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దిగులు కదలాడుతుంది 
బొంగరంలా గిరగిరా తిరుగుతుంది 
కళళ్లోల్  జీరలా కనిపించి గుండెలోల్ కి దిగుతుంది 
మంచు గడడ్ లా కరిగి 
పాదరసంలా దే మంతా య్పిత్ ంది 
  
దిగులు జీరణ్ ం కాదు రకత్   నాళా లోల్ కి ఇంకి 
కదులూత్   జారుతూ నిలవదు  నిలవనీయదు 
  
చేతన అచేతనమ తుంది 
  
పగలేమో ళుత్ రు ఊడలతో 
లాడుతూ కాలం ళల్ దీయొచుచ్ 

.. . . . . . 
చితర్ ం 
రుయ్డు దిగిపోయాకే 

దిగులు మాజయ్ం సత్ రిత్ ంది 
  
అపప్టిదాకా కాళళ్రిగేలా 
అటూ ఇటూ తిరిగిన గాలి 
ఇంటిముందు అరుగు మీద 
కూరుచ్ండి  పోతుంది 
  

దిగులును ఉదీద్ పన చేత్  
ఆకాశంలోంచి  చీకటి 
ఒకోక్ బొటూట్  నాలోకి చేరుతుంది 
  
నయ్ం అణువణు నూ 

దుపప్టిలా  కపేప్ త్ ంది 
 
ఏంచేయను  
రాతిర్  కూడా నిదద్ రోతుంది  
  
నేనేమో 
నిదార్  మెలకు  కాని  థ్ తిలో 
. . . . . .   
భూమి బదద్ లయినటుట్  
దుఖం బదద్ లయితే బాగుండు 
దిగులు పలుచనయి ఆ రయి ఎగిరి పోను 
నేనేమో దిగులు పేజీని తిపేప్  
మేలొక్ని పోదు 
 

*** 

 
 

             
             
             

     
        

   

దిగులుపేజీ                               రాల ఆనంద్ 
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ఆకాశ దిక మీద వతనుగా  
ఎకాట్  షం  రీడూ, 
 
రిబబ్నాల్ ంటి రోడుడ్ పై  అడడ్ గీతలతో  
కలంకారీ అదేద్  చెటల్ నీడలూ, 
 
ౖ భవం కోలోప్యిన నాయకీనాయకులాల్   
వసంతంకోసం పై కి చూ  చెటల్ మోడులూ, 
 
పరాయి ళళ్కి ఆపాయ్యంగా కనిపించే  
అతత్ గారి మన లా ధగధగమనే ఎండా, 
  
మనపళళ్ని మనచేతే మనమీదే నూరించే 
కరక్శముషక్రుళాళ్ కొరకొరమనే చలీ, 
 
ఏనుగుకి భయపడి ఏతెంచాలా? 
గాడిదకి ఒడబడి గదిలో మూలాగ్ లా? 
అనే సందిగధ్ ంలో మంచూ… 
 
నాటకం మొదలై ందో లేదో తెలియక 
నటులు తెర నక కలవరపడుతునాన్రు. 
 
మంచుమని ని చెయాయ్లని ఆశతో 
పిలల్ లు కిటికీలోల్  తచాచ్డుతునాన్రు. 

*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

తాకాండ                               భాసక్ర్ కొంపెలల్
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పోరాడని పార్ ణం 
మారని ఓ నాణెం 
ఉనాన్ లేకునాన్, 
మూలయ్ం ఓ నాన్ 
 
అడుగై నా లేని ఉడత 
జడి నకి జడి నా 
గుడిచుటూట్  తిరిగేనా 
దే డికే యపడలేదా 
 
అంబరాన పా రాయి 
ఉరుమొత్  ఆగిందా 
ఎదురు బాగోలేదంటూ 
ఎగరడమాపిందా 
 

రే న తుత్ గింజ 
ఉ రంటూ మెతత్ బడెనా 
నరనరమున సతుత్ ంచి 
ధరణి పొరలు చీలచ్లేదా 
పై రు చిగురు తొడగలేదా 
 

నామీ రానుందని 
మీనమొడుడ్ కొచిచ్ందా 
కనిపెంచిన గరానిన్ 
కలనై నా డిందా 
 
దా లన మొత్ ందని 
'జూ' కోరదు వనయ్జీ  
చౖా నా రౖే నా 
వనమే తన ఊపిరిగా 
 
తన చుటూట్  ఇనిన్ జతల 
ఘనత చాట మూగజాతి 
అదనంగా తెలి ండీ, 
చినన్ చినన్ కలతలకే 
మని ందుకు మతితపేప్ 
ఏంనేరెచ్ను టతపప్! 
 
