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  আোবোল তোোব োল

  

   আয়োর েভোলো েখয়োল েখোলো

             সপনোদোলো নোিচোয় আয়,

   আয়োর পোগল আোবোল তোোবোল

               মত মোদল বোিজোয় আয় ৷

   আয় েযখোোন কযোপোর গোোন

              নোইোকো মোোন নোইোকো সুর,

   আয়োর েযথোয় উধোও হোওয়োয়

               মন েভোস যোয় েকোন সুদূর 
৷

 –   আয় কযোপো মন ঘিুচোয় বঁোধন

              জোিগোয় নোচন তোিধন িধন,

  আয় েবয়োড়ো সৃিষছোড়ো

            –  িনয়মহোরো িহসোব হীন ৷

   আজগিব চোল েবিঠক েবতোল

             মোতিব মোতোল রোঙোত,

   আয়োর তোব ভুোলর ভোব

 িখচ ুিড়  

 হঁোস িছল, সজোরও, (   বযোকরণ মোিন নো),

  হোয় েগল 'হঁোসজোর'     েকমোন তো জোিন নো ৷

  —বক কোহ কচোপ "    বোহবো িক ফুিতর !

   অিত খোসো আমোোদর '  বকচপ মূিতর' ৷"

    —িটয়োমুোখো িগরিগিট মোন ভোির শঙো

       েপোকো েছোড় েশোষ িকোগো খোোব কঁোচো লঙো?
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      ছোগোলর েপোট িছল নো জোিন িক ফিন,

  চোিপল িবছোর ঘোোড়,    ধোড় মুোড়ো সিন!

   –  িজরোোফর সোধ নোই মোোঠ ঘোোট ঘুিরোত,

      ফিড়োঙর ঢং ধির েসও চোয় উিড়োত ৷

 গর বোল, "      আমোোরও ধিরল িক ও েরোোগ ?

      েমোর িপোছ লোোগ েকন হতভোগো েমোরোগ ?"

'হোিতিম'   –    র দশো েদখ িতিম ভোোব জোল যোই

 হোিত বোল, "      এই েবলো জঙোল চল ভোই ৷"

     —িসংোহর িশং নোই এই বড় কষ

      হিরোণর সোোথ িমোল িশং হল পষ ৷

  কোঠ ব ুোড়ো

   –   হঁোিড় িনোয় দোিড়মুোখো েক েযন েক বৃদ

       েরোোদ বোস েচোট খোয় িভোজ কোঠ িসদ।
      মোথো েনোড় গোন কোর গন গন সঙীত

    –    ভোব েদোখ মোন হয় নো জোিন িক পিণত !

       —িবড় িবড় িক েয বোক নোিহ তোর অথর

"   আকোোশোত ঝুল েঝোোল,    কোোঠ তোই গতর ।"
      েটোকো মোথো েতোত ওোঠ গোোয় েছোোট ঘমর,

 েরোগ বোল, "      েকবো েবোোঝ এ সোবর মমর?

 আোর েমোোলো,   গোধোগোলো এোকবোোর অন,

      েবোোঝনোোকো েকোোনো িকছু খোিল কোর দন।
      েকোন কোোঠ কত রস জোোন নোোকো তত,

      একোদশী রোোত েকন কোোঠ হয় গতর ?"

      আোশ পোোশ িহিজ িবিজ আঁোক কত অঙ

      ফোটো কোঠ ফুোটো কোঠ িহসোব অসংখয;

   েকোন ফুোটো েখোত ভোোলো,   েকোনটো বো মন,

      েকোন েকোন ফোটোলর িক রকম গন।
      কোোঠ কোোঠ ঠুোক কোর ঠকোঠক শব ।
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বোল, "       জোিন েকোন কোঠ িকোস হয় জব;

    কোঠকুোঠো েঘঁোটঘুঁোট জোিন আিম পষ,

      এ কোোঠর বজোিত িকোস হয় নষ ।
   েকোন কোঠ েপোষ মোোন,   েকোন কোঠ শোন,

  েকোন কোঠ িটিমটোম,    েকোনটো বো জযোন।
      েকোন কোোঠ জোন েনই িমথযো িক সতয,

       আিম জোিন েকোন কোোঠ েকন থোোক গতর।" 

  েগ ঁোফ চ ুির
     েহড অিফোসর বড়বোবু েলোকিট বড় শোন,

        তোর েয এমন মোথোর বযোোমো েকউ কখোনো জোনত?

