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అటో ఇటో మలుపు తీ కో 
అలా  అలా ముందుకు గిపో 

చేరుకునన్ గమయ్ం చెబుతుంది 
తీ కునన్ మలుపుకరధ్ ం ఏంటని 
తొలిమలుపుకు నకేముందో 
తొలి అడుగుకు తెలియదు కదా 

నీ అలుపెరుగని దారుల కథని  
నీ గమనం గమనించని లోకానికి 
ను  చేరిన తీరం చెబుతుంది 
నీ అడుగుజాడలకు ఎదురు నడుత్ ంది 
ఈ లోకం నీ తొలి అడుగును చేరేవరకు  

నీ కాలిబాట ఎనోన్ పయనాలకు ముందుమాట 
పాదచారౖి  గిపోయిన ఓ బాట రి 

ఆశకి ఆకా నికి 
గమనానికి గమాయ్నికి 
తప కు వరానికి 
నలల్  మేఘానికి నీలి సందార్ నికి 
నీ క రాయబారి.
ఓ బాట రి నీ క రాయబారి. 

*** 

బాట రి బాలాజీ పంజా
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నా మన  ననేన్ పర్ న్త్ ంది.  
నీ  ఎవరు అని?  
నా దేహం ననేన్ పర్ న్త్ ంది.  
ఇంకా నీ పార్ ణం నాలోనే ఉంది ఏమిటని?  
నా కనున్లు ననేన్ పర్ న్త్ నాన్యి.  
నీ కనీన్రు..నా కంట కారుతుంది ఏమిటని?  
నా జీ తం ననేన్ పర్ న్త్ ంది.  
ఇంకెంత కాలం నినున్ ంచాలి అని?  
అపుప్డు నేను అనాన్ను 
“ నా కోసం మిగిలింది ఏది లేదు.  
నీ పాదాల వదద్  నేను కరించేది.... 
ఒకక్ మృతుయ్ ”  అని…! 

*** 

రాయి చుటూట్  ఆవరించుకునన్ నిశబద్ ం  
లోపలునన్ దై వ పర్ తిమని ఎపుప్డు  
దరి ంచుకుందో ఏమో  
ఉలిని చూడగానే  
లిప్కి పర్ ణమిలుల్ తూ  
నెమమ్దిగా దై వ హృదయంలోకి చేరుకుంది… 
 

*** 
 
భకత్  హృదయాల కోరికల శబాద్ ల ఆలాపనంతా  
గర్ నిన్ తాకి పరావరత్ నమ తుందిపుప్డు  

 
లోపలి దే డు  
నిశబాద్ నిన్ తాగే డు మరి…! 

*** 

  
 
             
             

  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
    

   

నలిగే మన  పి. ని           నిశ బద్ం 
తి యి యాక రి 
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ఈ మౌనం ఇపుప్డు పరుచుకునన్ది కాదు 
హృదయంలో చీకటి కురుత్ నన్పప్టి మాట 
ఆ రానికి సవ డంటే తెలీదసలు.. 
ఆశలనీన్ ఒకే రి నిరాశలై  ఎలుగెతిత్  

దానిన్ పాడినటుట్  
అదేపనిగా అపశృతుల అనంతమై న రొదలు.. 
 
పరితపించిన పర్ తి రీ కలలు కనడం సహజమై నటుట్  

దం రుచుకుపడడ్ పుప్డు దన య్పత్ మ తుంది 
గుండెలో మొదలై న ఒతిత్ డి.. 
గొంతులో ఉది గన్మై  కదులుతుంది.. 
నిదుద్ రంటని కళుళ్ రంగులను పోలుచ్కోలేనటుల్  
దీరఘ్ మై న జాఞ్ పకాలునన్పుప్డు జీ తమెకక్డిది..? 
మరణంలో అలికిడై  మెలకు చిచ్నటుట్  కానీ 
పార్ ణమెపుప్డో పొలిమేర దాటే ంటుంది..!! 
 

*** 
 

 కరిగే కాలంలో.. 
పరిభర్ మించే ఋతు లు 
మళీళ్మళీళ్ పలకరిత్ నే ఉనాన్యి! 
పగలు రేయిల భర్ మణంలో 
పర్ తికష్ణం నీ జాడకై  
నయనాలు దుకుతూనే ఉనాన్యి! 
‘మదిర’ పానములో లుతూ 
జాన్పకాలను మత్ షక్పు పొరలలో 
సమాధి చేత్  ను ంటే – 
నిబిడీకృత ని ధిలో ,  
ధిల స పాన్ల వృతత్ ంలో, 
యోజనాలు పరిభర్ మిత్  
భగన్ చరితలా ‘నేను’ ..!! 
                                 *** 

  
ఈ మౌనం 
లUరాధిక 

నేను ఎమ్.పదామ్వతి 
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చినన్తనముననీ తోర్ వనెనిన్ రొల్  
నడచి ళుళ్ట గురుత్  మన లోన 
ఇచట నిలిచ్న యానాటి యిండుల్  గురుత్  
దారి పర్ కక్న నిలిచ్న తరులు గురుత్  
 
కష్ణము దదీరిన తరుచాఛ్య గురుత్  
ఒకక్ కష్ణమాగి పరికించు యుడుత గురుత్  
కొమమ్లను దాగు కోకిల గొంతు గురుత్  
కల  నడచిన నా చెలికాండు గురుత్  
 
ఇచట నడచుచు ౖ శవమిటెట్  గడచె 
అలసటెరుగకనిచటె బాలయ్ముమ్ గడచె 
తరలిపోయిన వతుత్ ను మరల మరల 
మన  నిండుగ కాంతును మరియు మరియు 
 
ఇచటె మన న్హలత చిగురించె నాడు 
వరిధ్ లెను మన చెలిమి శ తము గాగ 
నిలచినది బంధము పర్ కృతి నిలవలేదు 
కదలిపోయితిమా సమ్ృతి కరగ గె 
 
జాఞ్ పకముమ్ల నిలుచ్ దృశయ్ములు లే  
మదిని గీ న చితర్ ముమ్ మారిపోయె 
జీ తముమ్న మారుప్లెనెన్నొన్ కలుగు 
సప్షట్ ముగ కొనిన్ మన కంటపడక కొనిన్ 
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