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ఎంత బాగుంటుందీ..!
అనన్ంరాజు ణుగోపాల ని సమూరిత్
మౌనం ఎంత అందమె
ౖ న అనుభూతి...
అంతరంగంలోకి ళిళ్ చూ కుంటుంటే
అదృశయ్ అగోచర ఆనందాలెనెన్నోన్ తీయగా

ఎగిరెగిరిపడే అలలు లేని సంద
ర్ ంలా

మన ను నియంతి
ర్ ంచుకుంటే
ఎంత

యిగా ఉంటుంది...

ఏ ముద
ర్ లు ఏ ఆశలు కోరికలూ

సప్ృ త్ యి.......

లేకుండా ఏకాంత సంలో

వృధా చే కునన్
కష్ణాలు...నిము లు...గంటలు...

నినున్ ను

రోజులెనిన్ రాలిపోయాయో ని

నీలో ను

ర

అవగాహన చే కుంటూ
హృదయకుహరంలో

నిత్ జంగా...

థాయ్నించుకుంటూంటే

అప
ర్ త్ త ప
ర్ సంగాలతో

సహజంగానే ఎంత

ఆడంబర అట
ట్

ప
ర్

లతో

వయ్ధాభరిత తలపులతో

ంత

ంతంగా ఉంటుంది!!
త్ ని నీకు నీౖ
శ దివయ్శకి

నీలోకి తెచుచ్కుంటూంటే

నయ్హృదయ బంధాలతో...

నిఖిలలోకం స పన్సదృశమె
ౖ

ఏదో ఉందనుకొని ఏమీ లేదని

నీ నుండి నిరి
ల్ త్ ప ంగా

తేలుచ్కొనన్ శబ
ద్ ప
ర్ పంచంలోంచి

ౖ క్
దూరమె
అదృకె
ౖ

బయటకొచిచ్ మనలిన్ మనం

అకారణమె
ౖ పోతూంటే

అవలోకించుకుంటుంటే నిజంగానే ఎంత

అ దయ్ అంతమె
ౖ

బాగుంటుంది...

నయ్ పరమాకాశ

ద
ౖ
ధ్ స రూపమె

భా ల్లు తూంటే అదే త్ స వమె
ౖ

యధార
థ్ ౖ మె ఎంత బాగుంటుంది!!
***
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అబేబ్..!
ని
బందా
అబేబ్, పెద
ద్ అపేప్ం కాదు
మ

అయితే ఓ తొమిమ్ది లు..

కోటే
ల్ అనుకో..

పెద
ద్ గొడ ం లేదు - ఓ పడవ మునగడం తపప్..

ఎగిరే పడవలే అనుకో..

అసలూ, అనుభ ంచడం తెలి న ణిన్
అంతకంటే ముందు సంపాయించడమెరిగిన ణిన్
గొంతులు తడపమని వచిచ్ందే మీరు కాదూ?
మీ జేబులు నింపలేదా పకక్న కూరోచ్లేదా?
నిరాశపడుతునాన్ పకిక్ంటాయన తీరుప్కి

అయినా ఇవనీన్ మామూలేగా!
ఎగరడం మునగడం ఎగేయడం
నేనేం మొదటి ణిన్ కాదుగా..

ౖ నా?
ఆశ పడడం ఆశపెట
ట్ డం తపౌప్తుందా ఎకక్డె
ఆ

ఆకర ణ మీకూ నాకూ

నాకందిన కాయలు నే తుంచుకునాన్
చెటు
ట్ మీ ఒకక్ళ
ల్ దీ కాదుగా..

అకక్డికీ ఇచేచ్త్ ననాన్గా..
త్ చల
ఏదో కాస
ల్ గాలికలా పకూక్రికెళే
ల్ నే అనుకో..

చూదా
ద్ ంలే..

అనుకో..

