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ఇదద్రు

రాల ఆనంద్

ఇద
ద్ రు

ఇద
ద్ రూ

ఒకరిని ఒకరు పలకరించుకోవడం

ఒకరిన్ ఒకరు ఓదారుచ్కోవడం

ఎంత బాగుంటుంది

ఎంత ధీమాగా

చూపులతో నయినా

ౖ నపుప్డూ ఓడిపోయినపుప్డూ
ఒంటరె

రెండు మాటలతో నయినా

నిలబడలేనపుప్డూ కూలిపోయినపుప్డూ

లేత కిరణాలు
ఆకులనీ పు

ఎండిన గుండెలో
ల్

లీన్ పలకరించినటు
ట్

తడేదో కురి నటు
ట్

+++

+++

ఇద
ద్ రూ
ఒకరిని ఒకరు తెలు కోవడంలో

ఇద
ద్ రూ

ఎంత లుగుంటుంది

ఒకరి కోసం ఒకరు ఎదురు చూడడం

ఖం లోనూ దుఖం లోనూ

త్ గా
ఎంత ఆరి

జయం లోనూ ఓటమిలోనూ

నీటి దారాలు అలి
ట్
ల్ నటు

రుయ్డు చందు డి కోసం

+++

చందు డు

ఇద
ద్ రూ

ఒకరిన్ ఒకరు పే
ర్ మించుకోవడం
యిగా

ంటుంది

చీకటో
ల్ నూ లుతురులోనూ
న్హంలోనూ మొహంలోనూ

ఇ క తినెన్లౖ పె న

ఎంత

ంటుంది

రుయ్డు చూ నటు
ట్
***

ంటుంది

నిద
ద్ ల్టో నూ మెలకువలోనూ

కలలో
ల్ నూ అనిన్ కాలాలో
ల్ నూ
కెరటాలు ఉపొప్ంగి
త్ గా తీరానిన్ తాకినటు
ఆరి
ట్
+++
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ఉనన్ పళంగా

బి. . .

ద్

చేయబోయే ప
ర్ యాణం కనాన్

తయారయే సమయం ఎకుక్ౖ నటు
ట్
గమయ్ంలో గడిపే కాలం కనాన్
ప
ర్ యాణం బ

దీర
ఘ్ ౖ మె నటు
ట్

నిండుగా బతికే కష్ణాల కనాన్
బతికే ఏరాప్ట
ల్ కే కాలం కరిగిపోతోంది!
తలి
ల్ ఒడిలో కూరుచ్ని
తపిప్పోయానని ఏడిచ్నటు
ట్
ఇపప్టిలోని

ఖానిన్ పొందటానికి

ఎపప్టికో ప
ర్ ణాళికలు త్ ము

ఇకక్డిలోని భద
ర్ త కనుగొనటానికి

ఎకక్డెకక్డికో సంచరిత్ ము!
నేను, ను

, తాను

మూడు జీ తాలు
నీకు లేనటు
ట్ గానే ఎవరికీ లే !!
నినన్, నేడు, రేపు
మూడు కాలాలు
ఇపుప్డుకి లేనటే
ట్ ఎపుప్డూ లే !!
పొడ

, డలుప్, లోతు

మూడు కొలతలు
ఇకక్డకి లేనటే
ట్ ఎకక్డా లే !!
ఉనన్ది ను

ఇపుప్డే ఇకక్డే

ఉనన్పళంగా చనిపోయినటు
ట్

ఉనన్పళంగా జీ ంచి చూడాలి
ఉనన్పళంగా సప్ృహ తపిప్నటు
ట్

ఉనన్పళంగా మెలకుౖ పో లి
***
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ఆ రోజులు

ఎడబాటు

నీల్

ధాకర్ కొ
డి
ర్

తన నయన నీడన ద తీరుతునన్

కందిన చెకిక్ళళ్కి తెలు

నీలి రంగును చూ అబుబ్రపడిన రోజులు.

సరుగుడుచెట
ల్ తోటలో
ల్
కల న పెద లకి తెలు

ణ తీగలు పేరిచ్న తన స రము నుండి జాలు రే తన
మాట పాట కోసం ఎదురు చూ న రోజులు.

యంతా
ర్ ల అల
ల్ ల్రు -

ధామాధురయ్ రహ య్ల వల
ల్ ల్రు -

అల న కళళ్కి తెలు

కోరెక్ల మోహపు రాతుల కధలు నిగూఢంగా తన కనురెపప్ల చపుప్డులో ఉనన్
సంగీతానిన్ ఆ

దిత్

గడిపిన రోజులు.

దూరమె
ౖ న మన లకి తెలు
దపు ర ల వయ్ధలు
***

తన కురుల నలుపు జేరితే
ఇంద
ర్ ధన ఇంకెంత అందంగా ఉంటుందో
ఊ త్
గడిపిన రోజులు.
తన నుదిటిన లుగుతునన్ జోయ్తిలా ఉండే
తిలకపు లుగును చూత్

ౖ మె మరిచిన రోజులు.

నెన్ల పో
లు పేరిచ్నల్టు ండె తన చెకిక్ళళ్ను చూ
ర్
నన్ మృదు ? తన చెకిక్లి మృదు ?

