ఈ కవితలు 2013 కౌముది సంచికలలో పర్చురించబడాడ్యి

సూచిక (Index)
ఏడాది నెల కవిత

రచన

పేజి

2001

వెనెన్ల సంతకం

మధు పెమమ్ రాజు

5

జీవితమా

మాధవ తురుమెళళ్

6

నినన్ నేడు రేపు

అకుండి శైలజ

6

అవయ్కత్మూరిత్

సనాయ్సి

7

ఒంటరులము కాలేము

కరల్ పాలెం హనుమంత రావు

8

సంకార్ంతి కాంత

ఉమా భారతి కోసూరి

9

నాలుగు కాళళ్ గది

డా కె గీత

10

వదేద్ వదుద్

డా నారాయణ గరిమెళళ్

11

రసరేఖలు

శీర్ధర బచోచ్టి

12

మగవాడు మూగవాడు

వీరేశవ్ర రావు ఎమ

13

యామిజాల జగదీష

14

2013

01

2

అవువ్తునన్డూ
చెటూట్ - మనిషి

2013

2013

2013

2013

3

04

5

6

ఒంటరితనం?

జోయ్తస్న్ తీరాధ్ల

14

మృతోయ్రమ: అమృతం గమయా!!

మణి మూరిత్ వడల్మాని

15

ఓ మనసా

రాళల్బండి శశి శీర్

16

బర్తుకు పోరాటం

పి వాణి

17

రసరేఖలు

శీర్ధర బచోచ్టి

18

మాయ కావాలి

భదిర్ రాజు శీర్నివాస

19

సుఖ దుఃఖాలు

దోర్ణంరాజు శీర్ వెంకటేశవ్రుల్

20

దీప వనిత

చావలి విజయ

20

కసుగాయగా రాలకు

కరల్పాలెం హనుమంత రావు

21

రసరేఖలు

శీర్ధర బచోచ్టి

22

మరణం ఓ కామా

లిపి మలాల్ది

23

జీవితం

దోర్ణం రాజు శీర్ వెంకటేశవ్రుల్

24

అవయ్కత్ం

డా.జయంతి రమేష

24

ఆలోచనా లోచనాలు

యామిజాల జగదీష

25

సమిధ

మలాల్ది శీర్

25

వేసవి వచేచ్సింది

ఆకుండి శైలజ

26

రసరేఖలు

శీర్ధర బచోచ్టి

27

సుతి మెతత్ని ఉదయం

నాగరాజు రామసావ్మి

28

తసామ్త జాగర్తత్

రావెల పురుషొతత్మరావు

29

అంతరుమ్ఖం:

వీరేశవ్ర రావు ఏమ

30

ఎలా మరువడం

జాన హైడ కనుమూరి

30

రసరేఖలు

శీర్ధర బచోచ్టి

31

మాటల తూటాలు

రాళల్ బండి శశి శీర్

32

పాఠశాలల జైళుళ్

జవ్లిత

33

అక్షరం బాధ

అమూలయ్ తెరిల్

34

2013

2013

2013

7

8

9

చేజారిన పుసత్కం

డా నీరజ అమరవాది

34

నిషర్క్మణ

నాదెళళ్ అనురాధ

35

అక్షరాశుర్వులేరుకుంటూ..

చలాల్ రామఫణి

36

రసరేఖలు

శీర్ధర బచోచ్టి

38

కవితెవరిది?

విజయభాసక్ర

39

అతని నవువ్

నాదెళళ్ అనురాధ

40

సజీవ చితర్ం

మధు పెమమ్ రాజు

41

బుదధ్ దేవుని భూమిలో..

సారధి మోట మరిర్

41

తలపోతలు

నాగరాజు రామసావ్మి

42

కాఫీ దండకం

జొనన్వితుత్ల రామలింగేశవ్రరావు

43

రసరేఖలు

శీర్ధర బచోచ్టి

45

ఉతక్ృషట్ కవన మారగ్ం

ఎలనాగ

46

మటిట్ వాసన

తమిరిశ జానకి

47

సెలవిసాత్రా?

శీర్ అరుణం

48

శంఖువు

వాణి చిలకలపూడి

49

రసరేఖలు

శీర్ధర బచోచ్టి

50

ఖాళీ ఉతత్రం

నిషిగంధ

51

వెనెన్ల సంతకం

కార్ంతికుమార మలినేని

52

నిజంగా..?

వెంకట

53

మనసే రధసారధి

రాధిక బుకాక్

54

నిశశ్బద్ రాగం

డా నీరజ అమరవాది

55

నువువ్ నేను

జోయ్తస్న్ తీరాధ్ల

55

భావ వీచికలు

వీరేశవ్ర రావు ఎమ

56

మన పదయ్ం మంచి ముతయ్ం

ఎన వి ఎన చారి

57

రసరేఖలు

శీర్ధర బచోచ్టి

58

2013

2013

2013

10

11

12

కలల మొలకలు

నాదెళళ్ అనూరాధ

59

అదే నిదర్, అవే కలలు

వెంకట

60

మనసు రాత

కార్ంతికుమార మలినేని

61

నా లేఖిని

శీర్ సవ్రణ్

62

ఆశ నిరాశ

విజయకుమార ఎసివ్ కే

63

టైమస్ సేక్వ్ర

యు.ఎ.ఎన.మూరిత్

64

యవవ్నోధతి - ఒక జవనాశవ్హేల

నాగరాజు రామసావ్మి

65

రసరేఖలు

శీర్ధర బచోచ్టి

66

బియయ్ం గింజలు

డా రావి రంగారావు

67

తరగని సరాగాల గని

ఎలనాగ

68

నేనే నువువ్

పంజా

69

ఒక పాట

మోహన రావిపాటి

70

బేదానా

ఎస హరగోపాల

71

అంతరమ్ధనం

పి వాణి

72

రసరేఖలు

శీర్ధర బచోచ్టి

73

తెలల్ని కాగితాలు

పర్తాప

74

గమయ్ం

కార్ంతికుమార మలినేని

75

భావ వీచికలు

ఎస.కె.వి.రమేష

76

బడుగుజీవి

వాణి చిలకలపూడి

77

రసరేఖలు

శీర్ధర బచోచ్టి

78

5

నెన్ల సంతకం

మధు పెమమ్రాజు

ఏకాంతంలో సందోహనిన్ నింపి

వర , నిజ

జాఞ్పకాల దారే రు

గుబులు నింపిన చచ్ందనమో

గుంపులో ఏకాకిని చే

నెన్ల చలల్దనమో

తీపి బాధల తీరే రు!!

తెలి తెలియని అస యత!
లుల్వలా పొంగే భా లు

పిండారబో న నెన్లోల్

ఆన ళుళ్ లేని లోయలోల్

ను

మలుపు చూ నా సమమ్తమే

రీ మెటల్

దారి తపిప్నా, జారిపడినా

నేను అబదద్పు నిశ బద్ం

ఏళుళ్గా తిరిగిన చో నా

కమో, పాశమో, ణయమో

గాలి తెరల కొతత్ అరాథ్లు

ఏ పేరు పెటిట్నా,

చిరు చినుకుల పలకరింపులు

ఎలా పిలిచినా పరవశమే

తీరం చేరిన పరిచయాలకి
లయగా,
ండి

కష్య్ంగా కదలాడే కృతి

కిట, నిండు సందడి ఆ రా !

నీ ఆలోచనలు అతత్రు జలిల్తే
చిరున

కలలోని

ను తిరిగే ధాయ్స లేదు

రేపటి

ంతి లేదు

ఆ కష్ణం అలా మిగిలితే చాలు
నెన్ల సంతకం

తీపి జాఞ్పకం అయితే చాలు !!

లు సదుద్ చే త్

కలత ని ల, పలవరింతల రా లెనోన్

***

మీపయ్ం

కౌముది
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జీ తమా

మాధవ తురుమెళళ్

తిమని నీ ఆ యించుకుని,

నీ

రామునికి తలాగా అరణయ్ సంలో చికిక్పోయో -

నలునికి దమయంతిలాగా దురభ్రదారి య్ంలో సడలిపోయో ధరమ్రాజుకు

పదిలాగా జూయ్తంలో ఓడిపోయో -

పెటట్గా తినన్ది అరగక ఒకడు బాధపడుతూంటే

నీ తిర క్రానికి లో న రొకడు తినడానికి

ఏం దొరుకుతుందా అని ఆరాటపడుతునాన్డు..

గౌతమునికి అహలయ్లాగా రాతిగామారిపోయో,

జీ తమా నీ పుప్డూ-

పతీన్ తం పాటించే జీ తమా

చీకటి లుగుల మధయ్

సం దాయానొన్దలక
నీ పుప్డూ-

ననున్ ఆశచ్రయ్పరు

చీకటి లుగుల మధయ్

ననున్ ఆశచ్రయ్పరు

త్నే ఉంటా

సంధాయ్కాలపు ఎ రంగులోల్

త్నే ఉంటా

అరధ్మవకుండా దోబూచులాడుతుంటా ...
***

సంధాయ్కాలపు ఎ రంగులోల్
దోబూచులాడుటుంటా ...

నినున్పొందిన ఒకడు
ఆనందంగా తుకు

నినన్ నేడు రేపు
ఆకుండి ౖ లజ

గించే ఉతా హంలో -

గొంతులో అమృతమని మపడి
నీచే తిరసక్రించబడడ్ రొకడు

ంపేను పో కుంటూంటే,

కదిలించకు నీ మదిని,

దంగా తుకు తలుపుకు

బెదిరించిన నేటిని తలచి

ఆఖరుమాటు గొళెల్ం పెడదామనన్టుల్

నిదురించకు మారదని,

గొంతులో షం పో కుంటునాన్డు...

నీ

అను

ఉదయించే రేపును వలచి

ంచిన ఒకడు

ని రా అనేక హంసతూలికా తలాప్లునన్ భవంతిలో
ఏ మంచం పడుకుందామా
ఆ

మొదలెటిట్న

డే మని ,

మజీ కి ఓటమి రాదు

మ శకిత్కి పోటీ లేదు!

అని ఆలోచి త్ంటే నీ

నిదురించిన నినన్ని పిలిచి

నుతిరగక

ంచిన రొకడు

య్ అడుగు

నెన్ల రాకుంటే అడుగు!!

చలిలో వణుకుతూ సమ్ నంలో

***

కాలుతునన్ ఏ చితిపకక్న ని దాద్మా

అని మధనపడుతునాన్డు.!
కౌముది
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త్ మూరి
త్
అవయ్క
ఎవని చేదోయి నించి ఈ మ

సనాయ్

ందర జలపాతాలు

ల ఖరా లనించి ంద చరియల జాలు రె ?

ఎవని

హలు ఈ సపత్ దీ ప వ ంధరని సృజియించె ?

ఎవని అనంత జాఞ్నశకిత్ సర మాన ళికి

బుదిధ్ నొసగినీ జగతి నడిపె ?

ఎవడు తన అజాఞ్త శకిత్చే ఈ భువన హమ్ండమెలల్ పుప్ ?
ఎవని లుగుచేనీ తారకా చం

సర గోళములనిన్ లిగి పో
ఏమాయచే మనకు తోషణ్

నుభ క దయ్మాయె ?

?

రయ్ స త

డె వృదుధ్ల పండు నొసబొమల నక దాగియునన్

ఆ ద్తా పూరిత మమతల వృదిధ్ జేయు.

ఎవడు సర కరమ్ కరత్ృత ముల కధినేత ?
డె సర ఫలభోకత్ృత ముల దాత

ఎవడు పంచకో తమ్క మాన ళిని సృజియంచి
తోడుగా పాంచభౌతిక
ఎవడనామయుండు

మ్ండంబు కానుకగ నొసంగె ?

గామగోచరుండు ?

ఎవడు సర జఞ్ండు సర శకిత్ సమని తుండు ?

ఖదు:ఖాదులెలల్

సరై శ ర నియుకుత్ండు ? సర మును
నామరూపర తమా మ

ఏ ఐం జాలికుడు ససయ్ య్మలం న

తనయ్ శకిత్

ంచు డు ?

జీవ జగదీశ ర పుటిగా భా ంచు మూరిత్.

పంటపొలాల, వనాలనెలల్ సృజియించి ఇచెచ్ ?

జనన,జీవన. మరణాల మూల కారణముమ్ తానె

ఏ మాయా తన హసత్ముమ్నూచి

పేరు, ఊరు లేని ని పేరు పెటిట్ పిలువజాల

ఎవని కృపచే ఉదయాసత్మాలలో

నేనె నా శరీర దేవళముమ్ డి,

నినొక

ళయ జంఝామారుతముమ్ పె మన ?

పూల సనలతో చలల్ని పిలల్

ఎవడు చినాన్రి పాపల బో న

హముమ్గా మలిచి పూజింపజాల

ని నశరీరు, గుడికటిట్ బంధింపజాల

యు లు చె ?

ఆ అవయ్కత్మూరిత్లో కలి పోదు కలి

ల కారణంబు ?

ఈ

ందర కృతినెలల్ తానుగా తలపో

తిలకించి తరియింతు నెపుడు.
***
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ఒంటరులం కాలేం- కర
ల్ పాలెం హనుమంతరా
1

6

అనుకుంటాం కానీ ఎవరమూ

కనీన్ నా ఒంటరిగా వదలుతుందా!

ఎపప్టికీ ఒంటరులం కాము

చెకిక్లి తడి కాకుండా

చెలిమి హసత్ం ఉండనే ఉంది

2

పూల మీద నడు త్నాన్

7

పాదం కందకుండా కింద

చీకటి చింతలో

అమమ్ అరచేయి అడుడ్ పెడుతుంది

అరథ్భాగం

అదద్ంముకక్లా

౩

ఉటిట్కెగిరేటపుప్డు
రెకక్ తెగి- ను

పకక్లోనే పకక్న
పడకుండా

8

నానన్ నీడ పహరాగా నిలబడుంటుంది

అమా సయ్ నాటి
నెన్ల ఊహలా

4

పిలల్ల గోల

తోబుటుట్ లు

తోటి చేపలతో

9

బతుకు తొటెట్

చా తో అంతా ఐపొయిందనుకోడం

ఈత కొలనుగా ఎపుప్డూ సందడే!

5

నీ రాలి పడే న

భం కారుడ్ పడితే

మరో ఆట లేదనుకోడం
లకు

10

ఒడి పటిట్ ంటబడే లోకమో!

అనుకుంటాం కానీ ఎవరమూ
ఎపప్టికీ ఒంటరులం కాము
కాలేం

కౌముది
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సంకా
ర్ ంతి కాంత

ఉమాభారతి కో

సంపదలు అందించి

ప పు కుంకుమల తోడ

బంతిపూల న

అలుల్ళళ్ ఆగమనాలకి

ఆనందాలు పండించ

ముతైత్దు లతో చేరి

లతో

ఏతెంచె సం ంతి కాంత

ఆ

మంచుపూల పలల్కి మీద

నాలు పలికింది

గొబిబ్ళళ్

లుగులు రజిముమ్తూ

గౌరమమ్ని

పుడమిని నిదుర లేపింది

పూలుంచి
ంచి

డుకొనే కనెన్లను

అనున్లమినన్ సం ంతి కాంత

మన రా దీ ంచింది

ఆమె నడయాడే దారి పొడ నా

నగ లతో కుశలమడిగి

అమె కదలాడే

డ

డలా

చూపులతో

అంబరమంటె సంబరాలు

దతీరిచ్

భాగాయ్ల వరాలిచిచ్

పలెల్ పండుగ సరాగాలు

గిపోయింది సం ంతి కాంత

కువ జాము లుగులోల్

ముతాయ్ల ముగుగ్లు

రి

***

ంది

గొబెబ్మమ్ల వరుసలు పేరిచ్ంది

చినాన్రులతో ఆడిపాడింది

కౌముది
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నాలుగు కాళ
ల్ గది

డా|| కె.గీత

నడిచే నాలుగు కాళల్ గది నా చుటూట్-

మన

చుకక్ మీద పడని లుల్వ

కారు అమామ్లంటే జాఞ్పకాలిన్ అముమ్తునన్ బాధ-

రాళుల్ మింగే సంధయ్

రుయ్ణీణ్

రేపెవరిదో!?

ననీ

నకిక్ పారిపోయే చెటల్ వరుసలీన్ మారిచ్ మారిచ్ దరి ంచేది

మండు స లోనూ చలల్ని తెమెమ్ చుటుట్కునేది

వణికించే చలిని దరిచేరనివ కుండా చచ్ని కౌగిటోల్ దాచుకునేది
ఈ గదిలో ఎనెన్నిన్ జాఞ్పకాలు!!
కేరింతలు, న

లు, దు:ఖాలు, కోపతాపాలు....

