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నొపుప్ల గది

పనసకరల్ కా

త్ త నం పడిన చోటే మొకక్ని సృట్ ంచడానికి

ననున్ వదలండి

ఆ తలి
ల్ పడే కట్ నిన్ చూ

నేనూ ఆ గదిలోకి ల్ళా లి!

నేను మని గా మారడానికి

నేను తన పకక్నే నుంచొని

ఆమె పకక్న ననూన్ ఒక తలి
ల్ గా నిలబడనివ ండి!

మా అమమ్ ననున్ కనడానికి పడ
డ్
అపప్టి పురిటి నొపుప్లను ఇపుప్డు కళాళ్రా చూడాలి!

తన తలి
ల్ ని చినన్ మాట అంటే

దయచే ననున్ ఎవరూ ఆపకండి!
తెలి

ౖ నా నా బిడ
ఎపుప్డె
డ్
నినున్ కనడానికి...

మా అమమ్లాగే మీ అమమ్ కూడా చచిచ్ పుటి
ట్ ందని

తెలియకో

ౖ నా
తన తలి
ట్ నటు
డ్ కళళ్కు కటి
ర్ మను నా బిడ
ల్ పే
ల్ చెపప్డానికె

సరదాకో నిజానికో...
నీయమమ్...అనే మాటను ఇనాన్ళూ
ల్ ఊతపదం గా పలికిన

ఆ నొపుప్లను ననున్ కళాళ్రా చూడనివ ండి!

ఇకనుంచి "అమమ్" అనే మాటను

బిడ
డ్ లు రెకక్లొచిచ్ ఎగిరిపోతునన్పుప్డు కాదు

నేను

త్ కోసం
జీ తమంతా మంత
ర్ ంగా ఉచచ్రించగలిగే శకి

బిడ
డ్ ను కంటునన్పుప్డే ఆమెకు కడుపు"కోత"

ఆ గది లోపలకి ననున్ అనుమతించండి!

త్ లకు
తెలుసనన్ షయం, నాలాంటి భర

సం రమంటే ,కామంతోనో ,కోరికతోనో

అనుమతిని నివ ండి!

ౖ నా ఆ గదిలోకి నాకు
తెలియజెపప్డానికె

ఆ "థ్ నం" కోసం రగిలిపోవడం కాదు

నా పకక్న ఆమె పే
ర్ మతో పడుకునేది
ఖం కోసం కాదు

ఆ థ్ నమే నాకు జనమ్నిచిచ్న ఆథ్ నమని

ఆ నొపుప్ల లువ

తెలు కోడానికి
ఆప త
ర్ థ్ నానిన్ అంతే ప త
ర్ ంగా

తన పా
ర్ ణంఖరీదని తెలి కూడా పడుకునన్ది

ననున్ ల్ళనివ ండి!

నాలాంటి

కేవలం మాతృత ం మీద పే
ర్ మతో నని

మొదటి రి దరి ంచు కోడానికి

ననున్ ఆ గదిలోనికి

ఈ రి బిడ
డ్ కోసం తపప్

ళళ్నివ ండి!

త్ గా ళిళ్
ఆమె నొపుప్లు పడే గదిలోకి భర

ఆ థ్ నానికి నేనే రాజునని రమించే

తిరిగి ఆమె బిడ
డ్ గా ౖ బె టకు రావడానికి

అహంకారం ఆరిపోవడానికి

నాకొకక్ అవకాశం ఇవ ండి!

తను నొపుప్లు పడుతునన్పుప్డు
ననున్ ఆమె పకక్నే చేయిపటు
ట్ కుని ఉండనివ ండి!
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అమరుత్య్డు

జాత పి. .ఎల్

గరళం మింగితే

నిజంగా ను

ఎలా ఉంటుందో..

అతిగా నాకు పే
ర్ మని పంచి ఇచిచ్

నిరాశ నిండిన
మన

అర
ధ్ ంతంగా ళిళ్పోయి

ఎలా కృంగిపోతుందో..

పెద
ద్ తపేప్ చే

అలసట చెందిన

నీ పే
ర్ మే

గుండె ఎంత ఆయాసపడుతుందో..

శ తమని తలచాను,

నీడలా నా మన

ందరాయ్నిన్ కిష్ంచలేని

నిను డిపోలేని

నయనం ఎంత బాధ పడుతుందో..

నాలాంటి పే
ర్ య ని పొంది

అంతకు మించి
రెటి
ట్ ంపు దన నాలో కలుగుతోంది..!

