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దారి దీపం

బండారి రాజకుమార్

కండ
ద్ పెటు
ట్ కుంట.
ల్ తోటే నీ రెండు కాళ
ల్ నూ ముదు
*

మోకుతో జబబ్లు, గుజిబంధంతో కాళు
ల్ కాయలుగా న కాయం గదా నాయినా!
రోజంతా కష
ట్ ంజే పెయయ్ంతా నొపుప్లతో ఏ రాతిరో ఇలు
ల్ జేరేటాల
ల్ కు నీ

కాపి క్డు

ంటిమీద

డుకుడుకు నీళళ్నాన్ కాలేకపోతాన.

తానంజే మని

తేలికపడుతవని కలగనలేను.

పిడికెడు పిడికెడు నొపుప్లగోళీలు బొండిగె జారుతునన్ దృశయ్ం ముద
ద్ నోటె
ట్ కునన్పుప్డలా
ల్ పెటు
ల్
తలు కుని తండా
ల్ డుతనే

ంట.

త్ లేదేందే బాపూ అని
కొడుకునాన్ నీ కష
ట్ ం రంధి తీర

ంటరితనాలో
ల్

త్ ం ను
తాడెకిక్ దిగుడంటే సచిచ్పుటు
ౖ నితె
ట్ డే గదనే.. మాబతుకిక్ దారిదీపమె

గాలిదీపమె
ౖ

సరాక్రు కొలు జే

కుమిలిపోతనే

ంట.

ౖ తాందే నాయిన.
ఊగుతాంటే బుగులె

ఏమె
ౖ తదనే జిదు
ద్ కు పోత గని వద
ద్ ంటే

కో

బతుకుంటది బిడా
డ్ అంట .
నీకిపుప్డు మండువకాడి ముచచ్ల్టే
డికదారే
ల్ నీ

గదనే. పారుకం

నన్నిన్ దినాలు

*
పోప్స.

త్ గలమ్ల్ల గూ ని ఎదురు
యితగాళుళ్. అమొమ్కక్తే

తోడుగువ !

***
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చెదిరిన బంధం-చెరగని సంతకం

తేజ ని ర

రిగిన నీ మాటలకు
పగిలిన నా మన
అననయ్ దన.
నీ ఊ ల తీరంలో
నలిగిన నా మన
ఇంకా అకక్డే, దతీరాలని.
చీలిన మన చను లో
త్ కుక్ంటూ
చెలిమిని తు
ఇంకా అకక్డే, నిలిచిపోయింది.
రిగినా, ఆ ముకక్లనుంచే
యే కనీన్టి చుకక్తోనో
ఇంకా అకక్డనే రియాలని
ఉండిపోయింది.
ఆశకు తెలియదుగా మరి
చెదిరిన నీ తలపులు కలి నటు
ట్ గా
తెగిన మన బంధాలు ముడిపడవని
పే
ర్ మను ఎరుగదుగా అదీ!
జారిన నీ మాటలను
నా పమిటలో పొదుముకోగలను నేను
రాలిన నా ఎడద తునకలను
మాలగా కూరిచ్ పెట
ట్ గల
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చంపకండి

మటి
ట్ తుటె
ట్

డా.భీంపలి
ల్ ర్ కాంత్

గాదిరాజు మధు

ౖ జారే కనీన్టివరదను ఆపకండి
చెంపలపె

ఇది ఈ లోకపు బతుకుబుట
ట్

అ బాధలను ఓదారేచ్ దుఃఖసముదా
ర్ లు

ఇది భూగోళపు మటి
ట్ తుటె
ట్

మదిలో కొలుౖ న తీపిజా
ఞ్ పకాలను చెరపకండి

త్ చే మధురసంతకాలు
అ గతసమ్ృతులను గురు
ౖ పోరాడే అకష్రాయుధాలను చంపకండి
అ నీతిపె
అ అనాయ్యానిన్ ధికక్రించే క తాగాండీ లు
ౖ తారాడే జుంటితేనీగలను ముట
పూలపె
ట్ కండి

అ మధు ను పంచే మధురామృతకల లు
మటి
ట్ ని ముదా
ద్ డే

నచినుకులను పట
ట్ కండి

అ కోట
ల్ గొంతుకలను తడిపే జీవధాతు లు
త్ ఆలోచనలను తుంచకండి
ప హృదయాలో
ల్ మొలకెతే

గటు
ట్ ల్లే ని గుటు
ట్ తెలీని పెద
ద్ బుట
ట్
కష
ఖాల ఘటనల గుట
ట్
ట్
నవర ల భా ల చిటా
ట్

అనుభవ చరితల జా
ఞ్ పకాలకట
ట్
పుట
ట్ గానే

పటు
ట్ కుంటుంది
పొట
ట్ నదాచిపెటు
ట్ కుంటుంది
బాధయ్తగాపే
ర్ మగా

గటి
ట్ గ పొది పటు
ట్ కుంటోంది
పద
ధ్ తిగా శ
ధ్ గా
ర్ ద

ఈ బుట
ట్ ఎవరిదో ? తెలీదు
ఎవరు తయారీ యో? తెలీదు

అ నవశకానికి నాందీ చకమయేయ్ సృజనదీపికలు

యజమాని ఎవరో ? తెలీదు

గాయపడిన మని గుండెలో
ల్ గాయాలను తడమకండి

అయినా బాగుంది

అ బాధల ఆటుపోట
ల్ ను మోత్ నన్ దుఃఖ జీ తాలు

సతతం మను లను అలరించే పకుష్లను చంపకండి
అ హృదయాలను దోచే అందమె
ౖ నప
ర్ కృతికాంతలు

దనరాజు

లోకమొమ్త్ త ం ఇందులో

ంది

యుగయుగాలుగ కనబడో
త్ ంది
***

ౖ ఎకుక్పెటే
మూఢాచారాలపె
ట్ అకష్రా లను ఆపకండి
అ నవసమాజానిన్ మేలొక్లిపే ౖచె తనయ్ది టీలు