కాలికింద ఎంత తుడిచినా పోని ధూళి కణాలాల్రి

రి

న ఊరుల్ చుటీట్-

గులు దాటీ-

నా నాలుగు కాళల్ గది చ ం ముందు కూరుచ్ంటే

పంచానిన్ నడిపే చుకాక్ని చేతికందిన గరా తిశయం

ప పాపని హతుత్కునన్టుల్ మానురాగం

రోడుడ్ మీద పరుగెతేత్ రెకక్లేల్ని తూనీగ-

నాయాసంగా మో కెళేల్ బంపర్ బర్ రథం

చినన్ గీత పడినా మన
కాసత్ బురదంటినా

త్నన్ దు:ఖం-

రూలు , న్ ల చిరు ములుల్లు

పె లు, సరీ ంగుల ల వడిడ్ంపులు లే క
గెతేత్

ఫిక్ జాం, కండ్ గేరుల్ లే క

అయినా పాపం- యం ం కదామన

లేని మని

నా దాసయ్ం చే త్ంది
ధేయ పడలేదు-

ఢీ కొటిట్నా, చటుకుక్న అమిమ్ పారే నా కికుక్రు మనదు-

దూరం- ఇటేట్ దగగ్ర చే

ఎందరి నా

నడిచే నాలుగు కాళల్తో ముడి పడి ఉనన్ అనిన్ బంధాలిన్ లం

ననున్ వదిలిపెటొట్దద్ని

కొందలు కోనలు పయనించి
బ

గోడలిన్ తడిమి మురిపెంగా చూ కునన్ నా గది

గాయ పడదు- గాయ పరచ్దు-

ఎటు తిపిప్తే అటు తిరిగే వటిట్ యం ం కదా!

నేను గదిని దూరం చే కునాన్

బరు గా నా గుండెలో పరుగులెడుతూనే
ఇపుప్డు నాలుగు కాళల్ గది నా లోనే

మీద పెదద్ మచేచ్-

న్నించాలని దేధ్-

ంది

ందెందుకో

***

కష్ణం నాలగ్వ సమా శంలో చది న క త
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వదే
ద్ వదు
ద్

డా. నారాయణ గరిమెళళ్

కొని మరీ తెచాచ్క

శతాబాద్లుగా,

అణకువగా పడి ఉంటుందంటే

పొటట్న పెటుట్కుంటూనే ఉంది.

ఏ మారుమూలో

పేలిన తి

ఎవరు మా ం దానిని నమేమ్ది?

తరగతి గదులోల్ నా

నిమా- లు లో నా

బుసలు కొటిట్ కాటే బులెల్టల్ని

పదిమందీ గుమిగూడే

లోలోపలె లోడు చే పెటేట్ కుని,

తన ఉనికిని పదేపదే బయటపెటుట్కో లని తపించే

'అ ం

మూరత్నో,

కారుణయ్ మాతనో' కీరిత్

ఎవరు నముమ్తారు?

త్ దండకాలు చది తే మా ం

తుపాకీ తనను తానొక

ధుజంతువని ఎపుప్డూ

కొనన్ందుకు ఉనన్ందుకూ ……

నిరల్కష్య్ంగా, కిరాతకంగా క తీరా పేలింది.
చనిపోయిన ఇళళ్లోల్
ఒక సమ్ కే

తుతుత్నియలు చేయాలనే అనుకుంటుంది

కారం చే కుని

సమ్ నాలకు కొతత్ బాటలు యాయ్లనే అనుకుంటుంది

అనేక సమ్ ల పాటు కోలుకోలేని
బ

మతులుగా ఇచిచ్ంది.

దాలను

ఆ తుపాకీ వదుద్

మదిలో, గదిలో, మారెక్టల్లో ఎకక్డా కూడా….

తి సమసయ్కు పరి క్రానిన్ ,

ణం మనగలగాలనుకునేంత కాలం

పేలడంలోనే కనుగో లనుకుంటుంది

తుపాకీ వదుద్….వదేద్ వదుద్.

తీ తయ్పు మనో కారానిన్,

బులెల్టుల్ కురిపించి మా మే తీరుచ్కో లనుకుంటుంది.

కౌముది
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ఎపుప్ నా ఎకక్ నా…..
నిరూపించుకోలేదు.

తుపాకీ ఎపుప్డూ తుపాకీయే….
ఛి నీన్, చిఛ్నాన్నీన్

ంగణమే నా

దాని కంటికి ఆకలి తీరుచ్కునే దికలాగే కనిపి త్ంది

అటెన న్ లో ఉండాలని ఉ ళూళ్రే,
దానిని

రీ
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నేల సత్ంభించె

మంత కాలమందు

చలికి గడడ్ కటెట్ను జంతుజాలమెలల్

థ్ణు పోయె మనల తనయ్మెలల్

ఎదురు చూతుము చచ్ని ఋతు
మము రా లు రా

కొరకు

యిలను నిండె

తలమమ్యెయ్నెలెల్డ చెటుట్ చేమ

తలమమ్యెయ్నెలల్రి చితత్ములును

ఎదురు చూతుము చచ్ని ఋతు

కొరకు

చలల్దనమది కదలి యెచచ్టికొ చనును
కరిగి

మరా లెచటికో తరలిపో

అలరు బాలలు మేలొక్ని యా లించు

కనులు తెరచి తుమెమ్దలు రెకక్లు దలుచ్
కదలిపో నెటకొ చలికాలమెపుడు

వచుచ్ నన్ంటి చచ్ని
మన

యు పుడు

ని త్జమౌ రోజు మరలిపో

ఎదురు చూచిన రోజు తానెదురు వచుచ్
కషట్ములు కలతలు

గు గతము పు

ఖము సంతోషములకిల చోటొసంగు

రా యెలల్ను చీకటి రాజయ్మేలు

లుంగులు కనప్టుట్ కువందు

కౌముది
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మగ డు మూగ డ తునాన్డు
రేశ రరా

ఎమ్

బు లో
పాత న్ లు
పరిమ ంచినపుప్డు
మగ డు

గ డ తునాన్డు!

పేగుబంధం
పోగుబంధంల
ఆ పతయ్పు పోరులో
తనదెపుడూ ’
మగ డు

’ పా యినపుడు
గ డ తునాన్డు!

మగతనమని మురి పోయినా
నితయ్ం బానిసత పు అడుగుజాడలలో
పయనమయినపుప్డు
మగ డు

గ డ తునాన్డు!

పుటిట్న బంధాలనీన్
చితాత్నీన్, తాత్నీన్
మగ డు

ం చే నపుప్డు

గ డ తునాన్డు!

పెరిగిన బంధాలు
ప చ్మంలో రపడినపుడు
రకయ్ం వృదాధ్ మంలో టలు
మగ డు
కౌముది
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త్నాన్డు!!
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చెటూ
ట్ - మని
చెటుట్ మని ని బుదుధ్డిన్ చే ంది
మని చెటుట్ని రకత్ంగా మారాచ్డు
లు న తరా త తం
ఓ చెటుట్ జీస ని మో ంది
మని మో కూలుతునన్ చెటుట్ బాధనూ ఆలోచించడు!
చెటుట్ కూలిపోతునన్పుప్డు
దాని గాయాలు ఆకాశంలో నమోద తునాన్యి
కొనిన్ మే

లు కనిప్ంచకుండా పోతునాన్యి

యామిజాల జగ
చలల్గాలిని చే చెటుట్ సప్ృ ంచినపుప్డు
నీ భారయ్ను అనుకునాన్ ?
పు

లను రాలిచ్న చెటుట్ నినున్ ఆనందపరచినపుప్డు

నీ పిలల్లను అనుకునాన్ ?
ఇపుప్డు చెపుప్ నీ తలిల్నీ , నీ భారయ్నూ , నీ పిలల్లీన్
ఒకే సమయంలో
ను

హతయ్ చేయగల ?

ఒక చెటుట్ నీడలో ఎందరో దదీరుతారు

ఒంటరితనం?

మని నీడలో కనీసం ఆ మని కూడా ద రలేడు
చెటుల్ నీ

సను

***

జోయ్త న్ తీరాల
థ్

ం చే త్యి

మని మో చెటల్ గాలిని కాలుషయ్ం చే త్నాన్డు
జంతు ల

నా ఆలోచనలు నా ఆ

వరంలో

లు

నా అనుభ లు నా అనుభూతులు

చెటుల్ భయపడకుండా ఎదుగుతాయి
మను ల అడ లోల్నే
చెటుల్ భయంభయంగా పెరుగుతాయి

గెలిపి

త్ ఈ

న

త్ ఓ

ఓదారు

త్ ఓ

రి, గేలిచే

త్ ఓ

రి

రి, నడిపి

త్ ఓ

రి

రి, ఓడి

త్ ఓ

రి

తికష్ణం నా నీడలేల్ ఉనన్పుప్డు

మని

ఇక నా జీ తంలో ఒంటరితనానికి చోటెకక్డ?

ఎపుప్ నా ఆలోచించా ?
కొమమ్లు చాచి చెటుట్ నినున్ మతో పిలిచినపుప్డు

***

నీ కనన్తలిల్ని అనుకునాన్ ?
కౌముది
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త్ వడమాని
మణిమూరి
ల్

మృతోయ్రమ్ః అమృతం గమయా!!
నాలో కి నేను తొంగిచూ ను!
అదుభ్తం మ దుభ్తం!!
నాలో నేను ఎనన్డు చూడని ఒక మ కాంతి
ఎంతో ఉజజ్ లంగా

కా

త్ంది!

నాలో నిపి త్ంది ఎనన్డూ నని ఒక అపూర గానం
అది ఒక ంత అనుభవం!
నా దేహం దూదిపింజ కనాన్ తేలికగా ఎగిరిపోతోంది
అనంత

శ ంలోకి ఆకాశం లోని మేఘంలా!

నాలో ఏమిటి ఈ కొతత్ ఉతా హం, ఏమిటి ఈ ఆనంద

ల!

ఎందుకు ఇంత పరవశం!?
కొండలు ,కోనలు, నదులు, లయేళుళ్ దాటి
నా

దీరఘ్ యాణం అలా అనంతంగా

కి

గుతూనే

గిపోతునాన్ను!
ంది!

నాకు ఆకలి లేదు ,దపిప్క లేదు, అ ంతి లేదు,
దుఃఖం లేదు భాధ అంతకంటే లేదు!
ఎకక్డి దాక ఈ అంతు తెలియని అనే షణ,అంతటా
ఆ

నయ్మే

నయ్ం లో నే నాకు ఏదో ది య్నుభూతి కలుగుతోంది

సమసత్ తిమిరాలును హరించే అఖండ జోయ్తి కనిపి త్ంది
అంతటా ఆ జోయ్తి స రూపమే, తెలల్గా లుగులు చింది త్
అంధకార బందు
మ మంగా ఆ మ
ఆమ

న ఈ జీ తమ్కి లుగు నిచేచ్ ఆ పరంజోయ్తి దగగ్రకి
జోయ్తి లోకి

లుగు పుకి అలా

గిపోతునాన్ను

“ఓం! అసతోమా సదగ్మయా!
తమ మ జోయ్తిరగ్మయా!!
మృతోయ్రమ్ అమృతం గమయా!!!
కౌముది
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ఓ మన

రాళళ్బండి శ ర్

ఎలల్లు లేని యాణం నీది

కానీ ఇపుప్డే తెలు త్ంది

ంఘిక హదుద్లిన్ చెరిపే

భా

మాజిక గౌర నిన్ పకక్న పెటిట్

అనుభూతులిన్ కూడా దుచే

నేను నీ ంట రాలేను

నా పంచానిన్ చినన్ది చే నని,

ఆశల హరి లుల్

ఆ

ఊయల లూపుతా ,

ను

,

ఎంతదూరం పరుగులు పెడతా
భా

పంచే చినన్ చినన్ ఆనందాలకు

దూరం అయాయ్నని !

నీ ఊహలకు పగాగ్లు యకపోతే
ఎకక్డ పడదో త్

దనలిన్ ఆ రి చే

కలలిన్ ని పుచాచ్నని ,

ఆనందాల డోలికలలో
స రగ్పుటంచులు చూపి త్

లతో పాటు

నీతోడెంత లువందో ను

!?

లేనపుడు

తెలి ంది!

!?

ఈ రి దగగ్ న నినున్ మళీళ్

ల గారడిలో

దూరంచే కోలేను!

బాధయ్తలను మరిపి త్ ,

మన నన్ మని గానే కలకాలం

కెరటంలా ఎగ పడతా

పయని త్ను!

పాలపొంగులా చలాల్రిపోతా ,
పరసప్ర రుదధ్ భా లతో

***

సతమతం చే త్ ,
అందుకే నీకు దూరం జరిగా !

కౌముది
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పి. ణి

బ
తుకు పోరాటం
ర్బతుకు
ఎరుపెకిక్న కళుళ్ చీకటిని చీలుచ్తుంటాయి
చీకటికి అల టు పడిన కళుళ్
నీడల గుండెలిన్ తడుముతూ ఉంటాయి
యపడే చేయి కనిపించదు
పోరాడే శకిత్ అగుపించదు
కష్ణ కష్ణం సమసయ్ల

డిగుండాలే!

ఎపుప్డు ఊడిపోతాయో తెలియని ఉదోయ్గాలు
ఎనిన్ పనున్లు మో త్నాన్మో తెలియనిఖరుచ్లు
పేదరికపు సరే లో మన

టా ఎంత

ఆరోగయ్పు సరే లో మన భాగం ఎంత
నిరకష్రాసయ్తా సరే లో మన
ధనికులకి, మోసగాళళ్కి,

తం ఎంత
ందరీమణులకి

అనిన్ంటికి కొలమానాలునాన్యి
కానీ,
మానయ్మాన డి జీవన మాణాలకి కొలమానాలెకక్డ?

*****

కౌముది
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ఇరుల దాగిన పూ లనరయునెవరు?
అడ

మన
మన

గెడు లయేటినరయునెవరు?

లోతుల పాటల నునదెవరు?
లోపలి కనీన్రు కనునదెవరు?

భూమి కంపించి సం ముల్ పొంగెనిపుడు
యుగయుగముమ్ల పర తమొరిగెనిపుడు
తలపులనిన్యు తెగెను నా తలపునుండి
తలపె తలపులనెలల్ తా నులిమి చె
ఎనిన్

మములు రి నో యిట! మరెనిన్

వలపులు రి నో! ఎనిన్ తలపులెడద
మాటున పవలు రేయియు

గెగ్నో! గ

తించె కాలము సప్ృహ గతియించిపోయె
ఇలయు నెలయును గలదాక నిలచునంచు
యి నోళళ్ను వచియిం

మ గూరిచ్

ఆదిమధాయ్ంతములు లేనిదేది యంచు

సతము తలపోయుచుందు జీ తము గూరిచ్
గతములోనికి జారిన గాథ నాది
కనున్ మరగెడు ధరపరాగముమ్
నేల బడి వర పు నీట తడి

లె

ఎండుటెదను తిరిగి జనియింపజే
*****

కౌముది
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మాయ కా లి

భది
ర్ రాజు ర్ ని

అకుక్నచేరిచ్ లాలించే U మూరిత్ ,
అమమ్ అనే భావంగా మిగిలే కల అనన్ నిజం అడాడ్లనాడే తెలు త్?
చేయిపటిట్, అదుగులేయటం నేరిప్ంచే మ

నన్త మూరిత్,

నానన్ అనే జాఞ్పకంగా మిగిలిపోయే అనుభూతి అని
డిలో, వలపు నీడలో ఉయాయ్లలూగే దంపతులకు

ము రుకోచేచ్ ముసలితనం కిక్రి త్ందని ముందుగానే తెలు త్?
జాఞ్పకం ఉనన్ంతకాలమే జీ తం నిజం ,

చూచిన "నిజానిన్" అంతలోనే మరఛి
ఆ థ్ పంపకాలోల్ కోరుత్లకేక్కేక్ లా చేయగల మాయలాడి మాయ.
" నిజం” , దాకిష్నయ్ ర తమయిన కాల స రూపం
"నిజం", తటుట్కోలేని మ గిన్ గుండమయితే ,

అంత మాయే ...అని ముందే తెలు త్?
జీ తపు డుకల

మాయ.