నీ ఎడబాటు

ననున్ సమ్ృతిలోకి నెటే
ట్ త్ నన్టు
ట్ ంది..!

బలవంతంగా

అతి పెద
ద్ తపుప్ చే
ను

వదిలి ళిళ్న

జా
ఞ్ పకాలిన్ బ

మానంగా

కరించి

నినున్ నాలోనే చూ కుంటునన్
న్గ
ధ్ సహచరిని నేను !

అగాధంలోకి పడేత్ నన్టు
ట్ ంది..!
ను

తపుప్ చే

నా నుండి ఎనన్టికీ

తపుప్ చే

త్ య్డ
దూరం కాని అమరు

అ ను..నేననన్ది, ను నన్ది

నీ .!!

అకష్రాలా నిజమే..
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ఎదలో నీ

భ ంగా..

చందలూరి నారాయణ రా
ఎదురు పడకపోయినా
మాటలు తేలిగా
గ్ పడి మొలిచాయి.
దృ య్లు పురుడు పో కోకుండా
రంగులు రెకక్లు పప్కనే
రుచుల పుట
ట్ పగలకుండానే
కోపాగిన్ లా లా ఎగజిమిమ్
భావం బీటలు రి
పదాల పొట
ట్ పగిలి ,

శబా
ధ్ ల గుటు
ట్ చెదరి
గుట
ట్ ల గుట
ట్ లుగా

అర
థ్ ంపర
ధ్ ంలేని నడకతో
తొకిక్సలాటలో
మన

కదలికలు కొనిన్,

ౖ కలానికి
అకష్రాలె
దొరికిపోతుంటాయి!
ౖ
కొనిన్, స రాలె
గళానికి అందానిన్త్ యి!
కొనిన్, పటు
ట్ చికక్ని
నీటి బిందు ౖ లె

కాలం అరచేతులో
ల్ ంచి
జారిపోతుంటాయి!

కొనిన్, రంగుల కలయికగా చేరి
కుంచెల కొసలతో
పా
ర్ ణం పో కుంటాయి!
ఎకక్డికకక్డ, ఎనెన్నోన్

మని పగిలి
ఎదలో నీ

మన

మళీళ్... ఎపప్టికపుప్డు

నలిగి,

ఆవలి గటు
ట్ కు

పునఃపునః
అగసత్య్ గడ మంత

రబడినా
భద
ర్ ంగా

పలుముకక్లయాయ్డు.
***

ప
ర్ కంపనలు...

త్ తూనే ఉంటాయి...
తలెతు
రం తరా తి చిగురులా
ల్ !
గరంలోని కెరటాలా
ల్ !

***
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అనుకోని ఉపకారం

ధర రెడిడ్ బిలాల్

రోడు
డ్ ప
ర్ మాదాలతో

పాపపంకిలపు అకర్మ సంబంధాలను,

రొద వదిలి, రొముమ్ రుచుకొని,

మో మో

కొనిన్రోజులుగా మొదు
ద్ నిద
ద్ రోతునాన్యి!

చిరుగాలికి

త్ రోడి రోదించే రోడు
రోజూ నెతు
ల్ ,

య్మోహపూరిత పే
ర్ మల పాపాలను,

తరాల తరబడి తామసంతో

గిన పారుక్ల పొదళు
ల్ ,

యిగా పరవ త్ నాన్యి!

ంకాల పేరుతో లంచాలకు ఎగబడ
డ్

తలలు తెగనరుకుతునన్ తాలిబాను
ల్

మానాశ
ర్ య అధికార
ల్ అమానుష చేతులు,

త్ తో జుటు
పులు గోకుక్ంటూ, రకి
ల్ పీకుక్ంటూ

తమకు తామే మూతులు మూ కొని
తలుపులకు తాళాలే కునాన్రు!

పిచిచ్ చూపులతో దికుక్లు చూత్ నాన్యి !
త్ లు చేతబటి
రబొటు
ట్ బెటి
ట్ , కతు
ట్

మానభంగాలను చూ చూ
త్ నాదాలను నీ నీ, ఆపలేక ఓపలేక
ఆర

ధులెంట తిరుగు ధిగుండాల

మౌనంగా ఏడిచ్న పాతబంగాళాలు,

హతయ్లతో హడలి చచిచ్న ధులు,

ఆనందంగా పిట
ట్ గూళళ్తో అలరుచునాన్యి!

