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పిత్
కే. . బలరామమూరిత్
మన

భో ణంలో

అంతులేని సంపద
తలపులకు.
తాళం తెరుచుకుంటునన్ది
ఆలోచనల లోచనాలు
కష్మ్ దయ్ం చేత్ నాన్యి.
పొరల తెరలు చీలుచ్కొని
మొలకలు తొంగుచూత్ నాన్యి
కలత నిద
ర్

ని ధిని కొలుత్ నన్ది
మాగనున్లో చికిక్న
స పన్ం జారిపోతునన్ది.
అలలా మరోకల
కలలో కల
కలగాపులగం
ప కలలు
వ

డలేదింకా

అమమ్ తలంటుతునన్ది
పీటమీద ఏడుపు
తలగటి
ట్ గా పటి
ట్
నిరంకుశం
కుంకుడు రసం
కళళ్ మంట
ఏవండీ!
మలె
ట్ ండి
ల్ పూలు తలలో పెట
అరా
థ్ ంగి పరిమళం

ఏరా! ఇకక్డునాన్ ?
ల్కా

లేదా?

క్లు ముందు

బలవంతాన

బజీ
జ్ ల గురవయయ్

పెనుగులాడి

బండినుంచి కమమ్ని

సన

గు
గ్ లేదురా! బెంచిఎకుక్
ఎదురుగా ఇంగీ
ల్

ఇపుప్డే

బాబ్రా

రెపప్లూడి తెరిచాయి
దపిప్క

టీచరు

చెంబెడు నీళుళ్

వచాచ్డు

గుటుకుక్ గుటుకుక్

అపుప్ కా లట

త్ న
అమవస నడినెతి

రేపు పెళిళ్కెళాళ్లి

చుటా
ట్ లంతా

డబుబ్ లేదు

ఒకక్ రి దిగబడినటు
ట్

టికెట్ లేకుండానే

తారాగణం

గాలో
ర్ యాణం
ల్ ప

తోరణం కటి
ట్ ంది

భయం

కిర్ంద కనిపించలేదు

సగం నిద
ర్

మళీ
ల్ మగత

గాలో
ల్ నేను

కలలే ?

ఆడ ఫె
ర్ ండు

త్ పి ని

చినన్పప్టి

ఏదో లితి

జీడీ ఇచిచ్ంది

ఎవడో ముని

తీపి తీపి

తనున్కెళాళ్డు

స రథ్ నం తపిప్న

తప

అపస రాల

తప

స పాన్వస
థ్

ఒకటే తప

ముఖాలు మారుతునాన్యి
దృ య్లు కటు
ట్ తపుప్తునాన్యి

నా గతిలేదు
...తప

యిగా
ఆలోచనలను మింగేత్

ఎడిటింగు

త్ పి .. ఖనిద
ర్

ఏడి నటు
ట్ ంది

మన

ఇక చాలే
ల్

న ంచింది

కళుళ్ తెరిపిడి లేదు
భయం..

తప

ఫలించింది.
***

ఏమయింది?
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వర ం
ఆర్.ఎ . ంకటేశ రన్
నాకూ వరా నికీ మథయ్

