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తూరుప్ రాగాలు

డేగల అనితా

రి

మెలకువ నిద
ర్ పోయాక

మౌనం మేలొక్ంటుంది,
చలికొరికిన చందమామ
కళళ్దో ల్టో నకష్తా
ర్ లిన్పో
నెన్లచాటున న

కుంటుంది,

పోగులు పో న పరిమళాలతో
ఊహల తీగలు పెన
జా
ఞ్ పకాల వృకాష్నిన్ అలు
ల్ కుంటుంది,
ఇ కతినెన్లో
ల్ ఈదులాడినబాలయ్ం
మరో రి మేఘాల ధిలో
త్ ంది,
అల
దోబూచులాడు
ల్ రిచేత్
జలపాతమె
ౖ దూకిన యవ నం
మలయమారుతమె
ౖ
చకిక్లిగింతలు రాజేత్ ంది,
అపప్టివరకూ గంతలుకటు
ట్ కునన్
బాధయ్తల దొంగ ఛపుప్న తేరుకుని
త్ ంది,
ౖ మె మరుపు ఝాములిన్దోచుకెళు
కొబబ్రాకుల చివర
ల్ కు పూ న
మంచు పూల మొగ
గ్ లు

కువ నెచెచ్లి చెకిక్టజారి
చెదిరిపోయిన కలలతో
కిటో
లిన కువకువలముగు
గ్
ల్
త్
చీకటి గంపెతి
లుతురుకోడి
రెపప్ల రెకక్లిన్ తటి
ట్ లేపుతుంది!
తూరుప్ కిటో
ల్ మళీళ్
సందడి ఒళుళ్ రుచుకుంటుంది!!
***
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పిలల్లేల్ని తా
పిల
ల్ ల కోడి

బండారి రాజ్ కుమార్
గది నిండా

నయ్మే

మటి
ట్ నంతా గోర
ట్
ల్ కొటి

మదినిండా

నయ్మే

గంటకొటి
ట్ పొంటెలు గడి నా

ఒకక్ కొమామ్ ఊగుతలేదు

పొదు
ద్ నేన్

జరు యించుకుంది

పిల
త్ ంది
ల్ లకు బతుకుడెట
ల్ నో నేరిప్తా

ఊపిరాడక నిత్ జంగ కురీ లు..బెంచీలు

ప పాదాల ముదె
ద్ ల్రు దొరకక్

గరికలు

త తలాక్యలూపుతలె

ఏ పిటా
ట్

ట
ట్ పు

గాయిగాయి తిరిగి

ఒకోక్ మెతుకును మో కెళే
ల్

ఇపుప్డే సడుగెకిక్ంది!

చీమల బారు జాడే లేదు!!

తాడిచెటు
ట్ మీది రెండు ఉడుతలు
తొంగి తొంగి కిటికీకెళే
ల్

బడి చాలయింది

త్ తా నయి

పిల
ల్ లెవలూ రాలేదు

త్ లేదని
ఏ అలికిడీ ఇనబడ

బడిలో పిల
ల్ లుంటే..ఆ సంబురమే రు

అలిగి పొదలో
ల్ కెళి
ల్ దాకుక్నన్యి!

వరిగొలు లౖ పె రు కళకళలాడినటు
ట్ నిండుదనం

రోజూ తాళమే నటు
ట్

త్ డిబో న చెరు
మత

లయబద
ధ్ ంగ సంగీతం నిప్ంచేది

మొరందేలిన

పుకు ఆనటే
ల్ దు

క ంచే మొగ
గ్ లే కనబడలేదని కాబోలు!
ఎర
ర్ టి ఎండ జోపుతాంది

కిలి మొఖం లెకక్ ఎంత ఇకారంగునన్దో !

కల
ల్ ం లే న పొలంల అడుగు

దిగులె
ల్ కక్

డు

నన్ది

ల్డు

త దొరకని ముసలవ

ౖ కె కిలిబోయిన అవ మీద బెంగటిలి
ట్ నన్ది
ల్ బికుక్బికుక్మనన్టు

ల్లయిందేమో...

మాడుకు నూనె రాయక రేగిన ప పొల
ట్ తరీకునన్ది!
ల్ జుటు

నకనకలాడుతూ ఓ కుకక్

ఎనన్డో...మా తాత పంపిన కారటు ఇపుప్డే ముటి
ట్ ంది

తోకూపుకుంటొచిచ్ంది

"దొరలిడి పెటి
ట్ న గడీ పడా

యితగాళె
ల్ వలూ లేరని

పిల
ల్ ల్లే ని తా

మొఖం నాయ్లకే కుని

ంగకారు కుంట ఎలి
ల్ పోయింది!
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త్ ది
దునికినటు
ట్ ౖచె తనయ్ం ఉరకలేత

పిల
ల్ లు రాక ల లబోతునన్ సరాక్రీ బడిని

తాకోకచిలుకల గుంపు

బు

ంటది

తరించే మని మొఖంల జీవం ఉటి
ట్ పడుతది!

