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వలపు మేఘాల దాడిలో 
చిలిపి చినుకులు చితత్ డి చేత్ నాన్యి   
తలపు తమ ల డిలో 
దికుక్లనిన్ దాకుక్ంటునాన్యి 
వగలు గలు ఎగదోత్ ంటే 
కొమామ్ రెమామ్ కులుకుల మంతమంటునాన్యి 
 
 
కై పు గీతాల కు కు ల సంగతులోల్   
వసంతం నిలు లాల్  ప డి పూతలు సంతరించుకుంటుంది 
నేనే నీ లోకమంటూ 
నీ  నా అనుభవమంటూ 
ఆకాశపు ఆలింగనంలో ఒదిగిపోతాం 
 
 
గాలి నులి చచ్దనాలోల్  కొతత్  రాగం 
హృదయంలో గిలిగింతలు పెడుతుంటే 
ఉడుకు రకత్ ం ఉరకలోల్  కినెన్ర ని కులుకులు 
కొతత్ పరిమళం సంతరించుకునన్ రేయి జాఞ్ పకాలోల్  
పారిజాతాల పలకరింతల పరవ లు 
అధర ధల దుద్ లంటూ 
 
 
రా.. మరి 
మరొకక్ రి 
నిదురలో రర్ గే రాతిర్  రెపరెపలిన్ 
పగటి పచచ్దనంలో పొదుగుదాము 
  

*** 

  
 

చిలిపి దుద్లు                        లాసయ్ య కుపాప్ 
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 ఏ భావమో, క తో, కథో, వయ్ధో 
కదిలించినా చలించనంత 
మొదుద్  బారిన హృదయంతో 
బర్ తకడం కూడా జీ ంచడమేనా!? 
 
మనిషంటేనే ఓ మధించని పుసత్ కం 
కొనిన్ ద పుటలు 
మరికొనిన్ ఆనందోతా హ పేజీలు 
కొనిన్ రుల్  ఎగ పడే ఉదే గ కష్ణాలు 
ఇంకొనిన్ రుల్  మౌనంగా జారిపోయే నిరిల్ పత్  నిమి లు! 
 
నిజానికి మనిషనాన్క 
లేత తా పై  పు లా సనన్ సప్రకు ఊగిపో లి 
నీరెండ పొడలో నీడలతో ప తనమై  ఆడుకో లి 
చినిన్ పిటట్ ను చూ  గగురప్డే నిన్తత మ లి 
అపుప్డపుప్డు అరిచి ఆనందపడాలి 
ఎపుప్డో అపుప్డు కనీన్రై  కరిగి ఇంకిపో లి 
కెరటంలా ఎగి పడి సమాధానపడాలి 
ఉరుమై  ఉరిమి ఉనికి చాటుకో లి 
దికుక్లు పికక్టిలేల్ లా ధికాక్ర స రానిన్ ఎతుత్ కోగల ధై రయ్మ లి 

*** 
 

 
  
  
ఓ మని                                       శతప  
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అమమ్ చే ందేముంది  
ఉమమ్ నీటిలొ నినూన్ననూన్ మోయడం తపప్  
అమమ్ చే ందేముంది  
నినున్ ననూన్ మో  కడుపున  
కనన్ ఒకక్ పాపం తపప్  
అమమ్ చే ందేముంది. . 
తాను తినకుంటే ను  ఎదగవనీ  
నచచ్కునాన్ ఎనోన్ తినన్ నిండు చూలింత  
ఏ  తను తింటే నీకు ఏమ నో అని  
కటిక పతాయ్లెనోన్ చే న పచిచ్ బాలింత. .. 
అమమ్ చే ందేముంది. .. 
 
పార్ ణధారని పాలగా పీలిచ్ బర్ తికిన ఆ కష్ణం 
గురుత్  రాదా లీలగా  
అమమ్నొదిలే  కష్ణం?  
రెకక్లొచీచ్ ఎగరడం  
తపుప్కాదే పకిష్కీ  
ఎగిరి గింజలు తెచిచ్ గూటికి  
ఆరిత్ ని లమమ్  నోటికి  
అమమ్ చే ందేముంది.  
 
  

నినున్ చూ న తొలి కష్ణాన  
పురిటి నొపుప్ల నరకయాతన  
మరిచిపోలేదా అమమ్ మురి పోలేదా  
జనమ్నిత్  నీకు మరుజనమ్ తానెతీత్ ... 
వలెనోన్ చే ందే చాటిందా నోరెతిత్ .   
అమమ్ చే ందేముంది ! 
 
