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కష్ణమొక మాయ

పోపూరి

కాలం అనాదిగా ప
ర్ వ త్

నే ఉంది...

ౖ
కష్ణాల పరుగులింతకె

గిరపడుతూ

రే బాబు

కీష్మ్కరించబడిన కష్ణంలో

ఎదురుచూపుల నిటూ
ట్ రుప్లలో

అంతులేని అపారా
ధ్ ల కష్ణాలు

అబుబ్రపాటుగా నిలిచిన ళ...
ఆవశయ్మె
ౖ న ఆ కష్ణాలో
ల్ నే

ఒక వంతు మరామ్ల ఆంతరయ్ము
ఎంత అమాన యం?
కాలం మన

చే కొనే ఒక మాయ

ము గు

దొరి
ల్ ంచే
కోటానుకోట
ర్ హం
ల్ కష్ణాల ప
మనమే నిరిమ్ంచుకునన్

పలచ్టి పొర లాంటి జీ తం
ఎటు త్ళా మో ,ఎకక్డ తేలా
త్ మో
తెలీని ఒక సందిగ
ధ్ తావలోకన

నిరా మయ ని ధి బతుకు ...
అది

నున్ండలా దొరు
ల్ తూ

తెగని దారంలా ఉంటూ
అంతు తెలీని దారిలా

గుతూ...

నినున్ మోసం చేత్
పరిగెటి
ట్ త్

, పరిగెడుతూనే....
***
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పోరాటం

భాగయ్లU అపిప్కొండ
కష
ట్ ం అంటూ నష
ట్ ం అంటూ

అయినోళేళ్రి

పాపం పుణయ్ం లెకక్లు త్

కానోళేళ్రి

నీ కరమ్ను ను

కనోన్ళేళ్రీ
కటు
ట్ కునేన్ళేళ్రీ

ఏరి ఏరి

రేరి

ఒంటరి!

ఎపప్టికపుప్డు

నీతో ను

నడుచుకుపో

ఈ కష్ణానేన్ నముమ్కుపో
ప
ర్ తికష్ణం జీ ంచుకుపో!

నీ ఆతమ్ని
అంతరమ్థనం చే కుపో

మన ను నమమ్కు

జా
ఞ్ నానిన్ లిగించుకుపో!!

మాటను నమమ్కు

నింగి నేల ఏకం కాని

మని ని అసలే

నీరు నిపుప్ కలి పోని

నమమ్కు నమమ్కు
నినేన్ ను

తెలు కుపో

నీతో ను

గడుపుకుపో

దికుక్లు చేరి
ని రపోని
నీ ధరమ్ం నువ దలకపో

ఆగకు, ఆగకు

దృఢ సంకలప్ంతో ముందుకుపో

ఎనన్డు ఆగకు

జయాలంటూ, ఓటములంటూ

మండే మంటను

వరాలడగకు, నకడుగేయకు

ఆరనీయకు

సమీకష్ అంటూ

ఎగ ఉపెప్న

నీ తలరాతను ను

చలా
ల్ రనీయకు
త్ వ దరిచేరనీయకు
నిస తు
నీ భుజం ను

గిలబడకు
రా కుపో

ఇది నీతో యుద
ధ్ ం నీతో యుద
ధ్ ం
సం ద
ధ్ ం అంటూ ఆగక అలవక

తటు
ట్ కుపో

నిలువక జడవక బెదరక కుదురగ

గుతుపో

ఎరుకగా

ఎనాన్ళుళ్ంటా

పోరాడుతు పో.....పోరాడుతుపో

ఎనేన్ళుళ్ంటా
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నే కాదంటుంటా

అంతంకాని

నమమ్కు, నమమ్కు

ౖ ను
నీకె

నీతో ను

కాళే
ల్ లేనీ
కుళే
ల్ పోనీ

ంటూ
నముమ్కుపో

తనున్కుచత్

కళేళ్లేని

గుపెప్డు గుండెల చపుప్డు
నినేన్ ను

నీలో ను

గతం తవ కు భ తను తకుక్

ఎవరు రారే నిను చేరి
పుటి
ట్ న, గిటి
ట్ న ను

వలే
ల్ త్
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వచెచ్దవంచునీ నెల నందు

ఘడియలో వత రముమ్లో గడిపినాను
ఎదురు చూ న గుండియలెండిపోయె
అల పోయితినణగారెనాశలనిన్
ఎవ రెవ రో వచిచ్ నా హృదయమందు
దాగి యునన్టి
ట్ భావమర
ధ్ ముమ్ చే
కొందురంచు నా తోడనుందురంచు
తలచిన తలపులనిన్ వయ్ర
థ్ ముమ్లయెయ్
ఒకక్రొకక్రందరును నా యునికి డి
డలిపో చునుండిరి రు దిశల
ఎల
ల్ రును నాదు స జనులే యింతవరకు

గడచు కాలము, బంధముల్ గతములౌను
ఇది

దీర
ఘ్ యానమని యా ంచి యుంటి

ఎవ రును తోడు డరని యెంచి యుంటి
త్ జనులు
అరుగుచుండిరి నను డి యాప
చినన్దే పెద
ద్ దనుకొనన్ జీ తముమ్
త్ నంచును బ
వతు
ర్ తుకెల
ల్ పలికినా

చరమమితుడ ల యీ దరికి రా
స లప్ముగ ందు నీదు సవ డులనిపుడు
రముమ్ యీ దశనుండి ర్ ంతినిముమ్
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