త్ ండే
గురు

ంటుంది

ఆర్.ఎ . ంకటేశ రన్
నేనెపుప్డు ఒంటరినయాయ్నో
త్
నీకు గురు
అది నీ

ండే

ంటుంది

చే న నిర
ణ్ యమేనని

త్
నీకు గురు

ండే

అని సందిగ
ధ్ పడ
డ్ రోజులు.

ఎనోన్ లుగు పు

ఆ రోజులు తలచిన ప
ర్ తి రి తెలుత్ ంది

త్
నీకు గురు

ంటుంది!

లు తీ కుని

నేను కలు కోవటానికి రావటం
ండే

ంటుంది!

చూపులు అనిన్ౖ పులా పరచి

గతం ఎంత అందమె
ౖ నదో..!!

నా కనుదోయి రాలిచ్న కనీన్రు

***

త్
నీకు గురు

ండే

ంటుంది!

చేతులో
ల్ ంచి పిచిచ్గాలి లాకుక్నన్
నా లేఖ నీ పాదాల చెంత రాలడం
త్
నీకు గురు

ండే

ంటుంది.!!
***
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స రూప సతయ్ం

హృదయ దీ..!

అలూ
ల్ రి గౌరీలకిష్మ్

లకీష్మ్రాధిక

నిజానిన్ పటు
ద్ కష
ట్ ం
ట్ కోవడం కట్ ల్లో కెలా
ల్ పెద
చూ కనున్కు మసకలే
ల్ ని పారదర కతుండాలి

మబుబ్కమిమ్న జాబిలమమ్కు
అదో మంద
ర్ పు భయం..

ఒంటరిగా చలిపొదు
ద్ లోకి జారినౖ నాన

గ
ర్ ంచే మెదడుకు ఎంత స చఛ్త కా లి ?

లబ్ డబ్..లబ్ డబ్

ఆ మూడూ ముపేప్ట సతయ్ంగా రూపు దాలిచ్తేనే కద

ౖ న నిరి రామ fusion
గుండెలో ఒకక్ రిగా మొదలె

నుక సప్ందించే హృదయమెంత నిరమ్లమ

లి ?

గొపప్ కళా రూపం సహజంగా ఉదభ్ ంచేది !

టు..టు..టు..పి..పి..పి..

జనావళి బతుకులో
ట్
ల్ ని తలను తికి పటి

ఊ..ఊ..ఊ..రంగ్ రంగ్ రంగ్..
అదో ప
ర్ కృతి భీభత పు అలజడి..

నేటి ప
ర్ శన్కొక పరి క్రం ను

A sort of restless chaos

నీ కలానికి సతయ్

అపస రాల పొలిమేరలో

బాధితులకు ఆతమ్ౖథ్ రయ్పు ఊపిరులూది దికూ చిలా

ఆగినటు
ౖ న
ట్ నన్ భారమె

చెబితేనే కద

త్ గౌరవం దకేక్ది !
ఫ్రి

రేపటి లుగు దారి చూపితేనే మరి ను

సలోకి

ఋ వయేయ్ది

నీ కధో, క తో, గేయమో, గీతమో కావయ్మయేయ్ది !

నీ ఆగమనం.. OMG..is that you ?!
హృదయ దీ..నా మీద అలిగావనుకునాన్..
అరచేతి చచ్దనంలో సదు
ద్ మణిగిన పా
ర్ ణం

అపుప్డేగా అది కాలం దాటి అజరామరమయేయ్ది !
***

ౖ న
త్ గా ఊపిరికి ఊహలొచిచ్ మొదలె
హఠాతు
Lucid Dreams..
త్ చిగురులేత్ నన్ కష్ణాల
కొత
కేష్త
ర్ యయ్కే అందని ఓ
నా కనున్లో
ల్ కి చిరున

నిన్ తయ్ం

కుమార లాలితయ్ం
లొంపుతూ

త్ కునన్ది ను నంటే నమమ్లేకునాన్
హతు
అరణయ్ంలోనూ బీరపు

లు పుడతాయని నీకు

తెలు మో
కనుకే..
ౖ .. కూజితమె
నా ఎదిపుప్డో కోయిలె
ౖ ంది
***
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గటి
ట్ గా పాడితిని నాదు గళము పిప్

యి లోలోని భావముల్ లికి రాగ

గుండె లోపలి గొంతుకల్ ఘోష పెట
ట్
ఎదను దాగిన పే
ర్ మౖ పె కెగ పోవ

గళము డి పాట బయటకు కదలిపోయి
గాలితరగలలో తాను కల పోయె
ఎచటికేగినదంచు చింతించుచుందు
దకుచుందును గగనంపు ధులెల
ల్
రాగమది నాదు హృదయాంతరంగమందు
నిండి రాగమె
లువడి నింగికెగ
ౖ
కనులు ముకుళించి హృదయపు కనులు తెరచి
కనుగొనగ నగనిపుడు కలలు కందు
ఎచటికేగితి చెలియ! ననిన్చట వదలి
నాదు పా
ర్ ణమునాతమ్యు నా మన

ననిన్యును తోడులేనిౖ యునన్ చట
రాగమిటనుండజాలక

గెనెటకొ

ఎగిరిపోయిన నా పాట యెచటికేగు
దకి కనుగొనుననురాగసదనమొకటి
ఏది యా నిలయమని యూ ంచుచుంటి
సప్ష
ట్ మిపుడయెయ్ నీ మొగ ల యంచు
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