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తీగ ఒలకడం ఆగిపోతుంది  
గాలిలో అకక్డకక్డా ఆ శబద్ం  
ముకక్లు ముకక్లుగా 
దూరంగా....వలయాలుగా. 
 
తెలి న పాటలేల్నే 
ఒకపుప్డు నడిపించిన మోహమలేల్నే 
ఉంటుంది  
ముగింపు తెలి పోతూనే ఉంటుంది.   
 
అయినా 
ఆ రాగాలనే ఏరుకుంటూ,  
మళీళ్ మళీళ్ అదే పాట పాడుకుంటాం! 
 
ఎవరీన్ మరిచ్పోలేం 
అందరూ గురుత్కొ త్రు 
ఒక మాటలోనో, ఒక దృశయ్ం లోనో! 
 
నెన్ల రగకా నపుప్డు, 

ఏ  మెటెల్కిక్ దిగుతునన్పుప్డు,  
లీలగా మెదిలే నీడలోల్  
నిండు నదులిన్ తుకుక్ంటూ 
ఆగీ ఆగీ నకిక్ తిరిగిచూ త్ము.  

తెలి న ముఖాలేమో అనన్టుట్, 
మళీళ్ మళీళ్....  
దారులు కలు త్యేమో అనన్టుట్. 
 
ఏదో ఒకరోజుకి చలిగాలల ట తుంది గానీ   
కంటికొసలోత్ పంచానిన్ గిరాటే     
ఎవరి లో పటుట్కుని గిరికీలు కొడుతూ  
వ ంచే జీవనదిలా ఉపొప్ంగిన  

నాకు నేను, నీకు ను  గురొత్ త్ం, 
ఎపుప్డొకపుప్డు! 
 
సరిగాగ్ అలాంటపుప్డే, 
 
నిఖారై న  ణ యు లిన్ పోగే కుంటాం. 

ల దానంలోకి పరుగులు తీ త్, 
కురులంచులిన్ తాకుతూపోయే నెన్ల తుంపరల్ని 
దో ట పటొట్ త్ం. 
ఇవనీన్, 
అనీన్ కురి  మబుబ్ చెమమ్ చి న్లే... ! 
 
తెలు  అనీన్ తిరిగెళిళ్ 
మళీళ్ మళీళ్ గతమే అ తుందని.   *** 

  మళీళ్ మళీళ్మళీళ్ మళీళ్        మోహనతులమోహనతుల     
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పొగచూరిన మబుబ్లతో ల ల బోతూ 
తెలల్ రిన ఆకా నిన్ చూ   

రుయ్డు కూడా ముఖం చాటే డు  
 
కిటికీ తెరల సందులోల్ంచి నితయ్ం ధిగా  
మేలుకొలుపు పాడే లుగు కిరణాల తీగలు   
ఈ రోజు మబుబ్లచాటున మడతలు పడి  
తికమకగా మూగపోయాయి 
 
బయట ము రు పటిట్నపుప్డలాల్  
మనసంతా చికుక్పడడ్ దారపు ఉండలా  
చిరాకు చిరాకుగా  ఉంటుంది . 
 
కాలిలో ముళుళ్ దిగినటుల్  కాలం 
కుంటుకుంటూ  మెలల్గా నడు త్ంది  
 
బల నుడి నిరే దం లాంటి  బూడిదరంగు మబుబ్లిన్ 
తలకెతుత్కునన్ ఆకాశం    
తన భారానిన్ తనే మో కుంటూ తిరిగే తాబే    
రోజంతా  ఆప పాలు పడుతూనే ఉంటుంది . 
 
ఇలా  ఎటూ తేలని సందిగధ్తతో  తటపటాయించే బదులు  
ఈ ఆకాశం అటు దుఃఖా శంతో కుండపోతగా వరి ంచినా 
ఇటు భగుగ్న ఆ హంతో ఎ గా మండిపడినా ఎంతో బా ంటుందనుకుంటూ  
నేను మా ం రోజంతా బదధ్కపు దుపప్టి ంద కలత ని తో గడిపే త్ను. 

**** 

 

 
  ము రు                డాము రు                డా..ౖ దే  శ ధర్ౖ దే  శ ధర్
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మోగని గంటలాల్ 
లాడే పు లతో చేరి 

మూగబోయింది ఒక గంట 
 
మాటలు లేకుండానే 
ఆ నించే పు ప్నిన్ కలి  
ఝుంకారానిన్ వదులుకుంది తుమెమ్ద  
 
తిమెతత్ని రెకక్లతో 

సదుద్చెయయ్కుండా ఎగిరే  
తాకోక చిలుకను చూ  

పాటను పరితయ్జించింది పకిష్ 
 
స చచ్ న  కొనిన్ 
స చచ్ంద న  కొనిన్ 
మౌనాలు కలిపి అలిల్న  
ఈ  చినిన్ పంచంలోకి  
చొరబడలేక 
శబద్ం తలవంచుకొని 
ని క్మించింది. 
                                        *** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

