எனது அறை

இப்படி இருந்ததத இல்றை எனது அறை
சன்னைின் திறைச் சீ றையில்
நிைங்கள் கைந்த ைம்மியமிருக்கும்
இங்ககொன்றும் அங்ககொன்றுமொய்
சிதைிக்கிடக்கும் புத்தகங்களில்
கவிஞர்கள் தபசிக்ககொண்டிருப்பொர்கள்
எப்படிப்பட்டவர்கறளயும்
தன்றன தகட்கத்தூண்டும் கமல்ைிய இறச
ஒைித்துக் ககொண்டிருக்கும்
உைகத்றததய உள்ளங்றகயில்
றவத்திருக்கும் கணினி
மிதமொன சூட்றட பைப்பும்
தூக்கிச் கசருகிய தசறைதயொடு
முகம் கதரியொத ஒரு கபண்
திரும்பி பொர்த்தவொறு நின்றுககொண்டிருப்பொள்
றதை வண்ண ஓவியத்தில்

இன்று
எவ்வித சைனமுமின்ைி
கமளனம் நிறைந்த
ஒரு கவிறதறய தபொல்
தனித்து

இருக்கிைது
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குழந்றதயும் அம்மொவும்

கதொட முடியொத தூைத்றத
கதொட்டுப் பிடிக்க
முகம் கறைந்து நீர் வழிய நிற்கிைொய்
உன் விறளயொட்டு
அங்ககொன்றும் இங்ககொன்றுமொய்
அறை முழுக்க இறைந்து கிடக்கிைது
அவ்வப்தபொது
என்றனயும் தசர்த்துக் ககொள்கிைொய்
சிை கணங்களில்
ஏததொ ஒன்றை நீ இைகசியமொக்கும் தபொது
உன்றன சுற்ைி ஒரு வட்டமிடதவொ
எனது பொர்றவயில்
உன்றன றவத்துக்ககொள்ளதவொ
எனக்குத் துளிக் கூட விருப்பமில்றை
உனது விறளயொட்டில் நொகனொரு
அம்மொ கபொம்றமயொகதவ இருக்க விரும்புகிதைன்
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கசொல்ைொத வொர்த்றதகள்

இதுவறை உணர்ந்திைொத பிைகொசத்துடன்
கொணப்பட்டது எனது முகம்
உன்னிடம் வந்த தபொது
ஆறசகளொல் நிைம்பி வந்ததன்
கசொல்ைவந்த தபொது குைல் அறடபட்டு தபொனது
வொர்த்றதகளற்ை ஒரு உறையொடல்
மனதில் கமளனமொய் நடந்து ககொண்தடயிருந்தது
இப்படிகயல்ைொம் நடக்குகமன்று
ஆறசகள் நிைம்பும்தபொதத கதரியவில்றை
மஞ்சள் கைந்த

கவயிைில்

எதிர்பொைொமல் படபடகவன்று இைங்கிய
மறழத் துளிகளில் ஆறசகள் நறனந்தன
ஈைம் பட பட அறடயொளங்களற்று அழிந்தன
கள்ளியில் மொட்டிய கொகிதமொய்
கொற்று அடிக்கும் தபொகதல்ைொம்
கமல்ை கமல்ைமொய்
தகட்டுக் ககொண்தடயிருக்கிைது
பைகீ னமொன இதயத்திற்கு
கசொல்ைொத வொர்த்றதகளின் விசும்பல்
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தூக்கம் கறைந்த இைவு

எறதயும் ஆழமொக றவத்துக் ககொள்வதில்றை
இருந்தும் ஏததொ ஒன்று என்றன
ஆழமொக துறளத்து
உைங்கவிடொமல் கசய்தது
நிசப்தமொன
உைக்கம் கறைந்த இைவு
தநற்றுவறை எனுறடயொதொக இல்றை
நொனில்ைொமல் தபொன என்றன
பொர்க்க முடிந்தது அந்த இைவில்
அப்தபொது என்னுள்
கநருக்கமொன சிைரும்
அைிமுகமில்ைொத பைரும் வந்துதபொனொர்கள்
என்றன மட்டுதம சூழ்ந்து
தகொப்றபயில் உள்ள மதுறவப் தபொல்
ககொஞ்சம் ககொஞ்சமொய்
கறைந்துக் ககொண்தடயிருக்கிைது
தபொைொட்டமொன அந்த இைறவ
கபொக்கிசமொக மனதில் பூட்டி றவத்த
பிைகுதொன் உணர்ந்ததன்
இைவு கவளுத்து விடியைொனறத

4/5

சிதனகம் தீர்ந்த கொதல்

படுக்றகயறையில் படுத்திருக்கிதைன்
நீ வட்டுக்குள்
ீ
வருவறத
என் ஆன்மொ அைிகிைது
கொைடிச் சத்தம் கநருங்க கநருங்க
எனது எண்ணத்தொல்
உன்றனக் கட்டியறணத்து தழுவுகிதைன்
நிசப்தமொன அறையில்
சொவிறய றவக்கும் சத்ததில்
தபொைியொய் மூடியிருக்கும்
எனது கண்கள் திைந்து மீ ண்டும் மூடிக்ககொள்கிைது
உனது தமைொறடறய கறளந்து
கட்டிைின் மறுபொதிறய
நிைப்புகிைொய் றகத்கதொறைதபசியில்
கண்றவத்தவொதை
கொத்திருந்த எனது விைக்தி
கட்டிைின் ஒரு தகொடியில் அமர்ந்து பொர்க்கிைது
அறையின் தகொடியில் கொல்கறள பின்னிக் ககொண்டு
றககறள தகொர்த்துக் ககொண்டும் கறைகிைது
உனது முதுகில் ஊர்ந்து
கொதுவறை கடந்து கசல்ை கொத்திருந்ததன்
சித்தொர் இறசதயொடு
மனதில் எழும் கசொற்கறள அடுக்கி
அன்றபயும் கொதறையும் நிைப்பி
அதில் நொன் வொழ்ந்துக்ககொண்டிருக்கிதைன்
நீ எப்தபொதும் வருடும் றகத்கதொறைதபசியில்
என்னதொன் இருக்கிைது
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