    িদিবয িছোলন েখোসোমজোোজ েচয়োরখোিন েচোপ,

      একলো বোস িঝিমঝিমোয় হঠোৎ েগোলন েকোপ !

      আঁৎেক উোঠ হোত পো ছঁুোড় েচোখিট ক'  ের েগোল,

 হঠোৎ বোলন, "  েগলুম েগলুম,    আমোয় ধোর েতোল !"

    তোই শোন েকউ বিদয ডোোক,   েকউবো হঁোোক পিুলশ,

 েকউবো বোল, "     কোমোড় েদোব সোবধোোনোত তুিলস ।"
     বযস সবোই এিদক ওিদক করোছ েঘোরোঘুির,

 বোবু হঁোোকন, "      ওোর আমোর েগঁোফ িগোয়োছ চুির !"

  েগঁোফ হোরোোনো !   আজব কথো !     তোও িক হয় সিতয ?

    েগঁোফ েজোড়ো েতো েতমিন আোছ,    কোমিন এক রিত ।
   সবোই তঁোোক বুিঝোয় বোল,   সোমোন ধোর আয়নো,

   েমোোটও েগঁোফ হয়িন চুির,     ককোণো তো হয় নো।

 সৎপোত   

   —শনোত েপলোম েপোসো িগোয়

    েতোমোর নোিক েমোয়র িবোয় ?

   গঙোরোমোক পোত েপোল ?

     জোনোত চোও েস েকমন েছোল ?

     মন নয় েস পোত ভোোলো
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    রঙ যিদও েবজোয় কোোলো ;

   তোর উপোর মুোখর গঠন

    অোনকটো িঠক েপচঁোর মতন ;

  িবোদয বিুদ ?  —বলিছ মশোই

   ধিনয েছোলর অধযবসোয় !

  উিনশিটবোর মযোিটোক েস

    ঘোোয়ল হোয় থোমল েশোষ ।
  িবষয় আশয় ?  —গরীব েবজোয়

–     কোষ সৃোষ িদন চোল যোয় । 

    —মোনুষ েতো নয় ভোইগোলো তোর

    একটো পোগল একটো েগঁোয়োর ;

   আোরকিট েস ৈতরী েছোল,

     জোল কোর েনোট েগোছন েজোল ।
  কিনষিট তবলো বোজোয়

    যোতোদোল পঁোচ টোকো পোয় ।
   গঙোরোম েতো েকবল েভোোগ

     িপোলর জর আর পোণু েরোোগ।
   িকন তোরো উচ ঘর,

  কংসরোোজর বংশধর !

  শযোম লোিহড়ী বনগোোমর

    িক েযন হয় গঙোরোোমর ।—
যোহোক,   এবোর পোত েপোল,

     এমন িক আর মন েছোল ? 

  গোোনর গ ঁোতো

     গোন জুোড়োছন গীষকোোল ভীষোলোচন শমরো।
      আওয়োজখোনো িদোচ হোনো িদলী েথোক বমরো !

   গোইোছ েছোড় পোোণর মোয়ো,   গোইোছ েতোড় পোণপণ,

      ছুটোছ েলোোক চোরিদোকোত ঘরুোছ মোথো ভনভন।
      —মরোছ কত জখম হোয় করোছ কত ছটফট

 বলোছ েহঁোক, "  পোণটো েগল,    গোনটো থোমোও ঝটপট ।"
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–       বঁোধন েছঁড়ো মিহষ েঘোড়ো পোথর ধোোর িচৎপোত ;

      ভীষোলোচন গোইোছ েতোড় নোইোকো তোোহ দৃকপোত।
      চোর পো তুিল জনগিল পড়োছ েবোগ মূছরোয়,

      লোঙুল খোড়ো পোগল পোরো বলোছ েরোগ "   দূর ছোই !"

