నిన్ గుండెకి ళాళ్డదీ కుని    
ఒకోక్ వత రమూ ముందడుగేయాలి ందే  
                                          ----- 

గరిజ్ంచే నల లు                         డా.కె.గీత 
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లేఖ రాయాలని ంది, 
మన  మడతలు పిప్, 
చేతులతో మూ న ముఖానిన్ 
అదద్ ంలా నీ ముందుంచి, 
ఏ  రాయాలని ంది! 
ఏ జనమ్ బంధమో ఈ జనమ్లో 
కలి మనే సంతో నిన్ రా  పో నటుట్ గా, 
అకష్రాలను నెమలీకతో అదిద్  
ఇంపుగా రాయాలని ంది! 
నీ సమకష్ంలో నేను గడిపిన కష్ణాలనీన్ 
ఒకొక్కక్ ఙాఞ్ పకంగా మలచి, 
అందంగా అతత్ రు పూ  
ముతాయ్ల సరాలు కూరిచ్నటుట్ గా 
రాయాలని ంది.! 
ను  ననున్ తిమెతత్ గా తాకినపుప్డు, 
వణికే పెదాలను బిగబటుట్ కొని 
భయానీన్ బిడియానీన్ కలబో  
కనుపాపలలో కలిగిన భా నిన్ 
గంధ పరిమళాలు దజలిల్ నటుల్  

రాయాలని ంది! 
ఎనోన్ ఇంకెనోన్ రాయాలని ంది 
లేఖ చివర నా పేరుని నీ పేరుతో కలిపి 
ను  నా ంతమని లోకానికి తెలిపేలా 
ఓ లేఖ రాయాలని ంది…!! 

*** 
 

  

లేఖరాయాలని..                 జాత పి. .ఎల్ 
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పటుట్ కోగల మో చూడు పాత కాగడాతో 
సనన్ని గులాబీ ర్ ళుల్  నొకిక్నపప్టి నొపిప్ -  
తడి కొండల మీది నీలి మబుబ్లిన్ 
తడిమినపప్టి తృపిత్  -  
రహసయ్ం దాచుకునన్ చీకటి లాకరోల్ కి 
తొంగిచూ కునన్పప్టి జఞ్ పిత్  -  
మునిగి - ఈదగల మోచూడు పార్ ణ నిలో 
తీరుతుందేమో ఇపప్టి నీ దపిప్-  
 
ఇపుప్డు కరచాలనాలు చేత్ నన్టుల్  లేదు 
ర్ ళల్ కు మొలిచిన కాకట్  లు పెరిగి 
అపుప్డపుప్డూ బొకక్బోరాల్  పడుతునాన్  సరే -  
సరదాగా న కుంటునన్టుల్  లేదు 
అపుప్డెపుప్డో బోరాల్  పడుకునన్ందుకు 
 
రెండు చె ల మధాయ్ పరుచుకునే పే వర్* న లు  
పదే పదే పార్ కీట్  చే నటుల్ ంది  
పెద లపై  ఎండి బీటిల్ చిచ్న  
తేనెచారికల కిర్ ందినుంచి చేదు  
నలల్  నిజం బయటపడుతోంది మరి 
¬ 
ఉపసం రంలో మళీల్  
ఏ చిఠారు కొమమ్మీదో ఎకిక్నపుప్డు 
కా నిన్ పాతమలెల్ లు చలుల్ కో తలమీద! 
 
*Professional 

*** 

 
  స -అరూపం                        ఎ .ఆర్.బందా 
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 ఏల జీ ంచితివని పర్ న్ంతురెవరొ 
ఏమి ధించితివని బాధింతురెవరొ 
ఇంత కాలమీ పృథి  జీ ంచి యుంటి 
బర్ తుకు పొలిమేర నేడు కనప్టుట్ చుండె 

చకక్నై నది గడపిన ౖ శవముమ్ 
తలిల్ దండుల యతుల త లయ్మందు 
బాలయ్మనన్చో మధురానుభవమె యదిద్
జగడములు లేని పార్ ణనేసత్ ములె గురుత్

యౌవనముమ్న మది పేర్ మభావమయము 
ధరణి యెలల్ ను దివయ్ ందరయ్మయము 
తనను మరచెడు హృదయముమ్ తాయ్గమయము 
రాగసంయుతమై  తోచు పర్ కృతి యెలల్  

నడివయ నందు గృహమానందమయము 
ఎడద యెలల్ ను సతము సంతృపిత్  నిండు 
ఇంతకనన్నునేమి ధింపవలయు 
ఇంత బర్ తుకునకరథ్ మింకేమి వలయు 

యశధనాదులకై  పార్ కులాడు రు 
ఎందుకో యెరుగక పరుగెతుత్  రు 
కరగిపోనిచెచ్దరు తమ కాలమెంతొ 
ర్ ళళ్ సందున జారు జీ తజలముమ్ 

 
COMMENTS 

చితర్ ం:కె.రామోమ్హన్ 
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http://koumudi.net/comments/january_2019/jan19_kavitha_comments.htm



