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అంతే 
ఒకోక్ రి నీకలా అనిపిత్ ంది- 
ను కక్డి   
కిర్ ందపడి గాయపడినటుల్ ! 
లేవలేనితనం  
నీ చుటూట్  చేరి కిక్రిత్ నన్టుల్ ! 
ల గొంతులు  

చికక్టి చీకటిని 
ఎకక్డి నుంచో 
పోగే , తెగే  
నీ పై  రినటుల్ ! 
భుజాల పై కికిక్న 
ఆ నలల్ టి దెయయ్ం 
నినిన్ంకా తొకుక్తునన్టుల్ ! 
తడిమి చూడొక రి 
లుగెకక్డని ఎలుగెతిత్   
హృదయపు చె లకు  
దిబిబ్ళెల్ కేక్లా! 
తగులుతుందో అగిగ్ పెటెట్  
జేబు నకునన్  
పిడికెడు గుండే అది! 

తలలు తగలపెటుట్ కోని 
చీకటల్  మొండేలను  
మంటలోల్  కాలిచ్ లా! 
పరిగెతుత్ తునన్ రధ్ పు  
గొంతులపుప్డు 
మూగబో లి 
 గిలపడాలి  
నీ దారిలో నినున్ 
గని లి! 

గాయమెకక్డని చూ కుంటే 
ఏడిచ్ చచిచ్న  
కుళుల్  దే లపై నని 
నీకు కనబడాలి! 
గీ  చూడా పులల్ ని 
నీ లోపట దాగిన 
అతమ్ ౖధ్ రయ్పు 'అగిగ్ ' పులల్ ని 
గీ  చూడు, 
రా  చూడు 
ఒక ధై రయ్పు చరితర్ ని!! 

*** 

  
 

గీ  చూడు                                   రఘు ఆళళ్ 
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మత్ షక్ం మధించిన సందర్ మై ందా 
మెదడు నిపుప్ల కొలిమిలా ఉందా 
ఆకోర్ శం అ ధార అయియ్ందా 
గతం గని ని తర్ ..... 
గతం భూతమై  భయపెడుతుందా 
ఐనా, అది మరణించిన దృశయ్మేగా 
గతం అంటే ఒలికిపోయిన జలమేగా! 
అలప్ పార్ ణులం, రాగదే లకు  
మో లకు బందీలం 
ఎనోన్ చేత్ ం, మరెనోన్ చేయిత్ ం 
మది గది లో నికిష్పత్ ం చేయకు 
కోష్భితుడౖ  భార మన క్డ  కాకు- 
స పన్ పార్ దం లో రం? 
ఏమి పర్ యోజనం? 
కాలప్నిక సృట్  లో ధ నిరామ్ణమేల? 
మేను పులకించి ఆనంద బా ప్లు 
వరిత్ నాన్యా? 
ఊహల నిన్ మోత్ నాన్ ? 
రేపటికి రూపం లేదు 
తపన పడకు ఏదో చేదాద్ మని 
మరేదో ధించాలని 
రా| సజీ డ   కా 
గతం మరణించింది 
రేపు అరద్ ం కానిది 
నేడే సతయ్ం..... 
చరించు సత్ వంలో! 
నినన్టి చింతతో... 
రేపటి స పాన్లతో..... 
మరువకు నేటి కరత్ య్నిన్- 
గతమే మారగ్ దరిగా 
నేడు జీ ంచు.... 
భ షయ్త్ ర మాజయ్ం అ తుంది......!! 

*** 

 
  