మాయ ఆశ అనే బొమమ్నిచిచ్ భయం బాపే నేసత్ం

జాఞ్పకం న ంచిన నాడు అంతా మాయయే ,
ఈ నిజాలు తెలి

“నిజం” తెలి ఆరు ఆరు బిలియనల్ బిడడ్లను కనగలిగే శకిత్ నిచేచ్ది
తం తలకు కొరి పెటిట్ ఇంటికివచిచ్ ,

చినన్నాడే తెలు త్?
వయ

సవ దనలో నరకానిన్ చూచిన U మూరిత్,

యాయ్లలూగుతునాన్ము

ఎలా?

ంతనము గూరేచ్

మ బిందు

మాయ.

మాయ లేని జీ తం అన త్ యా లేని సరజ్రీ లాంటిది.
అందుకే ,.....మాయ కా లి.

చీకటి చూ భయపడే బిడడ్కు కథలు చెపిప్,
లాలించి భయం బాపె తలిల్లా,

****

తెలి న నిజానిన్ తెరమాటున దాచి మనిన్ఓదారేచ్ చలల్ని తలిల్;
మాయ.

కౌముది
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ఖదుఃఖాలు
దో
ర్ ణంరాజు ర్

దీపవనిత

ంకటేశ ల్రు

అందమా! ఎనాన్ళుల్ంటా !

చికక్టి గాఢాంధకారంలో

పరువమా! ఎందాకా వ త్ ?

మినుకు మినుకుమనే దీపం

అందచందాలతో

కాంతి కలిగి త్ంది

పు ప్ంచే పరువములో
ఆగుతుందా కాలం! ఉ

ంతి తొలిగి త్ంది

!

చికక్ని వతిత్తో , చకక్ని భకిత్తో

పరుగెడుతుంది
మోహమా! వదలనిది
దాహమా! తీరనిది
కలలు కనే వయ

మరి!

కరిగి త్ంది

మెపిప్

త్ నపిప్

త్

అనుబంధాల ఆతీమ్యతలకు

కలలు చెదిరితే

అనురాగాల సంబంధాలకు

కారు మేఘాలు కముమ్తు ఉంటే
కృతి లయ తాండవము చే

గరంలో

కుటుంబ వయ్వసథ్లో మురి టిది U!

లిగే పోతుంది వృధాధ్పయ్ం

తో నిలు త్ంది నీ కలు త్ంది

త్ ఉంటే

సమాజ జీవనంలో సంపూరణ్

పొగిలి పొగిలి ఏడు త్ంది జీ !

దాతో!

మగువ తోడుతో జీవనం

దూరము ళిళ్

మనుగడలో నందనవనం

ను తిరిగి చూ త్!

అహంకారం ఎగజిమిమ్నపుడు

ఙాపకాలు! అనుభూతులు!

ఆతీమ్యత అడుగంటినపుడు

ఖ దుఃఖములు

చలల్ని మాటలతో మెతత్ని సప్ర లతో

స యంకృత న చేతల రాతలు కదా!

ఆశను రగిలి త్ంది ధాయ్సను పెరిగి త్ంది

****

దీపం వంటి U యింటికి దీపం!!
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తళుకు తళుకు మనే U

సంతోషపు కాంతులలో

అనుభ ంచే

రగిలి త్ంది

చకక్టి సం ర

యిగా ఉండిపోతుంది ఆమని

సమయముతో

తేజ

మెరుపులా లుగులా మెరి టిది దీపం!

కాలం కల వచిచ్ కలలు పండితే
అలాగే

చావలి జయ
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క గాయగా రాలకు

కర
ల్ పాలెం హనుమంతరా

దీపంబుడిడ్ లోపలి మ

రాణిగరభ్ంలో పడితే రాజయోగం

రా

దోమగుడుడ్లో చేరితే మురికికూపం

ఇంటిని కాపలా కా నందుకు

నలు

చేతిలోలేని పరమరహసయ్ం అది.

పగలు
తొడిగిన భుజనకష్ ం.

చేతిలో బతుకు లేకపోతేనేమి
బతకడం మా ం చేతిపనే!

బెరడుకు గాయమయిందంటే
చెటుట్

రాజెవరో నందెవరో

చినాన్రి ఏ సృ ట్కో

చివరిదాకా తేలని ఆటలో

గోజు యం చే నటుల్.

నీకు ను

ఔటవడమేమిటి!

ఎనిన్మారోల్డి
ఏ కాగితం

ఎల ట నిలబడాడ్

ఏ చితుత్బుటట్ నుంచీ

గెలుపు పిలుపు కోసం

బజారు కాలువలోకి పారుతుందో

ఎదురు చూడటమే బతుకు.

ఏ రుబుబ్రోటోల్ చేరి
బుటట్బొమమ్ కంటిపా మెరు త్ందో!

పంచభూతాలు ఎంత

రమి త్

ఎవరికి తెలు !

అమమ్కడుపుకాయగా

కరమయాయ్మో!

గెలమధయ్నుంచీ అరాథ్ంతరంగా తెగి
మేడ దాకా మెడ నికిక్ంచి

కనన్ బొదె కడుపు కోయడం అనాయ్యంరా నాయనా!

చందమామ అందాలని బంధం చే
కొబబ్రాకు

కారణం లేనిదే ఆ నా పుటట్దంట

ఏ బుడోడ్డి నోట బూరాగా మారుతుందో

ని క్రణంగా క గాయగానే రాలకు!

చీపురుకటట్ ఈనెలా మారి
దుముమ్తో పోరుతుందో

****

ఎవరికీ తెలీదు.
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నీదు జాఞ్పకముల గూరిచ్ నినున్ గూరిచ్

యబూనుదు పాటలు పదయ్ములును

అకష్రములనిన్ తారుమారగుచునుండె

అరధ్ములు లేక పదములు వయ్రధ్మయెయ్
పిచిచ్ గీతలు

యుదు న లు

సప్షట్త న యించిన మనోఫలకమిదిద్
తెగెను దారులనిన్యు తీరుతెనున్ లేక

తిరిగి కలయును గమయ్మదృశయ్మగును
ఎపుడు నీ దారిలో పయనించుచుందు

ఎపుడు నా మారగ్మున చరియించుచుందు
తెలియనేరని సందిగధ్వలయమందు

అటునిటును డలక తిరుగాడుచుందు
ణమెలల్ను మకరప్ణము చే

తుకదెలల్ను నడిచి నీ పథమునందు

బరగుచుందును మధురానుభవమునందు
కనగనేరను నా న గమయ్మేదొ

తెగిన దారులు సరిగ సంధిలుల్నెపుడు?

తాయ్గములు కాక కలుగు కయ్మమ్దెపుడు?
మారగ్ములు కాకనొకక్టే మారగ్మెపుడు?
మన లొకటి

మను మరచుటెపుడు?
*****
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మరణం ఓ కామా
నాకు శబాద్లు నిపి త్నాన్యి

లిపి మలా
ల్ ది
ఏకాంతం నాకు

కాని మాటాల్డలేక పోతునాన్ను,

ఐనా ఈ గాయం మానదు

మను ల తాకిడి తెలు త్ంది

కం లో మునిగిపోయి

కాని చూడలేకపోతునాన్ను,
పెదాలు మూతపడాడ్యి

ఉదయానే నినున్ తాకే

ఆరత్నాదాలు నిపి త్నాన్యి
త్నాన్యి

రయ్ ర మ్ గా మారి

ను

ఆ

దించే పూల పరిమళానైన్

ను

నడిచే దారి పకక్న గడిడ్ పూ

నీ కనున్ల తడి తుడిచే చిరున

అగిన్ లో దహనమయియ్

న తా!

కరిగిపోయే కలలా కాక

గంగ లో తడి పోయా
నీ లాలి పాటతో జో కొటట్

నయ్ం లో కలి పోతునాన్ను

కళుళ్ మూ కుంటె కనిపించే చీకటిలో ఒక చుకక్గా మారి

పళుల్ బిగు కు పోయాయి
కనీన్టి చుకక్లు సప్రి

హం చేయదు

నీ

!?

సలో కలి గాలి తరగ

నా అంతయ్ం తరు త కూడా జీ

త్ను ..!!!

****
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జీ తం

దో
ర్ ణంరాజు ర్

ంకటేశ ల్రు

నా జీ తమొక తెలల్ తెలల్కాగితం

వయ్కత్౦కాని భావ౦ అవయ్కత్౦

యడము నాకు రాదు

మాటలక౦దని భావ౦ అవయ్కత్౦!

మరకలు రంగులు నాకిషట్ము లేదు !
లోని తెలల్దనం - మన నా ల్ద పరచే వలపుధనం

నాకెంతో ఇషట్ము
జీ తాంతము తెలల్కాగితం తెలల్గా ఉండిపోతే నాకు చాలు!
నేను రాయి రపప్గ ఉంటానని కాదు దాని అరధ్ం!

వయ్కాత్వయ్కాత్ల సమేమ్ళన౦ మృదుమధురస౦భాషణ౦
భావ రూపయ్తకు, వయ్కిత్త కా నికి అది అధార౦
ఆతీమ్య కరచాలన౦ ఒక అవయ్కత్భావ కటన౦
చనుబాలనుతాగే ప పాపను నిమిరే తలిల్భావ౦ అవయ్కత్౦
య౦ స౦ధయ్లో

రాదధ్ంతం లేకుండా చెబుతాను అంతరారధ్ం!

గరతీరాన చిరుగాలి పలకరి౦త

అవయ్కత్౦,

దూషణ, భూషణ, తిర క్రములు

ఆకలిగొనన్నిరుపేద కడుపుకి పటెట్డనన్౦ దొరికిన కష్ణ౦

శరీరానికే గాని ఆతమ్కంట గా!
కరమ్ నాది కాకపోతే య

డా.జయంతి రమే
భాష, భావవయ్కీత్కరణకు మూల౦

దాని ముతాయ్ల సరాలు

మలెల్ పూ

త్ ం
అవయ్క

ఆ ఆన౦ద౦ అవయ్కత్౦,

య ఏమ తాయి?

కర కాలాన బీట రిన భూమి కురి చిరుజలుల్కి

నా కాగితం తెలల్గానే ఉండిపోతుంది !!

పుడమితలిల్ పులకి౦త అవయ్కత్౦,

తీరమెకక్డో తెలియని పడవ యాణం !
తీరమెందుకు? పడవ ఎందుకు? యాణమెందుకు?
ఆశ లేని జీ తం అందుకోగలనా?
నేను ఒంటరిగానే వచాచ్ను అను జనమ్ సం క్రముతో !
ఒంటరిగానే డతాను ని క్మ కరమ్లనొదిలి !

మన పలికే అవయ్కత్రాగమే మౌనరాగ౦
వస౦త కోకిల గాన౦ మరుమలెల్లు రి కాల౦
రజాజులమలయ సమీర౦ వయ్కాత్నికి అతీత౦ అ౦టూనే
వయ్కత్౦ చే త్౦ది ఎ౦తో
…………….అదే అవయ్కత్౦.

చరిత ముగు త్ంది

****

చరితారధ్ం ఒక కంకణము!
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ఆలోచనా లోచనాలు

సమిధ

యామిజాల జగదీ

మలా
ల్ ది ర్

ఆలోచన

ఏ గతి పథానికి ఇది

ఏఏ నాలుకలను

ఏ పురోగతికి ఇది నిదర నం!?

ఎవరెవరు ఎరుపెకిక్ త్రనేమో

అరాచకపు నీడలోన మని నడత

తీగల తీ సమా శంలో

గతి గతిన మని భ త

తమలపాకులు!!

నీళల్ను

అడుగడుగులో ధ ంసం
కృతేకాని, కృతి రూపున ఆడదే కాని

ప
ర్ శన్

మన డే కాని, పరాయి

లోల్ నింపే

మంచి పూత పూ కునన్ షపు న

మరి దాహం తీరాలంటే

లను

గురిత్ంచలేని అమాయకత ం

కాకులు , పిచుచ్కలు

అమాన యత ముందు తలదించుతూనే ఉంది!

ఏం చే త్యో! ఏమౌతాయో!!

అమాయకులను బలితీ కుంటూ
ఆకరణ్ భుజాలను చాచి

సందేహం

తన ప కోరలోల్ సమాజానిన్ బంధి త్ంది

ఏదో మరణ రత్ నన్పుప్డలాల్

పాశ క ఆనందం!

మనం బతికునాన్మా అనే సందేహం

సర అనరాథ్లకు మూలం

బతికే ఉనాన్ం కదా అనే సంతోషం!!

రథ్మేనని

తెలు కోని మని

జాబితా

తాను రగిలించిన మంటలలో

అకక్డితో ఆగిపోతే

తానే సమిధగా మారుతునన్ దృశయ్ం!!

బా ండుకదా అనే చినిన్ ఆశ!!!

****

****
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మన కోరెక్ల కొలిమిలో ఎవ నా సమిధలే!

మను లు మూతలు పెటేట్ త్,

మృతుయ్

పానం
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ఆకుండి ౖ లజ

స వచేచ్ ంది
స వచేచ్ ంది..
ఎలకోయిల రా లను
ఎండల కర లాలను
తీ కుని తో కుంటూ
మండు స వచేచ్ ంది!
మామిడి ర లను
మరుమలెల్ల తా లను
పటుట్కుని నెటుట్కుంటూ
మండే స వచేచ్ ంది!
ముంజెల ముతాయ్లను
ముచెచ్మటల దా లను
దో లిలో నింపుకుని
వగరు

త్.. స వచేచ్ ంది!

వడగాలుల లీలలను
సంతపు

లలను

వడినిండా పో కుని
స వచేచ్ ంది!
కారపు ఉగాదిని..
రామ నవమినీ..
ంగా తోడొక్ని
స వచేచ్ ంది
మళీళ్ స వచేచ్ ంది!!
****
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నీ హృదయముననింకను నిలుతునేమొ!

రాలిపోయితినో వత రముల నుక?

గతములో జారిపోయిన సమ్ృతులవనిన్

ఎనన్డును నీ యెదను కదిలించ మొ!
ననున్ వదలి మిగిలితి ంటరిగ నీ
దూరతీరాననెకక్డో తోడు లేక

సప్ందనను మరచిన మానసముమ్ నీది
ణర త

దారి తోచని

తోచును కృతి నీకు
ంత యరథ్ముమ్ కాని

అంధకారముమ్లో తిరుగాడనేల?

కనులతో కాక కాంచుము మన తోడ
మన లో కనుగొందు నా మన

నీ

నా తలంపులు రాగజనయ్ములటంచు
తలపులే తుదకగును

సత్వములంచు

తరలిపోలేని మ నితయ్మమ్టంచు

తెలియు నాడునేడును నీకు తెలియు నాకు
భావములు లేని ని

ర జీవనమున

గతము మరపునబడి భా కనగలేక

గడపగానేల జీ తకాలమెలల్?

