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తమ నిన్తతా నికీ, భా కతా నికీ 
లోకపు లోహ తతా నికీ జోడీ కుదరక 
సమూహంలో తమను తాము ఇముడుచ్కోలేక 
పర్ కృతి కడుపులోకి పారిపోయి దాకుక్ంటారు 
  
చెటల్  ఆకుల కొమమ్లతో, ఆకాశపు పకుష్లతో 
మబుబ్లతో, మెరుపులతో, వరపు చినుకులతో 
మమేకమై , ఆనక  జటుట్  కటిట్  మై మరచిపోతారు 
ఆపై  తమను తామే చేరుకుని కసనం చెందుతారు 
  
బయలుదేరిన చోటికొచిచ్ తిరుగు బా టా ఎగరేత్ రు 
ఎవరితో పోరాడాలో ఖచిచ్తంగా తేలుచ్కుంటారు 
ఆయుధాలుగా తమ కలాలిన్ మలుచుకుంటారు 
హస యుదాధ్ నికి సమర శంఖం ఊదుతారు 

  
సహజీ ల చీకటి చెరల ముకిత్ కై  నడుంకడతారు 
అసమానతలు ఎతిత్  చూపి అనాయ్యం ఎదురుక్నే దారితీత్ రు 
జనులకి క తా పర్ మిదలోల్  ఆతమ్ సపు చమురు నింపి 
జనతకై  తామే వతుత్ లుగా మండుతూ లుగుబాట చూపుతారు. 

  
 

క లేం చే త్రంటే               అలూల్రి గౌరీలU 
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మనం ఎపప్టికి కలవని 
సమాంతర రేఖలం అయితేనేం 
నే కనున్మూ  వరకూ 
ను  నా కళళ్లోనే ఉంటా గా 
అది చాలు ఈ జనమ్కి 
  
ఎపప్టికీ కురవని మేఘంలా ను  
ఎపప్టికై నా కురవకపోతా  
అనే ఆశతో నేను 
మనం కలి నా కల ంచినా 
తనకి ఒరిగేదేంలేదంటూ 
కరిగిపోయే కాలం 
  
ఇపుప్డు సమాంతర రేఖలు మూడు 
కరగని ను  
ఆశ కరగని నేను 
కరగడం తపప్ మరేమీ తెలియని కాలం 
  
నీమన  కరిగినా కరగకపోయినా 
నా ఆశ తీరినా తీరకపోయినా 
మనం కలి నా కలవకపోయినా 
కాలంతోపాటు మన వయ  
కరిగిపోతూనే ఉంటుంది 
  
ఏదోనాటికి మన శరీరాలు మనున్లో 
మన ఙాఞ్ పకాలు కాలంలోనూ కలి పోతాయి 
నీలో కలవడంకనాన్ నాకునన్ పెదద్  ఆశ ఏంటంటే 
నీకనాన్ ముందు మనున్లో కలి పోవడం 
కొంత కాలమై నా నీ ఙాఞ్ పకంగా మిగిలిపోవడం. 

*** 
  

ఏం తెలుసని కథ మలుపులు ముందు మాటకి  
ఏం తెలుసని ఎద తలపులు కంటి చూపుకి !  
తిరిగే భూమికి తెలియని రోజులు ఎనోన్ 
లిగే లుగుకు తెలియని చీకటి ఎంతో ,  
నది మొదలుకి తెలియదు దాగిన మలుపులు ఎనోన్ 
ఏ మలుపుకు తెలియదు తుది గమయ్ం ఏంటో ,  
చూ ందేదో  చూపించే    
ఆదద్ ం ఎరుగదు చూ  అందం,  
తికేదేంటో ఎవరికి తెలు  
తీరని లోటు తీరే వరకు,  
తెలియనిదేంటో ఎవరికి తెలు   
ఆ తెలియనిదేంటో తెలి  వరకు,  
తెలి  వరకు ఎవరికి తెలు   
అపప్టివరకు తెలియనిదేంటో ,  
ఏ దూరానికి దారులు తెలు  
ఏ దారికి తీరం తెలు  ,  
బదులేంటో ఏ పర్ శన్కి తెలు  
మొదలేంటో ఏ కొమమ్కి తెలు  ,  
కదిలే మేఘం నదికేం తెలు  
నీరై  జారి చేరే వరకు,  
రేపటి తళుకులు మనకేం తెలు   
చీకటి దాటి చేరే వరకు  ,  
తెలి నదంతా మృతియై  గతము 
ఆ తెలియనిదంతా జీ తము  
తెలియనితనమే జీ తము.!!   

*** 

  
 
             
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
   

సమాంతర రేఖలు 
దేవమూరిత్ పతి 

ఏం తెలుసని? 
బాలాజీ పంజా 
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పరిచిన దారులోల్  
తెలిపిన తోర్ వలోల్  
మీ పయనాలు 
బ  గం! 
ముందుకు గే 
మారగ్ మే లేక 
మా గమనాలు 
అతి భారం! 
సప్షట్ మై న దారులోల్  
కోరుకునన్ గమయ్ంౖ పు 
కష్ణం ఆలోచించక 
దూ కెళాత్ రు మీరు! 
అసప్షట్ మై న మారాగ్ న 
గుంతలు పూడుత్  
ఊబులు తపుప్కుంటూ 
జాగర్ తత్ గా నడుత్ ం మేము! 
ఆలోచనల్ కి అవకాశంలేక 
మీ మెదళుళ్ మొదుద్ బారతాయ్ 
ఎపుడూ అపర్ మతత్ మై  
మా మెదళుళ్ రాటుదేలుతాయ్! 
గుడిడ్ గ నమిమ్న మారగ్ ం 
గతి తపుప్తుందనిపిత్  
తతత్ రపడాత్ రు అనుమానిత్ రు 
గం తగుగ్ తుంది మీకు! 

మేమేరప్రుచుకునన్ మారగ్ ం 
నడిచి తిరిగిన మారగ్ ం 
ఆతమ్ౖథ్ రయ్ంతో నడుత్ ం 
త రణం చుచ్తుంది మాకు! 

*** 

  సప్ ట్సప్షట్త                   ర కి ర్ పెం ల 
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 ఇది చితర్ మ యిచటనేమి లేదు 
నయ్మనునటుల్  తోచునేచోటనై న 

నేల యు  తేజ  నీరు కూడ 
కంటికేదియు నిచచ్ట కానరాదు 

ఎటుల వచిచ్తిమిచచ్టకెరుగలేము 
తిరిగి పో ట యెటుట్ లో తెలియలేము 
ఇది పదారథ్ ర త మ, ఇదె యనంత 
శమిచచ్టే మన ఠ్ తి శ తముమ్ 

ఇచట మన శరీరముమ్లదృశయ్మై న 
మన లి  యేమి సప్షట్ మై  తనరుచుండె 
ఊహకందినదే యీ యనూహయ్ మ 
ధయ్మౌనేమొ యూహలు గుటిచట 

ఎవరు చూడని రాలేనిదీ పర్ దేశ 
మిచటకెటుట్ ల వచిచ్తిమీ  నేను 
అరుగుదెంచెదరిటకేమొ యందరిటుల్
ఐన రిని గాకేమి యరయరేమొ 

అరయుటనన్చోనయయ్ది యాతమ్ యందె 
ఆతమ్ యెరుగును తనకనుగై న యాతమ్ 
దయము కామిక మనమేకతయె ఠ్ రముమ్ 
పరమ దిధ్  యిది యిదె నిరా ణమనన్ 
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