      জোলর পোণী অবোক মোিন গভীর জোল চুপচোপ,

       গোোছর বংশ হোচ ধংস পড়োছ েদদোর ঝুপঝোপ ।
      শূনয মোোঝ ঘূণরো েলোগ িডগবোিজ খোয় পকী,

 সবোই হঁোোক, "   আর নো দোদো,    গোনটো থোমোও লকী ।"
      গোোনর দোোপ আকোশ কঁোোপ দোলোন ফোোট িবলকুল,

      ভীষোলোচন গোইোছ ভীষণ েখোশোমজোোজ িদল খুল।
    এক েয িছল পোগলো ছোগল,   এমিন েসটো ওসোদ,

       গোোনর তোোল িশং বোিগোয় মোরোল গঁোতো পশোৎ।
       আর েকোথো যোয় একিট কথোয় গোোনর মোথোয় ডোণো,

'বোপোর'     বোল ভীষোলোচন এোকবোোর ঠোণো। 

  খ ুোড়োর কল   

     —কল কোরোছন আজব রকম চণীদোোসর খুোড়ো

       সবোই শোন সোবোস বোল পোড়োর েছোল বুোড়ো।
   –   —খুোড়োর যখন অল বয়স বছর খোোনক হোব

  উঠল েকঁোদ 'গংগো'    বোল ভীষণ অটরোব ।
   আর েতো সবোই 'মোমো' 'গোগো'   আোবোল তোোবোল বোক,

  খুোড়োর মুোখ 'গংগো'     শোন চোমক েগল েলোোক।
 বোলল সবোই, "     এই েছোলটো বঁোচোল পোর তোব,

       বিুদ েজোোর এ সংসোোর একটো িকছু হোব।"
       েসই খুোড়ো আজ কল কোরোছন আপন বুিদ বোল,

       পঁোচ ঘনোর রোসো যোোবন েদড় ঘনোয় চোল ।
      েদোখ এলোম কলিট অিত সহজ এবং েসোজো,

       ঘনো পঁোোচক ঘঁোটোল পোর আপিন যোোব েবোঝো।
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 লড়োই কযোপো
   অই আমোোদর পোগলো জগোই,    িনতয েহথোয় আোস ;

   –   আপন মোন গনগিনোয় মুচিক হোিস হোোস ।
      চলোত িগোয় হঠোৎ েযন থমক েলোগ থোোম,

        তড়োক কোর লোফ িদোয় যোয় ডোইোন েথোক বোোম ।
      ভীষণ েরোোখ হোত গিটোয় সোমোল িনোয় েকঁোচো,

'এইোয়ো'      বোল কযোপোর মোতো শূোনয মোোর েখঁোচো,

 েচঁিচোয় বোল, "   ফঁোদ েপোতছ ?     জগোই িক তোয় পোড় ?

–সোত জোমরোন,  জগোই একো,    তবুও জগোই লোড় ।"
    উৎসোোহোত গরম হোয় িতিড়ংিবিড়ং নোোচ,

   কখনও যোয় সোমোন েতোড়,    কখনও যোয় পোোছ ।
      এোলোপোতোিড় ছোতোর বোিড় ধুপুস ধোপুস কোতো!

      চকু বুোজ কোয়দো েখলোয় চিকরবোিজর মোতো।
      লোোফর েচোোট হঁোিপোয় ওোঠ গোোয়োত ঘোম ঝোর,

       দড়ুম কোর মোিটর পোর লমো হোয় পোড় ।
       হোত পো ছঁুোড় েচচঁোয় খোিল েচোখিট কোর েঘোলো,

"        জগোই েমোোলো হঠোৎ েখোয় কোমোোনর এক েগোলো !"

      এই নো বোল িমিনট খোোনক ছটফিটোয় খবু,

   মড়োর মত শক হ'    েয় এোকবোোর চুপ !

      তোর পোরোত সটোন বোস চুলোক খোিনক মোথো,

        পোকট েথোক বোর কোর তোর িহোসব েলখোর খোতো ।
  – িলখোলো তোোত "  েশোনোর জগোই,   ভীষণ লড়োই হোলো,

      পঁোচ বযোটোোক খতম কোর জগোইদোদো েমোোলো।" 

 সোবধোন  

 আোর আোর,     ওিক কর পযোলোরোম িবশোস ?

