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িনবািচত কিবতা
শৗিভক দ সরকার

দশ
মঘ ও অ রায় হেয় ওঠা ফসেলর বীজ েলা পুঁেত িদি
ব ি সব

আঠা। আজ খুব ঘুম লেগ থাকেব চােখর আল

ভতর উেড়
ওপর!

বড়ােব আমােদর হাড়েগাড়। অ

ষ,

গাপেন। মশািরর নাইলেন ঘেষ িদি
জুেড়, আজ মাইল মাইল হাওয়ার

হেয় ওঠার অজুহােত পা িলখব হােতর তালুর

বরী বাতাস িনেয় িলখব পািখর উঁচু হেয় থাকা পা!

খুব সহজ সরল একটা মৃতু ! পােয়র সাবেভৗম !
আকােশর িদেক ছুঁেড় দওয়া

কেনা

েয় যাওয়া পা!

ে র শকড়বাকড়

মঘ,

মেঘর িনেচ আঠা হেয় বেস থােক ঘুচেপিটয়া

খ পীঠ, জিরমানা, খসড়া তািলকার লজ
এইসব বহন কের ঘুচেপিটয়ার বাজার লখার খাতা
আস

বৃি র কথা ভেব িকছু একটা সােজ ঘুচেপিটয়া

খাতার অ
অব

াে

জেড়া কের বােসর অচল িটিকট

াবী শাদা আর কােলা মািড়েয় বাস আসেব

বােসর কাটা জানালা িদেয় হাত বাড়ােব কউ!
বিমর দাগ, থুতর
ু বুদবুদ িটেপ িটেপ বােস উঠেব ঘুচেপিটয়া
িগেল ফলেব শকড়বাকড়,

হেয় থাকার একশ বছেরর অজুহাত
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বাংলা সািহব

মুেঠা খুলেতই কারও দাঁত
দাঁেতর সামা

ওপের লেগ থাকা মাংেসর জড়তা

অেনক বছর ধের মাংস জমাি ল কউ
দরজা জানালা ব

কের ঘােড়র িনচু মাংস

পলক খুলেতই কামড় ধাঁয়া ধাঁয়া হেয় গল
কপূেরর িজভ, বািড় বািড় ধাঁয়া!
মাংসেখলাপী, সময় তামারও আসেব
দাঁত কামেড় পেড় থাকা মািটেত ফুটেব জলবাতাস
লািফেয় নামেব কউ, উৎখাত, জবরদখেলর হরফ
হাওয়াই িববৃিত আর কাগেজর বােঘর ওপর

অতিকত পািখ

া পািখর লজিটও এেস পেড় তামার জামার ওপর! শে র িনিম হেয় আধেখালা একিট জানালা তামার
ওপর এঁেট বেস। গলার সামা

ফাঁস যরকম হয়, িদক ও িনিমিতর ভুল হেয় যাওয়া িহেসব। জানালার ওপর

বেস থােক লজকাটা পািখ। িশস দয়, নেড় চেড়। দশত াগী কব রাও এভােবই নেড়, এই এক ভি মােতই
নকল কের রােখ

িব ােসর আড়াল! পািখ িশস দয়, মারী ফুিরেয় যাওয়ার পর কীভােব রা ায় হাঁটেব

মা ষ, সসব নকল কের বারবার।
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এি ল খামার

ীকৃিত ছুঁেয় িদে

দিড়র দাগ, চুন আর দওয়াল থেক খেস পড়া পাথর। একটা অেধক বছর যভােব িগেল

ফেল মা ষ, রােদর উপকরণ িল লখার আেগ জেড়া কের সা

মাণ! টেবর শহের পুঁেত রােখ অ

কারও ভিব ৎ! হাত- পা, কামেরর মাস, পাক লী পুঁেত দয় টেবর মািটেত, রাদজলবৃি র জ
রােখ শ া

াি েকর টব। তকাতীত একিট মঘ নেম আসেব একিদন। সং মেণর িচ

জেড়া কের
িডিঙেয় পাড়া

িতেবশীর বািড়র ওপর নেম আসেব লাক িতর হাড়েগাড়।

মু ু

রােদর অ
আিম

পবটাই আসেল কােলা বড়াল!

েয় পড়া শা ত

দিখ। মাংস সংল

বাতাস। রােদর জরদ কেট
দাগ, ভুল কািলর

পুরেবলার

যৗথ

িতভার কা কাজ িলখেছ ল ার

তখামার,

রাদ কাটেছ

-

ত! পৃ া বাঁক িনে , অ র,

ম েলা িডি েয় পা ফলেছ রাঁয়া ওঠা বড়াল

সমি রিহত একজন কাকতাড়ুয়া ল

করেছ এইসব!

===

শৗিভক দ সরকার ১৯৯০এর কিব ও অ বাদক। জ ১৯৭৬ সােল
পি মবে র আিলপুর য়াের। ‘একিট মৃ লাল রখা’, ‘যা াবািড়’,
‘দখলসূ ’, ‘অ গত বাফার’ উে খেযাগ কাব । অ বাদ কেরেছন
রােবেতা বালািনওর কিবতা, খুিলও কাতাসােরর কিবতা,
মূিত
চরােনর কিবতা, মািটন এ াদার কিবতা, নামেদও ধাসােলর কিবতা,
সদত হসন মে ার ‘ াম চাচােক লখা িচিঠ’,
ফেদিরেকা গারিসয়া
লারকার নাটক ‘ বরনাদা আলবার বািড়’ ইত ািদ।

