¥qÄCc¥{MLjjÁ

1

అకష్రం

ఒకక్ గుండె కెనిన్ ఊ లో

తురల్పాటి రామానుజ రా

అనుభూతులనీన్
ధమనులలో ప
ర్ వ త్ యి.
అకష్రాలు చిగురించి

లతలుగా ర్ ళళ్ౖ పె పా
ర్ కి
చుటు
ట్ కుంటాయి.

ఒకక్ ఊహ కెనిన్ కొమమ్లో
ఆలోచనలనీన్
పూపొదల తాయి
ౖ
పదాలు గులాబి రేకులె
ౖ పరిమళిత్ యి.
పెద లపె
కాయ్ల తామరలు రి
నా కళుళ్
చెరు ల తాయి.
నాకు నేనే
అర
ధ్ ం అయీయ్ కాక
గుండ
ర్ ంగా తిరిగి తిరిగి

ౖ తేలి పోతాను
తామరాకుపె
ఆకు చాటు
రయ్కిరణం మెరి
పిల
ల్ తెమెమ్రలు
రగిలిచ్న

దురు పొదల
ణు గానం ని
సంభ
ర్ మాల మన

పూచిన

మొగలి రేకుల
ౖ
పాళీనె
ౖ
కాగితంపె
ననున్ నేనే లిఖించుకుంటాను.
***
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ఋణం
ను

రయ్దేవర ణుగోపాల్
కానీ.....

నన్పుప్డు ఎపుప్డూ యుద
ద్ మే

అలాఉండు ఇలాఉండు అంటునన్పుప్డు
కంపరమే ది

ను

పోత పో న

వర
ణ్ మని

ఆదితుయ్నిలా కరమ్ని ట్

గరిట్ డవని

నా కోసం ఆ ౖ తె న ౖ మె నపు ముద
ద్ వని

ఏదడిగినా కాదనన్పుప్డు
నా కళుళ్ కనీన్టి కొలనులయేయ్

నేను తండి
ఞ్ నోదయమె
ౖ ంది
ర్ ౖ నె యాయ్క జా

నీ ఆలోచనలు, ఆ రయ్ం

ౖ న కొడుకు
ఇరౖ కే వయ్సనపీడితుడె
నీ పెంపకపు స చచ్ౖ మె న మాధురాయ్నిన్

నాకెపుప్డూ ఛాందసమే

రుచిచూపించాడు.......

మితు ల ముందు నినున్
సంభోదించడానికి ఏదో జంకు

నాలాగా దేనికి దేబిరించకూడదనన్

అవసరమె
ౖ తే రెండేయండని

పిచిచ్ పే
ర్ మ నాకు పుత
ర్

మాట్ రును ఎగదో
ర్ నపుప్డు

మిగిలెచ్లా ఉంది....

క యి గా నా మెదడు పొరలలో
త్ మయాయ్ .....
నికిష్ప

మీ పే
ర్ మ బాధయ్తలే

నా పిచిచ్ ఆశలను తు ంచి

లెకక్లే నీ ఊపిరి

అందలం ఎకిక్ంచాయని

మా కోరెక్లను కొండెకిక్ంచే

నేటికి తెలి ంది.

నినున్ లోభి గా నా మది చితి
ర్ ంచింది

నా అహం పొరలు అదృశయ్మె
ౖ న ళ
మాలయాలకనాన్ మీరే ఉనన్తంగా

బ
ర్ తికించడం కోసం

ను

గోచరించారు.....

పడ
డ్ తపన చాకిరీ

అజా
ఞ్ నంతో అడుగడుగున

నినున్ ఒక అసమరు
థ్ డిగా
నా మన

మిముమ్లిన్ గాయపరిచ్నందుకు

తలపో ది

ౖ నాకు నరకానిన్
నా మన యముడె

చేయిపటు
ట్ కొని బడికి తీ కెళి
ల్ నపుప్డు

రుచిచూపిత్ ంది......

ౖ దె నయ్ంతో ను

మీ నిషక్ మణ తో

జ రం నా కొత్ గుళుళ్ ఆ పతు లు

ఆశ
ర్ యించినపుప్డు

మీ ఔనన్తయ్ం

దయయ్ం గాఉండే లెకక్లు
నేరిప్నపుప్డు ను

కానిన్

నా

ప్రించి

ప చ్త్ తా పం తో తడి ముద
ద్ తునాన్......

రో

నేను జా
ఞ్ నినని భ
ర్ మ నపప్టి నుండే

ననున్ కష్మించు నానాన్....

చెందా .......

మీ రుణం తీరుచ్కుంటా...!!