నిశబద్నిశబద్   చితర్ ంచితర్ ం        నన్కోటనన్కోట ర శంకర్ర శంకర్
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జాఞ్పకాలకు  
ఊహలకు  
మధయ్ కటిట్న  

ంటితాడు   
ఉయాయ్లూగుతూ  
నిజాలగడ పటుట్కొని  
నడిచే నడక డుపుచూ   
కాలం రే చిలల్ర  
నీ  పోయాక  
బతికేందుకు  
ఖరుచ్లకు అకక్రకొ త్యి!  
ఉతత్మ కలలు  
ఉనన్త లకాష్య్లు  
రెండు పులా  
మన  నాగలికి కటిట్  
బతుకు పొలం దునిన్  
పండించిన పంటే  
నీ  పోయాక  
బతికేందుకు ఆ రమ తుంది!  
 

తాయ్గాల దారాలతో  
ఊపిరిమగగ్ం   
నేచిన బటట్లే  
నీ  పోయాక  
బతికేటపుప్డు  
కటుట్కొనేందుకు పనికి వ త్యి!  
పంచ ఉనన్తి   

చా తో సరసమాడి  
నీ  కనన్ సంతానమే  
నీ  పోయాక  
బతుకుకు  
తోడునిలు త్ంది!  
ఎపుప్డో పోయినా  
తరాలు గడచిపోయినా  
ఇంకా  
మన గుండె కొకాక్నికి  
తగిలించబడడ్  
రి చొకాక్ జేబులో  
తుకుదాం  

దే నంతర జీ త రహసయ్మేదనాన్  
దొరుకుతుందేమో !!       *** 

దే నంతరముదే నంతరము  కార్ ంతికార్ ంతి ర్ ని సరార్ ని సరా



5 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                      »qe]  2014 

¥qÄCc¥{MLjjÁ

ఎముకలు కొరికే చలిలో 
ఆరో ధి చెతత్కుపప్ సందులో 
తెలాల్రగటల్ అటట్ముకక్ల మధయ్ 
ఎండిన చెకక్పొటుట్ మధయ్ చుటట్బెటిట్న ఆకారం 
ని లోనూ సలుపుతునన్ ఆలోచనల్లా ఉలికిక్పడూత్
చి కిన బొచుచ్ తల టోపీ లోంచి  
మకిలి దొరుల్తునన్ జుటుట్ 
లోపల గాయాలు రేగి చరమ్ం ళాల్డుతునన్టుల్  
అసహనంగా కదిలే తుపుప్ బూటుల్ 
ఎపుప్డు లే త్ందో తెలీదు 
రోజలాల్ రోడల్  దొరిల్ంచుకుంటూ తిరిగే 
పింగు కారేట్ సర స ం 

అటట్ముకక్ మీద 
పెనీన్ దానం చెయయ్ండి 

ంలె  పీల్జ్ ల్ప్ 
వర్క్ ఫర్ ఫుడ్ 
నిశ బద్ంగా అరిథ్ంచేదే నా 
కూలబడడ్ కళల్లోల్ కనిపించేదొకటే 
అమెరికా రోడుడ్ మీద 
గూడు లేని పౌరుడికి 
చచ్ని ఆశ - 

నిలు లాల్ వణికే మని కి 
గుండె లో ఎకక్డో 
బతికించే 
ఒక చచ్ని ఆశ- 
న్నం పానం లేని 

బటట్ల నుక శరీర దురగ్ంధానిన్ 
శరీరం కంటే పుచిచ్న చెతత్ కుపప్ సనని 

దంత ధావనం లేని గొగిగ్ పళల్ కింద నలిగే గంజాయి 
గొయియ్ తీ  శ నిన్ కపెప్టిట్నటుట్ దాచి పెడుతుంది 
అతను ఒకపుప్డు అనీన్ ఉనన్ డు కావచుచ్ 
నిరుదోయ్గం ఇంటిని 
గూడులేనితనం బంధాలిన్ 
మింగే త్యికక్డ 
అతనెంత పనిమంతు నా కా చుచ్ 
చిరునామా లేకుండా ఐడెంటిటీ 
ఉనికి లేకుండా ఉదోయ్గం ఉండ కక్డ 
ల సంఖయ్లో పదులకు మా మే  

దొరికే వసతి గృహం 
రోజూ రీ నిరాశ బతుకుల పాలిటి చీకటి లాటరీ- 
తీ మధాయ్హన్ం నుంచీ వంతు కోసం  

కొటుట్కునే గుండెకి 
రోడుడ్ పకక్న , పారుక్ లోపల, పదిమంది తిరిగే చోట 
చఛ్ గా ని పోనివ ని కఠిన నిబంధనల దేశమిది 

రా ంతా పోలీ కంట పడకుండా 
పరుగెతేత్ కాగితం చుటట్ 
తిరిగి తిరిగి ఎకక్డో ఒక ఇరుకు 
కుపప్ పకక్న పడే న 
మానల్లో రిగిన బలల్లా 