కడుపులో చోటిచిచ్ందే  
కాలితో ను  తనిన్నా  
ఇంటనింత చోటు లేదా  
అమమ్ కి వయ డిగినా  
అమమ్ తోడుంటే ముకోక్టి దేవతలూ  
నిలిచి ముంగిట నున్కాచే - 
యోగమే నీది  
అమమ్ కాదంటే నీకీజనమ్ ఎకక్డిదీ  
కోటి కణముల పర్ హంలో  
ఉనికినెరుగని నలు   
అమమ్ కడుపు చలువ నాడు  
కాయబటిట్  మని   
అమమ్ చే ందేముంది. . 
                         *** 

             
             
             

  
   
  
  
    

 

అమమ్                               ఆచాళల్ ని సరా  
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జనారణయ్ంలో  
కాంకీర్ టు చి ళుళ్ 
నారుమడిలా కళుళ్ తెరిచింది 
కోయిల కాళళ్కిర్ ంది 
కొమమ్లు నరికి 
అపారెట్ మ్ంట్ పెద లోత్  
అటట్ సంగా ఆ నిత్ ంది 
ఇనుపఊచల చెఱ! 
మలెల్  గుతుత్ లనీన్ 
ంటు తోటలో రబూ యి 
ఏ  ంజామర  
దుయ్త్ కనుసనన్లతో 

చలల్ గాలై  త్ ంది 
నెన్ల రాతుల ఆకాశం 
పై కపుప్కు అంటించిన తీర్ డీ పోసట్ రోల్   
మెరుత్ ంది నితయ్వసంతం 
మొతత్ ంగా పర్ కృతి ఇపుప్డు  
కృతై  రెండుగా డిపోయింది 

ఒకటి సహజం 
రెండు కృతకం! 

*** 
 

ఆయిటిబూనంగ  
మొగులు ముర ంగ  
నల తానమాడంగ  

ఊరగుటట్ పై  దునికిన 'జలపాతం'  
గులై  పారంగ  

బంటాలు నిండంగ  
టట్ కుదురు పై  కొలై న  

నిండుకుండ నా ' రు '.! 
రు  రై తుల పాలిటి  
గుమిమ్ ల 'గాసం' ,  
కంచుటల్  'బువ ',  
గోళెం ల 'నీళుల్ '.! 
ఇగ జనానికై తే .. 
'బోనంకుండ'  
కొండంత 'అండ'  
కనన్తలిల్  తరీకె! 
'బరెర్ గొడల్ ' కు ఒళుళ్సలువ  
'ఆలమందల'కు ఆట డుపు  
' కిరే ల' మదెద్ లదరు   
చేప'పిలల్ ల' ఈతకొలను  
'కొంగ బావ'ల రయాతర్   
'తీరొకక్ పచుచ్ల' తీరథ్ యాతర్  నా రు . ! 
అలుగు పారంగ ఉబికిన పాలధార  
తూములు తెర ంగ ఉరికే కోడెతా   
కటట్ పంటి పోయెటోళళ్ 'కండల్ సలువ'      నా రు .  
ఎంగిలిపూలు పేరి , 
ప పు-కుంకుమ జలిల్ , 
పలారం పంచి,  
మంగళారతులిచిచ్,  
సదుద్ ల బతుకమమ్ను గనంపేయాళళ్  
కొపుప్న తామరుల్  ముడుకునన్  
నిండుముతైత్ దువ నా రు .         *** 

  మెరుగు పూలు  డేగల అనితా రి 

రు  వడల్కొండ దయాకర్ 
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 రెండు చినుకులు చాలును రేయినెలల్
చలల్ బరుపగ నిండు స ని కూడ 
రెండు చిచ్న పూ ల రేకులై న 
ఏ యెడారినై నను క ంపజేయు 

కనున్ గానని గాఢాంధకారమందు 
జోయ్తియై  పర్ జ రిలుల్  ఖదోయ్తమై న 
గొంతు తడియారి నీటిని కోరినపుడు 
రెండు జలకణముమ్లమృతభాండమగును 

ఎనన్డును చఛ్ యెరుగని హృదయమునకు 
కష్ణ ముకిత్ యె యుగమటుల్  కానుపించు 
కుండపోతగ వరముమ్ కురియునపుడు 
పినన్చెటైట్ న తానగు పెదద్  దికుక్ 

ఒకక్ రి యెటొల్  వచిచ్ నా యొడిని ర్ ల 
కలప్వృకష్మె నా యింట కానుపించు 
నితయ్మును లేమి బర్ తుకున నిండినపుడు 
చినన్ నాణెమె యై శ రయ్చిహన్మగును 

ఎంత కాలము ననున్ నీ ంచకునన్ 
కష్ణము రించు నీ చూపు స రగ్ సమము 
జీ తమెమ్లల్  తోర్ పుచిచ్నను గాని 
చినన్ యల క చిరున  పెనిన్ధగును 

 

COMMENTS 

చితర్ ం:కె.రామోమ్హన్ 
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http://koumudi.net/comments/august_2017/aug17_kavitha_comments.htm