బరపుమీ లుగ్లను మన తుకులందు
*****
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త్ ని ఉదయం
తి మెత
నా గది కిటికీ నా మరో కనున్
నులి చచ్ని కిరణ సప్ర

కీ

కగానే

పూల చరణాలు కదిలి పోతుంటాయి
కువ పిటట్ కువకువ స రాల నదుద్తుంటుంది

కువ తెరలు తొలగించుకుంటూ

పూజా పుషప్

నేను చూపుల పిటట్ లేచిపోతాను.
గుతుంటుంది

పవన పకాష్ల మీద పాట తేలి పోతుంటుంది
అదిగో అకక్డ

కుక్

పునన్మి రా రాలిచ్న నెన్ల దారాలతో

మృదు పరిమళాల భాష

పూలమాల లలాల్లని చూపుల పిటట్

సనన్ కిలకిలల స రరాగ నేపధయ్ం

చెటూట్ చెటూట్ చుటుట్ చంచరీక

రా ంతా గాలికి అతత్రులు పూ న త పారిజాతం
వదలి ళిళ్న పచిచ్క మీది పాదాల పచిచ్ ము లను

కుమారంగా ముదిద్డుకుంటుంది నును లేత పవనం
ఎ మందారం

తారంగా కిరణ పానీయం

త్ంటుంది

పూల కల చెదిరి పోతుందేమోనని
కొమమ్మీది ఎల పరు ల గువ జంట
మెతత్గా ఒతిత్గిలి సరుద్కుంటుంది
చినిన్

సంచరి త్నన్ది

ఒక పదయ్ నా మొగగ్ డువకుంటుందా అని

నేలమీద తెల తెలల్ని ముగైగ్ పరచుకుంటుంది
ఉష

మ "కోమల స రాలు"

లలిత "రాగమాలిక"లౌతుంటాయి

రా నూరిపో న రహ య్లు లేత కబురల్ తుంటాయి
టిది మౌన వరాణ్ల

కనులు పిప్న ని గనేన్రు నీడలో

పూల "వరాణ్లు",

తి ఉదయం అకక్డ
ల ఆతీమ్య సమా శం

మి

రంగు రంగుల "అంతర"లను అందిపుచుచ్కుంటూ

కిటికీ రెపప్లు తెరచుకుంటాయి

పు

నాగరాజు రామ

రీడు చినన్గా భూపాల రాగాలు తీ త్ంటాడు

ఒకక్ గీత నా పూయకుంటుందా అని
ఉ !... మాటాల్డకండి
ప పదయ్ం

ణం పో కుంటునన్ది

సదుద్ చేయకండి
పాటల పుషప్ం పురిటి గీత
నిశ బద్ం

కళుళ్ తెరు త్నన్ది

మండి

తిమెతత్ని ఉదయం కనురెపప్ల కింద
క త ం కంటిపా కదలుతునన్ది
Silence Please
The baby is developing

కౌముది
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త మ్త్ జాగ
ర్ త్ త

రా ల పురు త్ త మరా

అరిచే కుకక్లు కరవ

అరిచినా కరవకపోయినా

కరిచే సృగాలాలు అరవ
అరవని కరవని

అనిన్రంగాలను ఆ మించే

నకాలు

అస య్నిన్ కలిగి త్నాన్యి

ఎకక్డా దొరక
కష్మించండి !! ఇది నినన్టి

న

బోధించిన నిజం

కారొప్రేట్ కబంధ హ త్లోల్కి

నేడు నంతా తారుమారయింది
ఇపుప్డు

జారి పోయే లు కలుగుతుంది

భుత కారాయ్లయాలోల్ అంతటా

ఆకి జన్ ,లాబరేటరీలాల్గా

ఎంతబడితే అంత

న

ఎకక్డ పడితే అకక్డ మే

పంచ బాయ్ంకు నిధులురానే

చపప్టుల్ కొటేట్ అదెద్కొచిచ్న కుకక్లు

ళళ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా

డి సభలో డిగా నినాదాలతో
టంగా

ధులు, నియమాలను రూపొంది త్రు కాచుకోండి

రే

నవ డం ఇక భాగయ్వంతులకే

అలజడి సృ ట్ంచే ఆందోళనల సృగాలాలు

పరిమితమయే లుకలుగుతుంది

ఎకక్డబడితే అకక్డ

త మ్త్ జా తత్

యేదిబడితే అది తినే , ధికుకక్లు

****

నితయ్జీ తంలో దర నమి త్యి
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ణాళికలొ త్యేమో

చిచూడండి

నేతల సంగాల సభలోల్

రాళుళ్ చెపుప్లు

ల కిల్నిక్ లు నగరాలంతటా
సత్రింపజే

కుకక్ల హడా డే

సరిపడని

కూడా ఇపుప్డు
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అంతరుమ్ఖం

ఎలా మరవడం!

రేశ రరా . ఎం.
కలల బూడిదను

జాన్ౖ
తనువంతా మేఘ

కనీన్టితో రంగరించి

డ్ కనుమూరి

తడిపిన కాలానిన్ ఎలామరవడం!

జాఞ్పక న రాగమేదో పదేపదే నబడితే ఎలా మరవడం!

కాలానికి వంతెన కటిట్నపుప్డు,
హృదయఘోష

కరుణించే కనున్లోల్ కదలి గిన అలలనీన్

పప్లేని భాష

కాగితపు పడవ న బాలయ్పు అడుగులనీన్ ఎలా మరవడం!

ఓడిపోయినపుప్డు,
అనిన్ సతాయ్లూ అరథ్ సతాయ్ ,

వలల్పప్ల పాటలలో కలి ఆడిన న్హహసత్ం

అనిన్ బంధాలు నిరభ్ంధా ,

సవ డిచే గాన

ను ంటే రావడం ఎలా మరవడం!

అంతర్ కష్ణకె
అంతరేన్ నిన్ తెరిచినపుప్డు,

చిరుజలుల్లలో ఏరిన ముతాయ్ల చినుకులు

ఆది అనాదిల

చెలిచెకిక్లి నడయాడి మెరవడం ఎలా మరవడం!

అనే షణ అంత న చోట
అంతరే ది అయినపుప్డు,

సంధయ్కెదు న చుటట్ం

లువల అగాధాలోల్

రా

డువని జాఞ్పక

లుసంధయ్లో వర ం
కువకెటో ళేత్ ఎలా మరవడం!

అలౌకిక లితి
మూలుగుతునన్పుప్డు,

తడిపొడి చినుకులోల్ తడబడు అడుగులోత్

మిధాయ్ లువల

కదిలే పాలరాతి లాప్నిన్ మరిపించడం ఎలా మరవడం!

ధాలు

కూలుతునన్పుప్డు
మదిలో అంతరమ్ధనం మొదలౌతుంది!

ఉరిమిన ఉరుములలో భయపెటిట్న జాడలు

అంతరుమ్ఖ

ఎదిగిన వయ

నేరిప్న రయ్పు మూటలు ఎలా మరవడం!

పత్ తనయ్ం
జాగృతమ తుంది!!.

కలలాగా

****

‘జాను’పాడేగీతికలోల్ మురి న అనుభ నిన్ ఎలా మరవడం!
***
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మములు

మము

యినెదను నింపి

మములు

మము నేడు

కరగి కల పోయిన టొల్ గతమునందు

గ లొలుకు

గతము కరుగదు కనున్ల కటుట్నంచు
మరలిపోయినదెటకొ

ఎకక్డను కానరాదొకక్
చచ్నౌ

మంత ఋతు

మపు తునక

యు ల నించు స యిది

వచిచ్ తాకదు తలపవనమొకటి

స ని డి ముందుకు డలజూతు

డలుచో కోరెద మరల చచ్దనము

అంతమే లేని వరుత్ల యానమిదిద్
కషట్

ఖముల డదీయ గలుగునెవరు?

ఈ దినము దాటి ముందునకేగగలము

చింత లేనటిట్ గమయ్ముమ్ చేర దలచి

ఎగుడు దిగుడును లేని చోటెరుగగలమె?
ఎకక్డునన్ది? ఉనన్

ంఛించునెవరు?

అలికిడనన్ది లేని నిశచ్లతలాన

అనుభవము

నయ్మానందమపరిచితము

ఎవ రును వ ంపని

కలతలుండ , కనరా

నయ్గృహమునందు
కిలకిలలును

*****
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మాటల తూటాలు

రాళళ్బండి శ ర్

అ తూటాలు, చురకతుత్లు

కళళ్లోల్ జోయ్తులు లిగి త్యి

కరక్శంగా

అ

గుండెను చీలు త్యి

కాంతిమయం చే త్యి

నెతుత్టిబొటుట్ ఒకక్ నా

! మాటలెంత శకిత్వంత న

అందలమెకిక్ త్యి

రాలకుండా

ఇల ఇం ణిణ్ చం ణిణ్ చే త్యి

నిలు లాల్ కుపప్కూలేచ్లా

నాయకుల నాలుకల నాటయ్ం చే త్యి

మని న దాగిన అహంకారానిన్

'ముఖ త్తి 'గా మోసంచే త్యి

అమోమ్! మాటలెంత పదు న

అ ఉ ప్రకాలు

' గాధ్నాలు 'గా మాయ చే త్యి

ప్రిత్దాయకాలు

అమాయకులతో ఆటలాడుకుంటాయి

నున్ తటిట్ మన ంటే ఉంటాయి

అబాబ్! మాటలెంత మభయ్పెడతాయి

గటిట్ తలంపుకు బాసటగా నిలు త్యి

నవనీతమౌతాయి మదిగాయాలకు

పటుట్ తపిప్న తుకులిన్

మ తలమౌతాయి గుండెమంటకు

దారికి మళిళ్ త్యి

మలయ సమీరాలౌతాయి

ఉనన్త ఖరా రోహణకు

అల న మన కు

పానాలమరు త్యి

కనీన్రు తుడు త్యి కరుణ చూపెడతాయి
ఆ ! మాటలెంత మృదు న !! ***
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పాఠ లల ౖ జె ళుళ్

జ లిత
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త్ కం
చేజారిన పుస

అకష్రం బాధ

అమూలయ్ తెరి
ల్

డా.నీరజ అమర ది
నీ చిరున

నోరు తిరగని నాయ్ ట్ లెటర్ అంటు
సప్సట్త లేని

నా మదిలో చిరుగంటలు

ట్పిడ్ లాంగే జ్ అంటు

మోగించింది నీ ఆపాయ్యత

పచచ్ని అకష్రానిన్ పచచ్డి చే

నాలో కొతత్ ఊహలకు

లకష్లు కురిపించే అకష్రాలిన్ కష్వరం చే

ఊతమిచిచ్ంది -

మేకప్ అదిద్, గొంతులో మికీ

నీ న్హం

రీమిక్ చే , నతిత్నతిత్గా, అమాయకంగా
ౖట్లి గా పలుకుతునన్ నేటి యువతను చూ
అకష్రం బాధపడింది.. !!

నాలో మరువలేని

తీపి భా లను నింపింది
నీ ఆరాధకుడిని చే ంది

నీ అభిమానిని చే ంది -

****

అలా నా మది పుటలు

నీ జాఞ్పకాలతో నిండాయి

సహ పూటల పుసత్క ంది!
తి పేజీ మధురమే !!

అందుకే

తి పంకిత్ని మళీల్ మళీల్ చదు కునాన్ను -

ముందు నుండి నకిక్

నక నుండి ముందుకి

చివరి పేజీ నుండి ముందు పేజీ వరకు
తిరగే చది ను

ఎంత చది నా ఎలా చది నా

సపత్స ర సరగాలాపనే !
కానీ లబ

కారం

పుసత్కాలు మారిపోతాయని
కొతత్

లబ

సరికొతత్ మాణాలతో ఉందని

నా పుసత్కం పాతదని చింపి పారే త్
ఆ పాత పుసత్కం.. నా మన

కౌముది
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నిషక్ మణ

నాదెళళ్ అనూరాధ
ఆ స

యంకాలం

అక మ్తుత్గా అతిథులాల్ వచిచ్న వర పు చినుకుల మధయ్,

ను

నేనూ అపరిచితుల

ఆకాశం కింద నిలబడినపుప్డు

ఎందుకో అరథ్ం కాని దిగులు !

అమమ్ మీద యౌవనారంభం నుండి తరచూ వచిచ్పోయే అలక
ఒక ఒంటరి తనపు దుఖం !
ఎవరు ను

ఇం ధను

?

నీ చుటూట్ చూ

కలు

రంగులిన్ ఒకోక్టిగా నీలోంచి,

త్ నిలబడిన ననున్ కమిమ్న అచేతనత ం !

త్ డిపోతునన్

తత్దనపు చూపుల మధయ్

అభావంగా ఉనన్ నీ ఉనికి !

చెలాల్చెదర తునన్ ఏడేడు రంగులిన్ పటుట్కోలేక ఓడిపోతూ

నీ నుండి చూపులు మరలుచ్కునన్ నం !

ఆ కష్ణాలు ఏదో అలౌకిక తీరాలమధయ్ కదులుతునన్టుల్
మరింత అయోమయంగా నిస

యంగా నినన్లుల్కునన్ చూపులు !

నీ అంద న కనున్లు నిండిన సమ్యం !
నా గుండెలిన్ండా

గా గుబులు రేపుతూంటే

చటుకుక్న మెటుల్ దిగి ళిళ్పోయాను!
ఇపుప్డు....

ఇనాన్ళళ్ సహచరయ్ం, ఇనిన్ గుసగుసల తాతప్రయ్ం, ఇనిన్నిన్ కోపాల నేపధయ్ం ,

మరెనోన్ ఆ

ల మాధురయ్ం !

నా తనాయ్నిన్ నా నుండి లాకుక్ని,

ననొన్ంటరిని చే ఇపుప్డే వ త్నంటూ ళిళ్న నీ అడుగులు !

ననోన్ జడుడిని చే త్నాన్ ,

ననోన్ తప ని కమమ్ని శపి త్నాన్
ఈ తప

!?

లో ననున్ సజీవ సమాధిని చే త్నాన్

పరుగున వచిచ్ గడడ్ కటిట్న తలాయ్నిన్ పగులకొటిట్
కౌముది
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అకష్రా

లేరుకుంటూ..

చలా
ల్ రామఫణి

ఇపుప్డికక్డ కోకిలలూ లే ; కాకులూ లే

, వసంతాలూ లే ,

జన జీవన నితయ్ యానానికి తీక న బ

లు - సంచార మానభంగ

ముకక్ంటి కిరణాలు మనమ్ధుణేణ్ కాదు అ ట్వ ణీణ్ వదిలిపెటట్డం లేదు,

వరుసలూ లే ,
లభయ్ శకటాలయాయ్యి,

ఆకాశంలో సగం - మానవజాతికి మానభంగ పరికరమయింది,

పరిసరాలే నా అతివ - చను కు అను న పరికరమేనంటూ జాతి జంతు బంధు ంది,
జంతూనాం నరజంతు

లభం !

అపుప్డు కోక లాగితే గుండెలు తీ నెతుత్రు తాగడానికి నేల కురుకేష్

ంది,

ఇపుప్డు మానభంగ తే పంచమంతా నీ పేరు ర వనితలా సమ్రి త్ంది,

పుర క్రాలు పుటుట్కొ త్యి - నీ ఇంటికి దే ధినేతలొ త్రు,
మానభంగంతో చచిచ్ అంతరాజ్తీయ ఖాయ్తి తీ కొ త్

నీ జీ తం నషట్పరి రంతో సరి!

కనన్ రికి,

ఇపుప్డు ఇకక్డ గుగ్పడకపోవడమే జయం! గుగ్లేకపోవడమే ర

నాగరికత నాశనానికి తత్నం

న

నాగరికతలనీన్ నారి తల చరితలే,

డిదే జయం,

రానికి జయ సంకేతం !

ఈ సంవత రం నాగరికతకు అపజయ నామ సంవత రం,
అనాగరికతకు ష బీజాలు
ఇపుప్డికక్డ జయోత

న షమ నామ సంవత రం !

లకు గుగ్ బిళళ్లు పీకే రు,

అమమ్కు, అకక్కు, చెలిల్కి ఆటోలోంచి దూకడం రాకపోతే -

కారు తలుపు తెరుచుకుని పారిపోవడం చేతకాకపోతే మానవ మృగాల ఆకలికి
ఆనందంగా ప పు కుంకుమలతో తిరగాలి న

ళుళ్ మిరియాల పొడి,

ర పోతారు !

కారపొప్డి ఎకక్డ దొరుకుతాయా అని అంతరాజ్లానిన్ జలెల్డ పటేట్ త్నాన్రు,
ఎందుకు జయ నామ అ

ట్తత్రాలు! జయజయ నినాదాల తిధ నులు!

బుదిధ్లేనితనానికా భుజకీరుత్లు !?

ఇకక్డిక తిరోజూ కృత నామ దినోత వమే !

తి సంవత రం కృత నామ సంవత రమే !

అమమ్లు, అకక్లు, చెలెల్ళళ్ చూపులోల్ ఇపుప్డు ఒకటే భావం - ముభావం, అపనమమ్కం,
ఎదిగిన కొడుకిక్ కూడా తలిల్ దూరంగా ఉండాలనాన్టట్ మను ,

మాన నిలో మృగానిన్, మాన ని లో మృగ ధరామ్నిన్ తెలి మసలకపోతే పుడుతుంది ముసలం!

దే కర ణకు దే లే నాశనమయాయ్యి - నాగరికతలే న ంచిపోయాయి ,
కౌముది
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చరి సృ ట్ంచిన ళెళ్ందరో చరి చెతత్ బుటట్లోకెళిళ్పోయారు,

ఎకక్డ Uలు మానభంగాలకు గుర తుంటారో అకక్డ రాకష్ లు తిరుగుతుంటారు,
అని పంచమంతా కటనలిచిచ్ మన జాతి వరత్నకు మాణ ప లి త్ంటే
ఎకక్డ నీ భగవదీగ్త ? ఎకక్డ నీ దాలు ? ఎకక్డ నీ ఉపనిషతుత్లు ?
మని ని మని మని గా చూడాలని చటాట్లు చే కునే
జయ నామ సంవత రమా! ను ం జయాలు తేగల

అమాన యతే అలంకారంగా బతుకుతునన్ మాకు,
నినున్

థ్యికి ఎదిగామా? దిగజారామా!

మాకు?