బూట
ల్ జతలింకా ఉనాన్యి అరగడానికి
త్
జుతూ
ఉంది పీకి మీకివ డానికి

మొసలిలా

యిర్కట్ చేయించుకునాన్నే

చెరోపకాక్ పటు
ట్ కుందుకిద
ద్ రిని పెటు
ట్ కునాన్నే
అనుకో..
మీదేంబోయె? ఎవడిదేంబోయె?
బ

బయలే
ద్ రాలేమో, ఇపుప్డీ ఇంటో
ల్ నూ పొగ

త్ ంది
ముదురో

త్ ంది
తీరిగా
గ్ కందామనుకునన్ కల చెదురో
త్ ల్లు బాగుంటుందోలేదో
ఇంతకీ కొతి

దోమలు కుడతాయేమో కోరలు పదునెకిక్ంచుకుని
రాతిదిమమ్లు పలకరిత్ యేమో
త్ చూడండి మరి
కాస

శ

డ త

నాలుగాకులెకుక్ చది ను
అయిదారేళు
ల్

గదీత్ ను

ఏడిచ్నంత ఏడ నిత్ ను
మీ ఇరుకు గదులో
ల్ కి

మురికి కూపాలో
ట్ నంటా
ల్ కి అడుగెట

త్ రించలేననిన్ రెకక్లతో
కతి

అటూ ఇటూ జారుతోనే ఉంటా..
***

ౖ నా లకోటు
ఎంతె
ల్ తినన్ ణిన్
త్ భుకా
త్ యాసముండదూ..
కాస
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గుచుకక్
చందలూరి నారాయణ రా
నెన్ల

జీ తంలో..

మూలా రేశ రరా

నలో

లు ఉండ

మని ఎంత తడి నా

!

అది ఎపుప్డూ స షము !

త్ డి చిత
త్ డిగా చీకటి
చిత
మనసంతా కటిక నలుపు

పురాతన దుఃఖ అవ షం

మెదడులో పాతిపెటి
ట్ న

సగం స పన్ం లో లేచిన కువ !

పాతకాలం నాటి ఆలోచన
పేడుముకక్లా పదునుగా గుచుచ్కొంది.
మన

ముంగిట కాలి ముద
ర్ లో

తృష
ణ్ మృగతృష
ణ్ యే
కళలనీన్ కంకాళాల కి
కలంకారీ పూత లే !

చెకుక్చెదరని భావముద
ర్ లో
మౌనముద
ర్ లో పలుకరించా

ర
ధ్ పు రోతలే !

మూగరాగమె
నిపించా .
ౖ

అర
థ్ ం కోసం అనే షణ

బొటు
ల్ బొటు
ల్ గా కలలు కరిగి
కాలువలుగా జీ తానిన్ ముంచి

వయ్ర
థ్ ౖ మె న తండా
ల్ ట !

హృదయంలో బాధమట
ట్ ం పెరిగి

జీ తం,మృతుయ్

బతుకు తీరం కోతకు గురి.

నితయ్ం

ము రు మోములో
ముడుచుకునన్ లుగు న

కు

చమురు పో చెలిమి చేతిని

దోబూచులాట
జీ ంచడమే

రాతి
ర్ మో న తలపు తాకి
" గుచుకక్"లా మళీళ్ మొలిచా .

రిఫరీ లేని ఒక
పెద
ద్ ఆట !

***

***
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మండు స యెలె
ల్ డ నిండిపోయె
నెన్లలవంటి నగ ల రి నటి
ట్

రులవనిన్యు సరిపెటి
ట్ యరుగుచుండె

త్ మంచు
వచుచ్ వత రము మరల వతు
రులతో పాటు పలెక్ను డుకోలు
భసల

కపికబ

పరి రమెల
ల్

మరల వచెచ్దమంచును మాట యిచిచ్
గడపుటెటు
ర్ కొరకు
ల్ కాలము చెలికాండ
డలిపోయిన గాని నా యెడద యందు
చలు
ల్ ననురాగవర ముల్

రభములు

కరగిపోవక ముందె యా పరిమళములు
నా మదిని నిండెననుపమానందధార
ఎంత ప
ౖ నను గాని యెండ డి
ర్ చురమె
మన

మధురోహలను ముని
గ్ తనియుచుండె

చాలు నీ మృదు తలసప్ర యొకటె
తరలునెంతటి భయదనిదాఘమె
ౖ న
ఎనిన్ ల్కేశముల్ ననున్ౖ పె కొనన్ గాని

చెదరున యెల
ధ్ యందు
ల్ ననురాగ ది

వచిచ్ నా యింట చేరి నీ వలపు పలుకు
తెమెమ్రల తీరుచ్మీ మ

దీ
ద్ పనముమ్
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