కాళూల్, చేతులూ కడుపులోకి రుచుకుని 
తెలాల్రగటల్ చలిని మునిపంట 
కొరికే ఆకారం 
భూతల స రగ్పు ధులోల్ 
మంచు గబిబ్ల  ళాల్డుతూ *** 
( లికాన్ లీలో నిరాశర్ యులై  తిరిగే మను ల 
గురించి)

మంచుగబిబ్లంమంచుగబిబ్లం       డాడా..కెకె..గీతగీత
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కాలం వడివడిగా ముందడుగే త్ంది  
మనకాలానిన్ ఒకోక్ కష్ణంగా మింగే త్  
వరత్మానానిన్ భూతంగా మిగిలి త్  
కొనిన్కోటల్ కష్ణాలు అలా ళిళ్న  ! 
కష్ణ నా ఆగకుండా  
ఒకక్ లకష్య్ నా చేరకుండా 
ఒకోక్ రి ఒకక్కష్ణమే  
మిగులు త్ంది కోటల్కష్ణాల అనుభ నిన్ !  
అలాంటి కష్ణాలు కా లి మనకు లు లకష్లుగా
కాలచ పు బండెకిక్ ఎగిరిపోతూ  
కరిగి కనుమరుగ తునన్ కష్ణాలిన్  
కొనిన్టి నా పటుట్కో లంటే  
మన జీ తపుటలోల్కెకిక్ కూచుని  
కడదాకా కనపడే నెన్ల చుకక్లాల్గా  
నికిష్పత్ం చే కో లంటే  
ఇంకా ముడుచుకుపడుకుంటే కాదు, 
ఇక రెకక్లు దులుచ్కుని  
ఒకక్ రి కెగరాలి,  
మునగదీ కునన్ బధధ్కానికి  
ఇక నా బుధిధ్చెపాప్లి,  
మగతకమిమ్న ని ని  
ఇపుప్డిక పుచరిచి మేలొక్లపాలి 
                  ***** 
 

కాలానిన్కాలానిన్  పటుట్ కోపటుట్ కో జోయ్తిరమ్యిజోయ్తిరమ్యి మళళ్మళళ్
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ను  నిదద్రోతే  
నేను లే త్నంటాడు డు  
డు లే త్  

ఇంక నాకు నిదద్రేది? 
 
నిమి లపాటూ నిదానంగానే ఉంటాడు 
ఊపిరి పీలుచ్కుంటాను  
ఉండుండి లేచి నిలబడతాడు  
గుండెలోల్ గుబులు మొదల తుంది 
 
అల టుగా ఆ తెర తీ   
నిరిల్పత్ంగా తొంగి చూ త్డు  
ఆవల ఎనన్డూ చూడనిదే కానీ  
పరిచయమనిపించేదే ఏదో తీరం 
 
 

ఆ ఇ క తినెన్లోల్  
గాజుగోళాలాల్ దొరుల్తూ స పాన్లు  
టి మధయ్ చేరి తుకుతూ ఉంటాడు  

ఏం పోగొటుట్కునాన్డో 
 
తుకులాటకి ఒక రూపం రాగానే  

వగరు త్ లేచి ఊగిపోతాడు  
గుండెల లా తీరమంతా పరిగెడతాడు  
కూలబడి ఒక మూల దాకుక్ంటాడు 
 
ఆ గోళాలనీన్ భళుళ్న పగిలిపోతాయి  
రకత్ం త్యి  
ఆ రోజుకి డు చచిచ్పోతాడు  
ఉదయానేన్ నేను డి సమాధి  క త ం త్ను

**** 

డూడూ  నేనూనేనూ            నాగనాగమురళీధర్మురళీధర్  నామాలనామాల
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ఏ  పూలబాసలెడద తలుపు తటెట్ 
కారణముమ్ నాకు కానరాదు 
మధురభావనముమ్ మన లల్ రియగా 
రుల గూరిచ్ చింత ంత యేమి? 

 
వతరములు గడచె భావమనన్ది లేక 
రసపిపాస యెటనొ రాలిపోయె 
ఇనిన్ నాళళ్ న యిదియేమి భాగయ్మో 
తలపునుండి నాలుగ్ పలుకులొలికె 
 
భాగయ్మిది నాదు హృదాభ్వ రిధ్ నుండి 
పొంగి పొరలిన మధురానుభూతి యేమొ! 
మధుర భావనామృతధార మదిని నింపి 
ముందు నిలిచ్న నీ యమూరిత్ యేమొ! 
 
రాగమనన్ది లేని నా తుకునందు 
యి రాగముల్ నిపించు లది నీ  

కాంతి నిండియునేమియు కానలేని 
జీ తముమ్న దీపిత్ నించినది నీ  
 
కొమమ్ చివరన కులికెడు కోయిలమమ్ 
అలరు పొడులను మేనెలల్నలదుకొనుచు 
పాడుచునన్ది తీయని పదములెనొన్ 
చెలియ! నన్చోనికచాలు జీ తముమ్ 

 
                ***** 
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