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 మన కావల మాటు  
మని  మీద అంతులేని పేర్ మ పర్ దర నలని 
నమమ్గలమా 
మది బో ణం దులపాలేమో 
  
రం లే కుని కూరుచ్ంటే 

పూల తా లపై  
తుమెమ్దలవ గలమా 
వసంతం రజిమామ్లేమో 
  
దిగులు గలు రగులుతుంటే 
గొంతు దాటని భావమేదో 
గంధర గానం చేత్ ందంటే 
గళం పప్గలమా 
మలయ మారుతం ఊపిరూదాలేమో 
  
రాతిర్ కొమమ్లు కదలకుండా 
పకిష్ రెకక్ల గాలిలో ఊగిపోతుంటే 
అంతరోల్ కాల అలజడి 
అంకుశంలా గుచుచ్తుంటే 
మన  పొటల్ ం పాప్లేమో 

 నిజాలు ఇజాలు నై జాలు  
ఒకోక్ పర్ పంచమై  కదులుతుంటే  
నాకు నేను కొతత్ గా 
ఎనోన్ నేనులు నాలో సంచరిత్ ంటే 
మనసడి  కారుచిచుచ్లో మాడిపోతుందేమో 
  
ఏ మాట ఎపప్టిదో 
ఏ మౌనం దేనికోసమో 
ఏ కోపం ఎవరిని మాడేచ్ ందో 
అరథ్ ంకానీ ఆ నిన్ కటేట్ కుని 
పరమారాథ్ నిన్ అనే ంచాలనుకోవటం ఆరాటమేనా 
జీ తపు దారిపొడుగునా రహసయ్పు  పోరాటమేనా 
  
మన ల నగన్తా నిన్ 
మను ల అథ్ తా నిన్ 
అనయించాలనుకోవటం 
తనకు మాలిన తత ం పాడుకోవటమేగా 
పొందాలి ంది ఏమి లేదు 
పో లి ందే పేరుకుపోయిందంటూ 

*** 

  
 

ఆవలి తీరం           లాసయ్ య కుపాప్ 
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ఉతికి ఆరే నటుట్  
తడి పొడి కలగలి  
ఆలోచనలు  
లాడుతుంటాయి 

  
చీకటీ లుతురల్ ను 
మికీ లో  గిరా గిరా తిపిప్నటుట్  
కళేళ్మో 
సప్ట్  సప్షట్  మయిన ఆకారాలిన్ చూత్  
తడుముకుంటాయి 
  
పదాలిన్ కుపప్బో  
అరథ్ మేదో అనరధ్ మేదో తూరాప్రబటట్  లేక 
మాటలేమో 
చతికల బడతాయి 
  
దేహం మొతత్ ం 
ఇ రార్ యిలో పడి నలిగి పోయినటుట్  
నిలబడ లేదు కూచోలేదు 
బటట్ లిన్ మూట గటిట్ నటుట్  ముడుచుకు పోతుంది 
తెగదు తెమలదు 
   
సత్ బద్ త రకత్ ం నిండా పొరాల్ డుతుంది 
నిశబద్ ం నిలు లాల్  య్పిత్ ంది 
  
తడి కని ఎడారిలా 
మన  ఒకోక్ రి పొడి బారుతుంది 
  
నిశబద్ పు అడి లో 
ని ధి చేరినటుట్   
 

*** 

 
  
  
ని ధి           రాల ఆనంద్ 
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పోతూ...పోతూ... 
ఏం మూటగటుట్ కుని  పటక్బోతం ? 
కొనిన్ పా రాలిన్ 
కొనిన్ కనీన్ళల్ ని 
కొనిన్ యాదులిన్  ఇడిపెటిట్  
పలానా  పేరల్  మీద చెకక్బడిన 
మంచి చెడులనే ముదెద్ రుల్  దపప్ ! 
 

కు ఎనక్మరల్ ... 
ఏం దాకొక్ని ంటది ? 
ఎటల్   బతికిన  పెటేట్  
నీ అసలు రంగును పూతపూ న 
కటట్ ఖాలను  ఏకరు  పెటేట్  
జీ తపు  నిలు టదద్ ం దపప్ !! 
 
పిడికిటల్  గాలిని  ఒడి పటట్ లేనని 
నీకు ను   పరాయౖి తే 
ఓటు పట ల నీరు ఒలికిందని 
నీటిమీది రాత బతుకులు 
నీతులలిల్   నిండుకుండను  నిలదీయాలనుకుంటయి 
నీ జాగల ను  బతకటానికి త దేబిరించాలి  వతత్ ది ! 
  
  

నీ  తుత్  నీకు ఇముడాలనాన్ 
నో కుని  పుటాట్ లనిపితత్ ది  !! 
 
