কৗরব পি কা বণজয় ী সংখ া
কৗরব অনলাইন ৫৯, ৩১ শ িডেস র, ২০২১

িনবািচত কিবতা
অ পরতন ঘাষ
জাতাি ক কিবতা. ১৩. ক
পুনবার ন তা িশিখ জলজ উি েদর কাছ থেক
যােদর দূরে রেখ তুিম একবার, ইবার
আেশপােশ যাও আর িফের আেসা
চমৎকার ডুেবাজাহােজর মেতা
শীেতর পুের...
খুেল দাও কলিমলতার িগঁট, রােদ রােখা
আগামী কেয়কমােস িকেয় উঠেব তারা
হেব িববণ, কথাহীন
দাশ
বািড়র মেজা মেয়িটর মেতা
ততিদন সা রতা িনেয় ভাবা ভােলা
এমনকী পৗরসভার চহারা আগামীেত
কী হেত চেলেছ এ' বাবদও ' একিট
ছােটাখােটা িমিটং কের নওয়া যেত পাের ইত বসের!

জাতাি ক কিবতা. ১৭. পূবাভাস
কী এক িব াট িঘের রেখেছ জরবার জামা
নািয়কাহীন মলার সৗ েয
িঝিরিঝির বৃি পড়েছ
এখন িনঃশে হাঁেটা,
দেখ নাও সে র মুেখ কীভােব
শা হেত হেত থেম গল
জনহীন নাগরেদালনা, হারাল পেকট ডাইির
কােলা আকােশর নীেচ—
সতকতা িছল, তাই রােতর িদেক
েযােগর িচ েলা মুেছ ফিল
ঘেরর িভতর থেক...
ঝাড়ু হােত আমার শীণ ছায়া
ওই দওয়ােল পেড়েছ—
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এিদেক রিক আইল াে ডর ি য়া াও ফান করেছ
িজে স করেছ,
ছ' টা বাইেশর শাি পুর লাকােল কন
আিম আজ বািড় িফিরিন...

জাতাি ক কিবতা. ১৯. ঘূিণ
আজ শিনবার।
জ ল এলাকার ছেল কা র ধরা পড়ার িদন—
অিত িনি য়তার থেক যন জেগ উঠেছ আবার
ফু কিবেনর ি সা ািহক সা আ া
তুিম দেখছ িনবাসন থেক
ঝুটা কিবতার বাইের িকছু মমত িবঁেধ আেছ
ভেব িন আেরকবার বস গাথার ওঠানামা আর
িকছু আধা িবশৃ লার কথা...

জাতাি ক কিবতা. ২১. শতা ী
কিবতা লখার সময় ােস মাথা ঠেক যায়
কী অ ুত সই অ ভূিত!
এেক এেক (ভটচা সহ) ককটেরখা পার কের গেছ
ব ুরা সবাই — এই ভেব খািনক আ থািক
আর ভািব, এই তারা ডাক দেব
জেলর িভতর থেক...
আিম তা সতুর উপের, কখন য মঘ আেস
সই হতু দাঁিড়েয় রেয়িছ ব ণ—
পুর গিড়েয় গেছ
চারেট িক বােজিন এখেনা?
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জাতাি ক কিবতা. ২৫. ভােলাবাসা
শেনর িনজন রং ঢেক িদেয় গেছ চরাচর
শি , শি বেল ডেক উঠেছ য ত ণ যা ীিট
তারও পােয়র ভাঁেজ লুকােনা রেয়েছ এক ধারােলা অ —
আমােদর িবিবধ আলাপচািরতা, কােঠর চয়ার
কত সাধারণ ফুেলর গ , পািখর হক ডাক
এেক এেক িমেশ যাে করমদেনর সােথ
বাঝাও যাে না ক কােক ভােলােবেসিছল...
ধু তামরা আসেব তাই
অ ি ত কিবতায়
উঁচু িনচু রখা িকছু থেক যাে
েমর পেথ...
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