      েফঁোস েফঁোস অত েজোোর েফোলোনোোকো িনশোস।
  –  –  জোোনো নোিক েস বছর ও পোড়োর ভূোতোনোথ,

     িনশোস িনোত িগোয় হোয়িছল কুোপোকোত?
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   –   —হঁোপ ছোড় হঁযোসফঁযোস ও রকম হঁো কোর

       মুোখ যিদ ঢুোক বোস েপোকো মোিছ মোকোড় ?

      িবিপোনর খুোড়ো হয় বুোড়ো েসই হল রোয়,

     মোিছ েখোয় পঁোচমোস ভুোগিছল কোলরোয় ।
 —  তোই বিল সোবধোন !  কোরোনোোকো ধুপধোপ,

       িটিপ িটিপ পোয় পোয় চোল যোও চুপচোপ ।
  েচোয়োনোোকো আোগ িপোছ,  েযোয়োনোোকো ডোইোন

  —    সোবধোোন বঁোোচ েলোোক এই েলোখ আইোন ।
   পোড়োছো েতো কথোমোলো ?     েক েযন েস িক কোর

      পোথ েযোত পোড় েগল পোতোকোর িভতোর ?

 —     ভোল কথো আর েযন সকোোল িক দপুোর,

    েনোয়োনোোকো েকোনিদন েঘোোষোদর পুকুোর ;

–        এ রকম েমোটো েদোহ িক েয হোব েকোন িদন,

   –   কথোটোোক েভোব েদখ িক রকম সিঙন ।

  চোটো েকন ?     হয় নয় েকবো জোোন পষ,

       যিদ িকছু হোয় পোড় পোোব েশোষ কষ ।
     িমিছিমিছ ঘযোনঘযোন েকন কর তক ;

  িশোখছ জযোঠোোমো খোিল,   ইঁচোড়োত পক ।
      মোনোব নো েকোোনো কথো চলো েফরো আহোোর,

      একিদন েটর পোোব েঠলো কয় কোহোোর ।
    রোমোশর েমজমোমো েসও িছল েসয়নো,

        যত বিল ভোোলো কথো কোোন িকছু েনয় নো ;

   েশষকোোল একিদন চোিনর বোজোোর

      পোড় েগল গোিড় চোপো রোসোর মোঝোোর । 

 ছোয়োব োজী  

 আজগিব নয়,  আজগিব নয়,  —সিতযকোোরর কথো

       ছয়োর সোোথ কুিস কোর গোোত হল বযথো ।
       ছোয়ো ধরোর বযোবসো কির তোও জোোনোনো বিুঝ?
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 েরোোদর ছোয়ো,  চঁোোদর ছোয়ো,    হোরক রকম পুঁিজ !

   িশিশর েভজো সদয ছোয়ো,   সকোল েবলোয় তোজো,

      গীষকোোল শকোনো ছোয়ো ভীষণ েরোোদ ভোজো।
     িচলগোলো যোয় দপুরোবলোয় আকোশ পোথ ঘোুর,

        ফঁোদ েফোল তোর ছোয়োর উপর খঁোচোয় রোিখ পুোর ।
     কোোগর ছোয়ো বোগর ছোয়ো কত েঘোঁট

       হোলো েমোঘর পোনোস ছোয়ো তোও েদোখিছ েচোট ।
   –      েকউ জোোন নো এ সব কথো েকউ েবোোঝ নো িকছু,

       েকউ েঘোোর নো আমোর মত ছোয়োর িপছুিপছু ।
      েতোমরো ভোব গোোছর ছোয়ো অমিন লুটোয় ভূঁোয়,

       অমিন শধু ঘমুোয় বুিঝ শোন মত শোয় ;

      আসল বযোপোর জোনোব যিদ আমোর কথো েশোোনো,

    বলিছ যো তো সিতয কথো,    সোনহ নোই েকোোনো।
    েকউ যোব তোর রয়নো কোোছ,   েদখোত নোিহ পোয়,