రేపటి కోసం ను  దాపెటిట్ న 
గింజల మీద ఎవరి పేరు రా న  
నీకై నా...ఎరుకేనా ? 
మా న బటట్ లిన్ ఉతికి కునే 
నీ  బలగం 
ను దిలెలిల్ న  ఇంటిగోడలపై  
నీ పోటు కక్టనన్  యాలాడదీతత్ రో..లేదో ..అనుమానమే ! 
ఆఖరి దినాలలల్   ను నన్ అరర్ ను 
నీ  యాదులోత్    నింపి మూయ్జియంలా 
తాత్ నికి పెడత్ రనుకుంటే   తపేప్!! 

 
ఒకక్ గుండెను తడిచెయయ్లేని 
అదీ...ఒక నా  ? 
ను లా బతికిన ... 
నీ   గ యి ! 
సచిచ్నా...బతికిన  
నీ కదే ని ళి  !! 

*** 

             
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
       

 

కు ఎనక్మరల్                బండారి రాజకుమార్ 
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నేను పోగే కునన్ కాలమంతా  
గతం ర్ ళుళ్పటుట్ కుని ళిళ్పోయింది ! 
అనుభూతుల రం  
రాలేచ్ న స పాన్లు 
జాలిగా చూత్  జారిపోతునాన్యి.. 
ముకూక్ముఖం జాడతెలియని భ షయ్త్   
నలౖు పులా ఆవరించి  
పర్ మేయం లేని పెతత్ ందారైల్   
ది నిరేద్ శం చేత్ నాన్యి! 
అపుప్డపుప్డూ వరత్ మానం ళోళ్ 
దదీరే మన  , 
ండుండీ ఉలికిపడుత్ ంటే  

ఊహల ఉకుక్పిడికిటోల్  నలిగి  
ఊపిరాడని కోరికల గాలానికి ర్ ళాళ్డూత్   
సమాధికటుట్ కుంటునన్  
సమయాభావపు చేతులు 
న తూ  తనలోకి 
పొదు కునాన్యి!! 
 

  కాలం                                డేగల అనితా రి 
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చచ్గా ఎగిరే పకిష్ 
ఆకా నిన్ జయిత్ ంది 
వరానిన్ ఎదురిత్ ంది 
గాలిని ఖండిత్ ంది 
 
పంజరంలో చికుక్కునన్ పకిష్ 
ఆకా నిన్ చూడలేక,  
నను తాకలేక, 

కనీన్రు కారుత్ ంది. 
 
చచ్గా ఎగిరే పకిష్ 
రుయ్ని చేరడానికి పర్ యతిన్త్ ంది 

నింగిని తాకేందుకు తపిత్ ంది 
నేలమీద జీ లను గమనిత్ ంది. 
 
పంజరంలో చికుక్కునన్ పకిష్ 
రెకక్లు కటేట్  
కంలో మునిగి 

కీచు గొంతుతో ఆ దన వయ్కత్ ం చేత్ ంది. 
 
పంజరంలోని పకిష్ 
పర తానిన్ చేరదు, 
జలపాతానిన్ చూడదు, 
మంచుని తాకదు.. 
కానీ, కలల సమాధిపై  నిలబడి 
తన నీడే పీడకలగా మారి 
భయమే జీ తమై  
కాళుళ్ కదలక పాడే రాగం 

              పర్ పంచానేన్ మారుత్ ంది.!! 
*** 

  ఆమని తెలియని పాట                        లిపి మలాల్ది 
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 వత రములు గడచె భావ నయ్తలోన 
రాగ మములెటనొ రాలిపోయె 
ఇనిన్ నాళళ్కిపుప్డెదనేల పులకించి 
చెలిమి గూరిచ్ తలపు చిగురు తొడగె 

కోయిలలు వచిచ్ వ యించి గుండెలోన 
క తలను లయించె నా గళమునుండి 
నిదురలో మునిగ్ నటిట్  నా హృదయమిపుడు 
పేర్ మ తూరుప్ననుదయింప లుగు చూచె 

లుగు రేఖలు పై డిదారులను కటిట్  
పేర్ మకిరణముల్ పర్ సరించె శ మెలల్  
నిదురనుండి లేచినదొకక్ నేనె కాదు 
పర్ కృతి యెలల్ ను పేర్ మతత మున మునిగె 

నెచెచ్లిని గూరిచ్ తలచని నిదురయందు 
మరణజీ తముమ్ల మధయ్ మారగ్ మందు 
తెలి లేమియె తోచు సంతృపిత్  లె 
మేలుకొనిన నాడు గతము మృతుయ్సమము 

నిండునానందమెద పేర్ మ నిండినపుడు 
మించు మోదము పేర్ మను పంచినపుడు 
ఎరుగనేరక బర్ తికితినింతవరకు 
చెలియ! మేలొక్ంటి నేడు నీ చెలిమి వలన 

COMMENTS 

చితర్ ం:కె.రామోమ్హన్ 
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http://koumudi.net/comments/june_2017/june17_kavitha_comments.htm