గతించలేను, ఛీతక్రించి పొమమ్నలేను!

నీ కోసమే అందరి ఎదురు చూపు - జీ తమంతా !

అనాగరికుల కోసం క త ం కాలేమని ఏడు

త్ పారిపోతునన్ అకష్రాలని బతిమాలి బామాలి పటుట్కుని

క త ంలా నిలబెటేట్సరికి ఆతమ్లు అలాల్డాయి!

మానభంగ నామ సంవత రానిన్ మరచిపోయి జయ నామ సంవత రంలోకి ళతా

అని చొకాక్ పటుట్కుని నిలదీ యి!

జయ నామ సంవత రమా! మమమ్లిన్ మనిన్ంచు !

ముందు మాకు మానభంగాలు లేని పంచానిన్

,

మా అకక్లు, అమమ్లు, చెలెల్ళుళ్ ఆటోలోల్ంచి, కారులోల్ంచి దూకకుండా బతికే భయంలేని జీ తానిన్

మమమ్లిన్ నముమ్ - ను

మమమ్లిన్ మన

జయ నామ సంవత రమా! మా జయ

ఫ్రిత్గా వరించే అరత
ధనమా ! జయ

ధి త్ము,

గరమా !

గత కాలపు ష జాఞ్పకాల సమాధుల ఎగిరే జయ కేతనమా! నీకు
రేపులేని భారతమొదుద్, రేపులేల్ని భారతమి
చింతలేల్ని చిరున

ల జయానిన్

తలెతుత్కుని తిరిగే జయానిన్

(ఇటీవల ఆంధ
ర్ ప
ర్ దే

!

,

, చిరకాలం నిలిచే జయానిన్

ప
ర్ భుత ం నిర

గతం!

!

ంచిన ఉగాది క సమేమ్ళనంలో చది న క త)
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ఎవరి కొర పుడమి జనియించియుంటి
ఎవరి యనుదినము జీ ంచుచుంటి

ఎవరి యూహల నింపుదునెడదనెపుడు

ఎవరి

ణమిచట బంధింతునెపుడు

ఎవరు నా యెదలో వ యింతురెపుడు

ఎవరు నా యోచనల చరియింతురెఫుడు
రలేగిరెటకొ నను వదలి నేడు

బాట

నయ్ముమ్ తుకు నిషఫ్లము నేడు

ఏల హృదయముమ్ తోడు కాంకిష్ంచునెపుడు
డిన బంధముమ్

లపించుకొరకు

చెలిమి కనరాని యేకాంత మ యందు
తుకు పండుటె హృదయ ఫలయ్మేమొ

వదలిపోదురు కొందరు బాలయ్మందు
డలిపోదురు కొందరు

ధదశల

రాగమె పలుచనౌను జరత మందు

ఏల గమయ్ముమ్ మరా తయ్మయము
వలయు పుటిట్నపుప్డు మ బంధనముమ్
వలయు తుకెలల్నే

బంధనములు

అరుగుటొకక్రొకక్రె జీ తావసరముమ్
దధ్మగుటకు నిశచ్ల థ్తిని చేర
*****
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క తెవరిది?

జయభాసక్ర్

నాలోంచి ని లోకి జారుకుంటుంటే..
ఓ కల ఎదురొచిచ్ంది.

ఈ క త నాదంటే నాదని..

కాగితం.. కలం..హృదయం..
క ఎదుట ఒకటే

గి

దం.

నాలో ఇంకిపోతేనే క త అది..
అంటోంది కాగితం.

ననున్ చీలుచ్కుని వ త్నే కదా,
నాదీ అసలు తాయ్గం..

అంది కలం.

అనుకష్ణం సప్ందించే హృదయం,
ఊరుకుంటుందా..

నలిగి.. కరిగి.. ఒదిగేది నేను అంది.
అయినా క మాటాల్డేడ్ం ?
లోలోపలే న

కుంటునాన్డు.

తనకి తెలు మో..

ఈ క త కేవలం జాఞ్పకానిది అని.

దానిన్ గుండె తన ఒడిలో దాచుకుంటే..
కాలం కలం గా మారి..

జీ తపు కాగితం క తగా,

రా పెడుతోందనీ.. తెలు మో..
ఇంతకీ ఆ క త పేరు ?

"రేపు" మెలుకు చిచ్ంది.
****
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అతని న

నాదెళళ్ అనూరాధ

అతనూ ,ఆకాశం నిరంతరం నా ంట వ
అపుప్డెపుప్డో.....

త్నే ఉంటారనుకునాన్,

ద బాద్ల తం అతని చేతిలో చెయేయ్ నడవటం నేరుచ్కునాన్
అది మొదలు అల టుగా నడు
అలుపే తెలియనటుల్ నడు

త్నే ఉనాన్ను.

త్నే ఉనాన్ను.

కిటికీలోంచి ఉరిమే మేఘం ఝడిపించినా
కిలి దాటితే లుల్ తేత్ జన

హం ఉకిక్రిబికిక్రి చే నా

' భయం నీ కృతి ,అంతే ' అంటూ న
నిజమేనేమో!

డు!

ఆ రోజు అక మ్తుత్గా ఒక అస సథ్త అతనిన్ కమిమ్నపుప్డు మా ం

భయం మరేచ్పోయాను.

ఆ కష్ణమే ననొన్క ఆరిందాతనం అలుల్కుపోయిందనీ తెలియనేలేదు .
పంచానికి నేను నేనుగా కాక మరో నేనుగా ఎదురుపడాడ్ను. .

పోరాటంలో గాయాలు లెకక్లేదు, జయమే కదూ గమయ్ం !

ఆపరేషన్ థియేటర్ దాటి వచిచ్ ఒంటరిపోరాటం చే త్నన్ అతనిన్

చూ

త్ గడిపిన రా లు .................

చెయియ్ చా త్ అందే దూరం లోనే ఉనాన్

బాధని ఇ మంత కూడా పంచుకోలేనితనానికి ని రపోయాను .
అతనికీ ,నాకూ మధయ్ చి ంగా ఈ దూరాలెకక్డి ?!
తత్గా ఈ " ఏమీ కాని తనం " ఎకక్డిదో ?!

ఇది భౌతికమా ?మాన కమా? ఆధాయ్తిమ్కమా?

ఇదివరకెనన్డూ పరిచయమే లేదు.

లోలోపల ఎకక్డో ఘనీభ ంచినటుల్నన్దేదో

అంతలోనే లుల్ ఉరికింది , ఎపప్డిదో ఓ జాఞ్పకం ............
రి కే

ళాళ్లి, గంగ దూకుడు చూడాలని పేచీపెటిట్ మరీ ళిళ్ ,

ఆ తాకాలపు ఉదయాన

వడివడిగా ఉరుకుతునన్ నదీమతలిల్ని చూ

ని చ్షట్ కనీన్రెటుట్కునన్ ననున్ చూ - అతను న న న
****
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సజీవచిత
ర్ ం
మధు పెమమ్రాజు
రోజూ మారే గమాయ్లకి

మెలికలు తిరిగే పటాట్లకి

అల

ల

అరథ్ం తుకుతుంటే
కిటికీ కానా

ఓ సజీవ చి ం

బుద
ధ్ దే ని భూమిలో..
రధి మోటమరి
ర్
మూరఖ్ మూఢాచారాల అవధులోల్

నర జంతు కుతుత్క లెగురుతుంటే –
డి డి రకత్ం లుల్వలా పారుతూ

ంధూ వరదను మరిపి త్ంటే –

దం, యాగం, దే డు అనే

నిరమ్ల కృతిలో ఒంటరి దురుపాక

పెడారాధ్లుగా జృంభి త్ంటే –

నిశచ్ల నిశ బద్మే ఓంకారమని

పునాదులుగా జాతిని నిలిపా య్!

అచేతనమే అదై తం

నిరంతర పరుగుల బడలికను
ంతపరిచిన పరణ్ ల

పరిధులు మరిచి
చచ్లో

మరచిన కష్ణం

పెరిగిన లు గం, కదిలే కాలం

మ, అ ంస, కారుణాయ్లు

నాగరికతా కాస ము గులోల్

మన , మమతలు బలియ తుంటే –
మానవత సజీవంగా కాలచ్బడుతూ

చానికి పరాకాషట్గా లొగ్ందుతుంటే –

కంటి ముందు కలని చెరిపి

ఆర ధరామ్లు లితో ల ల బోతూ

సత్ నికి ననున్ చూపింది

రతాన్లు శంకు స రగ్ంలో లీన ...

జాతి, సంసక్ృతి అధఃపాతాళానికి జారుతూ

నేసత్మా? నీకెందుకు తెగువలేని తపన
మజిలీ రాగానే దిగిపోతా

నేడు – మన నన్ మని ని నిలదీ త్ంటే –

మగతగా నీ పంచంలోకి నడిచి పోతా

మాన ల కనీన్రు మానప్గా ఉదయించి

ఆ ంచే లోకపు రణగా దాచుకో

నీ సమ్ృతితో ఈ జాతి గతి మారేనా?

ఆ చి నిన్ గది గోడ , గుండె గది
****

ధరమ్ పదానిన్ చూపిన ఓ దధ్రాధ్!

మమతలు పూచి క ంచేనా??

****
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తలపోతలు

నాగరాజు రామ
ఊహలోల్ ఊరుతునన్ ఒయా

మి

లు

తరుఛాయలకు తల చిన తలపులు

తపిప్పోయిన ఒంటరి ఒంటె తలపోతకు
మండే మధాయ్ న్ల కానుక మరీచిక
బ

కత తరంగాల మీద

మానం స రాలేని

గుతునన్ ఎడారి ఓడకు
యం తీరం.

అరబుబ్ గు ల ఆట డుపు గుడారంలో

తలదాచుకునేందుకు నీడ దొరకదు లొటిట్పిటట్కు.

చెటుట్ పాదాల కిందికి తపుప్కునన్ మిటట్ మధాయ్ న్ ఛాయ
అరబుబ్లందరూ అపర కుబేరులు కారు.
కలలోల్ పరచుకునన్ పచిచ్క బయళుళ్

కళళ్లో ఆరుతునన్ ఆకుపచచ్ని రులు

ఎముకలు తేలిన ఎదుద్ ఎదురు చూపులకు
షక్

గాద్నాల ఎండు గడిడ్ బ

మతులు

ఆరు ద బాద్ల నాడు రెకక్ పిప్న పకిష్
ఎగరాలి న ఎతుత్లకు ఎగురనేలేదు

మ భారత యుదద్మింకా ముగియలేదు
గోవధ ఆగలేదు!

తొలి మాన డు ఉదయించిన చీకటి ఖండంలోని

తిమిర తెరలింకా తొలగలేదు

పాతిక శతాబాద్ల ఎతుత్లకు ఎదిగినా

ఆకా నన్ందుకోలేదింకా కోయ్మియా మ
రాప్ రణగొణల రగడలో తపిప్పోయింది

వృకష్ం!

లలిత పదాలను మో కొచిచ్న స రచరణం!
ఐనా ఇంకా లాగుతూనే ఉంది గుదిబండను
కౌముది
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త్ ల రామలింగేశ రరా
జొనన్ తు

కాఫీ దండకం

అనుదినముమ్ను కాఫీయె అసలుకికుక్
కొదిద్గా నా పడకునన్ పెదద్చికుక్

కపుప్ కాఫీ లభించుటే గొపప్లకుక్

అమృతమనన్ది హంబకుక్, అయయ్లార!
కాఫీ!

ంతరాళంబులోనునన్

మ్ండగోళాలలో నీకు

న పానీయమే లేదు ముమామ్టికీ. అందుకే

నినున్ కటేట్ కుంటాము మా నోటికీ. నాలక్తో నీకు జేజేలు పలేక్ము నానాటికీ. ఎరిల్మారిన్ంగులో ని లేవంగనే

పాచిపళైళ్నయున్ తోమకన్

గు బెడ్ కాఫి కోసముమ్ పెండాల్ము

గంటా

ఉషణ్పానేశ రీ!

కాఫీశ రీ! నె

కేఫీశ రీ! జిహ కున్ దిధ్ చేకూరచ్

తీయింట ఉపొప్ంగ
దుద్

అ ల్ల సంభాషణల్ చే

కుబాండేశ రీ! లోక ణేశ రీ!

ణదానేశ రీ! గంట

ట్లుఫిలట్రల్ పళెళ్ముమ్లోనునన్ రం లలోనుండి నీ

తారంగ జారంగ, నోరూరు చూడంగ, నా

వచేచ్ ధంగా!

రంకెలేయించకే బె ట్ టే ట్శ రీ!

మిరంగా నిజంగానె చచేచ్ ధంగా! కాసత్

దుద్నెన్ నీ పొందు లేకునన్, మూడంత పాడయియ్,

మంత

రమంతా,

గన్ పునరజ్నమ్

సట్యియ్, కచెచ్కిక్, పిచెచ్కిక్,

కాంటాకుట్ సర ముమ్ నాశముమ్ కా ంచుకుంటారుగా! అందుకే నినున్ అరెజ్ంటుగా

తెచుచ్కొంటారుగా! దాచుకొంటారుగా! కాచుకొంటారుగా! చచిచ్నటిట్ంక ఇచేచ్ంత పందరున్ చి ఉంటారుగా!
మాతృగరభ్ంబులోనుండు పిండసథ్జీ ండు ఆ తలిల్

గేటి కాఫీని

మాణంబులన్ చూపెగా! ఈ కాఫి పానీయమున్ గూరిచ్

ంపగా

ల సంవత రాల్

చియుండంచు

ందటే ఋ ల్

గొపప్గా చెపిప్యునాన్రుగా! ఎంత అ చయ్ నటిట్ పానీయ నన్ మునుల్ సమమ్తించారుగా! కాఫి
ణి ఉలాల్సమున్ చెంది, ఆ కచఛ్పీ

ముకోక్పి

నన్

ణ

ంతుండుగా మారుగా! కరమ్లన్ చేయు స భ్హమ్ నా నినున్ కొంత

పితృదే ళికిన్ పెటుట్ పిండాల నన్ నినున్ కొంత సం
లు

కష్ణన్ చే నన్,

లలో నింపుకుంటాముగా!

, పందారలా న

న

ంపకన్ తదిద్నం

రికిన్ దివయ్ లాస సంబు

భనం

ళ ఓ

ండిగాల్సందు కీష్రంబులో

, కు డికిచేచ్ త్ తెలాల్రెదాకింక థిలాల్న థిలాల్నగా!

కౌముది
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గంగనే

ంబె వచేచ్నుగా! దేశదే లలో నుండి నీ గింజలన్ తెచిచ్, రంజిలల్ యించి, బాగా పొడిన్

చే , జలిల్ంచి, దటిట్ంచి డబాబ్లు

యింత యినె ట్ంటు

దాలలో

కాపిరాగంబు పలిక్ంచుగా! ఇంత కాఫీని పోయంగనే ఎంత

మం ముల్ పెదద్గా చెపప్గా లేరుగా!

కలిప్ంచు

జుఞ్లెనోన్

www.koumudi.net

www.koumudi.net

p˝…’ 2013

44
కాఫినంతెతుత్

నుంచి ఓ కపుప్లో వంచి, ఆ కపుప్లో నుంచి ఈ కపుప్లో పో , అటున్ంచి ఇటున్ంచి, ఇటున్ంచి

అటున్ంచి, బాగా గిలకొక్టుట్చున్ నురుగ్ ఉపొప్ంగగా తెచిచ్ ఇ త్రుగా! గొపప్ ని ఠ్గరి ఠ్ల్ బరి ట్లలోనన్
గరిషఠ్ంబుగా కాఫి

గేందుకిషట్ంబుగా పో గా!

అబబ్, నీలోని ఆ రుల్,

ల

పు మూ య

పో గా!

ళుళ్.. ఘుమెమ్తుత్ నీ మ్లుల్, గమమ్తుత్గా గిలుల్, మా ఇలుల్ నీవలల్

మొతత్ంబు రంజిలుల్గా! రోజు మొతత్ంబులో వంద రైల్న ఇంగీల్ ముదిద్చిచ్ రకిష్ంచ

జేకొటిట్ లాగించు ఓ కోలుడ్కాఫీశ రీ! నినున్ వరిణ్ంచి లాగించ నేనే స నటిట్
ముదాద్డుచున్

గొంతునాలింగనం

చే కోగానే

మా

పంచ ణాలు

భిలుల్గా! దిలుల్

కాఫికామేశ రీ! యూతుత్
డన్ చికోరీసఖీ! నీ

తనయ్మౌనే

జగనాన్యకీ!

