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నిరాయ్ణం

తురల్పాటి రామానుజరా

నరాల దారాలకు

త్ పొంగి
గొంతులో పారీ
ట్ మతు

దోమల పూసలు

తల నుండీ నరాలు నిండి

గుచుచ్తునన్ చలి

దిని

పే
ద్ మాటల
ర్ య ముదు

పిడికిళళ్తో పటు
ట్ కుని

దారితపిప్

పే
ర్ ల కంటుకునన్ ఆకలిని

దూ కెళిళ్న

తుడిచి

మెలకువ లేని

నీడ నివ ని

ఆకలి చా కు

రాతి గుండెల రాతి
ర్

ఏక పకష్ తీరుప్ నిచిచ్ంది,

తడి న రొటె
ట్ ముకక్తో

హనం

మమ్ ల్లి న
ప తలి
ల్

తెలా
ల్ రిన జీ తాలకు
ఎర
ద్ ల
ర్ టోపీలు, నల
ల్ కళళ్దా

ముడుచుకు పడుకునన్ది,

భాషయ్ం చెబుతాయి,

ౖ
పే మ్ంటుపె

జ బు అడగని ప
ర్ శన్లు

పాల కోసం

త్ ం ఎండిన
రక

ఏడిచ్ ఏడిచ్నిద
ర్ పోతునన్

మటి
ట్ పూ కుని

చినన్ పిల
ల్
తలి
ల్ పేగుకి

పగలు చీకటి కళళ్దా
ద్ లతో

ముని పాలిటి బండి ఎకుక్తుంది

అంటుకుని ఉనన్టు
ల్

త్
ఎకక్డో ఒక గొపప్ వయ్కి

కలగంటునన్ది,

మ భినిషక్ మణ

నగరం నడి ధిలొ

తా
ర్

బిచచ్గత్ తె చా

పుల షట
ట్ ల్రు

లుగు జిలుగుల గలు తగిలి

రాని నిద
ధ్ త్
ర్ ను పా
ర్ రి
కళళ్కు తాళాలు

బరు కిక్

కునాన్యి ,

అంతలో..

త్ ర

పేపర
ల్ మూలలు తుకుతుంది ,
రాతి
ర్ దాచిన
మీడియా చూడని త్ ర లకోసం
ఉదయానేన్
రుయ్డు నిద
ర్ లేత్ డు !!
***
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మంచుఖండం

ఉమా నూతకిక్

ను చేచ్ రాతుళళ్ని

ఇంటో
ల్ జీవంలేని పనిముట
ల్ మధయ్లో

తన గుండెలో
గ్ బడుతూ
ల్ ఉగ

నినొన్క పగలుగా లోకానికి పరిచయం చేత్
నీ

త్ కోలు అ తూ
ఖాలకి తానూ హతు

తన శబా
ద్ లనిన్టినీ తలం చే కుంటూ
తన నిశ బ
ద్ ం పాదులో
ల్

నీ మాటలని పెంచుకుంటూ

ఒక నల
ల్ ని పా రంగా తన రెకక్ల కిందన
నీ ప పిట
ట్ లని కాపు కాత్ ంది!

తనని తేలికచేత్
కాలానిన్ నీలాంటి

ళళ్ మధయ్ ఈడవటం తపప్!

మరి… పనిముటూ
ల్ మొరాయిత్ యనన్

నిజం మరచిపోతే ఎలా !?

తనకు తాను మొరాయించి

లా తాను మారిపోయి

ఒక మంచుఖండంగా ఘనీభ త్

నినొన్క తెల
ల్ కాగితంలా

ఆ పొరల కిర్ ందన

లోకానికి చూపెడుతుంది !

కొనిన్ శతాబా
ద్ ల మౌనంగా కపప్బడిపోతా
ఇక నినున్ పటి
ట్ ంచుకునే రెవరూ లేక

ౖ తేనేం
ఎలాంటి రోజులె
తానొక పాలపిట
ట్ లా నీ చుటూ
ట్ నే ఉంటుంది
ఒకక్

ఎకుక్వగా తూ కుంటూ

ఇక చాలు అనుకునన్ రోజున

తన కళ
ల్ ల్లోనే నిలుపుచేత్

లోలోపల నిండుకునన్ న

బయటేమో నినున్ ను

ఇదంతా

నీ గుండెని తడపాలి న వరం మొతా
త్ నిన్
నీలం పు

తనని ఒక జీవమునన్ పనిముటు
ట్ గా చూత్

లనిన్టినీ

గరభ్స
థ్ ం చే కువటానికి ఎవరూ ముందుకు రాక!
***

రిగా తిరిగి తెచుచ్కోగలననుకునే

ఒక పిచిచ్ నమమ్కంతో
ను ం చేత్ నాన్ …
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గురుత్ల రం
అలూల్రి గౌరీలU

ఓ మలీల్..
చామరిత్ బబ్లU

ౖ నా గభాలన్ అడుగుతుంటారు
ఒకో రి ఎవరె
ఇంతనాన్ ! అంతనాన్ ! ఏం

పగలంతా ..ప రి మొగ
గ్

ధించావని ?

