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లెకక్కి పాతిక రాలు మా పూల గుకి- 
ఈ యేటి మధుమాసపు చచ్నలోల్  
మరోమారు ఉతా హపు పలల్ ంపు 
పడమర నేలలోనూ, నాలోనూ. 

ఓ గీర్ షమ్ సంధాయ్సమయాన పచచ్ని మడులోల్  
లెకక్ పెంచుతూ ఈ రెండు మొకక్లు. 
కలుపుగా పెకిలించలేని నా తనం 
వలల్ మాలిన పేర్ మ ఉబికే పర్ తి వనమాలి ౖ నమే! 

ఉదయారుణ కాంతిలో టినే చూ కుంటాను 
ఒకౖ పు ప పు పచచ్ని పూలు 
ఆ వంక చి రు మెతత్ ని మోల 
కలి డిగా తిరుగుతూ గాలులు, నా మురిపాల వలెనే.. 

శరదృతు  రానునన్ దండోరాతో 
పెంచుకునన్ పూరెకక్లు, వనెన్ మారిన పండుటాకులు 
కోలాటాలు కటిట్  డు వదిలే ళ 
కలవరపాటుని కపిప్పుచచ్లేని నా కనులు, నేలలోని 
రులూ... 

అయితేనేమి, రపు ఘడియని పకక్కి నెడుతూ 
ముదురాకు కొమమ్లతో ఆ మొకక్, 
మొగగ్  నుక మొగగ్ గా పు ప్త్  ఈ పూల తీగె 
ఎవరౖి తేనేమి ఎగురుతునన్ పర్ కృతి బా టాలు? 

పదిలమై న గురుతుల దిగుబడి మోత్  
పదును తగగ్ ని పచచ్దనాలు మోత్ - 
నేనూ,  నేలనంటిపెటుట్ కునన్ నా వలస మొకక్లు 
పొగమంచు, లేతెండల పోరు చూత్ నే ఉనాన్మింకా...! 

  ***

 
  
  ఋతు మణంలో మరువం ఉష
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నేను కలలతో నిదిర్ త్ నాన్ను 
కలప్నలో నిదిర్ త్ నాన్ను 
కాలంలో నిదిర్ త్ నాన్ను 
చేతనలో నిదిర్ త్ నాన్ను 
అంతటా నిదార్ వథ్ ..... 
నిజంకాని కలలిన్....కలప్ననీ  
ఆ నిత్  
కాల వరత్ నలో నిదర్ ను భదర్ ంగా అనుభ త్ నాన్ను..! 
స పన్ పరిష ంగంలో 
నేను ఊహల రంగులు మారుచ్కుంటునాన్ను 
మరోలోకానిన్ సృట్ ంచుకుంటూ! 
అంతా స పన్ సమీరమే! 
 
కల పారిపోయాక 
కళుళ్ తెరచి చూత్  
నిజాల దారులు దానికి 
భినన్ంగా....దూరంగా! 
కాలం పిడికిలిలో 
నా కల...కలప్న 
నిదర్ లోనే మాయమయాయ్యి.. 
నిదర్ లేచాక నాకు కనబడుతునాన్యి 
కాలము....చేతన! 
నా నిదర్ ను నిరంతరం భగన్ం చేత్ .....! 
 
కాలంలో.......చేతనలో..... 
నిదిర్ త్ నన్ ననున్ మేలొక్లుప్తూ... 
వరత్ మానానిన్ నడుపుతూ! 
నేనెవరో తెలుపుతూ! 
 

*** 

ఈ చీకటి నాకెంతో నచిచ్ంది 
అంధకారమై నా అందంగా ఉంది! 
కానీ ఉ దయపు రేఖలు దీనిన్  
చినన్భినన్ం చే త్ యి కదా! 
 
ఈ నిశబద్ ం నాకెంతో యిషట్ ం! 
మనోరవం తపప్ మరేదీ ంపించదు! 
కానీ పర్ భాత కూజనాలు దీనిన్ 
ఛేచ్దిచేచ్త్ యి కదా! 

 
ఈ ఏకాంతం ంతాకార్ ంతం, 
స గతాల వల ంత నం! 
తెలల్ రితే ఔతుంది కదా 
ందర్  జనఘోష సంహౄతం!  

