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িনবািচত কিবতা
রাদ আহমদ
মঘনা পােড়র বিণক
ফরিট ফাইেভ তুিম যখন বড়ােত িগেয়ছ
সাফাির
েটর ছাই তােত চমেক িগেয়ছ
ই পাের তার আনত গাছ িভতের মািটর বািড়
সখান থেক উেঠ আসল চরম আধুিনকা
তারা সবাই দাঁেত কামেড় নড়াল বািড়র িভত
তখন তুিম সবুজ তুিম কলাপাতা রঙ ডাটসান
অথবা একটা ম ন- রঙা আিশ দশেকর গািড়
িশয়াল সবাই । চতুর পুরা গািড় ভরা পান পািরর াণ
তুিম হেয়ছ চটুল তুিম মঘনা পােড়র বিণক
কমন ধূসর সেরাদ এবং পুরেনা বাংলা গান
তুিম তখন েয়ার তুিম গাঁয়ার যন এক
নানা রকেমর কন াকশেন বলেল, ‘কািট সাঁতার চেলা’
সই আহবােন ডুেব মিরেছ িবেদশ দেশর বা ব সই
বাতােস ছুেট মরেছ যত চৗকা রিসক কােলা চশমা
বণীেত ব া ড বঁেধেছ িকেশারী ব া ডটা গালািপ
বণীর গােয় তামার ঝলক পািল জ রী
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ফুেলর রিঙন রণু িল
আমােক সেজাের জাঁতা িদেয় ফুেলর রিঙন রণু লা
আমােক সেজাের জাঁতা িদেয় গািড়র বেনেট ফুেলর রিঙন রণু িল
পুরেবলােত ওরা ক বাজাের বড়ােত গেছ খুব
গােছর কেষর সাদা দগদেগ রােদ যই সকত শহর
ভাসেত থােক ায় ায় একটা বাতােসর বােহর মেধ থােক সােথ
আ াভােয়ােলট রি েদর িকছু একটা ঘটনা আেছ
বেল নিছলাম ধেরা িতটা জেনেক মেন হয়
ান- ক ওরা সান াস পরা ওরা পুরেবলােত অত িধক
কড়া কের ভাজা মাছ ভািজ
খায় সবুজ াি েক ঢাকা হালকা টিবেল হালকা অসংখ িবেয়বািড়
আরও িকছু আেছ হয়ত ফুেলর রণু ঘিটত বছেরর
িনিদ সময়
মাটামুিট বাঙময় পৃিথবীর সম িমিটেঙ
হাঁসফাঁস করা চলি
হেল তুিম
েজে টশন হেল তুিম
জার িদেয় গািড়র বেনেট চেপ রাখা ফুেলর রিঙন রণু িল তুিম
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িডনার ওয়াগন
আমরা সাদা ফুল- কােপেত চা খাব
তার সােথ জনপূণ িকছু িবষেয় কথা বলব, ধেরা
ফিমিনজম। নারীর াধীনতার নানা পযায় বা ধাপ
বলব ঐ উপ াস ভােলা লেগেছ কননা ওর িভতের নানা চির
একটু পের পেরই খািল িসগােরট ধরায় খরেগােসর ল া কােনর কথা
কন য মেন পড়েতিছল সবিকছু তা িঠক- ই িছল ল া সাদা
াস লােক টিবেল জুের দখ কমন
উ
ভি মায়
সাজা দাঁড়ােনা । দাঁতাল সােপ বষাকােল কােক কাটল - এই কথাটা
চ ােলােক জমাট বাঁধা মের থাকা েড় ঘেরর ছাউিন কাঁেধ িনেয় িনেয়
বলব ধেরা, এই য মাগত নগর এিগেয় যেত থাকেল পের এক সময় আর কখনও
ভৗগিলক সীমানা ধের নগর িচি ত হেব না। নগর হেব
অথনীিত
ে যাঁরা অ
িট কেয়কজনা মা ষ ধেরা যমন জমস
ব ড হেয়েছ - মারা ক তী তায় তারা ত ণ জমস ব ড হেয়েছ
কিড়

িডেট ইেলক েনর আেলাক টা

যই হােটেল সাদা কভাের িবছানা ঢাকা, উ সাদা তায়ােল সই পুরা ঘরটাই
নগর। সই তােকই বলা যেত পাের স নতুন- ধারা শহর স- ই
পুরেনা িসিট
েটর গােয় লিতেয় ওঠা রা যার সীমানা ধের ধের কবল বেয় উেঠেছ িবষ
হেয়েছ
হেসেছ পি েমেত ঢেল পেড়েছ পকথার সাদা কমলা
লাল সূয আিম তখন পাকা কােঠর মজবুত ও িভে ািরয়া
কােলর বাঁকা নকশা আঁকা িডনার ওয়াগন
িসরািমেকর জ যাি ধেরা হািতরপুল
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য় করার