నాకూ వరా నికీ మథయ్

త్ వయ
నిలు తు

త్ వయ
నిలు తు

గోడ లేచింది

గోడ లేచింది

చినన్ నాటి ఆ వరం

చినన్ నాటి ఆ వరం

నేడు నాకు దూరమయియ్ంది

నేడు నాకు దూరమయియ్ంది

జల జలా కురి వరపు థారలిన్

నేడు జోరుగా కురి వరం

మిల మిలా మెరి మెరుపు చారలిన్

చె లకు

కూరుచ్ని కిటికీ లోంచి చూత్ నాన్ను

ౖ న
శరీరం మో ఖరీదె

ప
ర్ కృతి పులకరింతలిన్

ౖ పోతాయనిపిత్ ంది
బురదలో తడి పాడె

రులా నిపిత్ ంది
టూ బూటూ

చూ మాత
ర్ మే ఆనందిత్ నాన్ను

ౖ పారే కాలువ నీరు
ఏరులె

ఒకక్ రిగా నాలోంచి ఓ చినన్ బాలుడు

ఘరి
జ్ ంచే గగనాలు

రోగ భయం కలిగిత్ ంది

త్ బోయాడు
జర జరా వరంలోకి పరుగులెత

వరించే మేఘాలు

నాలోని పెద
ద్ రికం రెకక్లు పటు
ట్ కుని

ఇపుప్డు భయపెడుతునాన్యి

బర బరా నుకకు లాగే డు

ననున్ లోపలికి నెడుతునాన్యి

నాకూ వరా నికీ మథయ్

నాకూ వరా నికీ మథయ్

త్ వయ
నిలు తు

త్ వయ
నిలు తు

గోడ లేచింది

గోడ లేచింది

చినన్ నాటి ఆ వరం

చినన్ నాటి ఆ వరం

నేడు నాకు దూరమయియ్ంది

నేడు నాకు దూరమయియ్ంది.
***

జోరుగా కిటికీ అదా
ద్ లిన్ తిడుతునన్ చినుకులు
జారుతూ నాటయ్ం చేత్ నన్టు
ట్ అనిపించేయి
చినన్తనంలో తనతో ఆటలాడుకునన్ందుకు
తనలోకి ననున్ పిలుత్ నన్టు
ట్ తలపించేయి
ఆడుతూ నీళళ్ని

రుగా తనిన్న కాళుళ్

పెంకులను నీళళ్లో కపప్గంతులేయించిన

ళుళ్

కళళ్ముందే కరిగిన కలలా అనిపించేయి
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మగనాలు
తేజ ని ర

లీడు గూడు

ంకట్ ద క

గుండె లోతులో
ల్ పేరుకునన్ అగాధానిన్

ఎపుప్డు మొదలయియ్ందో

అనీన్ తానే అనుకునన్ తన రి
ర్ తనానిన్
కిక్రిత్ నన్ ఆ మెళోళ్ తాడును

ఒక

తన చుటూ
ట్ లోకానికి చూపలేక

మౌనంగా మోత్

ఎకక్డికో తెలియని ఈ పరుగు
ఎంత దూరం వచేచ్ నో!!..నాతో నేను డిపోతూ

..............మగనాలు

తన పగిలిన గుండెలౖ పె న బరు

రి ఆపి నుకకు చూత్

నాచుటూ
ట్ ఎనిన్ చికుక్ ముళోళ్!!

కొల

అడుగడుగునా ఆ ౖ రె పోతూనన్ ఆమె కల

దూరంగా ఎకక్డో..

తన తీరని కోరెక్ల కొలిమి ల

బికుక్ బికుక్ మంటూ జా
ఞ్ పకాల దీపాలు

కేవలం రెండు ప డి బిళళ్లు
అనుకోలా, ఆ ఆలి అపుప్డు - ఎపుప్డూ

నకిక్ పోదామని చూ నో

తనలోని తనతో పనిలేని లోకానిన్ చూత్

ననున్ పటు
ట్ కు లాగుతూ

తనలోని తననుంచీ తనూ తపిప్ంచుకుంటూ

నాతోనే నాలోనె ఉనన్ ఎందరో 'నేను ' లు

రంగులదు
ద్ కుంది

అకక్డే ఉంటే ఎంత బాగుండేదో!

పెదాలకు న

నాతో నేను ఒకక్డినే ఉనన్ రోజుల

పులుముకుంది

సం రచకర్ం పరిభ
ర్ మణంలో
చర చరా తిరుగుతూ

కానీ..

గిర గిరా తనని తిపుప్తునాన్

గమయ్ం గమనం లేని జీవనం ఉంటుందా?

చకర్ం లయం తపప్కూడదని

ఆశల పల
ల్ కిలో

తనూ అకక్డనే తాళం

ంది

గే పయనం ఆగుతుందా?

ఏమో ఎవరికి తెలు ?

చపప్టు
ల్ సం రానికి వదిలింది
ఇకక్టు
ల్ తన గలో తురుముకుంది

నినన్టి న

ౖ నా 'మగ'నాలు.
ఎంతె

లు రేపు మళీ
ల్ వత్ యేమో?