      গোোছর ছোয়ো ফটফিটোয় এিদক ওিদক চোয় ।
     েসই সমোয় গড়গিড়োয় িপছন হোত এোস

       ধোমোয় েচোপ ধপোস কোর ধরোব তোোর েঠোস ।
 পোতলো ছোয়ো,  েফোকলো ছোয়ো,   —ছোয়ো গভীর কোোলো

       গোোছর েচোয় গোোছর ছোয়ো সব রকোমই ভোল ।

      গোছ গোছোিল েশকড় বোকল িমোথয সবোই েগোল,

       বোোপর বোল পোলোয় বযোোমো ছোয়োর ওষুধ েখোল।
      িনোমর ছোয়ো িঝোঙর ছোয়ো িতক ছোয়োর পোক,

        েযই খোোব ভোই অোঘোর ঘুোম ডোকোব তোহোর নোক ।
      চঁোোদর আোলোয় েপঁোপর ছোয়ো ধরোত যিদ পোোরো,

       শকঁোল পোর সিদরকোিশ থোকোব নো আর কোোরো।
      আমড়ো গোোছর েনোংরো ছোয়ো কোমোড় যিদ খোয়,

       লোংড়ো েলোোকর ঠযোং গজোোব সোনহ েনই তোয়।
      আষোঢ় মোোসর বোদলো িদোন বঁোচোত যিদ চোও,

       েতঁতুল তলোর তপ ছোয়ো হপো িতোনক খোও ।
    েমৌয়ো গোোছর িমিষ ছোয়ো'বিটং'  িদোয় শোষ,

      ধুোয় মুোছ সোবধোোনোত রোখিছ ঘোর পোুষ !

     —পোকো নতুন টোটকো ওষুধ এোকবোোর িদিশ
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       দোম কোরিছ সসো বড় েচোদ আনো িশিশ। 

 কুমোড়োপটোশ  

        (যিদ)  —কুোমড়োপটোশ নোোচ

              খবরদোর এোসো নো েকউ আসোবোলর কোোছ;

               চোইোব নোোকো ডোইোন বঁোোয় চোইোব নোোকো পোোছ ;

               চোর পো তুোল থোকোব ঝুোল হটমূলোর গোোছ ।

(যিদ)  —কুোমড়োপটোশ কঁোোদ

 খবরদোর !  খবরদোর !     বসোব নো েকউ ছোোদ ;

      উপুড় হোয় মোচোয় শোয় েলপ কমল কঁোোধ,

    েবহোগ সুোর গোইোব খোিল '    রোোধ কৃষ রোোধ !'

        (যিদ)  —কুোমড়োপটোশ হোোস

              থোকোব খোড়ো একিট ঠযোোঙ রোনোঘোরর পোোশ ;

              ঝোপসো গলোয় ফোিসর কোব িনশোোস িফসফোোস ;

               িতনিট েবলো উোপোস কোর থোকোব শোয় ঘোোস !

(যিদ)  —কুোমড়োপটোশ েছোোট

      সবোই েযন তড়বিড়োয় জোনোলো েবোয় ওোঠ ;

       হঁোকোর জোল আলতো গোল লোগোয় গোোল েঠঁোোট ;

        ভুোলও েযন আকোশ পোোন তোকোয় নো েকউ েমোোট !

        (যিদ)  —কুোমড়োপটোশ ডোোক

               সবোই েযন শযোমলো এঁোট গোমলো চোড় থোোক ;

               েছঁচিক শোোকর ঘন েবোট মোথোয় মলম মোোখ ;

               শক ইোঁটর তপ ঝোমো ঘষোত থোোক নোোক ।

          –     তুচ েভোব এ সব কথো করছ যোরো েহলো,

              কুোমড়োপটোশ জোনোত েপোল বঝুোব তখন েঠলো।
              েদখোব তখন েকোন কথোিট েকমন কোর ফোল,

            আমোয় তখন েদোষ িদও নো,    আোগই রোিখ বোল । 
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   প ঁয োচ ো আর প ঁয োচ োন ী

  পঁযোচো কয় পঁযোচোনী,

         খোসো েতোর চঁযোচোিন

  শোন শোন আনমন

          নোোচ েমোর পোণমন!

–  –মোজো গলো চঁোচো সুর

         আহলোোদ ভরপুর !