িতেত
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তুিম ঐ দেশর ি
তুিম ঐ দেশর ি

এ াপ- টা ইউজ করেতছ
এ াপ- টা ইউজ করেতছ - ওইটা তা আসেল ওখানকার

গােয় া সং ার একটা তথ সং েহর কা ন
তামার িক- স লা,
ফাের , এই য সকােল ‘লা পু টািমে টা’ নলা
একটা িকেশারী মুরিগর মেতা বাের বাের উদ মশীল তামার আেবদন লা
সাতমসিজদ রােড
আবাহনী মােঠ িনিল ক ােনর কাক িনয়া িবকালকালীন াকিটস দখা
বািড়েত অ জন - তার অ তা টর পাওয়া কবল দয়াল ঘিড়র
সেকে ডর কাঁটা ছাড়া তার অি
এেকবাের নাই বলেলই চেল েনর
ডানা যত মঘ কেট য়াশাময় বা েবর উে িদয়া
যাজন যাজন দূের - েত ক ১১ মাইেলই নািক মা েষর মুেখর ভাষায়
অ ত একটা
পিরবতন পাওয়া যায়
একটা গভীরতা - এ সকল এেকবাের িকরামান কািতিবেনর খাতার মেধ
রকড হইেতেছ হা: হা:
য কিফ তুিম অডার িদছ
য ভি েত সরােয় িনছ রি ম মুখ
য আওতায় একটা
র িশ র উদ মতায় কােনা অথ খুঁেজ পাইেছা
পৃিথবীর
সটা পৃিথবীর অ
থা ক না।

পাের একটা

ােরেজর মেধ জমা

সম া কী?
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গাঢ় পুেরর দাঁড়কাক
ক ল িছেয় আর বািড় যাওয়া না বরং গাছােনা ক লটা দখ িকরকেম হাসেতেছ ওেক উপহার দয়া যেত
পাের উপহার িহসােব হ া িরত হেব সই আনে িকরকম আনি ত দখ তার সােথ খই ধেরা ধূয়া ধেরা
গােনর তামার
বািড়টা আসেল কই তােক কত তী ভােব চহারা দয়া স ব গাঢ় পুেরর দাঁড়কাক তামার বািড়টা িছল
নারায়ণগে র ডকইয়াড বে র সময় খিচত হেতিছল চহারার বিলেরখা আর কৗতুক লা আসেল িকছুটা
আে প আর হতাশা অজানা পুের গরম রেঙ মােন লালাভ িকংবা হলুেদ আেমেজ সাফাির েটর
িদন আজ থেক ঝরাপাতােদর গা থেক টেন িনেতেছ রস দখ আনি ত ও ছড়ােনা ক েলর উপহােরর
ব াগখানা যরকম লাল হাসেতেছ তােক উ ল ঝলকওয়ালা পিলিথেনর বা াি েকর ব ােগ ভেরা আেরা
দখ বািড় তাড়াতািড় সি ত হেতেছ িনমানাধীন াইওভােরর িনেচ তামার বািড় ও অিধকােরর ব সমূহ
তােদর আ ার সব রস েষ মের ছাই ড়া হেয় তালু ভরা নােচা হাজার দির নারীর ক ািরয়ােরর িমিডয়া
নতক তুিম
দড়শ ফান ন র সবদা পেকেট থােক ও ধমস ত য নাম তামার
দখ রস খেতেছ স কমলা গাজর
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জেন রেখিছল সই নাম খরেগাস
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আমােক একটু ফুসফুস কের কের
আমােক একটু ফুসফুস কের কের
বৃি েত িভেজ যাওয়া গািড়র িভতেরটা।
লাল জামা কাঁেধ তার - িসলাইেয়র উে িদয়া
কােনর পাশটা িদয়া সামেন থেক আসেত থাকা
াক
আসেত থাকা মিহেষর দালনার উে িদয়া
িদনভর জঠের বাঁধা শি কতার পাটলা বাঁধা
যাইেতিছ
িঠবািড়
তার ক াঁচর ক াঁচের কত
বঁেধিছ রিঙন ঘর সবুেজ জঠের গাঢ়
হলুেদর াণ মাখা য পািখটা ডািকেল বৃি েক
থেম যেত হয় স পািখ ডািকেল তােক চেল যেত হয়
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