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াপাধ ায়

উেড়াজাহােজর বািড়
া: বু েদব দাশ

১
নীল গ ােরেজর মাহ উেঠ আেস
দয়ােলর গােয় আঁক কেষ
তারপর িনদান দয়, কত দ, কত আসল
এ াগািড়র পােয় পােয় ছায়া ঘাের
খারাপ মাটেরর খােল ময়লা আঁচল আঁকা থােক
বালক লামারা রঙ েল রঙ েল তাইই আঁেক, মােছ, ফর আঁেক
িবড়িবড় কের সােতর ঘেরর নামতা আওড়ায়
ঢুেল পেড় ঘুেম
শকল তালার পর নতুন বউেয়র শা চহারায় ছায়া খেল যায়
আজ সাতিদন হল
শহেরর অিলেত গিলেত উেড়াজাহােজর খাঁেজ আিছ
বউ আলপনা দয়, শািড় খােল শািড় পেড়, শািড় খােল
আ েনর ভাঁেজ আেলা রেখ ঝালেটাল রাঁেধবােড়
হয় ব ািরেকড। ােম ােম শহের শহের
অন কাফুর িদন

২
পুেরােনা বািড়র ফাটল সারােত
িকছু িমেথ বাক ঁেজ িদই
তারপর ছিব তুিল
এলাকার মেয়রা সসব জােন
ঠাঁট উলেট ঝাপঝাড় ভেঙ চেল যায়
ই পাহােড়র িদেক
সারািদন একটাই কাজ এখন,
জল ভরা
িমেথ শে র ওপর জল িছিটেয় জল িছিটেয়
িজইেয় রাখা।
সে য় ফরত- মেয়রা এেক এেক
তুেল নয় আঁচেলর িগঁেট
জেল ভজা ফুেল ওঠা শে র বাড়িত অংশ
তারপর বািড় ফের ম য়ােটালার িদেক।
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৩
মৃেতরাই কথা বেল, পাশাপািশ,
াভািবক দবতার মেতা।
আর সবিকছু দূের দূের ােম, শহের, ছড়ােনা সংসার...
দয়ােলরা সের যেত পাের, পাের চািব এেন িদেত
জেলর হার পােশ অ
আলপনা ধীের ধীের সজাগ হয়
টুিকটািক কথা বেল, িদেনর ভতর ব ব িদন ঢুেক যেত থােক...
কউ কউ হঁেট আেস, র ঘূিণেক িঘের মিত
পােয় বেস থােক
বেস থােক, বেস থেক থেক শকড় বানােত চায়
গে র ছেল বুেন দয় পির
বীজ, তারপর রঙ আেন
দর কের শহেরর দাকান- বাজাের তবু মােঠ পেড় থােক িবছানা- বািলশ
িবেয় কের আনা পাটভাঙা বউ
গাপন বলাভূিম জুেড় পেড় থােক
পুেরােনা ক াল
অ েরর কা কাজ করা েপািল তাগা
তখন অ কােরর ঢউ, তখন আেলার তািগদ, তখন
জবািব ভাষেণ ওঠা ি য়মান র
িমেলিমেশ িফের যায় উেড়াজাহােজর মােঠ, ফের না
কখনও আর।

৪
আঁধােরর গােয় ছাপ রেখ িদেত চেয়
আিম মেয় মা েষর িদেক ঝুঁেকও ঝুঁিকিন
তবু জ েলর ােণ মাতাল হওয়া বােধিন কখনও
যমন বােধিন গভীর সাগর থেক তুেল আনা িঝ েকর খাল
মেয়মা েষর বুক থেক অবুেঝর দানা
পেয়ও িফিরেয় িদেয়িছ যতেনর সােথ, মাড়েক সািজেয়
হতােশর পােশ উ ল রেখিছ বুেকর আদর
তুেল রাখা পয়ালার মেতা
এতটু বেল চুপ কের থািক
িঝিরিঝির বাতােসর ভের উেড় যায় কথা, ফুলকাির িদন
নরম বা র িদেক ঝুঁেক পেড় দেখিছ আ াস
পা ুিলিপ কিবতার
হাত পুিড়েয় তবু খুঁেজ গিছ ছাই
ভে র িঠকানায় অ িল মনন।
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