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నే..

ఎ .ఆర్.బందా
నేను
రసంలోంచీ గతంలోంచీ పుట
ట్ ను
పరి సంలోంచీ పరికర్మలో
ల్ ంచీ ఎదగను

ఆల్ దాలో
ల్ ంచిగానీ అ ధారణాలో
ల్ ంచిగానీ మసలను
నేను
త్ దనాలో
కొరతలో
ల్ ంచి కొత
ల్ ంచి
కొనిన్ కొనిన్ కనీన్ళ
ల్ లోంచి
ఆకర్ందనలో
ల్ ంచీ ఆ

క తలో
ల్ ంచీ

పుటే
ట్ అవకా నన్ందుకోను
నేను
రుపు న

ల్లో ంచి రిగిన నొసళ
ల్ లోంచి

రి
ర్ ర ల్లోంచి కరి
ర్ కామాలో
ల్ ంచి

త్ ల్లోంచి
భ
ర్ మల బాదుళ
ల్ లోంచి మల ద తు
త్ తుంటాను
అపుడపుడూ తలెతు
నేను
త్ కుపోయిన పుపొప్డులో
తు
ల్ ంచి

ఎండిపోయిన రంగులో
ల్ ంచి ఎదని తాకిన తీగలో
ల్ ంచి

ఏడుపునాపే కౌగిళ
ల్ లోంచి ఎదురుచూ స పాన్లో
ల్ ంచి

అందని అంబరాలో
ల్ ంచి అందుకునన్ ఎడారులో
ల్ ంచి

త్ ల్లోంచి న ంచే - ఆ డ మాటలో
క ంచే గురు
ల్ ంచి
కూత్ ంటాను కొనిన్ ల్రు కోత్ ంటాను మరినిన్ ల్రు
త్ కొత
త్ గా
కో కుంటుంటాను చాలా ల్రు కొత
పులుపు రుచులు చూత్ ంటానెనోన్ ల్రు
అంతర
ద్ ృట్ తో కిష్త్

అంతరమ్నంతో ఆకాంకిష్త్
అంతరమ్థనంతో అడుగు ముందుకేత్
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తాను నేను
రీష

ఆలి
నా జ్
ఆమె కళుళ్ గుమామ్నికి లాడదీత్ ంది

తాను నేను నిరంతరం

కొపుప్నిండా మలె
ల్ ల ఆశలు తురుముకుని!

నిపించే ప
ర్ ణవ సంగీత రాగాలం...
తాను చే గాలి

గాలి ఊ లుచెబుతుంటే ఊ కొడుతుంది

నేను మోగే మృదంగం ...

మన నిండా అతని యాది నింపుకుని!

తాను

గడపను దిండుచే కంటిని జోకొడుతుంది

నయ్ం

నేను నిశ బ
ద్ ం ...

ఇంటినంతా నెన్లను గత్ పెటి
ట్ !

తాను గంగా పరిగిడే కాలం

ఎవరో వచిచ్ చెపిప్నటే
ట్ టకుక్న లేత్ ంది

నేను త్ స బి
ద్ ంచే నిరీకష్ణానిన్....
తాను

కంటిదీపాల కాగడాపటి
ట్ అతనిన్ ఆ

నేను స పన్ంలో ఉగిసలాడే ఊహ...

ని చ్ంత
దేవమూరిత్ పతి

ంతతా..

నేను ఆలోచనలా అలా
ల్ కలో
ల్ లానిన్...
తాను.. అనంతమె
ౖ న ఆనంద

గరం..

మృతుయ్

పంచె కొదీ
ద్ పెరిగే పే
ర్ మత ం..

- చేరాలి న తుది గమయ్ం

కాలం - ప
ర్ యాణ

ధనం

మజిలీలు బంధాలు, అనుబంధాలు,

నేను ... కష్ణాల తరాజులులో ఆర
ద్ త ను

ఆశలు, ఆశయాలు

కొలిచే కొలమానానిన్...
తాను ...న

!

***

ంచే త్ స వం...

తాను అలి పోని ప
ర్

నిత్

త్ మరణంతో ఆగని ప
కీరి
ర్ యాణం
త్ బరు
కీరి

ల తేనె నది...

– మనం మరణించాక

కారే కనీన్టి బరు తో సమానం!

నేను అలకల కట
ట్ మిట
ట్ ని......

అల పోయి చాలా ౖ పె ంది
ఇంక మృతుయ్ ని కపుప్కుని నిద
ర్ పో లి!

తాను నేను రుదా
ద్ నిన్ దరి ంపజే

హమమ్యయ్ ననున్ మో

డని దగ
గ్ రితనాలం...

