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బతుకు ముఖచి ం

బండారి రాజ్ కుమార్

కక్ నిదురలో...
పలే
ల్ రుగాయల పరుపు మీద పెయియ్గందకుండ అటీటు బొరు తాంటె
త్ రు మరకలేమనన్ అంటుకునన్యో..ఏందో ?
నీ కలలకు నెతు
పాలలో నీళ
ల్ లెకక్ కలి పోతవని

నోల
ౖ తాంటది
ల్ ందరు మొకబిల
ల్ బడుతాంటె సంబురమె
త్ గాదని గులిగేటోలు
డంగనే గిచిచ్గాయంబెటు
ట్ కునుడు కొత
ల్ ంటరు

నపరింత

ంచుకుంట పంచుకుతినన్ దృ య్లే తెరముందుౖ తె తకక్లాడుతయి

తెరెనక భాగోతాల సంగతి..దినాం

టల నిపుప్లుజెరిగినటే
ట్ నని గుసగుసలాడుతరు

ఎంగిలి మెతుకులు గతుకుడు
పందిరిగుంజకు తీగలు
ట్ పాయిరంగ అమురుకునుడు
ల్ కునన్టు
మొగలి పొటె
ట్ ల

సన గుపుప్మనుడు

పూతేనె సంబురాలిన్ ఉయాయ్లగటి
ట్ జోకొటు
ట్ డు

త్ డు
మందపు చరమ్ం కింద పల ని యేరు పారుడు..ఎటమటమె
ౖ తే పోటెతు
మొసమొర
ట్ కునుడు
ర్ క అ గోలిచుచ్డే బతుకని సరిపెటు
అంతా....ఓ లీలగా కండ
ల్ ముందు బొమమ్గడుతాంటయి

లడాయిలెనిన్జే నా..
అకెక్రకు

గొలేప్ ఉపాయాలేనని తేటతెల
ల్ ౖ మె తది

ౖ తది
త్ కొటా
ఎంత జిదు
ద్ జే నా గుపిప్టబటు
ట్ కుని కూ నన్ బతుకుముఖచిత
ర్ ం నితె
ల్ టేనని ఖరారె
ంగిడి రంగుల పరదా మాటున నలిగే చీకటి బతుకుల చికుక్ల పాయలో
ల్ ఎడబాయని

ఊగిసలాట తపప్దని మతిలబడుతది

రంగమెకిక్ మనమెనిన్ చిందులు తొకిక్నా
కొస కు బొంకిచిచ్ బోరి
త్ ంటయి.
గ్ కొతా
ల్ పెడమాటకారితనాలే నెగు
ల్ చేచ్ ఉ క్తపెప్డిగాళ
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ద ంచే .త్ .!!
జాత పి. .ఎల్

మౌనంలో చూపులు మానవ రూపం దాలిచ్

ౖ
నీ మాటకె

ౖ
మను లిన్ ఆపాయ్యంగా అలముకుంటె

అలమటించే నేను

అ కళళ్తోనే అభిమానంగా పలకరిత్ యి

ఒకక్ మాటతో
ౖ ముంచెతా
ఉపెప్నె
త్

త్ ఆకా నికి ఎతి
త్ తే
కొనిన్ దూరం నుంచే చేతులో

కనీన్రు మునీన్ర తునన్
ననున్ చూ

చూపుల రూపాలు
అలూల్రి గౌరీలU

రగబడి ర
ర్ గా ..

నిస

యురాలిని చే నిందించా ..

ను

నా జీ తం

అనుకునన్ నా గుండెకు

కొనిన్ తూపులలే
ల్ చురుకుక్న మండి

ౖ కఠినమె
ౖ
ఆపె
ౖ న కంటకాలా
ల్ గుచుచ్తుంటె
కొనిన్

ఎడారి గలను చూపించా

త లాయ్నిన్ కురిపిత్ ంటాయి

కొనిన్ మనలిన్ కెమెరాలా ఫోటోలు తీత్

ఇదేమని ప
ర్ న్ంచిన ననున్

కొనిన్ అ

ఆరడుగుల నేలలో ననున్ంచి
మూడడుగుల దూరంలో నిలుచుని
చోదయ్ం చూత్ నాన్ !
నినున్ మోత్ నన్ అవని న

త్ కుంటాయి
కొనిన్ దగ
గ్ రగా వచిచ్ న్హంగా హతు

యతో అసహనం చిందిత్ యి

కొనిన్ జలు
ల్ ల్లా అభిమానం కురిపిత్
కొనిన్ చిరున

తోంది

తో న్ భి కం చేత్ యి

ౖ
కొనిన్ క్న్ చే రికారు
ట్ ంటె
డ్ చేత్ నన్టు

నీ నటనని చూ ..
త్ ఒకక్ రి చూత్
తలెతి

అలి
ల్ బిలి
ల్ గా అలా తాకి పోతుంటాయి కొనిన్
ఆగి నిదానించి యిగా న తాయి కొనిన్

ౖ
తెలుత్ ంది ఆకాశం నీపె
రుచుకుపడా
డ్ నికి

కొనిన్ పాపాయిలా
ట్ కుని పారిపోతుంటే
ల్ ముటు

ఎంత ద
ధ్ ంగా ఉందో!

కొనిన్ పరకాయించి చూ దూరంగా నిలుత్ యి

నా ఉ రు నీకు

డోక్లు పలికే లోపే

ఆఖరన్ నోరు పప్గానే ఊహల తెరలు తొలగిపోయి

నా ముందునుండి ళిళ్పో..!

త్ ం మారిపోతాయి
నడుత్ నన్ కథాచితా
ర్ లు మొత

త్ గా
నేను శవమె
ౖ పూరి

త్ ప
అపుడు కొత
ౖ
ర్ పంచాలు ఆ షక్ృతమె

దహనమవ క ముందే

ౖ …
కొన గుతె

నెమమ్దిగా జారుకో

****

లేదంటే.. వమె
ౖ నినున్
ద ంచేత్ ..!!
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అడుగులెనన్డు తినన్గా పడ దేమి?
ఎపుప్డును తడబడి దారి తపుప్చుండు
ౖ నరుగుచుండు
తిరిగి సరియె
ౖ న బాటపె
మన రుంగదో సరియె
ౖ న మార
గ్ మేదొ!
మన రుంగును సరియె
ౖ న మార
గ్ మేదొ
తెలియు రొక గమయ్ము వలయునంచు
ఎదురుకొను రెండు మార
గ్ ముమ్లెడద యందు
ఓటమేలనో కోరిన

టికెపుడు!

మనుజులెల
గ్ మందు
ల్ రునొకక్టే మార
అరుగవలెనని నిర
ౖ నదిచట
ణ్ యమె

ఎవ రీ పథముల నిర
ణ్ యించిరెపుడు?
ఏది సకర్మమౌ మార
గ్ మేది కాదు?
పదుగురనుసరించెడు బాట పాటియె
ౖ న
నేటిదొక బాట నినన్టి బాట రు
రుదేశముమ్లందుండు రు తీరు
ల్

ఏది సరియె
ౖ నదో మరి యేది కాదొ!
ఏప
ర్ మాణము మదిని

ంచుచుండు

దానికే ప
ర్ మాణమెటులాధారమయెయ్?
త్ ంపనటి
అఖిలజనులకు వరి
ట్ దారి

తలప కొందరికే రోధారయ్మేల?
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