జంతు  తన గురు ంటని 
పంతానికి పోయినాడు 
చింతల చితిలో డు 
నితయ్ం తగలడినాడు 
 

*** 

  

ఏం నేరాచ్ం                      ఉమా మ  ఆచాళళ్ 
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గూడు వదద్ ని పా రాలు  
దూర తీరాలకు వలస పోతాయి. 
పిచుచ్కలు  
ముకుక్న కరచిన భర్ మలకు, 
నిలు టదద్ ం 
బీటలు రుతుంది. 
తాత పంచిన  
ఉపుప్ మూట ఆనందాలు 
ప ఫి॓ సముదర్ ంలో  జారి, 
బాకు లలో  చేరి,  
ఆఖరి చూపుకై  చి చూత్ యి. 
అమమ్ నిటూట్ రుప్ల 
కలం రాయని  రియల్  కధకు, 
జ బు తెచేచ్ పోట్ మాన్  ండడు. 
నానన్ను పిండిన ఆశల బరు , 
డాలరు  తార్ లో   
తేలి పొతుంది. 
రాతిర్  పగలు మారుచ్కుని,పేరుచ్కుని 
రబబ్రు బాయ్ండులా గుతూ 
ఊరికొక గంట మారేచ్,  
ఊసర లిల్  లొఫ్ను మాట ని  
 

తాతలనాటి గోడ గడియారం 
మూగబోతుంది. 
అకక్రకు అందని స యత 
అవసరాలు పండి జాఞ్ పకాలై  రాలిపడి, 
 రాలు లు చే కుని 
చకార్ ల కాళుళ్  చిగురిత్ యి 
అంతరాజ్ ల మొక అంటురోగమై , 
ఉగాదుల ఉష లు,  
దీపావళి తేజ లు, 
పుటిట్ న రోజు ఆ లు, 
బొమమ్లనీన్  
తెరపై నే తేలుతుంటాయి. 
అసంపూరణ్  కధలనీన్ 
మళీళ్ మళీళ్ అ, ఆ లు దిదుద్ తూ, 
అసంకలిప్త కలల తాయి 
మొనన్ మొలకలే న ఊహలనీన్,  
నీళుళ్ ఇంకిన కళళ్ ముందు 
 ను మలై  తిరుగాడుతాయి 
ఫేర్ ములు రిగి కళళ్జోళుళ్ 
దారం కటుల్  కుంటాయి 