నలుగురినీ సంపాదించుకునాన్ను

***

ఇంక ని చ్ంతగా చచిచ్పో లి!
***
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ముదుద్బిడడ్

భాగయ్లU అపిప్కొండ

చీకటి చికక్బడి

నీ తలపులతో

నెన్ల చచ్బడి
తను

సగం గుండె బరు కిక్పోతుంది..

నీ తపనలతో తల
ల్ డిలి
ల్ పోతుంది..

తలి
డ్
ల్ చాటు బిడ

ఎంత

కదూ!

ఏమంత పటు
ట్ దలో

ఆలి నీకలు ..

ౖ తుపాకీతో ప రా ఆట ఆడతా
ఎకక్డో అమమ్ ఎదపె
నీ నేత్ లతో కూడి గత్ కాత్

...

నిలువని మేఘంలా వత్

నడిసంద
ర్ ంలో

..

నా తలి
ణ్ యమని మురిపిత్
ల్ సపరయ్లకి రుణీ

నీలాకాశంలో

ౖ మె మరిపిత్

చుటూ
ట్ తిరుగుతా అమమ్ కొంగు వదలక...

ఎంత

త్ ంగా పోరాడతా
అనుకష్ణం అప
ర్ మత

..

ర
గ్ ని గిలి
థ్ ం? అంటే బుగ
ల్ ,

అమమ్ పిలిచిందంటూ

రొమెమ్త్ తి ఎదురు నిలుత్

రణధీరుడౖ యుద
ధ్ రంగానికి కదం తొకుక్తా ..

త్ నాన్నా? అని అడిగితే..!
నేను గురు

చీకటి చికక్బడి

నినున్ పే
ర్ మిత్ నాన్ను,

నెన్ల రుధిరజా లు చిముమ్తోంది..

నీతోనే ఉంటాను

నా తను

అని అబద
ధ్ ం ఆడమంటా ? అంటూ

మన

కఠినమె
ౖ , జఠిలమె
ౖ

కనుపాప చేరని గుండె తడి

...

సందిగ
ధ్ , సంకట, ప
ర్ శన్ రూపు దాలిచ్నది

!

ఇపుప్డు నేనేమని డాలి..?

అమమ్ చేత ముదు
ద్ బిడ
డ్ అనిపించుకుందామని..

నా పా
ర్ ణమా!

మరి నేనేంగాను..?

భాగయ్మా!

నే డుకుంటునాన్

చీకటి చికక్బడి

అమమ్ నుదుట నిలు

నెన్ల చల
ల్ బడి

భరతమాత

నా ఊపిరి ఉలికి పాటుల సవ డిలో

త్
రక
ంధూరమె
ౖ

భాగయ్మె
ౖ !!
***

ౖ జోగుతోంది...
నీ ముదు
ద్ బిడ
డ్ ఎదపె
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ౖ రయ్ం
నాలో నింపిన నీ మొండిధె
పాదాలిన్ పరిగెటి
ట్ త్ ంది..

గడ
ట్ చలిలో
డ్ కటే

ఎంత అ

ఎందుకంత కారయ్దకష్తో
ప
ట్
ర్ పంచంతో పనిలేదనన్టు

దట
ట్ ౖ మె న అడ లో

చుకక్లతో చమతక్రిత్

రో
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నభమునుండి యేతెంచునీ

భమరీచి

భువనమంతయు నిండి సంపూర
ణ్ మయెయ్
లుంగుల రాయని లుగు కాదు

కౌముదీపతి నెన్ల కాంతి కాదు
త్ దీపి
త్
ఇది హృదయమెల
ల్ నిండు సంతృప

ఇరుల పోదో
ఞ్ నముమ్నిచుచ్ జోయ్తి
ర్ లి జా

చకుష్ లు కనలేని యసప్ష
ట్ రేఖ

వచిచ్ మన ను తాకు సప్ష
ట్ కాంతి
ఇది మ నంద మా జయ్మిది మన
నంత పరితోషమున ముంచునమృతధార
ఇచటి మనుగడే మనల యదృష
ట్ మింక

త్ మున
చిత

ర
థ్ యోచనల్ చింతలేల

కనున్లరయుచునుండునాకసముౖ పు
చరణములు రావ నన్డు ధరణి దాటి
అదుభ్తమె
ౖ మ్నదీ లోకమమృతమయము
పే
ర్ మబంధమెదనెపుడు డచిపోదు
పే
ర్ మ పంచగ మలినముమ్ డు మన

ర
థ్ మును డు హృదయముమ్ స చఛ్మౌను

గగననదమున మన

మునక్లను యు

అమృతమయజీ తమమ్నన్ యర
థ్ మగును

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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