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శవం లేచిన ఇలుల్
బరు

పకక్నింటి పరోపకారం

మో న భుజాలనీన్

పానీయాలు ఫల రాలు పంపిణీ చేత్ ంది,

ర్ ంతి తీ కుంటునాన్యి!

శ త ర్ ంతి పొందిన ఓ సహజీవనానిన్
ౖ
ఏడుకట
ల్ స రీపె

ఊరిబయటకు ఊరేగింపుచే

ఏళుళ్గా ంటనడిచిన

నిన్ తయ్ం

ఓదారుప్ల బాధయ్త తీ కుంది,
ౖ పె కండు ల పెద
ద్ రికం

ఇల
ల్ ంతా తికి తికి
బతుకు ౖ డె రీని సంపాదించి

యినాలక్ల అగిన్
పలయ్ంకనంలో పడుకోబెటి
ట్

పరలోకపు బోయీల భోం భోం ల మధయ్
ను థుల ంబడి

ధర్ చౌడారపు

రానికి

మంచితనం పేజీలను
బా టంగా చదవడం మొదలెటి
ట్ ంది,
ఆ ఇంటో
ల్

నుదిరిగిరాని పయనానికి

ఒక జీవంలోని దీపం ఆరిపోయి

చివరి డోక్లు చెపేప్
ప
ర్ తి హృదయం నెమరే కొంటోంది,

మటి
ట్ లో కలి ంది,

ఓ గుపెప్డు జా
ఞ్ పకాలను!

ఓ మటి
ట్ ప
ర్ మిదలో దీపం లిగి

మంచి

మామూలు

ఆ అరుగుమీద
జీవం కనిపిత్ ంది,

ప
ర్ తి కనూన్ చిందిత్ ంది కనీన్టిని

కనుల కొలుకులో
ల్ ని చెమరింపుగానో

దయచేపి మౌనంగానే ఉండండి..

చెంపలజారే ధారలుగానో!

కడుపులోని దుఃఖం కరిగి నీరయేయ్దాకా!

చిరు చిరు చుకక్లు గానో

ళళ్ను కరు తీరా ఏడవనీయండి..
దయతో ఊరడిత్

ఆ ఇంటి ప
ర్ తి మూలా రోదత్ ంది

నే ఉండండి,

కొంగు నోటో
ల్ కుకుక్కుని మూగగానో

సమ్ృతులో
ల్ కలి పోయిన బంధానిన్

గుండెలు బాదుకొని ఘొలు
ల్ మంటూనో

మధువనంలోకి మళిళ్ంచేదాకా!

కుమిలి కుమిలి పోతూనో!

మీరు మౌనంగానే ళళ్ండీ

దనతో కిక్ళుళ్పెడుతూనో

గొంతునందు గరళంగా దుఃఖానిన్ దాచుకుని

ళుళ్ మెల
ల్ మెల
ల్ గా మరుపుల

అమామ్.. అయాయ్...
ళొళ్త్ నని మాత
ర్ ం, ఏమాత
ర్ ం చెపప్కండి

ఇది శవం లేచిన ఇలు
ల్ !!
***
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గుగ్గా ఉంది..
రాజ్ పాలెపు

నేను – నా ఉనికి
. .సతయ్నారాయణ రా

మారే ఋతు లు, తరిగే జుటు
ట్ ,
పెరిగే వయ

బురదలో పుటి
ట్ న తామర పు

….

మలినమే అంటని అందాల అర ందానిన్

ఇలా ప
ర్ తీ మారుప్ నాకు

నీళళ్లోపల తేలియాడే తామరాకును నేను

ప
ర్ తిబంధకమే ……

నీటి తడి అంటని నీరజ పతా
ర్ నిన్

అతి సహజమె
ౖ న ఈ మారుప్లనీన్

ముళళ్ మధయ్ పెరిగిన గులాబీ పు

నాకు అసహనాలే

ముళుళ్ గుచుచ్కోని

అవసరాలకే ఆసరా లేదు ఒక నాడు

మధుర కు మానిన్

పూజారౖ మె న మనోహర

అయినా గతమెపుప్డూ తీపి గురుతే

ందర గ
ర్ నిన్

కడలి గరభ్ములోన వృధి
ధ్ చెందిన నేను

భ షయ్తెపుప్డూ అభద
ర్ మే

మెరి మురిపించు మంచి ముతాయ్నిన్

త్ ల మధయ్న నేను
ముపప్ది రెండు పదును కతు

ౖ వగత్
వచిచ్ పోయిందంటూ వసంతంపె

తిరుగుతూ ముదు
ద్ గా పలుకేటి తీపి నాలుకను,

రానిన్ ఱత్

త్ కాలాలో
భూత భ షయ్త్
ల్ పాతుకు పోయిన నాకు ….
తన జీవ కళనంతా హరించి

త్ నన్

మురికి భాండము నుండి పుటి
ట్ న నేను

ముచచ్టగా పెరిగిన ముదు
ద్ పాపాయిని నేను
కలా
ల్ కపటమెరుగని కనుపాపని నేను

రానిన్ ౖ తం

పాపపుణాయ్లంటని పరమాతుమ్రాలిని…!!

తనువంతా అలంకరించుకుని
మరీ ఆ

ను నేను

పా ణ ల నుండి ప
ర్ భ ంచిన నేను

నాటి లా లు కూడా దా హం నేడు

ధిల సంకేతమంటూ

ను నేను

***

నిత్ నన్ ఈ ప
ర్ కృతిని చూత్

గు
గ్ గా ఉంది!!
***
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ఎచటనుండియో చిరుగాలి యిటకు వచిచ్
పలకరించును నాదు చెంపలను తాకి
ౖ పూ ల లె
గాలి యలలపె

గి

పరవ ంచు పే
ర్ మికుల భావముల
మరల యొకనాడు

లె

ంతము మరచిపోయి

అలజడిగ వచిచ్చెల్ట యాకులను రాలుచ్
అంతలోపల యెటులనో యలక తీరి
నెమమ్దిగ

గునిట

ంతి నిండుకొనగ

కనున్లకు

ంతయె
ౖ నను కానరాదు

త్
గా
ర్ హయ్మొకొక్క మారు ఘాతశకి

చింత యెరుగని నిశచ్ల జీ తమున
సర మును కదలెచ్డు ప
ర్ భంజనము తాను
చిరము

గునే యొకరీతి జీ తముమ్

మెరక పల
ర్ మికుల తో
ర్ వ
ల్ ములుండు పే
కల చేకొందుమీ చిరుగాలి సప్ర

కల యనుభ ంతుము పెనుగాలి ధాటి
చేరి లాలించి ద దీరిచ్నను గాని
త్
అనుపమితశకి

చచ్రించినను గాని

త్ ౖ మె చెంతనుండు
జీ తాంతము నేస
తను లోపల పా
ౖ తనరుచుండు
ర్ ణమె

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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