మళీ
ల్ పరుగు మొదలు
నినన్టి మెరుపులు తుకుక్ంటూ రేపటిౖ పు

***

***
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గజల్

గుడిపూడి రాధికా రాణి
కువందున మరో రోజుకు

గతముమ్ను పలికిచూడూ

రాతి
ర్ ళన తపుప్ఒపుప్ల మౌనగీతిక పాడిచూడూ
కాలమెంతటి కఠినమె
ౖ నా చిచూడగ కనికరించును
త్ ని త్ త నములో తికిచూడూ
ఓరుప్నందున దాగుశకి

కాకి ఎంగిలి రుచులు పంచే బాలయ్మెంతటి కావయ్మగునో
త్ క మధురసమ్ృతులను గుండెపొరలో తొంగిచూడూ
చెలిమిపుస
పెళిళ్ౖ భవమెంత చెపప్ను వందలుండెను వంటకముమ్లు
పార

న మెతుకు లువను అనన్దాతను అడిగి చూడూ

సనన్జాజుల పరిమళాలే ఎండ ళన

యియౌనా?

అందమంటే చెమటచుకక్ను త్ స వముమ్ను చెపిప్చూడూ
నోటుకనాన్ ఓటుగొపప్ను ఊకదంపుడు మాటలేలా?
నీతి లువను రుజు చేయగ డబుబ్తాకక మసలిచూడూ
త్ యెంతటి తృపి
త్ నిచుచ్ను నిదురయనన్ది చేరువవదే
కీరి
నినున్మించిన నీడపొడ ను సంతసముమ్న కొలిచిచూడూ
సర
ణ్ మయమగు ఆలయముమ్న నోట
ట్ ల మొకుక్లేలో ?
ల్ కట
మెట
ర్ దానము చే చూడూ
ల్ బారున ౖ దె వముండెను పాత
రాధమదిలో బాధయనన్ది మాధ నికే తెలియలేదా
ఆమెహృదిలో రహ దన తీరచ్ ణు నూదిచూడూ
***
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ఆమె

చందలూరి నారాయణరా

ఆమె

ఆమె

గోదావరి .

తేనే ఊట.

మాటలు గలగలలు....

అడుగుతీపి బాటే..

ఆమె

ఆమె

నెన్ల

మధురం

చల
ల్ దనానికి దనున్.

ప
ర్ తికష్ణం అనుభూతే...
***

ఆమె

ఆమే

పచచ్నిౖ పె రు.

కొందరికి "అమమ్"లా

నేలకు ఓ కళ ....

కొందరికి "అకక్"లా

ఆమె

ఆమే

చకెక్రకేళి.
పలుకు బ

కొందరికి " న్హం"లా

తీపి....

కొందరికి "సహ ధరమ్చారి"లా

ఆమె

ఆమే

గోరింటాకు.

కొందరికి "పి
ర్ యురాలు"లా

ఎర
ర్ ని కను ందు.....

కొందరికి "పి
ర్ య బంధా "లా

ఆమె
మలె
ల్ మాల
ముచచ్ల్టనీన్

ఆమే
సనలే....

కొందరికి "ఊహ"లా
మరి కొందరికి "క త"లా
***
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అంత బ
ర్ తుకును తారుమారయెయ్ నేడు

త్ మగుటలేదు
ఔషధములే యుపయుక
తలప రుగమ్త లేదు నా తను నందు
మన

బల నతకెవడు మందునిచుచ్?

పే
ర్ మలో పడి యొకనాడు పిచిచ్దయెయ్
తలి
ల్ దండులతోనెనొన్ తగ లెపుడు
ఎల
ధ్ లెవరితోనొ
ల్ ళలలో సప్ర

ఏల మన పుప్డిటు
ల్ కలో
ల్ లమగును?
నిశచ్లముమ్గనుండలేనిది మన
ఎపుడు

య్కులమె
ౖ యుండునీ మన

నిబబ్రముమ్గ తానెటు
ల్ నిలువగలదు

ఎటు
ల్ ౖ పె బడునిడుమలనెదురుకొనును?
బ
ర్ తుకు సర ము పూ ల పానుప్ కాదు

కంటకములెనిన్యో మననంటియుండు
వగచి లపింప కష
ట్ ముమ్లెగిరిపో

వలయునది యొకక్టే థ్ తప
ఞ్ యది
ద్
ర్ జ
నీలిమేఘాలలో మది తేలునపుడు
నిశచ్ల తటాకమె
ౖ మది నిలచినపుడు
పూలు హ యింప హృదయముపొప్ంగినపుడు
ౖ న పోరు ౖథ్ రయ్ముమ్ కలుగు
రణమునందె

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY

2020

