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িনবািচত কিবতা
অিভিজৎ িম
হিরণনািভ
সারাগােয় হিরেণর গ মাখামািখ
মাথা বেয়
চাখ নাক ঠাঁট গলা
গি র কক বরাবর গিড়েয় পড়েছ
গে র াত
আঙুলেচরা িব ৎ আর কাঁপাবুক
নেভ েরর িকআেলা হিরণনািভ
আমায় ান করাে
আলেতা আদের যভােব নায়া া
ক কাথায় যন কােলর আ য়
মুেখ এক চুমুক া ডউইচ
ধু আিম আর নািভ
পুেরর ফুরসত
গি র ভতর িভেজ স সেপ
হিরেণর ঘার

কােলা ভটভিট
মাকড়সার হাঁটা দেখ িশ ার লগিপস মেন পড়ল
মেন হল কাবুেরটের লালা জমেল পৗরসভার িত তর পােয় হাত বুেলােনার লাইেস চাইেব
আয়নায় উে া হেয় িছটেক যাওয়া চাপ াউজাের িবেকল পাঁচটার ককেটল িতফলন
যসব কথায় পিরেবশিবদেদর ভু
ঁচেক ওেঠ আমরা সটা গােছর আড়ােল িনভেয় কির
এভােব একপােয়র চােপ অ
হিলেয় পছনিদেক টেন আনা যায়
এেক এেক মািছ আটকােনার পর এই হাঁিটপা লালাঘর
িতনেট অেচনা চলরািশ সময় িদেয় তায়ােলর ভুল ায়ার বুনেব
তায়ােলর এপােড় ওপােড় ষড়ভুেজর মাবাইল াহেকরা নেগিটভ হব হব
বাইের রাজ পে াল মােন আেরা েটা ি কি ং কেয়েনর শ

পঁিচেশর পর বাইশ
পঁিচেশর পর যখন বাইশ আেস
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আকাশ মুখভার কেরেছ
বাঁকানদী ডুিবেয় িদেয়েছ আধলা বধমান
দওয়াল খেস খেস মািটর চাং
আর আিম জবা ম বলার আেগই
চারপাশ ড া িঘের ধরেছ
এক চাপা আত
সবাই ড া িচনেত চায়,
য দেশ ভ াকিসন ছািড়েয়
মাইলখােনক ল া চ েচ মন িক বাত
ড া বই খুেল খাতা খুেল
িড- বাই- িডএ মাপেত
কেরেছ
হাসপাতােলর গিলেত িচৎেচােখ দখিছ
লুেডার ছ া সাপ- মই ফুল- পি কা
আর আকাশ জুেড় অফুর বাণী
আিম রিব ঠা র িশখিছ
জািন বাইশ এেলই
স
মাঝরােত আকােশর মঘবাগােন
িময়া িক ম ার বাজায়
মুখভিত মুেখােশর দাগ

নােপল উপপাদ
ভাষা িনেয় চ াংরােমা মেরা না
আমার ভাষা
িসম
আনাজওয়ালী
ফুচকা
সবাই ১৮+
মাথা থেক ফাঁকা িটউব বেয়
আঙুল অি
ঘটাং ঘটাং
ঘটাং ঘটাং
সাদা কােলা ভাষায় ছাপা হে
আকাশ নদী ফুল
এমনিক আমার হাত পা যৗনা
কে ডাম সলাই হেব
জাি য়ায় কিবতাহীন মােচর িতিলিপ
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িস া ঃ মাঝচি েশ িব ান িফের পাে

যৗন িপ েলর ভাষা

অিতেচতনা িবেরাধী িগিনিপেগর জ
আমার পাঁদটা একটু আ েন ঝলেস নাও
তুিম তা বারিবিকউ ভালবােসা
েনিছ স ীেত তামার সীমাহীন টুংটাং
আেধােবাল
সে হেল চাঁদ ভেস ওেঠ
অথবা পািখেদর তার র
একটু থােমা
আজ
েরর িপকিনক জােনা
ওরা গণসংগীত
ওরা বস িছঁড়েব
িছঁড়েব তুিমও
ব টুকেরার আক মােজইক
য তামােক সূয িশিখেয়েছ
ধু তার থেক একদানা আ ন এেনা
তারপর আমার আ য পাঁদ
মারা যােব
তামার ক ানাইন চুমুেক
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