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నడి వయ  కూడా లేని నేనే  
పోలుచ్కోలేని మారుప్లు నా పలెల్ లో,  
పలెల్  ముంగిటోల్  పటట్ ణ కరాయ్లు 
పెరటోల్  పాతే న పలెల్  ంపర్ దాయాలు  
 
కలల్ ం నుంచి తెచిచ్న కొతత్  బియయ్ం 
కళాయి నుంచి రిచ్న కొతత్  బెలల్ ం 
అమమ్లకక్ల ఆటుల్ , రోకటి పోటుల్   
ఏమీ లేకుండానే పెదద్  పండుగకు  
అంగటోల్  అరి లమమ్ ధధ్ ం  
 
ఊరూ డా వచిచ్ చేరే ఏరు క 
ఎపుప్డో చేరిపోయింది బులిల్  తెర నుక  
 
చినన్ పనికి, పెదద్  పనికి అందివచిచ్న 
మర యం  
ఆనాడే నా చేజారిపోయింది  
వయ్య(వ) యం! 
 

అయిన దానికి, కాని దానికి  
డే దది  యంతర్ మో  

నా నోటి కాడ ముదద్ ని 
నాకే ముట్   కుతంతర్ మో 
ఏలిన రికే ఎరుక  
ఈ అల  కాని అభివృధిధ్  ! 
 
ఆరిధ్ క నడ లు అంటూ, 
అభివృధిధ్  మారాగ్ లంటూ 
ఉనన్ ఉపాధిని పీకి 
ఊడిగానిన్ నాకు కానుకగా ఇత్ ంటే  
లల్  కొచిచ్న చీకటి  
పలెల్  గుండెల మాటునునన్ కువని 
కమేమ్త్ ంటే , 
ఏమని వరిణ్ ంచను పోరి తెచుచ్కునన్ 
తంతార్ య్నిన్ , 

కారోప్రేటల్  బూటల్  కింద నలిగిపోతునన్ 
నా పలెల్  పటుతా నిన్.! 

*** 

  
 

లల్ కొచిచ్న చీకటి                రాజ్ పాలెపు 
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నా దారి 
నాకిషట్ మొచిచ్న దారి 
దానెన్వరూ నిరేద్ ంచలేరు 
  
నా అడుగులను 
ఎవరూ కలు తం చేయలేరు 
ఎవరూ దానిన్ అనుసరించలేరు 
అనుకరించలేరు 
  
ఎవరికీ అంతుబటట్ ని దారి 
ఆ దారిలో 
టార్ ఫి॓ ఆంకష్లు ఉండ  
పర్ మాదాలూ జరగ  
  
మీ దారులనీన్ 
మీ ఊళళ్కు ళాత్ యి 
  
మా ఊరుకి 
మీ దారిలో 
పోవడం కుదరదు 
కనుక 
నేను నా దారిలో పోతునాన్ 
  

 భూమి ఆకరణలనుంచి 
రూపాల నుంచి 
ఆధారాల నుంచి 
అతీతంగా నేను పర్ యాణిత్ ంటాను 
  
కనుక 
నాకే దిగులూ లేదు 
  
  
నా తంతర్  పర్ యాణంలో 
నిరేద్ త దికుక్లంటూ ఉండ  
చివరికి 
ననున్ నేనే కలు కుంటాను 
గమయ్థ్ నంలో 
  
ఆకలిగొనన్ పకుష్లు 
పర్ యాణం చేత్  ఉంటాయి 
నీర ంచిన పకుష్లు 
గూళళ్కు చేరి దదీరుతాయి 
నాకు ఆకలీ లేదు 
నీరసమూ లేదు 
  
నా గూడూ 
నా నీడా 
నా తోడూ అంతా రే రు 

*** 

  
 
             

    
    
    
    
    
    
    
   
    
    

   

పకిష్లా నేను యాణి త్నాన్       తల ల మ మ 
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కలల దుపప్టోల్  దాకుక్నన్ 
నిదర్  పని పడూత్  
గొంతుతెగిన కోడై  
కూత్ నే ంటుంది! 
 
అధికారి పర్ కోపమై   
జరుపటీట్ పై   

ఎరర్ జీరలా పాకుతూ 
ఆల య్నిన్ గదిద్ త్ ంది! 
 
పోగే కునన్ ఆథ్ లోల్  
పోగొటుట్ కునన్ జాఞ్ పకమై  
ఎంత దికినా దొరకక్ 
గతం నుక దాకుక్ంటుంది! 
 
ఆగని నడకతో 
వరత్ మానాలిన్ కొలుత్  
ఎపప్టికపుప్డు సరికొర్ తత్ గా 
జీ త పాఠాలు నేరిప్త్ ంది! 