సంధాయ్కాలం అర రి న యవ న దశలో ..

నేనేం సంపాదించుకునాన్నో ఎనన్డూ ఎవరికీ చెపప్ను

అడుగేత్

ఒకానొక రహసయ్ ప
ర్ దేశంలో ఆ ‘పేరు’ను దాచుకునాన్
అదేంటో తెలు

పరిమళాలు దజలే
ణ్ తనొంది
ల్ పరిపూర
యవ నపు రేకులు పిప్

ఆ ‘ రం ’ నిండా నా మిత
ర్ రతాన్లిన్ పొదిగాను
రిని

ర కతను పరాకాష
ట్ కు చేరేచ్

నెయయ్పు నగి లు పెటి
ట్ తీరిచ్ దిదు
ద్ కునాన్ను

రసమాధురి .

త్ లనీన్ దండలా గుచుచ్కునాన్
ఆ నేత్ ల గురు

ఉ దయానికి ..

ఎవరికి చూపించినా నదరు తగులుతుందని

తలకు ..తలగడకు ....మధయ్ నలిగి

గుండె గది లోపలి లాకర్ పెటె
ట్ లో పదిలంగా పెటా
ట్ ను

ౖ
వడలి వ ంచి రెకక్లు ముకక్లె

అపుప్డపుప్డూ చూ మురి పోతుంటాను

పెంటౖ పె సమాధి పొందుతా

ఆ రతాన్లు కొనిన్ ఆటపాటల పా
ర్ యపు

.

ఓ మలీ
ల్ !!!

మరి కొనిన్ నూతన్యువ చదు ల చెలిమినాటి
ఇంకొనిన్

.

ని రాతి
ర్ ..

! అమూలయ్ న్ తుల మాల

జీవయాత
ర్ లో ఎకక్డెకక్డో గెలుచుకునన్

..

నీ జీ తకాలం ఒక పూట .

దీర
ఘ్ పు సరాక్రీ కొలు లపప్టి

అయినా పుడతా

త్ గా మెరుత్ నన్ నినన్మొనన్టి
ఇంకా కొనిన్ కొత

..ప
ర్ తీ యేటా.
***

త్ ంచి మెచిచ్ంది ళేళ్ కదా మరి !
ఎపప్టికపుప్డు నా ఉనికిని గురి
నా పు నిమిరిందీ, ననెన్దిగించిందీ ళుళ్ కాక ఇంకెవరు ?
ౖ పె లోకానికి నే తరలిపోయినా తపప్క గురు
త్ ంచుకునేది ళుళ్ మాత
ర్ మే !
నా గురించి నా తరా త చల
ల్ ని ళ రెండు మాటలు చెపేప్దీ

ళేళ్ !

****
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ఎందుకో యీ నదము ప
ర్ వ ంచుచుండె
ఎచటికో యేగి యేమి ధించు కొరకొ
అలసటెరుగక గుటే యాశయమొమ్
కడలిలో ౖయె కయ్మగుటయె గమయ్మేమొ
గిపో చునింత యాశ
ర్ యమునిచిచ్
జలచరముమ్లనెనిన్యో కుచుండు
తనకొరుంగునదేమనన్ తలపు లేక
తిరిగి యేమిచుచ్ననన్ సందియము లేక
త్ తానొకక్ రి
ఉరకలు పరుగులెతు
నెమమ్దిగ నొకపరి పయనించుచుండు
ఊహకందక పతనమౌనొకక్ రి
తిరిగి ముందుకు గునేమెరుగనెటు
ల్
మని జీ తమిదియని మదికి తోచు
కాని జీ తముమ్నకంతయ్కాలముండు
నదమునకు మొదలు నడుమ తుదయు కూడ
నితయ్మె
శ తమమ్న నిలచి యుండు
ౖ
పా
ర్ ణర తముమ్ కాదు జీవనము నదము
చలనర తముమ్ కాదు సంచలనయుతము
కష్ణము నిలువక గెడు గమనమిది
ద్
నేర దగునీ నిరంతర నీరయాత
ర్

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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