*** 

ఒంటరి ఇండియా పకుష్లు         రామానుజరా      
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నేనే పరానన్జీ ని  
పరానన్బకుక్ అని కూడా అంటారు 
ఏదై తే ఏందిరాబై   
మంది మీద బతుకుడే గదా 
మనమందరమూ దరా 
అ ను బై   - పకొక్లల్ ది గుంజుకు తింటేగని నిదర్ బటట్ దు  
అయితేంది ? -అటాల్  కాదుగని  
ఒకక్ రి ఆలోచించు  
సృట్ లో జీ లనీన్ పరానన్జీ లు కాకుంటే ఏం జరిగేదో 
ఏమయితుండేబై    
సముదర్ ంలో చేపలు నిండి , నీళల్ నీన్ పై కొచిచ్ జమీనుని ముంచి  
ఈ భూగోళం ఒక ంత ఆకృతితో పంది మసలినటుల్  ఉండేది! 
మని  ఎంతకాలమని నీటిమీద బతుకుతడు  
ఎనన్డో ఖతంయేయ్టోడు  
లేకుంటే ఇపప్టికి గుడడ్ బటట్  కానక  
కోతికి తాతయేయ్టోడు 
నిజమే బై  అటాల్ ననాన్ కాకపాయే  
ఇని కా రం సలల్ గుండా  
గుండెలలల్  ఈ అగిగ్ గోళాలు బగుగ్ మని పొగలు జిముమ్డు ఉండే  ? 
రంగుల గుదుద్ లాటలుండే  ? 
నా కులమనీ  , నా భాష అనీ  , నా సంసక్ృతి అనీ   
జబబ్లు సర డు ఉండేదా ? 
ఈ ఓర జాలని గుణాలు  
పెదద్ కూర పంచాదులు ఉండే  ? 
ఆడమగ తేడాలు  , కటన్ం లు  
కనికరం లేని క యిల కారులు ఉండే  ? 
మతం గొపప్లు , పీఠం తిపప్లు , తేరని అపుప్లు  
ఈ దగుగ్ లు తుముమ్లు  
దావఖాన జబుబ్లు ఉండే  ? 
మతమంటే అనిపిత్ ంది  
కనీసం మని కి మతం పిచచ్నన్ లేకునాన్  
అసలు మతమనేది లేకునాన్ చరితర్  ఎటుల్ ండేదో ? 
జీ లు పరానన్బకుక్లై నా ఏమిగాలేదు కాని  
మని కి అహంకారమనే నిన్ చిమమ్కునాన్ బాగుండేది  !!   
చలో బై  బ్ .. యాదిజే  మన కాల టిట్ న   
చాయి తాపియియ్ నడు  *** 

ఎటు చూ నా.. 
కంటికి గుతుత్ లు గుతుత్ లుగా  
పూత్ నన్ అశృ లు, 
అప య్ల , అస య్ల జా లలో  
ఆ తై న ఆతమ్లు  
కొలతలను చేరలేక భంగ పడడ్  ఆశలు  
థిలమౌతునన్ మూలాలోల్   
మగుగ్ తునన్ బంధాలు  
కువ కూడ  
లుగునివ లేని దనలు  
అనిన్ంటి మధయ్ .. 
ఒకక్ రి ఒకేఒకక్ రి  
నిటారుగా నిల లనుంది! 
అవనతమౌతునన్ ఆతమ్లను మళీళ్ ఎగిరేయాలనుంది ! 
బలంగ స చచ్ంగ ఒకక్ రి ఉకుక్లాంటి ఒకక్మాట పలకాలనుంది 
'నేనునాన్నని '!!! 
 

**** 

  గొరల్మంద      కృషణ్మణి అనుంది   కళాయ్ణదురగ్ం స రణ్లత
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 చలువ నెన్ల రేడు నీ చెలిమి కోరె 
చెలియయై  తొగకనెన్ నా చెంత చేరె 
నిండునెలనై తినెనొన్ పునెన్ములు పండి 
కలువౖ  రి తి  నా కనులు నిండి 
 
కలత చెందితి కాలముమ్ కరుగునంచు 
కదలి ముందుకు గదీ కలువ చెంత 
పయనమాపెను కాలముమ్, వయ , మన  
నేల నింగి సరముమ్ ఘనీభ ంచె 
 
కాలమంతయు నిలిచెనీ కష్ణమునందు 
జనమ్లనిన్యు నిలిచెనీ జనమ్మందు 
జీ తము శ తమమ్యెయ్ చెలియ చెంత 
లిపత్ లోనమరత  పార్ పిత్  కలిగె 
 
ఒకక్ ఘడియ చాలును, చాలునొకక్ తుటియె 
రాగమేఘంపు తేరుపై  గుటకును 
ఒకక్నాడై న రస దిధ్ నొందకుండ 
ఎనిన్ యుగములు బర్ తికిననేమి ఫలము? 
  
చెలిమి నీడను తనమ్యథ్ తిని పొంది 
పలుకనేరని యానందపథమునంది 
పరిసరముమ్ల మరచి సరముమ్ డచి 
గడపు కష్ణమై న చాలు యుగముమ్ లేల? 
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