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వరండా

టి.జాఞ్న

మీఇంటికి వరండా

ందా?

వరండా గోడలకి

లేకపోతే ఒకటి కటి
ట్ ంచుకోండి

అపరిచితులకి. ఆశ
ర్ యం ఇవ వచుచ్
ఆతీమ్యులకీఅతిధయ్ం ఇవ వచుచ్

త్ వరండా
కిలికి మధయ్వరి

ఇంటికి

నిజానికి ఇది ఇలు
ల్ కాదు,

ఇలు
ల్ ,

కిలికాదు

కిలి రెండూ కూడా

న్ తులతో వరండాలో కూరుచ్ని

కాఫీయో,టీయో బి క్ట
ల్ తోనూ

తాటి తోపో , మామిడి తోపో
చితి
ర్ ంచిన చిత
ర్ ం

త్ చేత్
చినన్తనానిన్ గురు
చిరు గాలికి గోడ మీద
కదులుతుంటే

ఆ

మరచి , దన మరచి
నించలేమా?

మీకు వరండా లేకపోతే

రిత్ యో

అదే కొంచెం ఆందం గా ంటే
వరండా కపుప్ అంచున చినిన్

మన నే వరండా చే కొని
భా లేన్ న్ తులు చే కొని
గోముగా కబురు
ల్ చెపుప్కోండి

నీలం పూల లత లలు
ల్ కొంటే

గడుత్ నన్ కాలానిన్ ఔపోసన పట
ట్ ండి

రోయ్దయం ,చందో
ర్ దయం

***

ఉచితంగా చూడొచుచ్
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చిలకలు కిలకిల లాడుతుంటే

ౖ రేపుని
రేపుని,ఆపె

త్ ంటే

ఎనిన్ భా లూ ,ఎనిన్కబురూ
ల్
రి ,

రంగు రంగులతో కుటి
ట్ న

వయ

కారపూప్సతోనూ

కొంచెం కొంచెం

న
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అవసరమా?
మూలా రేశ రరా

ను
ను

నేను పుటి
ట్ న ఊరు నాకు

- నేను
నా జ్

రా

ౖ
బాధ కల
ల్ లో తుఫానె

ఇపుప్డు పరాయిదయిపోయింది.

చెలరేగుతుంది!

నేను మెటి
ట్ న చెరు

నెన్ల ఎపప్టికీ

చేరువ కాకుండా దూరమయింది.
ఆతీమ్యతా గూళళ్యిన

ౖ న కళళ్కి
జలపాతాలె

పెంకుటిళుళ్

అమా

పుడమి పొరలో
ల్

నీ తలపులు

య్!

జాన్పకాల గూళుళ్ కటు
ట్ కుంటునాన్యి.

కిటికీ ఊచలకు

బాలాయ్నిన్ ద తీరిచ్న

ఉరి

చింత చెటు
ట్ గుటు
ట్ గా

ఇపప్టికీ ను

కుంటాయి!

మాయమయియ్ంది.

నుౖ న నేను

మటి
ట్

గోడకి

సనని మింగిన

తారు సరప్ం లాసంగా

రా

గిలపడిన

లను!

గుతోంది.

ౖ నా రాకపోదా..!?
నీ గాలె

నా ప
ర్ తిబింబం అదృశయ్ మయాయ్క

వలస పకుష్లకు

కళళ్లో ది టీలు

ంత గూళళ్

లిగించుకుని
లుగు బాటలు పరిచాను!!

ఆన ళుళ్

***

అవసరమా ?
***
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దగీతం
పి. .ఎల్. జాత

దీపం
దేవమూరిత్ పతి
ఆఖరి

సలు తీ కుంటోది దీపం

ఇపుప్డో ఇంకో కష్ణానికో

గతకాలపు ఙా
ఞ్ పకాల

ఆరిపోతానని దానికి తెలు ,

రంలో

బందీ అయిన ఒంటరి కోయిలని,

అయినా తన జవసతా లని
కూడదీ కుని లుగుతూనే ఉంది,
లిగించినపుప్డు ఎలా న ందో
ఆరిపోయే ముందూ అలానే న

నేనిపుప్డు..

ఇంద
ర్ ధన

లాంటి స పన్పు

వరా
ణ్ లనీన్ ఒకొక్కక్టిగా డిపోయి

చీకటి ము రిన రాతిరిలా మారిపోయింది,
తోంది,

ఆరిపోతునాన్ననే భయం లేదు

మన

గాయపడినపుప్డు

ఓదారుప్ నోచుకోని దురదృష
ట్ వంతురాలిని

తను ఆరిపోతే మరో దీపం

ప
ర్ మిద ఛాయలో

లుగుతుందనే ఈర లేదు,

సమాధి అయిపోయే దీపపు కాంతి

ఆరిపోయాక తనని మరిచ్పోతారేమో

ఎంతవరకూ ప
ర్ సరిత్ ంది..?!

ౖ న్
నీ తోడు లేక మాట రాని మౌనానె

అనే ఆలోచనాలేదు,

త్ బంధాల బాటలో
భ షయ్తు

తనకు తెలి ందలా
ల్ ఒకక్టే

త్ స నిన్ జతపరుత్

లగడం, లిగించడం..

ఆరిపోయేముందు తన ధి

నిరి
ర్ తుకీడుత్ నన్
ల్ త్ ప ంగా బ
శృతి తపిప్న నాదానిన్!

త్ చేయగలిగినందుకు
సకర్మంగా పూరి

నినున్ నిందించే అరత

గర ంగా లిగి ఆరిపోవడం,

నాకు లేదని తెలి నా..

అది తాయ్గం కాదు సందేశం

"ను

మను లమె
ౖ న మనం

గతి తపిప్న గమాయ్నిన్...!?

బ
ర్ తకాలి న ధానానిన్

అయినా సరే...

లిగించిన

రికి లుగివ డం

మనకి తెలియజే పాఠం..!!

నా

ంతమే" అనే భ
ర్ మలో

ఇపుప్డు కూడా స రానిన్ సవరించుకుంటూ
ౖ ఓ"
నీకె

***

దగీతానిన్" ఆలపిత్ నే

నాన్.

***
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ఈ యడ లోన దాగిన నిన్పిట
ట్

లెనిన్ చెటు
ట్ లెనిన్
లెనిన్

మములెనిన్ గుట
ట్

గులు లోయలింకెనిన్ పకుష్

లెనిన్ చరములు

నికింకెనిన్ పేరు
ల్ !

సందులో కాలి దారులో యెందునుండి
యెందునకు పో చుంటి

యెవ రిచట

తాము తిరుగాడుచుందురో ధరణిలోన
యొరిగి ప
ౖ యుందురెవరొ!
ర్ కృతిలో భాగమె
ఇచట తిరుగాడుచుండగానీ వనముమ్
త్ మందు
చిత
ర్ మౌ లోకమన తోచు చిత

హృదయముపొప్ంగనిట తిరిగెదను నేను
అడ నాతోడ మాటాడునటు
ల్ తోచు
త్
వనము తోచును తానొక వయ్కి
లె
అరయుదును గాని యా మోమునరయలేను
అడుగుజాడలీ నేల కనప్డుచునుండె
అనుసరింతు నె

రినో కనుల చూడ

ఏమి యీ మన

దకునెవరి కొరకు

చెంతనుండియు కనరాని చెలియ కొరకొ!
ౖ న నేస
త్ ముమ్ కొరకొ!
తరలి కనుమరుగె
ప
ర్ కృతికందమిచుచ్ వననిరామ్త కొరకొ!

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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