–  গলো েচরো ধমোক

         গোছ পোলো চমোক,

   সুোর সুোর কত পঁযোচ

          িগিটকির কঁযোচ কঁযোচ !

   যত ভয় যত দখ

          দর দর ধুক ধুক,

   েতোর গোোন েপিঁচ ের

          সব ভুোল েগিছ ের,

  চঁোদমুোখ িমোঠ গোন

         শোন ঝোর দ'   নয়োন ৷

  কোত ুক ুত ু ব োুড়ো  

       আর েযখোোন যোও নো ের ভোই সপসোগর পোর,

      কোতুকুতু বুোড়োর কোোছ েযও নো খবরদোর !

       —সবরোনোশ বৃদ েস ভোই েযও নো তোর বোড়ী

      কোতুকুতুর কুিলপ েখোয় িছঁড়োব েপোটর নোড়ী ৷

    েকোথোয় বোড়ী েকউ জোোন নো,   েকোন সড়োকর েমোোড়,

   একলো েপোল েজোর ক'     ের ভোই গল েশোনোয় প'  েড় ৷

      িবদঘুোট তোর গলগোলো নো জোিন েকোন েদশী,

       শনোল পোর হোিসর েচোয় কোনো আোস েবশী ৷
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    নো আোছ তোর মুণু মোথো,    নো আোছ তোর মোোন,

       তবওু েতোমোয় হোসোত হোব তোিকোয় বুোড়োর পোোন ৷

       েকবল যিদ গল বোল তোও থোকো যোয় সোয়,

       গোোয়র উপর সুড়সুিড় েদয় লমো পোলক লোয় ৷

 েকবল বোল, "   েহোঃ েহোঃ েহোঃ,  —েকষদোোসর িপিস

        েবচত খোিল কুমোড়ো কচু হঁোোসর িডম আর িতিস ৷

   িডমগোলো সব লমো মতন,  কুমোড়োগোলো বঁোকো,

  –     কচুর গোোয় রঙ েবরোঙর আলপনো সব আঁকো ৷

     অষ পহর গোইত িপিস আওয়োজ ক'  ের িমিহ,

         মযোও মযোও মযোও বোকুম বোকুম েভৌ েভৌ েভৌ চীঁীিহ ৷"

    এই নো বোল কুটুৎ ক'    ের িচমিট কোোট ঘোোড়,

       খযোংরো মতন আঙুল িদোয় েখঁোচোয় পঁোজর হোোড় ৷

     েতোমোয় িদোয় সুড়সুিড় েস আপিন লুোটোপুিট,

        যতকণ নো হোসোব েতোমোর িকচুোত নোই ছুিট ৷

  ব ুড়ীর বোড়ী  

   গোলভরো হোিসমুোখ চোলভোজো মুিড়,

 ঝরুঝুোর প'     েড়ো ঘোর থুরথুোর বুড়ী ৷

 কঁোথোভরো ঝুলকোিল,  মোথোভরো ধুোলো,

  িমিটমোট েঘোলো েচোখ,    িপট খোনো কুোলো ৷

   —   কঁোটো িদোয় আঁটো ঘর আঠো িদোয় েসঁোট,

       সূোতো িদোয় েবঁোধ রোোখ থুতু িদোয় েচোট ৷

      ভর িদোত ভয় হয় ঘর বুিঝ পোড়,

      খক খক কোিশ িদোল ঠক ঠক নোড়৷

  ডোোক যিদ িফিরওয়োলো,   হঁোোক যিদ গোড়ী,

      খোস পোড় কিড়কোঠ ধোস পোড় বোড়ী ৷

    বঁোকোোচোরো ঘরোদোর ফঁোকো ফঁোকো কত,

   ঝঁোট িদোল ঝোর প'    েড় কোঠকুোটো যত ৷

    ছোদগোলো ঝুোল পোড় বোদলোয় িভোজ,

       একো বুড়ী কোিঠ গঁোজ েঠকো েদয় িনোজ ৷
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   েমরোমত িদনরোত েকরোমত ভোির,

      থুরথুোর বড়ুী তোর ঝরুঝুোর বোড়ী ৷৷

 হোত ুোড়  

     —একবোর েদোখ যোও ডোকোির েকরোমৎ

      কোটো েছঁড়ো ভোঙো েচরো চটপট েমরোমৎ ৷

  কোয়োছন গর েমোর, "   েশোন েশোন বৎস,

      কোগোজর েরোগী েকোট আোগ কর মকস

৷"

    উৎসোোহ িক নো হয় ?     িক নো হয় েচষোয় ?