నవయ్పానీయనారీ! వయారీ! నమ త్! రుచిన్ మ త్గా కలుగ్ పాయ్రీ! మిఠారీ సలామే! నురుగ్ న
వణకక్మ్! డికాషన్ టీ నీకు ముకోక్టి

ట్ర్ంగు కాఫీ సఖీ! పొంగి లంఘించ !

లూయ్ట్

!

టు కాఫీ

యా! ల

బాయ్ండెయయ్ ! బాల్కు కాఫీడియర్! ఒకక్ టియయ్ ! సర కాఫీ ర ంగీ!
నమ త్! నమః!

కాఫీజనాః
బా

!

ఖినో భవనుత్

మేవ కాఫీ

లల్బూయ్టీ

పొంగించ ! కోలుడ్ కాఫీ చెలీ! గోలుడ్
ధాంగీ!

భాంగీ! భాంగీ! నమ త్!

పిత్ర త్!

(ఇందులోని కొంతభాగం 'మిధునం ' చిత
ర్ ంలో చోటుచే కుంది )
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డలిపో దమాకాశ ధులందు

ఆడుగులిడుదుము మబుబ్ల యంచులందు
కల పోదము నెన్ల కాంతులందు
తరలిపోదుము తారల దారులందు

పయనమౌదము రాయంచ పడవలందు
తేలిపోదము పొగమంచు తేరునందు

గువ

అలల

కూరుచుందుము కొమమ్లందు
తేలిపోదము జలధి యందు

తారలౌదుము రోద తలమునందు

రికణములౌదుము జలపాతమందు

ంత

బగులౌదుము హరి లుల్నందు

స రములౌదుము కోయిల పాటలందు
ఏల యీ నేల చితత్ముమ్నేలలేదు?

ఏల మానసమెచటికో యెగురజూచు?

పారిపోయెదమె

రి బారినుండి?

గిపోయెదమేమి కషట్ములనుండి?

నీ దరిని నేను, నాదు సనిన్ధిని నీ

కల యునన్నే కరుగును కలతలనిన్
కనులకందని స పన్లోకముమ్లనిన్

చెంతనే నిలిచ్ యానంద మ గూరుచ్
*****
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ఉతక్ృష
గ్ ం
ట్ కవనమార

ఎలనాగ

నది ఉపొప్ంగుతూ
నడు త్నన్టుట్ండాలి

కయ్ం,

పూలగుతుత్లు ఊగాడుతూ
పుపొప్డితుఫానులిన్ రజిముమ్తునన్టుట్
తిపంకీత్

ణశకిత్తో పరిమళించాలి,

మెదడుపొరలిన్ చేరక ముందే
మెరుపుమేఘం అందాలి,
మాటల కూరుప్లో
మామూలుతనం చొరబడితే
అనుభూతి పొంగదుఅంతరంగపు బంజరునేల మీద
ఆ ద్తా హరి లుల్ వంగదుఉకక్పోతలో మగిగ్న
మనోమరుభూముల మీద
ఉపశమన వర

కుర లి క త!

గాలి చొరబడని గది లోంచి
మన ను మలయసమీరాలోల్కి నడిపించినటుట్
యిని

లి క త!
****

కౌముది
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మటి
ట్ సన

తమిరిశ జానకి
ఉదయాన తెరచిన కిటికీ
తిలకించమంది అదుభ్తదృశయ్ం!
రా ంతా నేలతలిల్తో
చెటుట్ చెపుప్కునన్
మురిపాల ముచచ్టుల్
రాలిన పారిజాత పు ప్లు !
ఆరారగా అరిప్ంచుకుంటునన్
ధనయ్ దాల ఆనందభా ప్లు
మంచుబిందు లు!
ఎనెన్నిన్ కబురుల్ కలబో
పరుచుకునాన్యి పరిమళ భరితా
ఒకొక్కక్ ముచచ్ట ఒకొక్కక్

గ

!

కాచి వడబో న జీ తాల
గలగలల పాటల ఆరిత్
అవని ఎదమీద ఎండుటాకులు!
ఎనెన్నిన్ రాగాలు కలబో
రాలాయి రా లుగ దనాభరిత !
గ

నా చింత నా

అకుక్నచేరిచ్ చినన్బోవని
సహజ న

ల నిగరి నేలతలిల్

మని కేదీ ఆ మటిట్ సన ?
కౌముది
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ల త్ రా?

ర్ అరుణం

అరుణానికి ల

త్రా

అంబరమిక తికేదేలా?

చుటుట్ముటిట్న గల చిరాకుపడి
తను పుటిట్న

గనంపగల

నయ్ం దగగ్రకే పొమమ్ని
రెవరసలూ ?

మనకు తెలీదా తన అ త్త ం

నాయ్నికి శ వని.

జాగృతికి చుకాక్నీలు రచించే..ఆ కావయ్గణితం

తన కిరణాలతో ఎనిన్ లుగులిన్ తికి త్ంది

ఆ

దనని హతుత్కొనే ఆ పిలుపు కోరాలే కానీ

తన జా లానే ం నుండి ..ఎనిన్

నులి చచ్ని కంబళళ్ను
మన మంచుని

కపుప్తుంటుంది

నిరంతరం నిపుప్లిన్ తను కాగుతూ
న

లరేకులిన్ నీకు పు

లుగా అంది త్ంది

ఆరధ్త నిండిన భు ని తని తీరా కౌగిలించుకొని

లోతుల షమాయ్నిన్ బయటకు నెటేట్ త్ంది
మతో ఆగిన రికి ..
మనే పంపి త్ంది .

పగతో వంచించే రికి ..

లా తో సమాధానమి త్ంది .
మరి, ఎలా

అరుణానికి ల

త్రు ?

తను లేకుండా ఈ ని లో

ఎనాన్ళళ్ని దాకుక్ంటారు?
****
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ణి చిలకలపూడి
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దుద్పొడుపుననిల సరిహదుద్ దాటి

ఇరుల గుంపులెలల్ను కనున్ మరగినపుడు
తరణి బాలుని నునులేత కిరణములను

పుడమి బంగరు

పూత తొడగినపుడు

మెలల్ మెలల్న మునురేయి యెలల్ జాలు
రి

మబిందు లు నిలెచ్ పచిచ్కలను

ఇలను నిండిన నీరెండ లుగులోన

మెరుగు ముతయ్ము తాము మెరయుచుండె
పుడమి

బగులనెలల్ పెంపొందజేయ

నలువ జలిల్న బంగరు నలు లనగ
అచచ్టచచ్టనొకొక్కక్టలరుచుండె
క

ందరయ్మింపారు గడిడ్ పూలు

పదములిడుదుమీ పచిచ్క బయలునందు

కని తరింతుము తలలూచు గరిక పూల
పలుకరింతుము

మబిందు బాలికలను

ఉదయమందెదము మనమీ యుదయమందు
నేల నలు పులను దాటి నింగి దాటి

అంతరికష్ము దాటి

నయ్మును దాటి

అందదలచెడునటిట్ యానందమెలల్

కాంచగలిగ్ననిచచ్టే పొంచి యుండె
*****
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త్ రం
ఖాళీ ఉత
ను

దిలెళిళ్న కష్ణాలు...

వకాశపు

యం పు నీడల నాటి

కా ని గుల్మొహర్ చెటుట్ కిందా...

ఇంకా ని మోటబా కెళేళ్ రోడుడ్ పొడ నా

ఇపప్టికీ తారటాల్డుతూనే ఉంటాయి..

పాతబడ

.. పరిమళం వదల

నూ!

తడి ం కలోల్ చికుక్కుపోయిన
గుసగుసలూ..
చె

నుకే అంటుకుపోయిన

లికొసల కంపనలూ..

రహసయ్ బ

మతులెనెన్నోన్!

ని గంధ
పదం పదం పొందికగా కూరిచ్

అపప్టికపుప్డు నీకేదో రాదాద్మనుకుంటాను..
మన న ఏకాంతాలనీన్

కదిలీ.. మెదిలీ.. దిగుగ్న చెదిరెళిళ్పోయీ
స మధాయ్హన్పు ధిలాంటి

మనోఫలకానిన్ మిగులుచ్తాయి..
అనుకునన్దంతా చెపప్గలిగే

అకష్రాలనీన్ అదృశయ్మౌతాయి!
చివరి చుకక్ వరకూ చేరుకోని అభావ
బెంగగా రాలిపడుతుంది!

ఆకాశం మోయలేక

అసలంటూ ఏ లేకుండా కాదులే...

గుమమ్ం బయట నరిత్ త్ంటే...

కొలిచి పంపి త్ను!!

జార డచిన నలల్మబొబ్కటి

మారిన ఋతు ల రాగాలే

కళళ్ కొలకుల జారుతునన్ బిందు ల

సరిచూ కుంటూ

కయ్మొకటి

ం త నా

***

జాఞ్పకాల జుగలబ్ందీ మొదల తుంది!
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నెన్ల సంతకం
నాలుగు దికుక్లోల్ ఏ దికూక్ కాని చోట

కా
ర్ ంతికుమార్ మలినేని
ఒక నెన్ల సంతకం

అదే తని తీరని అందంతో

వదిలి ళిళ్పోయింది

తన ఇంటి

అలా తను చే న సంతకాలెనోన్

ఎపప్టిలాగే తను

కిటోల్

అ త్త ం చూపలేని

దికుక్లనిన్ ఒకక్ న ళ

ఈ మన లోతులోల్

ఎపప్టి లాగే నేనూ దద్ం

దాటేయలేనా యే?

ఆరాధనతో

మా ఇంటి మలెల్ పందిరి నీడలో
అలా ఊగుతునన్ మలెల్తీగల
ఎనిన్ దోబూచులాటలో

కదిలిపోతునన్ మేఘాల

ఎనిన్ దాగుడు మూతలో

కిష్గా

కిష్గా

ఎంత పు చిచూ

జాఞ్పకాలోల్

తనని పంపి త్ననన్ భరో నిచిచ్న

యం సంధయ్లో

తనను మళీళ్ చూ త్నాన్ననన్ ఆనందంతో నా కళళ్లో

నెన్ల సంతకానికి

తను ననున్ చేరుతుందనన్ ఎదురుచూపులోల్
లిపోతే

తన చిరున

మరో

అలా ఎంత పో...

అలి పోయి

ఎంత పొడుగునన్ పగటి నా

దద్మ తూ....

***

గే ందో

నీ రికని చిలకరించి ననున్ లేపి
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నిజంగా..!

ంకట్

బయట మబుబ్లతో నిండి ఉనన్ ఆకాశం

మాటాల్డలేకపోయినపుప్డలాల్

సనన్గా కురు

మాటలతో అడగని శన్ను ఏ

చలాల్గా ఉండీ ఉండనటుల్గా

త్ గాలి

త్ వర ం

ఏమిటి ఈ మూగతనం? అనన్
సమాధానపరచడం?

లోపల ఇంకా మొదలవని వర ం

మాటలెందుకనో మేఘం కింద మెరుపులాల్

గుండె బరు గా నిండిపోయి

ఉండుండి గాని దొరకడంలేదు

ఏదో చెపప్నల కాని బాధలాంటి

సంకోచంగా క

అంకెలూ అనుభ లూ చేరితే గాని

చిరున

చెపుప్కోవడానికి ఏ కాసత్ంతయినా మిగలదు!

అపప్టికపుప్డే ఏదో ఆపుకోలేని మతుత్లోకి
జారిపో లనిపించి

ండే

నక దనను చూ బెదరినపుప్డలాల్

అరమోడుప్ కనున్ల భారానిన్ ఏ

నతో తేలికపరచడం?

మన లోపలి మౌనానిన్ మాటలతో నింపడం
జాఞ్పకాలిన్ మోయడమంత తేలిక పని కాదు
నిజంగా!
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త్నన్టుల్

ఏమిటి ఈ బేలతనం? అనన్టుల్ ఉండే

పెద లు పాడలేక వదిలే న మాటలేల్ని మోహగీతానిన్

కళళ్లోకి చూ నపుప్డులాల్

ఖానోన్

డమరచి చూపించే యతన్ంలో

కుని చూ కోదగగ్

అల కగా ఆలాపి త్నన్టుల్ ఉండే చూపులు

నన్

ఖంలాంటి బాధనో

నాన్లాగా మౌనం దానికదే ఒక లువ కాలేదు

ముందో నకో బేరీజు

చనతో
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మన రథ రధి

రాధిక బుకాక్

ఒకే రోజులో రెండు ఉదయాలను చూ ను
ఆకాశం లో హరి

త్ అలల తేలాను

కోనేటి తామరలను ముదాద్డి వచాచ్ను

రిమలెల్ల రజాజుల నీడను కూరుచ్నాన్ను

పెరటోల్ని పచిచ్క వ లను ఏరాను

చెటుట్ న రాచిలకతో ఊ లు కలబో క

యం సంధయ్ను నిదరోమమ్ని మబుబ్లతో కపాప్ను

చలల్ని చం డు పండు నెన్లను పంచుతుంటే
వ లను దజలిల్ నకష్ లుగా పేరాచ్ను

నిండు జాబిలితో గంపెడు ఊ లు చెపాప్ను

మాటలలో మధురిమలు మలెల్లుగా మారాచ్ను

కొబబ్రాకు న చం కిరణ

జారేను

ముదద్మందారపు చెటుట్ ముంగిటోల్

లాను

అటాల్ంటిక్ లో ఆణిముతాయ్లను దొరకబుచుచ్కుని

ప ఫిక్ లో పగడాలతో కలిపి జప మాలను అలాల్ను
కోరికలే గు లయితే మన రథ

రధి ....

****
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నిశ బ
ద్ రాగం
ను

నా మన ను అలుల్కునన్
జాఞ్పకాల లత

కృతి పరీతాయ్లు

డా.నీరజ అమర ది
నీ చిరున

ల గుబాళింపులు

గురుత్కురాగానే నా మానస సరోవరంలో
ఆనంద తరంగాలు,

టిని అందుకోనేలోగా

చెదరనీయ

ఊ ల సయాయ్టలు,

ఒకరి చేతి రేఖలు

ను

పోలి ఉండనటేల్

నా మన న నినున్ తలు

ధాత మారచ్లేడు

మరొకరి రేఖలను
నా అనుభూతులు అచచ్ంగా నా
టి ఎవరికి

ఎటువంటి హకుక్ లేదు

ఒక దాని తరు త మరొకటి
తోడు లేకునాన్

నేను ఉనన్ంతవరకూ "మనమే"
త్

నీ న నా మన లో
వ

నిశ బద్

డని ఆనందాలు

ణయరాగాలు..!!
****

గడచిన కాలం తిరిగిరాదు

కాని అంద న అనుభవంగా

ను

థ్రని సం ఏరప్రచుకొంది

జోయ్త న్ తీరా
థ్ ల

అది మది మందిరంలో

అఖండ జోయ్తిగా మారి

నాలో సంతోష కాంతులను నింపుతోంది

– నేను

నా ఊపిరిలో నా ఉనికిలో ను

ఉంటా

నా ఆలోచనలో నా ఆ శంలో ను

ంటా

నీతో మొదలయియ్ నీతో అంతమయేయ్ రోజులో
నీలో నేనుంటాను - ‘ను
నీతో నేను, నాతొ ను
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భావ చికలు

రేశ రరా .ఎమ్.
యురాలు

ళిళ్న దిగులు

ఆకురాలుకాలం మిగులు
***

చెటుట్ తలలో
హంగాల

యులీనం

నేను క త ంలో లీనం
***

నిరమ్లంగా వ ంచే
నరమ్ద

నా ఎద

***

మోడు చివర చిగురు
ఆ

న కబురు

***

గరతీరానన్ ఆమె

వదిలిన పాదము లు

కెరటం తిరిగి కడలి ఎదలోకి!
***

చెటుట్ని కోలోప్యిన పిటట్

గుటుట్గా గదిలోకి వచిచ్న పాటల పుటట్
***
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మన పదయ్ం మంచిముతయ్ం

ఎన్. .ఎన్.చారి

అకష్రముమ్లనిన్ హంస నడయాడ
పదమయూర నాటయ్ భలు లుగ

గణములనిన్ మధ గణము

హృదయ్పదయ్ గాన హృదయ ణ

గించు

తీయని భావనామృతము తేటతెనుంగు పదాంబుజంబులన్
యిని గొలుప్పదయ్ వచనాకృత కావయ్ర ని తముమ్

గేయ పరాగ రాగ మృదు కేళిని తేలుచు

గతించగన్

గాయక పాఠకాళియును గానము యరె తనమ్యాతుమ్

లలోని కఠినంబు పూల లాలితయ్ంబు

హరయ్కష్ దరప్ంబు హరిణి లి

చిరుతల గంబు కుందేటి పరుగులున్
జలధి గంభీరతల్ జలద స నము

బాలభానుని కాంతి బాలచం ని

అనలుని జ లనంబు అనిలు శకిత్

ంతి

అందాల హరి లుల్ ఆనంద రిజలుల్
ణుగాన లహరి శ

క తలతలంపు లనిన్యు కలము జేరి
సజజ్న

తంబె లకష్య్

సృజన జేయ

క త క తందు కనిపించు కావయ్

తము

భ

తెలుగు పూదోట క తల లుగు బాట

ననన్యాది క ల నాణయ్ంపురచనలన్
రాటు దేలినటిట్ మేటి క త

సహజ క ల మధుర శబాద్ంగ
గ
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చకక్ని యొక కుటీరముమ్ చాలు నాకు
పూల మొకక్లు చుటుట్ను పొలుపు గూరచ్
రంగవలుల్లు ముంగిట రాజిలంగ
ప పు కుంకాల గుమమ్ముల్ మి మి దేర
పకుష్ల కిలకిలలతోడ బయలు నిండ
మ త లయ్ములిచట డిది చేయ
న
లుల్వలిలెల్లల్ నాటయ్మాడ
చకక్ని యొక కుటీరముమ్ చాలు నాకు
దినము గడచిన నుక సంతృపిత్తోడ
నా పంచపు వలో నడచు కొరకు
కష్ణములనిన్యు నీతోడ గడపు కొరకు
చకక్ని యొక కుటీరముమ్ చాలు నాకు
కాలమును
ంతముమ్గ గడపు కొరకు
కలకలము లేక మన ను కాచు కొరకు
నిశచ్లత ము తుకున నింపు కొరకు
చకక్ని యొక కుటీరముమ్ చాలు నాకు
ఆశలనహముమ్లనతిశయముల డి
డి యాడంబరములను భేషజముల
మ చెలు రనిట గడపెదము మనము
చినన్దౌ కుటీరముమ్న జీ తమును
*****
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కలల మొలకలు నాదెళ
ల్ అనూరాధ
కలలు మొలకెతిత్న మొనన్ లే ?