*** 

లోపలంతా ఏముందో తెలీదు 
అనీన్ ఖాళీ పుటలే 
ఎపుప్డూ ఉతు కతే 
రేపనే తరు యి పేజీ తిపిప్తే 
నాకోసం ఏమి లిఖించబడాడ్ యోనని.. 
మసకబారిన కళళ్కి 
అకష్రాలనీన్ అలుకుక్పోయి 
అగుపడుతునాన్ 
సత్ లు రంగం ఆడుతునాన్ 

ఏదో భర్ మలోల్  బతికేత్  
బతుకు పుసత్ కంలో పుటలనీన్ 
తనకి కంఠతా వచచ్ని రర్ గే 
మని ంతటి అలప్ జీ  
రేపటి రోజుకై  ఆసకిత్  గా 
పేజీ తిపేప్ము ఒకనాడు 
సమసయ్ల చెదలు తినడం 
ఆరంభించాక నరాలోల్ ంచి 
పాకే భీతి రేపటి పుటని  
ఆ నించదు 
చివరి పేజీకి ఉందని తెలి నా 
ఒపుప్కోని మన   
గడచిపోయిన రోజుల వదలి 
పొతాత్ నిన్ ఆబగా హతుత్ కుంటుంది 
కాల స రూపం ఆకళింపు అయేలోపు 
బతుకు జారిపోయింది 
గుపెప్టోల్  ఇసకలేల్ ! 

*** 

  కష్ణాలములుల్ 
డేగల అనితా రి      

బతుకుపుసత్కం 
అనంతలU          
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ననున్ నేను  
రచించుకొంటునన్ 
భావ సంపదలో 
నేనై  హరిత్ నన్ 
చాఛ్ గీతం! 

చేతనాచేతనల పర్ కంపనలలో 
నిరంతరం ననున్ వరించే కోరిక 
నిటూట్ రుపులా నిలబడింది.... 
తూరూప్ పడమరల మధయ్ 
అంతరానిన్ 
ఉదయాసత్ మానాలతో కొలుత్ ంది.. 
కదలలేక నిలబడటమా! 
కదలికతో కనబడటమా! 
ఉదయించింది 
అసత్ మించక మానదు 
హృదయంలోని 'నేను' తపప్.... 
తిమిరం ఆరిత్  
లుగులో నిలబడదు.... 
లుగూ తిమిరం 
కలబడి పోరాడలే  
పరిణామానేన్ చూపెడతాయి.... 
నేనుగా నాలో రచించుకుంటునన్ 
చాఛ్ గీతంలో 

కాలమనే దర్ నిన్  
తాగుతునన్ అనుభూతి! 

*** 
 

డు! 
మండుటెండలో ఎండుతాడు 
జడి నలో యీదుతాడు 
చలిపులి నోటోల్  తల దూరుత్ డు 
మాతా !కబళం!  
మాధవ కబళం ! 
ఆడగందే పెటట్ నిది అమౌమ్తుందా? 
ఆలోచనే రానివ కుండా 
ధులోల్  ంపరాల్ డతాడు! 

ఆమె! 
వచిచ్న డు కుచేలుడో? కుబేరుడో? 
ఖభోగో!  రోగో! 

వదద్ నకుండా మెదడును మొదుద్ చే  
ఒదద్ కు చేరిన ణిణ్  ముదుద్  చే  
ముదద్ కోసం ముదద్ రాలౌతుంది! 
అది! 
తోకూపుకుంటూ తలాడించుకుంటూ 
పాచికూడో! ఎంగిలి మెతుకులో! 
పారే ందే పరమానన్ంగా 
ఛిఛీ అనీసడించినా! ఛెఛే అనదిలించినా! 
అంతో యింతో దకిక్ందే బొకుక్తుంది! 
ధికి చ్ మాన్ ఔతుంది! 

 
ళుళ్! 

ద ందా తీతులు! 
తరాగభయకోర్ ధులు! 

జీ శ రారచ్నలో 
తలమునక్లై న యోగులు! 
పర్ పంచానికి పర్ జాఞ్ తం కాని 
థ్ తపర్ జుఞ్ లు!    
        *** 

 
  అనుభూతి 

ట్  .ఎల్.ఎన్.శరమ్    
యోగులు 

.ఎ .ఎన్.పి.క తా     
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 ఈ దినముమ్న దొరికిన నొన్ రులు 
ఎంత యానందకరమై నదీ కష్ణముమ్! 
ఏమి కావలెనెపుడై ననింత కనన్ 
వల న  యనిన్ నా చెంత వచిచ్ చేరె 

ఎవరు మాటలతోడ ం ంపలేదు 
ఎడదకెవరు గాయమొమ్నరింపలేదు 
ఎలల్ రును మంచి రలే యీ దినముమ్ 
మన  సరము నిండె సమమ్దము తోడ 

పెకుక్ దినములు నెలలుగా దకుచునన్ 
వత్ టుట్ లో నా కంట పడెను  నేడు 
అరిగి యెచచ్టికో కనున్మరగినటిట్  
నేసత్ మీ నాడు నాదు సనిన్ధిని నిలచె 

పేదనై  సరమును నను డచిపోవ 
కాలతగిలెనీ రూక నా కడుపునింప 
ఆశర్ యముపోయి తిరుగాడి యల పోవ 
తలను దాచుకొనగ చినన్ సథ్ లము దొరికె 

అలప్మై నను కోరెక్ యనలప్మై న 
వల నది పొంద యానందభరితమాతమ్ 
ఇదియె యానందమిదియె సంతృపిత్  యనన్ 
రులు రులు కానేరవకక్రను మించ 

 
COMMENTS 

చితర్ ం:కె.రామోమ్హన్ 

s¡düπsK\T l<ÛäsY ã#√Ã{Ï 

http://koumudi.net/comments/february_2019/feb19_kavitha_comments.htm