ౖ
నవనీత మొగ
గ్ లపె
అ తెలుగు

లే నవకవనాలను చిదమకండి
తీవనంలో రబూ ప బుగ
గ్ లు
***
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లీడు గూడు

చిరు క తలు

ంకట్ ద క

గులా
జ్ ర్
ఎకుక్ ం మారలేదు

ఎపుప్డు మొదలయియ్ందో

వయ తో పాటు

ఎకక్డికో తెలియని ఈ పరుగు
ఒక

చినన్పప్టి పటు
ట్ దల

రి ఆపి నుకకు చూత్

ఎంత దూరం వచేచ్ నో!!..నాతో నేను డిపోతూ
నాచుటూ
ట్ ఎనిన్ చికుక్ ముళోళ్!!

యిపుప్డు సరు
ద్ బాటు
*******

ఓ జీ తమా !
నీ ంత అందమె
ౖ న దానౖ నా కానీ

దూరంగా ఎకక్డో..

న

బికుక్ బికుక్ మంటూ జా
ఞ్ పకాల దీపాలు

తునన్ న్ తులు

లేకుంటే ను మాత
ర్ ం బాగుంటావని
********

నకిక్ పోదామని చూ నో

నేను రా న మాటలు

ననున్ పటు
ట్ కు లాగుతూ

ప
ద్ ం చే కోలేరు
ర్ తీ ఒకక్రూ అర

నాతోనే నాలోనె ఉనన్ ఎందరో 'నేను ' లు

నేను అనుభ ంచి రాత్

అకక్డే ఉంటే ఎంత బాగుండేదో!
నాతో నేను ఒకక్డినే ఉనన్ రోజుల

కేవలం

కానీ..

పదాలకు సయితం

***********
ంటాయి

గమయ్ం గమనం లేని జీవనం ఉంటుందా?
ఆశల పల
ల్ కిలో

సనలు

వడి
డ్ ంచే ముందుగా

గే పయనం ఆగుతుందా?

చూడాలి

ఏమో ఎవరికి తెలు ?
నినన్టి న

రు పదాలు తుకుతారు

టి రుచులు

***********

లు రేపు మళీ
ల్ వత్ యేమో?

ప
ర్ తీ కట్ నీన్ నాదనుకునే

చే కుంటా ఆలింగనం

మళీ
ల్ పరుగు మొదలు
నినన్టి మెరుపులు తుకుక్ంటూ రేపటిౖ పు

ఎందుకంటే చివరగా
నాదే కదా ఈ జీ తం.

***

***
అను దం- ఆర్.ఎ . ంకటేశ రన్
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బా…గోదు

డా.మకెక్న ర్ ను
అతనిపుప్డు
స సలు
రుసరుసలు
దేహఅచాచ్దనగా
తిరిగేత్ నాన్డు !
సహనం సం క్రం
ధరించడానికి
త్ గా శరీరం
బొతి
సహకరించడంలా !
వలువలు లువలు
ధికాక్రస రానిన్
ఆలపిత్

అచచ్ంగా

నగన్త ంకోరుతునాన్య్!
అమాన యతఅసమానత
ము గుదాలిచ్
బట
ట్ కరుౖ న

సన

చిత
ర్ ంగా గుబాళిత్ ంది !
అజమాయి

అదుపుర త

ధోరణల ధారణతో
త్ రూపుతో
సరికొత
షం కుదిరింది !
అనాలోచన అథ్ రత ం
కంకాళ నృతయ్ం గ
చఛ్

ఖం

చచ్గా ఆ ర తుంది !
అ ంతి ,అలజడుల
రాజయ్భోజయ్ంతో
తులతూగుతొ
త్ గా నిదరోతునాన్డు !
మతు
త భాషణలు
ప
ర్ వచనాలు

ఊదర కొడుతూ
సదు
ద్ చెయయ్కండి

త్ త్ ..! ****
గతం గురొ
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ఎవరు ందురు నా పాటనీ దినముమ్
తిరుగుచుంటిని యొంటరి దేశమందు
ఏ యెడారినో యొకక్డినేగునపుడు
నోరు పప్ని యి కరేణు లు నును
చెటు
గ్
ట్ చేమలు ను తమ చె లనొగి
చేరనేరని పకుష్లు చెంత చేరు

తమ నిరంతరగానంపు తనమ్యమున
కరగు జలపాతములు గొంతు కలుపనగును
పలుకలేనటి
ట్

ల బండరాళుళ్

కడుపులో దాచుకొనన్టి
ట్ కథలననిన్
కాంచగలు
గ్ ను నాదు సంగతుల యందు
గతులెరుంగని నిశచ్ల గమనమందు
కదలి నిశచ్లముమ్గ

గు నదము నేడు

డలిపోవగజాలదు డచి ననున్
పా
ౖ ప
ర్ ణమె
ర్ వ ంచు నా పాటయందు
నా తను లోన నా నవనాడులందు
చిత
ర్ ముగ నేడు ప
ర్ కృతికి చేరుౖ తి

త్ మినిన్ నాళుళ్
ఎచటికేగెను నా చిత

ఎడద కనులార చూ ను పుడమినిపుడు
ఎగ నానందమందు పంచేంది
ర్ యములు

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsYY 2020