సందడిసందడిగా
ఒకక్టీ

పుకనాన్ వచిచ్ పోతలేదు

www.koumudi.net

బడ
ట్
డ్ టు

పీనుగుల కొట
ట్ ౖ మె తది"అని రా పెటి
ట్ ండు
***
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జీవనరాగాలు

ను - నేను
రాజ్ పాలెపు

అనంతలకిష్మ్
ఎపప్టెపప్టి

ౖ ళ్నా ఊపిరి పో కోని
ఇకక్డ ఇనేన్ళె

కలలనీన్

ఒకే రి కుపప్బో నటు
ల్
త్ గా
జీ తం అక మ్తు

ఉనికి కోసం ఆరాట పడుతూ నేను

ఊపందుకుంటే

అథ్ తా నిన్ కాపాడాలని ను

త్ స వం

అకక్డ అంపశయయ్ మీద ఉనన్

మధురమౌతుంది!

!

పొద
ద్ ంతా ఒడి పటు
ట్ కో లని

తపొప్పుప్ల గుంజాటనలో

పడమరౖ పుకు పరిగెడుతూ నేను

నలిగి అల న మన

తూరుపు తీరంలో కూరుచ్ని

ౖ ఉరూతలూగుతుంది!
ఊరటకె

నీరెండని ఆ

ఊ ంచని మలుపులో
ల్

మునిమాపులో కముమ్కొచేచ్

పొంచి ఉనన్ సమసయ్ల

రం

దిత్

ను

!

కారు చీకటికి భయపడూ
త్
నేను

అధాటుగా మీదపడి

ౖ
గోధూళితో గగనపు యవనికపె

ఉకిక్రిబికిక్రి చే నా

త్ చితా
కొత
ర్ లు చితి
ర్ త్

ఎద లోపలి జీవన రాగమేదో

!

అందని స ర
గ్ ం కోసం ఆకా నికి
నిచెచ్న త్

నున్తటి
ట్ నడిపిత్ ంది!

నిరాశల కాల మేఘం కమేమ్

నేను

అందినంతలో స రా
గ్ నిన్ సృట్ ంచాలని

నిసప్ృహల ఉరుములు బెదిరించినా
ంత న ల చిరుజలు
ల్ లు కురి

మన

ను

అహరహం శ
ర్ మిత్

ను

!

ముందుతరాల తలరాతలిన్ రా
ౖ నేను
ప
ర్ యతన్ంలో తలమునకలె
గటు
ట్ ౖ పె నిలుచ్ని గత తరాలకు

మాగాణిని తడిపితే

తేట పడిన మనో భూమి తిరిగి

రధి నిరిమ్త్

త్ తుంది!
మొలకెతు
త్ ఆశ మొలకెతి
త్ మారాకు త్ ంది!!
కొత

ను

!

అనుభ ల కొలిమి లోంచి
త్ లు దూత్
అని చ్త భ తౖ పె కి కతు

***

నేను

అనుభూతుల లోగిలిలో
అనంద గీతికలు ఆలపిత్

ను

!

కదిలే కాలానికి కేంద
ర్ బిందుౖ
నా ను

నినన్ందుకో లని నినన్టికీ రేపటికీ
ఊగిసలడే లోలకమె
ౖ నీ నేను !!
***
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ఎనన్డెడబాటునెరుగని యీ ముదముమ్
నిజము జీ తమెల
ల్ ను నిలచి యుండు
దూరమె
ౖ పోయి చివరకు చేరుౖ న
త్ కిని లువ కట
కలుగు తృపి
ట్ లేము
ౖ నను నీ
కంటికెనన్డె

కానబడక

ఎచటికో దూర తీరాలకేగినపుడు
ౖ న కష్ణములో లేశమె
త్ పాటె
లిప
ౖ న

ౖ న నినుగాంచ తలచుచుందు
కొలదిగానె

ఏ ధమె
ౖ మ్న యనుభూతి యెకుక్వంచు
నుడువనేరను రెంటిని బడయజూతు
ప
ర్ తి దినముమ్ను నీ తోడు వలయు నాకు

వలపునినుమడించెడునెడబాటు వలయు
త్ ర శకి
త్ యో యిచెచ్ నాకు
ఏ మహత
ఉల
ల్ ముపొప్ంగ రెంటిని యొకక్

రి

చెంతనుందు పుప్డు నిజజీ తమున
వదలి దగ
గ్ రౌదు

నాదు స పన్మందు

కలయిక నిజము, వచిచ్న కలయు నిజము
జీ తమిమ్ది, కల కూడ జీ తమెమ్
కష్ణికమీ జీ తము, కష్ణికమెమ్ కలయు
రెండు మన జీ తములి , రెండు కలలు

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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