యిగా జోలపాటలు పాడుకుంటునాన్యి!

పోలీ ల, పోరుబాటనునన్ అనన్ల,

కుటుంబాలను కూలిచ్ , పీలిచ్ పిపిప్ చే

తుపాకీ తూటాల మోతలతో

ప

దద
ద్ రిలి
ట్ న దండకారణయ్ం
ల్ చె లు గడలుకటి

గలగల లాడిన కాయ్ నోల గలా
ట్ లు
ల్ పెటె

యేటి గలగలలు, పకుష్ల కిలకిలలు ంటునన్ది !

ల్ళ పాల

లౖ పె సలిన్ౖ తం పటి
ట్ లాగి

ల లబోయి తలలు నేలకు లాడే యి!

తిరుపతి ంకనన్ దర నం

షపు ధూళి నిండి

మరి తమకేలలేదని తలచి వగచిన మూగజీ లు,

త్ పా
సమెతు
ర్ ణ యు
ల లలాడిన

తిరుమల ధులో
ల్ తిరుగాడుచూ

తిరిగి తిరిగి తిరుమలే

ని దరి ంచుకుంటునాన్యి!

లేక

యుదే డు

రుకొని కొంత ఊపిరిపీలుత్ నాన్డు!

తీరిక లేకనో లేక, వండే ఓపిక లేకనో

గంగమమ్ పేరుకే గాని,

తిరగదోడు నూనె డు బయటి తిండితిని

గరళమే ఉనన్దంతా అంటూ

అనారోగయ్ంతో కునారిలే
ల్ ఇంటిలి
ల్ పాదీ,

గడగడలాడి గుండెల

పీడించి పీడించి లంచాలను పీలచ్గా,

మాన లలో దానవత ం

శ
ర్ మజీ ల అ

దండించి దారిలో నుంచడానికి

డి డి ఇంటివంటలు ఆ

సన పీలిచ్పీలిచ్

న గంగమమ్,

గలగలపారుచూ ౖ మె లవదలుచ్కుంటునన్ది!

దిత్ నాన్రు!

లతో, దంతో తడిచిన నోట
ల్
సన చచిచ్న

ప
ర్ భుతా ఫీ లు పూల సన పీలుత్ నాన్యి!
టిలెమ్ంట్ దందాలు చే న నేతల చేతులు

చుచ్నపుడు,

ప
ర్ కృతిమాత తన ఆకృతి మారుచ్కొని

త్ మెతి
త్ న తండి
త్ తుంది!
బెత
ర్ పాత
ర్ నెతు
పరంధాముని పదకొండవరాకకు

ప
ద్ మ తుంది!
ర్ కృతిమాత ప
ర్ వరించి ద

త్ చే కుని ప చ్తాపంతో
పాపాలను గురు

***

త్ పడ
కమీషన
డ్ నేతల మూతులను
ల్ కు కకుక్రి
గుడ
ట్ గుంజి కటే
ట్ త్ నాన్యి!
డ్ తో కపెప్టి
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ఎపుడు మనపె

భదివయ్దృట్ చిలుకు

ఎపుడు కరుణామృతముమ్ వరించునిచట
త్
ఎపుప్డా పే
ర్ మతో నిండునీ జగతు

ఎపుప్డా సప్ర తో జగమెల
ల్ మురియు
ఏ మలినమిటు
ట్ లీ భు కేలికయెయ్

ఏల యానందమిటు
ట్ ల మృగయ్మయెయ్
జీవమేలనో యిటు
ట్ మయెయ్
ల్ ని చ్ష

కనున్లెందుకొ చూచునాకసముౖ పు
త్ మంతయు నేడు నిత్ జమయెయ్
చిత
త్ లెల
శకు
ల్ ను తను న సనన్గిలె
ల్

జరయు రుజయును కాని ని ణ నాది
మృతుయ్భృతాయ్కర్మణమయెయ్ పృథి యెల
ల్
ఏ మ చేతనత మీ యిలను నిండె
త్ నేడలప్మయెయ్
ఆ మ దుభ్తశకి
తలపనేరము ధరణి ని ణమంచు
జాగృతథ్ తి మరల యాసనన్మగును
ఎనొన్ దనలాపదలిడుమలెనొన్
కనుల చూచుచునుందుము దినదినముమ్
కఠినగతులనిన్ మృతుయ్మార
గ్ ములు గా
బ
ర్ తుకుపయనంపు తీరాంతరములు గా
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