అదాటున పొంగి పొరలిపోకుండా

మటిట్ పెళల్ల చచ్ని ఒడిలో ఒదిగి చూ కలల

తూరుపు

టిని నెమరే న నినన్లే ?

కలవరింతల తుత్లే ?
అసత్మయ

రుయ్డితో గుసగుస లాడుతునాన్యా ?

నాలుగు దికుక్లా చేతులు చాచి ,

భూమిని ,ఆకా నిన్,పులుముకునన్ మాయనీ ,
పలకరించే గాలినీ , వ ంచే మబుబ్నీ ,

పరవశం గా చుటుట్కుని, లో లుగుల జాడలిన్
తుకుక్ంటునాన్యా ?

నినన్ ను

ఉనాన్ , నేనూ ఉనాన్ను !

నిలు లాల్ కలలూ ఉనాన్య్ !
ళ కాని ళ

రిగి దద్లవకుండా ,

కనురెపప్ల పహరాలునాన్య్ !

నిరీకష్ణ దడి కటేట్ హదుద్లునాన్య్ !

లేకొమమ్కు చిగురును పూ ,

కృతి రంగుల వనెన్లు పొదిగి

పరిమళాల

ంత న అదిద్

నినున్ పలకరించే

సత్వమయితే .................

అదిగో మళీల్ ......,

నా నినన్ లే అంటునాన్

?

టికి మరినిన్ హంగులు అదుద్తా నంటా

ఇంకా

టితో పని ఉందంటా

?

నినన్లు రేపు పోతే బా ణణ్ంటా
మరి రేపటి కలలు చినన్బో

?

?

?

చినన్బోయే రేపటి కలలకి ఏం చెబుతా ?
****
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అదే నిద
ర్ , అ కలలు
ళూత్ ళూత్ చూపు చివర

ను

వదిలే

తోడుంచుకుంటే

ళేళ్ చిరున

ంకట్

ని

రా గడవడానికి మరి నాకిక ఏ రహం
అదే ఆ రమూ , అదే ని ...

ఆ కళళ్ను నిండిపోయే కలలోల్

ఒకటే మతెత్కిక్న మూగ పిలుపుల

ఆగి ఆగి చే డి పెద ల పరిమళం

ండదు

సన

ఎందుకో అరధ్ంకాని తొందరలో

రాలి పడిన ఆకుల మెతత్గా నలుగుతూ

జంట పాదాల పలవరింత

అపుప్డపుప్డే మొగగ్ తొడిగి అంతలోనే చిటిల్ క లిల్
త్పోతూ మూరిచ్లేల్ కళళ్ రెపప్ల కేరింత

మరింక కష్ణకాల నా ఆగలేక

మాటలలో మరింకేమీ చెపప్లేక
చి చి చపుప్డుచే

ఉచాఛ్ స నిచాఛ్

ల ంత ణామం

సత్బుద్పడిన కృతి నడుమ

తాపంతో తామర కొల పరుచుకుంటూ నీ తను

తడవకుండానే ఆరబోయే తృషణ్ను చలాల్రుచ్కుంటూ నా తను ...
తలపుకు వ

త్ అ కలలు

తలపుకు రాకుండా అదే ని !
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మన

రాత

కా
ర్ ంతికుమార్ మలినేని

మనసంటే మనకి లువ లేనపుప్డు
గుండె నాలుగగ్దులూ ఎనిన్ రుల్ తికినా
మన లోతులోల్కి ఎంత దూరమెళిళ్నా
ఒకక్టే

ఒయా

లేని ఎడారిలో నీరు దొరకనటుట్

అరధ్ం చే కునే భాష మన కి రానపుప్డు
మాటలిన్ ఎనిన్ బాషలోల్ చెపిప్నా

తి మాటకీ ఎనిన్ నానారాధ్లునాన్

ఒకక్టే
వర ం కురి ఆకాశం తడిచినటుట్
****
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నా లేఖిని

ణ్
ర్ స ర

కువజామున మేలుకునన్ కష్ణం నుండి

నీ తలపులతో శర గంతో పరిగెడుతూ,

మదిలో సరస న స రాణ్కష్రాలనే లిఖి త్ంది!

నీ

ననున్ అలుల్కునన్ తరుణాన

నాటయ్మయూరిలా నరిత్

త్

రాధామాధ ల ణయబంధానేన్ రచి త్ంది

నీ తీపిఊ లు గురొత్ త్

నీతో

పొంది న అకష్రాలు పరిచే త్ంది

కళాయ్ణకాంతులే దజలుల్తుంది. !

మతెత్కిక్ంచే పదాలతో

అడుగుకో పరిమళంతో

తాంబరం లాంటి తెలల్కాగితం . !

నీ

నా చె లో గుసగుసలాడితే

గుగ్ల ంగారానిన్ ఒలకబో

చెకిక్లి పగడపు అకష్రాలే
నీ

త్

న సపత్పది తలిచిన,

నేను నీ

ంత న రోజు

రతీమనమ్ధులకే అ

త్ంది!

య కలిగేలా

రసరమయ్ంగా వరిణ్ త్ంది
మన ఏకాంతానిన్!

నాచెంత లేనినాడు

నాకలంలోని భా లనీన్

****

కలబో కొని

రహకా య్లే రచి త్ంది !
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ఆశ నిరాశ
నుకో ముందో

కష్ణమో రోజో
ఒక లుతురు

ననున్ కమేమ్ త్ంది...

నేనో

యెవరో ఒకరం
ఒక శన్కి

రెండు జ బులి త్ం
న్ తపప్యి

ని రపోతాం...
ఆకాశంవంక నేను

ఒక అ షట్ం కోసం
తపి
నా

రేపటిగూరిచ్

ఆశ చిగురించని నినున్
ఇ

లిట్తో

అంతం అయేయ్ నినున్
కానరాని కోనలకి
కోపం...

***
ను

జయకుమార్ ఎ కె

త్ చూ త్ను
ని

ఐనా

ను లేని

నేను లేను..
***
కానీ,

నుకో ముందో

ననున్ పూరిత్గా

కమేమ్ త్ంది ఒక లుతురు...

నా నిరీకష్ణని
కిక్రి

రేయాలనన్

*****

త్

ననున్ ను తనున్కుపోతా ...
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ౖ టె మ్

త్
యు.ఎ.ఎన్.మూరి

క్ ర్
దికుక్లనీన్ మాకు ది టీలు పటాట్యి
ధులనీన్ లుగు

కలుగ మారాయి

చుకక్లనీన్ వచిచ్ పకక్ కూరుచ్నాన్యి
ఇ౦ ధను లు ఇళళ్ ము౦గిళల్
ఈ లోకమే కా౦తిచ

లాయి

ఎగిరి౦ది!

పచచ్లు పగడాలు వ

ఢూరాయ్లు

అతిలోక

రతులు పటాట్రు

తోరణా మాకు దోయిల౦ది౦చాయి
౦దరులు

అలల కడలిగ అ౦దమాటలాడి౦ది

ఆటుపోటుల తోడ అడుగడుగు డుకలు

అ౦తుపొ౦తూ లేని అబుబ్రము గొలిపాయి!
ఆశ

పూలరధ

లు ని౦గి హదుద్లను తాకాయి
పుడమి పులకరి౦చి౦ది

వశమ౦తా ఇచట డిది చే ౦ది

రు

రను బేధమ౦తరి౦చి౦ది

కాల శృ౦గాటకము కరచాలనము చే

కలనాదములతోడ మిల మిలా మెరి ౦ది!
ఆపాదమసత్కము ఆ

నగీత

అపురూప గా౦ధర మవతరి౦చి౦ది
ని౦గికీ నేలకూ నిచెచ్నలనెతిత్౦చి
నూయ్యార్క్ నగరమే న

గా మారి౦ది

అదద్రేతిరి కూడ ఆన౦దతీరధ్
అలుపు
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యవ నోద
ధ్ తి – ఒక జవనాశ

ల

నాగరాజు రామ

మి

రేయి కడకంటి కాటుక రేఖ మెర
కరిగి పారిన కువ దారి లోన

మొగగ్ డిచిన ఎలలేత మో రు

కొసరు మిగిలిన నడిరా కొంటె న
కలయొ, నిదురనొ,మెలకు , తెలయ్ రాని

మతత్ లోకాల తూగాడు కొతత్ జంట
దీపవలిల్ ద యాదై త దీప దీపిత్ !

ణయ పరువ పరీరంభ పరిమళముమ్ !

మరులు ఇగురొతుత్ మురిపాల రుల

న!

ఇది చిగురు నెన్లల ఈడు, ఎద మధు లు

పొంగు మధురోహలుపొప్ంగు పూల వయ !

గాలి

ఉబు

లులో తేలాడు ఈల పాట !

పోకల సరిఊట, ఊ లాట!

దివయ్ జవనాశ ఘోషమో, వమొ ,లేక,

నాక ధుని మారెనో యవ నముగ, కాక,

ఈ దుడుకు ఈడు కెటులబుబ్ ఇంత పొగరు,

ఇంత జవము, ఇంట రవము, ఇంత రయము,
ఇంత వలపు తుళిళ్ంత , క ంత ఇంత ,
ఇంత రమణీయ కొమరు జీవంత
ఉష

ల!

గంటి లుగులు ఉదగ్మించ

పొదుద్ పొడుపుల తొలిముదుద్ లదుద్ కొనుచు

నవన నమ్తత్ యువ జవనాశ మెకిక్

భూరి ను ధి
ధరణి పారాడు
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తుకు దారిలో గు నా పయనమందు
ఆపి పలుకరించినది నా యాతమ్ ననున్
చెంతనుండెడి యాతమ్ నీ చెంత చేరి
ఈ నేనేయటంచు నాకెరుక జే
నా శరీరముమ్నాతమ్యు నా మన
ఒక పరిథిలోననే నిలిచ్ యుండునంచు
తలచు ననుజూ నీనుండి తెలియజే
రెవరు కాను నీ తిబింబమంచు
ఈ దినమిమ్క ముందునకేగవలదు
ఈ లుగు నను డరాదెనన్టికిని
మ యి నచో వలయునీ మయె నాకు
ఇచచ్టే కాలము ఘనీభ ంపవలయు
పలుకరించెడునాతమ్ రావలదు తిరిగి
కాలగమనముమ్తో మ కరుగవలదు
తిరిగి నక్కు మరలెడు ఝరులు వలదు
మరలిపోయెడు సమ్ృతుల సంపదలు వలదు
నేను సర ముమ్ నీలోన నిలచియుంట
నీ సర ముమ్ నాలోన నిలచియుంట
ఎంత సతయ్మటంచు
న్ంతురెవరొ
సతయ్మవదేని నేనునసతయ్మౌదు
*****
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బియయ్ం గింజలు
ఆయు

డా.రా రంగారా
కడుపులో లే త్నన్ కాముకుణిణ్ చలాల్రచ్టానికి

బియయ్ం బ త్ భుజానే కుని

ఓ గింజ కూడా జారిపోగూడదని

బియయ్ంగింజల అప రసల కౌగిలి కోసం

జాగరూకతతో నడు త్నాన్డు మని ...

కనాన్లు పెడుతునాన్యి దిగజారిన ఎలుకలు...

కళుళ్ మూయకుండా కాలం అరణయ్ం గుండా

ఎవరో దాచుకునన్ బ త్లకు

బియయ్ంగింజల కొండలిన్ మో కుంటూ

బియయ్ం మూలాల మీద పరి ధనలు చే త్నన్ రు

మను లు నడు త్నన్ దారిని

సన పటిట్ అడుగులతో కొలుచుకుంటూ

నరక పథాలిన్ దాటిపోతునాన్యి చీమలు...

గుపెప్డు బియయ్ం నేలమీద అనాధగా పడిపోతే
తి బియయ్పు గింజను ఆపాయ్యంగా పలకరి

ప

మతో గుండెలోల్కి తీ కుంటునాన్యి

త్

పంచ దేహంలో తెలల్ రకత్ కణాలాల్ంటి పకుష్లు,

బియయ్ం గింజల మీద పేరుల్ రాయకపోతే

పంచ మంతా తిరిగినటుల్ కాగితాల మీద రా కొని

అమామ్, నానన్లే బియయ్ం చెటల్ని

పెదద్ పెదద్ దాధ్ంత ంథాలు సమరిప్ త్నాన్రు...

బియాయ్నిన్ బియయ్ంగా సహజంగా

పకుష్లు తినగలుగుతునాన్యి కాని

అలంకారాలకు ఆడంబరాలకు దాసయ్ం చే త్నన్ మని
బియాయ్నిన్ బియయ్ంగా తినలేకపోతునాన్డు!

అదే అవకాశమని ఆ గింజలు చుకక్

****

ఆకాశంలోకెళిళ్ కూరుచ్ంటునాన్యి తీరిగాగ్

దేవత లందరీన్ స లు చే

త్...
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తరగని సరాగాల గని

ఎలనాగ

ఉకక్పోతలో మునిగి ఉకిక్రిబికిక్రయాయ్క, గాన రభానిన్ మో కొచేచ్ గాలుల కోసం
అనే షణ. గోల నిండిన గుంపును వదిలి,
కర లధార ధాటికి

దాల

రే దిశగా

షసరాప్లు

ళుత్ంటాను

గుతుంది నా

యి కోసం. స ర ంగతయ్ సంగీత

యి ముకక్లౌతాయి. దుఃఖతిమిరంలో చికుక్కునన్

హృదయం చికక్ని రాగం చిమేమ్ ప డికాంతులోల్ తడి , ర కతను పులుముకుంటుంది. ఎలల్లు లేని

ఎడారిని కపుప్కునన్

ణం చలల్ని నాదమేఘచాఛ్యలోల్ ద దీరుతుంది.

మధయ్మావతి(1)తో మన

ముడివడడ్టట్నిపించి, జనసమోమ్ ని(2)తో జనామ్ంతర బంధమునన్టుట్

తెలు త్ంది. హంసనాదా(3)నంద(4) తరంగాల మీద తేలిపోతూ అలుపును పోగొటుట్కుంటాను. కోమల్

రిషభ్ ఆ వరీ(5) స రాల

ందు అనంతరం కొతత్

ఒలికించే కళాగరిమతో సకలా

భలు నా అంతరంగనాన్వరి త్యి. కళావతి(6)

లు పటాపంచలౌతాయి. ఇక ఆభోగి(7) లోని ఆ భోగం గురించి

చెపప్నేల? అది ననున్ అకుక్న చేరుచ్కునే చకక్ని జవరాలు.