 
ఈ కాలం పగలు పారిపోయినా 
రాతుళుళ్ దరి చేరుతుంది! 
తెలాల్ రేదాకా నాతోనే ఉంటుంది! 
అందుకే పగలంతా జాగారం చేత్ ను 
మళీళ్ వచేచ్ రాతిర్  కోసం! 
ననున్ కముమ్కునే మై తిర్  కోసం!   

 
*** 

 
             
             
             

  
   
  
  
    
 

స పన్ సమీరం       
ట్ . .యల్.యన్.శరమ్ 

రా  నా నేసత్ం      
క తా రమణి 
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కాయ్లెండర్ కొమమ్మీద  
తేదీ తెలల్  పా రమై  లి  
కష్ణపు కంకి గింజలిన్ బుకుక్తుంటుంది  
  
జీ తపు తీరంపై  నడిచెళేళ్ ఒక జాఞ్ పకం  
ఎపుప్డూ ప పాప న లా పలకరిత్  ఉంటుంది  
 
జీ త పయనంలో కలి  పర్ తి వయ్కిత్   
ఏ  కొనిన్ అనుభ లను గుండె మీద చలిల్  ళిల్ పోతుంటాడు  
 
ఎదురయేయ్ పర్ తి నిమిషం  
ఏదో ఒక జాఞ్ పకపు అకష్రానిన్  
గత పుసత్ కంపై  రాత్ ంది 
 
అ ను  
 
దేహం ఒక గూడు  
పార్ ణం ఆ గూడులోంచి ఎపుప్డు ఎగిరిపోతుంది తెలియని గువ పిలల్  
 

**** 

నింగికీ నేలకి 
నీటికీ ఎండకి 
న కీ బాధకి 
కంటికీ కలకి 
జాఞ్ పకానికీ మరపుకి 
నీకూ నాకు – 
 
ఇలా చాలా బంధాలుంటాయి 
ఎపప్టి ఒపప్ంద పతర్ మో అది 
ఒకరికొకరు రా కునన్టుల్ .. 
ఒకరికొకరు చెపుప్కునన్టుల్ .. 
 
చూడొక రి, 
ఆ పతార్ నికి కుష్లుగా నిలిచ్న  
రెకక్లొచిచ్న కష్ణాలను! 
మౌనంలో లిన జాఞ్ పకాలు 
కొనిన్ మాటలుగా మారితే ఎలా ఉంటుందంటా ..? 
 
చెపాత్  ను, 
ఎండిన ఆకు కింద 
పచచ్టి పూతొచిచ్నన్టుల్ ! 
తిరిగొచిచ్న కువకు రేయి మాయమై నటుల్ ! 
వృతత్ ంలో ఆదయ్ంతాలు కలి ది ఒక చోటే! 
మౌనం డాలి న జాఞ్ పకమొకటి ఇపుప్డు మెర లే!!! 
 

**** 

  గూడు - గువ పిలల్ 
  గరిగె రాజే  

ఒపప్ంద ప ం 
రఘు ఆళల్ 
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ఏది సనామ్రగ్ మో మరి యేది కాదొ! 
ఎవ రీ మారగ్ ముల నిరణ్ యించినారొ! 
మనుజులెలల్ రు హరించు మారగ్ ములను 
అడుగునిడెదము ధినిర హణము లె 
 
సర జనసమమ్తమె నాకు సమమ్తముమ్ 
పదుగురు నడచునది నాకు పై డి బాట 
పుడమిపై  యూపిరందిన పొర్ దుద్ నుండి 
తెలియజెపిప్రి సరియై న తీరిదంచు 
 
మంచిదియు చెడడ్ దియు కాని మారగ్ మొకటి 
నడుమనునన్చో దాని నిరణ్ యమదెటుల్ ? 
పేర్ మికుల మారగ్ మటిట్ దే శ మందు 
కాని యడడ్ ంకులెనిన్యో కలుగు చుండు 
 
ఉరి లోనునన్ జనులెలల్ నొపుప్కొనని 
మారగ్ మేమి కాది మంత మాతర్ మై న 
ఔననుచునొకరు మరి కాదనుచునొకరు 
అనినచోన  కా  లాకష్రములు 
 
ఎనిన్ గమనముల్ పయనముమ్లెనిన్ దారుల్  
కల  మన కొరకే మన కనుల ముందు 
ఎవరినే ధముమ్గను బాధింపకునన్ 
ఆతమ్ చెపిప్నదే మనకనుగై న బాట 
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