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1) నా పిటట్   
పంజరం లో  
లేదు  
తన పాటల పం
బంధించింది 
2) 
పిటట్   
ఇందర్  ధన  
కపుప్కొంది  
గళం లొ  
కేదార గౌళ  
నింపు కొంది  
కువ నుండి 

కిటీకీ దగగ్ రే  
నా మది కిటీకీ 
తెరుచుకొమని
3) 
నాకు రెకక్లు లే
పిటట్  రెకక్ల తో
లొకాలిన్ చూ  
తన పాటల తొ
నాకు చూపిత్
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4) 
లపు గూటి ని  
దిలి  
నా కోసం  
టట్ ల జంట  
నా ఇంట  
ందరయ్ పంట !

) 
టీకీ బయట పా
లోపల కాగితాల 
త ం  పర్ వ త్

గుండె నుండి కా

మూలా

           

! 

పాలపిటట్ !  
కటట్ !!  
త్ ంది  
కాగితాల అంచుల
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నీ పెదాలపై   చిరున ని  
ఒక పేజీ క తతో కొనుకుక్ంటాను 
 
నీ ఓరకంట చూపుని 
కొనిన్ గంటల ఎదురుచూపుతో కొనుకుక్ంటాను 
 
నీ ధరనానిన్  
దే డికిచేచ్ అరచ్నతో కొనుకుక్ంటాను   
 
నినున్ చూ  నేను పొందే యిని 
మై ళల్  దూరం నడిచిన అలసటతో కొనుకుక్ంటాను   
 
నీ అందెల శబాధ్ నిన్  
నాలోని పర్ ంత నిశ బధ్ ంతో కొనుకుక్ంటాను   
 
లకటట్ లేని నీ పేర్ మని  
ననేన్ అరిప్ంచి కొనుకుక్ంటాను  
 

*** 

అపుప్డు....... 
ళిళ్పోయిన నానన్ జాఞ్ పకాలతో 
అమమ్ మిగిలిపోయినపుప్డు, 
మరుగై పోయిన ఆతని  య్పకాలలో 
అమమ్ మన  రగిలిపోయినపుప్డు, 
మబుబ్లు కపిప్న రుయ్డు, 
గర్ హణం పటిట్ న చందుడు, 
నాకు అమమ్ కనులలో కనపడాడ్ రు! 
అమమ్ నుదిటిపై  మెరి న ంధూరపు ఎరర్ దనం 
ఆమె కనులలోకి జారింది, 
అమమ్ కంటిలోని కాటుకలోని నలల్ దనం  
ఆమె జీ తంలోకి చేరింది, 
అమమ్ పెద లపై  కదలాడే న  
గువ లా ఎకక్డికో ఎగిరిపోయింది, 
అమమ్ వదనంలో తొణికిసలాడిన కళ 
కలవరంలో కరిగిపోయింది,  
అమమ్కనులలో నాకు పొంగి పర్ వ త్ నన్ 
లయేళల్  నీడలు  కదిలాయి! 
అమమ్ మదిలో నాకు పేర్ లి పర్ జ లిత్ నన్ 
అగిన్పర తాల జాడలు మెదిలాయి!! 
ళిళ్పోయిన నానన్, మిగిలిపోయిన అమమ్ 
నా ఉనికి రిది, రి దన నాది..!! 
                                *** 
 

  
  ఖరీదు 

బాలాజీ పంజా 
 అమామ్ నానాన్ 

భమిడిపాటి స రాజయ్ నాగరాజారా  
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 అంతరంగం చుటూట్ రా కపుప్కునన్ కిటికీ ఊచలపై   
 ఓ ఆగంతకత ం చే  చపుప్డు చెపిప్ంది  
 కలలకి కూడా కంచెలు కటేట్  సత్ నిన్ పకక్న పెటిట్   
 ర్ ంతి కోసం ఎకక్డికో పయనం కటాట్ లనుకోడం ఎంత దురా  
  
 ఖచిచ్తత పు తావరణాలనీన్  
 మిథయ్లో చోటు కొనుకుక్నన్పుప్డు  
 కృషణ్ శబద్ పు ంత నమే శరణమ తుంది  
 తసంతకాలనీన్ తారలుగా మారిపోయి  
 శ ంలోకి రేయబడాడ్ క  
 పిర్ యమారా హతుత్ కుంటానంటూ వత్ నన్ కృషణ్ వరాణ్ నిన్  
 కంటి పర్ మిదలోల్  ఇంధనం చే కునన్పుప్డు తెలి  వత్ ంది  
 ఆకాశమంత నెన్లా  
 కనీన్టి బొటుట్ కంటే తకుక్వ బరు  తూగుతుందని  
  
 కలమ్షమంటని ౖ శవపు చీకటికి 
 ఇపప్టికిపుప్డే ముగింపు రా దాద్ మనే తొందరలో  
 లేత కాంతిని కరక్శంగా తొకుక్కుంటూ  
 నడచిన నడకల కింద  
 ఒక చెమమ్గా కూలిపోయిన ఆచూకీ  
 ఇక దొరికేదెవరికి? 
 

**** 

 
             
             
    
    
    
    
  
    
    
   

కృషణ్ం           తి యి యాక రి 
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ఈ దినముమ్న యుదయించితిలను నేను 
ఇది మ నంద మయంచెదను తోచె 
కనుల మరుగయెయ్ గతమై న కాలమెలల్  
వరత్ మానము కనులకు సప్షట్ మయెయ్ 

జనమ్దినమున జోయ్తి పర్ జ లితమయెయ్ 
చుటుట్ పర్ కక్ల నునన్ది చూపుకందె 
కరుగు కొర్ తిత్  తలనుండి కాళళ్ వరకు 
అడుగులను యు జీవనయానమిదిద్  

ఎవ రెవ రొ వచిచ్ నా హృదయమునకు 
చేరువయుయ్ను కర్ మమ్ర దూరమై రి 
దూరమయుయ్ను మరల నా చేరౖు రి 
కష్ణికములొ యిటిట్  కలయికల్ శ తములొ! 

కష్ణము డువక బర్ తుకెలల్  కల యుండి 
ఆతమ్నెరుగలేని పరిచయముమ్లెనొన్ 
అంతరంగముమ్నెరిగెడు యాపుత్ లెవరు? 
ఎదనెరిగి యిచచ్టే నివ ంచునెవరు? 

లుగు పయనించుచునన్ది పృథి  ౖ పు 
సప్షట్ ముగనింకను ధర కనప్టుట్ చుండె 
ఇరులు నిండి సరము కనుమరగులోపు 
చెంత చేరెదవంచు ంఛించుచుందు 

  

COMMENTS 

చితర్ ం:కె.రామోమ్హన్ 
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http://koumudi.net/comments/july_2018/july18_kavitha_comments.htm