స రపరాగ మేఘపరిమళం కముమ్కునన్పప్టి ఆ ల్దభాగయ్ం ముందు అనిన్ ఐశ రాయ్లూ

దిగదుడుపే.

(1,2,3,4,5,6,7:

Uయ సంగీతంలోని రాగాల పేరుల్.)
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నేనే ను

పంజా

ఎండలో నీడలా.....
ఎడారిలో సర

నలో గొడుగులా

లా .... రోద లో

కదిలే కథలా .... కదిలించే పాటలా

నా కిషట్

ణ యు లా

న నాలా ..... నేనిషట్పడే నీలా

సము దాహం తీరేచ్ నదిలా .....దరి చేరేచ్ తెరచాపలా
ని లో శ లా ......

రంలో మంచు బిందు లా

అలసటలో ని లా.... ని లో అంద న కలలా

అలరించే అలలా ..... చలిలో కౌగిలిలా

లగగనంలో రంగుల దృశయ్ంలా ..... మరపించే దృశయ్కావయ్ంలా

నడిచే న

లా ...... న

నాలాంటి నా మన
అలుపెరుగని ర

చి పటంలా

లా ..... నా నీడ లాంటి నాలా

నమమ్కంలా ..... నడిపించే రాముని నమిమ్న హనుమంతునిలా

ఈశ రుని నుదిట ంధూరంలా .... ంధూరపు జా లల అగిన్లా.......

అగిన్కే పరీకష్ పెటిట్న దే లా
నాతో ను

......

నాలో ను

.......

నేనే ను

.

******
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ఒక పాట

మోహన్ రా పాటి

ఒక నెన్ల రా

మబుబ్లు నెన్లను కమేమ్ యి

ఎదురుగా అనంత సము ం

చీకటిలో దారీ తెనున్ తెలియలేదు

ఇ క తినెన్ల ఒంటరిగా నేను

భీకర సము ఘోష, నా ఎద ఘోషను అణచి

త్

సరుగుడు చెటల్మీదుగా గాలి, నా రోదనను అధిగమి
నెన్ల బొటుల్ బొటుల్గా కెరటాల మీద కురు

నా కనీన్టిని కళల్లోనే దాచే

త్

త్

ఎకక్డనుండో లీలగా ఓ జాలరి పాట
భాష ,

తయ్ం ఏది అరద్ం కావటం లేదు

కాని ఏదో బాధను భారంగా మో కొ

త్

లుగు కోసం చూ ను

త్

దూరంగా

దూరంగా ఒక చినన్ దీపం

పరుగులెతాత్ను దీపం పు
అపుప్డు తెలి ంది

అది దీపం కాదు అని

మండుతునన్ చితి అని

చితినుండి ఒక మండే కటెట్తో

గా పాట పు పరుగులెతాత్ను

నా కాళుళ్ ఆ భారానిన్ మో త్నని పాట పు

ఇంకా పాటగాడు దొరకలేదు

ఎంత దూరం ళిళ్నా ఇంకా దూరంగానే ఉంది,

అకక్డో నీటి చెలమ, దాహం

పరుగులెతుత్తునాన్యి

పరిగెతిత్ పరిగెతిత్ అల పోయాను

ంది

ఒకక్ రి దాహం కోసం చెలమలోకి వంగాను

చెలమలో నా తిబింబం

అపుప్డు తెలి ంది పాట నాదేనని

బాధ నాదేనని, చితి మంట నా మదని
****
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బేదానా

ఎ .హరగోపాల్
ననున్ మరిచిపోయి

రా నిదుద్రపోతుంది

నా కలలు, కనీన్ళుళ్ దానికేం పటట్దు

మతుత్గా పడుకుంటదో, మరిచిపోతదో
ని కాలంలోనే ననున్
నేను ఒకక్ణేణ్
ను

దిలి ంటదో

ఎకక్డే!?

రా న రాతలోల్ నీ కోసం
రాలిచ్న కనీన్ళళ్భా

ఎందుకురా ఇలా, అరథ్ంకాదు నా దుఃఖం

నిటూట్రుప్ల ముతాయ్లదండలిన్ ఎవరు ధరి త్రు
నీ ఆన ళళ్ తీరాలనిన్ కొటుట్కుపోయాయిరా

నేనుతత్ అలలనురగ కొటుట్కుపోతునన్ కథనే!!
ఆకాశపు నీలిమ దారాలను నే న
చుకక్ల అంచులో గాలినేతగాడు

కండెలో నా గుండె కొటుట్కుంటునన్దే
కడకొంగు పటిట్లో పదముంది
ను

పు

నింపిన మధుపా

నేను ఎగిరి లిన రెకక్ల

పరాగాలు ఎగిరిపోయాయి

డే

దానిన్

సరాగాలు మిగిలిపోయాయి

రా.. రారా !!

కనీన్ళుల్ రా లనో...

నీ కింత జాగేలనో...
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అంతరమ్థనం

పి. ణి

డిన జీ తంలో దిగమింగిన బాధలిన్

ఆంకష్లూ, ఆధిపతాయ్లూ, కోపాలూ, తాపాలూ

గుపిప్ట పటిట్న నిజాలిన్, చెపుప్కోలేని వయ్ధని

బరు

అనిన్ంటినీ మరచి

నాకు నేనుగా, నేను నేనుగా మిగిలిపో లి!

బంధాలిన్, బాధలిన్ డిచి నాలో నేనుగా

కరిగిన నెన్లలూ, తరలిన వసంతాలూ,

నాకు నేనుగా ఉండాలని ఆశ!
మౌనానిన్ డిచి

ఎరుపెకిక్న బుగగ్ల జారిన కనీన్టి

బాధయ్తలు అనిన్ంటినీ వదిలి

కలతలనూ, కలవరాలనూ

నెర న ం కలోల్ రా య్నీన్ కాదని

కిష్గా

డిన

డిన నాలోని ఆశని దకి దకి పటుట్కునాన్!

తిరిగిన కాలంలో చెదిరిన జాన్పకాలలో

మన కోసం, మమత కోసం నేను పడే ఆరాటం

రాటు తేలిన గుండె ఒకక్ రి సప్ందించి

నీకు అరథ్ం లేని, నాకు అరథ్ం కాని నిజం

ముళళ్బాటలూ, అగాధాలూ, అగిన్గుండాల మధయ్
నకిక్ ళళ్మంటుంది!

నేను నేనుగా మిగిలానా అని

స ఛఛ్ న నేను ఉనాన్నా అని!

తనమో, దాంతమో – నాకు మా ం నిజం,

మన లో కొలు నన్ సత్బధ్ నికేష్పాలూ

నిరభ్ంధ నమూనాలూ

న్ త్ంది

పిచిచ్దానోన్ బంధాల వలలో చికుక్ముడినో

మ త్ క్నీన్, మనో

ంఛలీన్

నిశ బద్ంగా బలికోరిన జీ తం!

నాకే తెలీని నేను , ననున్ ననున్గా చూ కో లని ఆశ!

ఆశల రెకక్లు తెగి కొన ఊపిరితో కొటుట్మిటాట్డే

సహజ న Uత పు

నిషక్లమ్ష న ననున్ నేను తికి పటుట్కో లనీ

మన

ము గు తొలగించి

నిన్తత ంలో

ఒకే ఒకక్ రి ననున్ నేనుగా చూ కో లనీ

ణం!

నిజ న నేనుగా ఒరిగి పో లనీ ఆశ!!
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ఎనిన్ యుగములు నీకొరకెదురు చూచి
అరయజాలక నా యెద యల పోయె
మన తో పాటు సప్ందించు మన కొరకు
తిరుగుచుంటిని దిశల ధించుచుంటి
కానుపింపదు నీ మూరిత్ కనుల యెదుట
కనుల కనబడినంతలో కరిగిపో
చేరి నిలబడునిచట నా చెంతనిపుడు
తని యొకపరి పరికింప తరలిపో
ఏది కలయొ! మెలకువయొ! ఏది నిజమొ!
తెలి కొనవలెనని నాకు తలపు లేదు
ఉనికి లేమియు వ యించు మన లోనె
కలయు మెలకువ రెండును వలదు నాకు
చెలియ! మన మధయ్ నెలకొనన్ చెలిమి నిజము
చెలిమి కల మనల మరచినది నిజము
శ తము కాని సతయ్ముమ్ సఫలతేమి?
సతయ్దూరమౌ నిషఫ్లస పన్మేల?
అల పోయిన నాదు దేహమును డచి
నిదురలోనికి జారగానెదురు చూతు
సప్ృహ యటనన్ది వలదు నాకీ ని ధి
సప్ృహను మేలొక్లుప్ స పన్ముమ్లే వలదు
*****
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తెల
ల్ ని కాగితాలు

ప
ర్ తాప్

నినన్ ఈ సథ్లమంతా రు, పంట లేని బంజరు భూములు !

పుటగా ఒదిగిన పదబంధాలను కీరత్నలుగా,

ఎవరి

ఒనగూరిచ్న ఈ తెలల్నికాగితములు,

కుడి ఎడమలు తెలీక, రెపరెపలాడే దీపాలాల్,

ంతమూ కాని, ఈ అభాగితలు..తెలల్ని కాగితాలు!

బాధతో, మతో, ఆ శంతో, ఆలోచనతో,
గునపాలు దించి, బీడు పెగలించి,
అకష్రాల తుత్లను

రిపోతే,

తలపు తపనల తడి ఆరబోతలో,
రచిత రాతలు ల త లత ,

అంకురించిన పదజతులకు పరిమళ జావళీ ,

సంపుటిగా ఎదిగిన కా య్లను య కీరిత్కలుగా,
భావములు పండించిన భాగయ్ దాతలు!
వరణ్

రేఖల ఈ

అనన్పూరణ్!
క

మ పూరణ్ అకష్రాలు భికష్నొసగిన

స ంచిన ఈ ర కిరణాలు,

గీతమాలికల ముంగిలికి రంగవలిల్కలు!

వ ంచి భ ంచిన నాటి సం దాయాలకు

లలితమమతల సఖితకు రగబూ న,

ప డి అలిల్కలు!

అంతరంగాల జాడగా, ఆలోచనలకు నీడగా,

పారాణిగా రా కునన్ క రాజులకు, రతనాల ఆభరాణాలు!

తెలుగు పూ ల తేనెల లిఖితగా,

పొంది న పేరికగా, మన కు మనుగడకు అదద్ంగా,
దాలకు దికలుగా, నిరే దానికి ని దితలుగా,

ఏ భరణమూ సరితూగని, సరస తీ చరణాలు!

పారాడి చదు కునన్ మారాజులకు, నిండు మన ల
నీరాజనాలు! ఈ తెలల్ని కాగితాలు..
*****
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గమయ్ం

కా
ర్ ంతికుమార్ మలినేని
అలుపెరుగని మీటలునొకిక్
అరిగిపోయిన మాటలు అరధ్రా ని మింగే న
ఆకలే న

యం లు -

తేలని కే లాల్ మిగిలిపోయిన
యిదాలే న ఆనందాలు -

కలత ని లోకి తెలాల్రిపోయే ఉదయాలు
ఎ బారిన కళళ్తో ఉ

దయాలు -

అరు కే నా తెచుచ్కోగల
ఒక నిమిషం ఆనందం... ఆన లుపటిట్ తుకోక్గల
నీదంటూ ఒకక్ కష్ణం... -

జీ తమంటే అరధ్ం కోసం
జీ తాంతం వరకూ
దుకులాట కాదు

జీ తం. -

మరలలేని దారిలోకి

యాణం మారకముందే

ఎటు పో తేలుచ్కో
నీ గమయ్ం.!!
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భావ చికలు
మన

ఎ .కె. .రమే

మలెల్మొగగ్

చిచ్న ఆ మలెల్మొగగ్కు

ఓనమాలు నేరుప్దామని అనుకునేలోపే ఆ తలిల్తీగ,
తా వలచిన తుంటరి తేటికి జాబు రా
అందరి మన లను మెపిప్ంచే
మేటి గదా ఈ మలెల్మొగగ్.

********

చిలిపితనం

చిచ్న నా మన తో!

ముడుచుకునునన్ తన మేని

ఓ రాయి

న నా చిలిపితనానిన్,

అలల పెద లతో ఆ గటుట్ చె లో

గుసగుసమంటూ ఎలా చెబుతోందో ను
ఈ చెరు .

అమృతపానం

జీ తకాలపు అమృతపానం చేయడమంటే
ఏమిటో తెలు

నీకు?

మన లు మరిగినపుప్డు జారే

కనీన్టి చుకక్లను గౌర ంచడమే.
**********

అందం

అందం చూ కుందామని

అదద్మంటి ఆ ఆకు చివర రాలుతునన్
నీటిబొటుట్ లోకి చూ

త్

ఆ అదాద్నికే ఎంత అందానిన్ అరు చిచ్ందో
చూడా కిరణం.
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బడుగుజీ

ణి చిలకలపూడి

ఉలికిక్ పడే ని రా లు,

గటిట్గా అడిగితే పల్వకారుడని లేయడానికి

ఆకాశంలో మెరుపుల కాంతుల, తూటాల చపుప్డు

ఒంగి ఒంగి దండాలు పెడితే కాళళ్ ంద

ఎరుపెకిక్న నింగికి గురిపెటిట్న కళుళ్

దోచుకోవడానికి, దండుకోవడానికి

ఎగ పడే కెరటాలు రిగిన

రు

తొకేక్యడానికి

చీకటి బతుకులోల్ లుగు నింపాలనే తాప యం

చే న తపుప్లిన్ నెటేట్యడానికి

చీకటి మెరు

జనారణయ్ంలో ము గులే కు తిరిగే పెదద్ మను లు

ఒకటో రెండో కాదు ల ల నకష్ లు
త్ ఉలక్ రాలిపడినా,

ఒక అమాయకుడు దిరికాడని ఆనందం

పోరాటం ఆగిపోదు

న

నీడలోల్ కల పోయి, చీకటిలోనే మిగిలిపోతుంది

అదోఃపాతాళానికి తో యడానికి

అడ బాటలో నడిచే తి అడుగూ
మానుయ్డి పాలిట

పంలా,

తుంటారు నినున్ చూ ,

చేతులు చాపుతారు,

యంచేయడానికి కాదు

క్ములోల్ కోటల్కు కోటుల్ భోంచే త్ అది ’కుంభ’కోణం

అధికారం, ధనం ఉనన్ డికి మా ం

దానికి కష్లుండ , చారణలు తపిప్తే

నేల తలిల్ని నముమ్కుని తికే

అందినంత దోచే

మాటల తూటాలు పేలేచ్ మని నా

కాయాకషట్ం చే కునే

నా

కనిప్ త్చాలు ఎంత ఆనందమో
ఎందుకో తెలు ?

నా

జ్ల పేరుతో భూములిన్ దానం చే

తూటాలకు బలిచే
కషట్జీ ని ఉ

త్

త్, దొరికినంత భోంచే
త్

దిగా చి

కష్లుండ , జే జేలు తపిప్తే

త్

త్ ఉండే నాయకులకు

నడిరోడుడ్ సరికే నా, పదిమందిలో యా డ్ పో నా
కష్లుండ , ఎంకై రీలు తపిప్తే !! *****
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తనదు కోపమే శ
తనకటంచు
చేరి చె నిలుల్ కటుట్కు చెపిప్నారు
ఆపుత్లెందరొ నాదు య కోరి
ఐననేలనో రగులు కోపానలముమ్
ఏమి నది మన నకీ దినముమ్?
ఏ ఘటన కోప ఖను లిగ్ంప జే ?
ఏ ఘటన ంతమును మరపింప జే ?
ంతమసహనములనేది సవయ్మిపుడు?
మనిన్ నది ంతమే యెనన్ న
సహనమును డ యోచన సనన్గిలుల్
తలపు తడబడ నెడదయు దారి తపుప్
ఎడద తి తపప్ మయునింకిపో
ఎవరొ ధకీలల ముటట్డించినపుడు
కష్మయు ంతముమ్ రింప జాలనపుడు
అమితసహనముమ్ నిషఫ్ల న యపుడు
శ నటిట్ కోపమే మి డగునొ!
కమమ్ సనిచుచ్ గంధపు వృకష్ము
గొంతు కోయునటిట్ గొడడ్లికిని
అవని లోన పెరుగు న నీతి యీలాగు
సమమ్తమొమ్కపుడు కష్మకు హదుద్
*****
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