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నెన్ల మరక

జానకి చామరిత్

కొనిన్ తలపులు ..
మన న వనెన్ల మరకలా
ల్ గ అంటుకుని ఉంటాయి,

టిని పోగొటు
ట్ కో లనుకోము కడిగే ..తుడిచే ..

చెపేప్ కో లను కోము ..రంగు పోగొటు
ట్ కుని.
ఉంటాయి అ అకక్డే.. - !!

జీ తం కొంచం గడిచి అనుభవం మనలను ఎండగటి
ట్ ,

కాఠినయ్ం మనలను పదును పెటి
ట్ ,
ఇదేరా జీ ంచడంలా,

ఎంత తెలి గా జీ త్ నాన్మో అని పరసప్రం చూ కుంటూ న
త్ గా అల టుకు భినన్ంగా ఓ పని చేత్
హఠాతు

కుంటూ మానవ సమూహంలో బతికేత్ నన్పుప్డు ..

. అది నినున్ తటి
ట్ లేపుతుంది,

అంతరంగం లో దాచుకునన్ నెన్ల మరకను కనున్ల ముందు పెడుతుంది,
మరక ఎందుకనాన్నంటే,
ను

తలచుకోవడానికి ఇష
ట్ పడని తీయనితపుప్అనుకుంటునాన్ కాబటి
ట్ .

అది సతాయిత్ ంది నినున్ , బదులేం చెపుతా
బదులుగా ఆ మరకని లిగిత్

అంటుంది నినున్.-

పెద ల మీద న

లాగ,

చెమరేచ్ కళళ్ లో తడిలాగ,
గుండెలో గుబాళించే అగరుపొగలాగ..,
చుకక్ చుకక్లా
ల్ పెద లు తాకే తేనె చినుకులాగ..!!
ఎవరూ లేని, ఎవరూ చూడని ఒకచోట నిను ను
నీ అంతరంగంలోకి తొంగి చూ కుంటా

,

అద
ద్ ంలో చూ కుంటునన్టు
ట్ ,

పారే కుంటునాన్ననుకునన్ ..
త్ కుంటా ..
ఆ జా
ఞ్ నపకపు దూదిబొమమ్ని , గుండెలకు హతు
కళుళ్ మూ కుని, మనోనేతా
ర్ లు తెరచుకుని..చూ కుంటా
మరకలేని తెల
ల్ జీ తం లాతెలా పోవడమే..!
***
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మౌనంగానే..!

గజల్

జాత పి. .ఎల్

ఉబుకుతునన్
లా

దేవమూరిత్ పతి
జనం పుటి
ట్ నటే
ట్ తెపప్ల చెటు
ల్ పుడితే బా ంటుంది

కుంభంలాంటి

చెట
ల్ నీన్ ఏలికలయియ్ జగమేలితే బా ంటుంది

నీ గుండె రలో
ల్

త్ ం
ఓ నల
ల్ టి నిరసన రక

ఆకాశం సముద
ర్ ౖ మె తే

నాౖ పు ప
ర్ వ త్ ంది..

నల కరు ండదు కదా

త్ ం మొలకెతి
త్ తే బా ంటుంది
ఇల కురి చినుకులు మొత

నీ మదిలో ఉనన్ది

నేనని మురి పోయిన నాకు

ఆకు రాలుచ్

రాలెందుకు ఆ దే డు సృట్ ంచాడొ

నా అవగాహనా లోపానిన్

కాలమంత చిగురు పాటల కాలమయితే బా ంటుంది

త్ చూపాక నాకర
లెతి
ధ్ ౖ మె ంది ఒకక్టే..
గుండె ఎడమ పకక్నుంటే

కొండంత ప డి రాౖ న ఒకక్ ఆకు లువ చేయదు

నేను కుడిౖ పుని ఎంచుకునాన్నని

ఆకుతోడ ఆయు

ముడిని జగమెరిగితే బా ంటుంది

ౖ ప్నపుప్డు
కోరికే తపె
ఎవరిన్ నిందిత్ మాత
ర్ ం ఏం లాభం?
న

ని మింగే

నాటకీయత నాకు తెలేనపుప్డు
నిందలు తపప్ ,..

త్ మితుడు రెవడు లేడు ర్ పతీ
చెటు
ట్ కనన్ ఆప

చెటు
ట్ గుణమె మను లందరికి పటు
ట్ బడితే బా ంటుంది
****

రొకరు నీ మదిలో ఉనాన్రని
నిజంగా తెలియక వచిచ్న
అనుకోని అతిధిని నేను
అనుకునే ళిళ్పోతునాన్ను మౌనంగా.!!
*****
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గుబాళింపు

అరిథ్

చందలూరి నారాయణ రా
ఆ పేరు

మృతుయ్ ని గెలిచి,

జీ తాంతం గుబాళింపు..

గు
గ్ ని మరచి,
నా ఉనికి ని సమ్రించి,

రాతి కలలోౖ తం

నిదురని దూరం గా తరిమే ,

చీలుచ్కొచిచ్న చిగురాశ

ఆశల ఆశయాల ఆకాంకష్లను గాలికొదిలి,

ఇ కతినెన్లలో ఇంకిన

బ
ర్ హమ్ండానిన్ ఒడిలో భద
ర్ ం గా దాచి,

ంఛతో కలి

కాగడాల కనుల కావలి కా ,

ఒళుళ్ రుచుకుంటుంది.

మమకారం ఉపొప్ంగి న ఎద ఎర
ర్ ని ధారలిన్,
పే
ర్ మతో అనుసంధించి,

ఖరంలా మన ను
ర

థవళామృతానిన్,

న మోత్ ంటే

నీ బో నోటికందించి,

ఏరులా ఆలోచన

మానవతా నిన్ మరువక

ఎగి గి పడుతోంది.

మని గా బ
ర్ తకమని ..
అరి
థ్ త్

రోజులకు వయ చిచ్నా
ౖ నా
సంవత రాలు కురచె
పేరుకు

భాగయ్లU అపిప్కొండ

సనకు ..

మన

త్

నీ ముందు చేయి చాత్ నాన్రా బుజీ
జ్ ..!!
***

సన పోదు.

గుబాళింపు మన ను డదు.
***
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చీకటులు నిండియునన్ చికక్గాను
పకిష్ రావముల్ లే

సవ డులు లే

అరుణకాంతులకెంతయో వయ్వధి యుండె
ఎదురు చూతును భానుని యుదయమునకు
కనులు మూయగలేను మేలొక్నగలేను
కాంతి కనరాదు నా గ కష్ముమ్నుండి
హృదయముదే గమయమయెయ్నీ కష్ణముమ్
డి నిదురను బయటకు డలినాను
ఇంక తూరుప్ననినుడుదయింపలేదు
పొ
గ్ లింకను పొడమలేదు
ద్ నును లు
ర్ దు

ఇనుడు
నూతన్

కని పొగమంచు దనరుచుండె

భల తు నబిందు లు చెలగె

ఏమనందును చిత
ర్ మౌనీ కష్ణముమ్
నే ధముమ్ననీ థ్ తినెంచగలను

స తృకాంతులు లేని యజా
ఞ్ న మ
తలపు నిశచ్లౖ మె నిలుచ్ ధాయ్న మ

కనులు తెరచి ౖయె కముల కనగవలెనొ
కనులు మూ ధాయ్నముమ్న మునుగవలెనొ
యామవతి చూపు నిశచ్లౖ మె న తో
ర్ వ

ఒసగు రొక దారి యు దయముమ్
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