  
 నినన్-నేడు-రేపు              రయ్దేవర ణుగోపాల్ 
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'నేను'  పుటిట్ న రోజు 
అదే  'నా'  పుటిట్ న రోజు! 
ఆ  కష్ణమే  'నేను'  కాసత్  ... 'నా'  అయిపోయింది!! 
పొగొటుట్ కునన్ 'నేను' ని తుక్ంటూ ళళ్గా... 
నా ఊపిరి, నా శరీరం 
నా తలిల్ , నా తండిర్  
నా బంధు లు, నా న్ తులు అంటూ కనిపంచాయి! 
'నేను'  మాతర్ ం కనిపించలేదు!! ఇందులో  'నేను'  ఎకక్డ? 
నా పేరు, నా ఊరు 
నా వంశం, నా కులం 
నా సంతోషం, నా ఆరోగయ్ం కనిపంచాయి! 
'నేను'  మాతర్ ం కనిపించలేదు!! ఇందులో  'నేను'  ఎకక్డ? 
నా జాఞ్ నం, నా జయం 
నా చదు , నా ఉదోయ్గం 
నా ఇషట్ ం, నా కషట్ ం కనిపంచాయి! 
'నేను'  మాతర్ ం కనిపించలేదు!! ఇందులో  'నేను'  ఎకక్డ? 
నా ఇలుల్ , నా ఆత్  
నా పెళిళ్, నా పిలల్ లు 
నా సం రం, నా జీ తం కనిపంచాయి! 
'నేను'  మాతర్ ం కనిపించలేదు!! ఇందులో  'నేను'  ఎకక్డ? 
'నా'వనీన్ వదిలే న రోజు, నాకు  'నేను'  మళీళ్ దొరికాను! 
'నేను'  గా పుటాట్ ను,  'నేను'  మాతర్ మే గిటాట్ ను! 
నా  జి త  కాలచకర్ మంతా ఎకిక్ తిరిగాను! 
'నా'ది మిథయ్,  'నేను' సత్ వం అని ఎరిగాను!! 
 

*** 

             
             
      
      
      
        
 

నేనెకక్డ?                                 క్ షహనాజ్ 
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కళళ్  నుండీ  
కల లోల్ కి గెంతాను ! 
"చందర్ " కాంత  
చషకం నుండి జారిన  
నెన్ల  తార్ గాను ! 
నకష్తార్ ల పై   
నఖ కష్తాలు అదాద్ ను ! 
రోదన కి  
దూరమై   
రోద  లో  హరించాను ! 
శ ం తో  

బృంద గానం చే ను ! 
ంతి శ తమని  

భార్ ంతి చెందాను , 
కూర రాతిర్   
మళిళ్  
తూరుప్ ఒడుడ్ న  
పడే ంది ! 

*** 
 

1 
||  అతడు  || 

అతనికి డోక్లు చెపిప్నపుప్డు 
నేనెపుప్డూ నుతిరిగి  
చూ  హసం చేయలేదు, 
గాలిలో కలి పోయి 
అదృశయ్మ తాడేమోనని భయం. 

*** 
2. 

|| సంధి. || 
యింక ఆఖరికి 
మనం నిషక్మించాలనే  
సంధి చే కునన్పుడు, 
ఎకక్డికెళాళ్లో తెలీక 
చివరికి మన సరిహదుద్  రేఖ దగిగ్ రే మిగిలిపోతాం, 
అదృశయ్పఠంలోని బందీలాల్ . 

*** 
 

  అనంతం    మూలా రేశ రరా  
Fragments  
ధర్ చందుపటల్ 
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 తెరచి యునన్ది తలుపు, కాపరులు లేరు 
డలిపోవగనేమడుడ్  చఛ్ ౖ పు? 
ఈ కష్ణముమ్ననే పరు తత్ గలను 
ఏల యడుగులు గ  యెరుగలేను 

పిలుచుచునన్ది మేలొక్నన్ కలల పాట 
డలమనన్ది హృదిలోని పిర్ యపిపాస 
ఏదొ పాశము ననున్ బంధించుచుండె 
తృణమునై న ఛేదింపలేనేమి నేడు? 

గడప దాటగ తీరును కాంకష్లనిన్ 
దాటనేరక బర్ తుకెలల్  సత్ బధ్ మయెయ్ 
ఇంత జీ తముమ్ను రస నమయెయ్ 
ఇంత బర్ తుకును జీవరా తయ్మయెయ్ 

దా రమును దాట పేర్ మసందర్ ముమ్ కలదు 
పేర్ మ లేదిటుపర్ కక్, జీ తము లేదు 
పర్ కృతి తని ర పేర్ మను పంచునచట 
పేర్ మనెరుగక మది లపించునిచట 

వలయునీ చఛ్ యంచును తెలియు నాకు 
దా రమును దాటనే  బంధములు లాగు 
నుదిరుగలేక ముందుకు డలలేక 
ఇచటనే యుందు స సత్ ంభించుకొరకు 
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