ను
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మళీళ్ జనుమ్ంటే నీ కొడుకుగా పుడతా

జీరోగా రూపాంతరం
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నా క త ం

కనీన్టిధార
రాల ఆనంద్

భమిడిపాటి స రాజయ్ నాగరాజా రా
సరళత ంతో న్హంచే పదాలు నా ,
నిన్తత ంతో ముడిపడిఉండే భా లు నా .
నిజాలతో నిండిఉండే క తలు నా ,
నిరోమ్హమాటానిన్ నినదించే రాతలు నా .
కలలు క ంచినా, కలతలు ఏడిప్ంచినా
టిని

దరంగా ఆదరించి

త్ ం నాది.
క త ంగా మలిచే తత
నితయ్సతాయ్లనే నముమ్కొనే క త ం నాది.
పే
ర్ మ ననున్ పే
ర్ రేపించినా,
ౖ అసంతృపి
త్ ని ప
ఆ దన నాపె
ర్ యోగించినా
టి ఆగ
ర్ నిన్ గ
ర్ ంచి,

టిని నిగ
ర్ హంతో నిరోధించి

క త ంలో

టిని ప
ర్ యోగించే

సహజత ం నాది.
సహనంతో సప్ందించే

గుణత ం నాది

***

నాకు కొంచెం నిద
ర్ పో లనుంది

శరీరానిన్ భూమికి సమాంతరంగా చాపలా పరిచి
దేహం లోని ధమనులిన్ండా గాలి నింపుకుని
కొంచెం శ
ర్ మించాలని

ంది!

పగలూ రేయీ

పరుగు పరుగున పాకులాడి
కావల ందేదో దొరకనితనంతో చేష
ట్ లుడిగిన శరీరానిన్
మూ న కనురెపప్ల

కిష్గా

చీకటి దారాలతో బంధించాలని
ఎండో

ంది!

నో... ఉకక్పోతో ఉనామ్దమో

తెలియందేదో తెల
ల్ గోలు కా లనో గానుగలా తెగ తిరిగి
డెకిక్న తలకు

దు పొగే

అరికాళళ్కు ఆముదం రా
నాకొక్ంచెం చల
ల్ బడాలనుంది!

అలసట ముడి పిప్ కొంచెం తెరిపిన బడాలునుంది!
దే నినిదేముంది కనన్ంటుకుంటే చాలు
అలసటేమిటి అనీన్
మంచు ముకక్లా
ల్ కరిగిపోతాయి

దూదిపింజలా
ల్ ఎగిరిపోతాయి!

కానీ మన

అనిన్నదులీన్ తనలో ఇముడుచ్కునన్ సముద
ర్ ంలా

అల
ల్ కలో
ల్ లంగా ంది

కవ మెదో చిలుకుతునన్టు
ట్
రాతీ
ర్ పగలూ నిదా
ర్ మెలకు

అనిన్ థ్ తులో
ల్

ఛిద
ర్ ం ఛిద
ర్ మ తునన్ది!

తుఫానులా కనీన్టి ధార కురి
ఎకిక్ళుళ్ నిలిత్ నే
మన

స చచ్మ తుంది

నేనూ సప్ష
ట్ మ తాను!!
***
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నేను - ను

లU జయ

నేను క ని

ను

కలత నిదురని

నేను తుకుక్ంటా

కాలరాతి
ర్ ని !

ను

కఠిన ల

ను

కలలఝరి

నేను అతుకుక్ంటా

******

ను

నేను మదిని

నేను కలుపుకుంటా

ను

చెలి

డిచిపోతా
మరచిపోతా

నేను తలచుకుంటా
రిచిపోతా
కలచిపోతా

ఎదకి తడిని
కనీన్టినదిని!

ను

ను

నేను అందుకుంటా

మన

చెర
పొర

ను

ఎగురుతుంటా
ఒదిగిపోతా

కనుకొలను నీర ని

నేను పొదు కుంటా

*******

ను

నేను పుడమి

నేనినున్ గెలుచుకుంటా

ను

తపుప్కోలే

చినుకుచుకక్

నేను ని ని

*****

ను

ను

లుగురేఖ

చెలి

నేను గిరిని

కఠిన ల

ను

కలలఝరి

పచచ్నిమొకక్

నేను పకిక్ని
ను

నాకు రెకక్!

నేను క ని

*********

కలత నిదురని

నీ

కాళరాతి
ర్ ని

నీలిమేఘం

నేను కూనిరాగం
నీ

గాలిపటం

***

నేను మొండిఘటం
********
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చూచుచుందును పూ ల

గ

వంక

జాలు రెడు నీ రజలము వంక
చూచుచుందును నెన్ల

బగు వంక

గాలినూగెడు పచచ్ని చేల వంక
తారలను తాకు దివయ్ ధముల వంక
అమిత గాన జను

హనముల వంక

ప
ర్ మదమును గొలుప్ చిరుకుటీరముల వంక
నెమమ్దిగ

గు లయేటి నీటి వంక

తలచుచుందును మని
ప
ర్ కృతినొపాప్రు సహజ

ధనల గూరిచ్
భలను గూరిచ్

ఎంతకాలమో యి యుండునిచట యంచు
చరమగామిని నేనుండజాలననుచు
కనులముందరని యే కరగిపో
కరగునది నాదు జీ తకాలమొకటె
నితయ్ ందరయ్మిచచ్టే నిలచి యుండు
కాంచుటెటు
ట్ లెలె
ల్ డల చీకటు
ల్ కమమ్
గడచినబ
ర్ తుకు తోచె యుగముమ్

లె

మిగిలిన బ
ర్ తుకు తోచు నిమేషమటు
ల్

నిమిషములలోన యుగముల నింపుకొందు
శ తములుగ మలచెద కష్ణములనిన్

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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