     অভযোোস চটপট হোত পোোক েশষটোয় ৷

   েখোট খুোট জল হ'   ল শরীোরর রক,

      িশোখ েদিখ িবোদযটো নয় িকছু শক ৷

  কোটো েছঁড়ো ঠুকঠোক,   কত েদখ যন,

       েভোঙ চুোর জুোড় েদই তোরও জোিন মন ৷

     েচোখ বুোজ চটপট বড় বড় মূিতর,

       যত কোিট ঘঁযোস ঘঁযোস তত বোোড় ফুিতর ৷

–  –    ঠযোং কোটো গলো কোটো কত কোটো হস,

      িশিরোষর আঠো িদোয় জুোড় েদই েচোস ৷

  এইবোোর বিল তোই,   —েরোগী চোই জযোন

 ওোর েভোলো,     েগোটোছয় েরোগী ধোর আনত! 

 

     েগঁোটবোোত ভোুগ মোর ও পোড়োর ননী,

     —িকছুোতই সোরোোব নো এই তোর ফিন

    একিদন এোন তোোর এইখোোন ভুিলোয়,

 –     েগঁোটবোত েঘোঁট ঘুঁোট সব েদব ঘুিলোয় ৷

     কোর কোোন কটকট কোর নোোক সিদর,

এস, এস,   ভয় িকোস ?    আিম আিছ বিদয ৷

  শোয় েকোর ? –  ঠযোং ভোঙো ? ধ'   ের আন এোখোন,

       সুপ িদোয় এঁোট েদব িক রকম েদোখোন ৷

   গোলোফোলো কঁোোদো েকন ?    দঁোোত বুিঝ েবদনো ?

এস, এস,  –     ঠুোক েদই আর িমোছ েকঁোদো নো ৷

   এই পোোশ েগোটো দই,   —ওই পোোশ িতনোট

  —    দঁোতগোলো েটোন েদিখ েকোথো েগল িচমোট ?

 েছোল হও,  বোুড়ো হও,   অন িক পঙু,

   েমোর কোোছ েভদ নোই,   —কোলরো িক েডঙু

কোলোজর, পোলোজর,   পুরোনো িক টোটকো,

    হোতুিড়র একঘোোয় এোকবোোর আটকো ! 

 িকম ূত !  

   িবদঘুোট জোোনোয়োর িকমোকোর িকমূত,

 সোরোিদন ধ'      ের তোর শিন শধু খুঁতখুঁত ৷

     মোঠপোোর ঘোটপোোর েকঁোদ মোর খোিল েস,

      ঘযোন ঘযোন আবদোোর ঘন ঘন নোিলোশ ৷

 

  —  েকঁোদ েকঁোদ েশষটোয় আষোোঢ়র বোইোশ

হ'        ল িবনো েচষোয় েচোয়োছ যো তোই েস ৷

    ভুোল িগোয় কঁোদোকোিট আহলোোদ আোবোশ

   চুিপ চুিপ একলোিট ব'  েস ব'   —েস ভোোব েস
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      —এটো চোই েসটো চোই কত তোর বোয়নো

         িক েয চোয় তোও ছোই েবোঝো িকছু যোয় নো ৷

     েকোিকোলর মত তোর কোনোত সুর চোই,

  গলো শোন আপনোর, বোল, 'উহঁঁ,   দূর ছোই !'

      আকোোশোত উোড় েযোত পোিখোদর মোনো েনই ৷

   –     তোই েদোখ মোর েকঁোদ তোর েকন ডোনো েনই ৷

     —হোিতটোর িক বোহোর দঁোোত আর শোণ

–       ও রকম জুোড় তোর িদোত হোব মুোণ !

     —কযোঙোরর লোফ েদোখ হয় তোর িহংোস

      ঠযোং চোই আজ েথোক ঢযোংোঢোঙ িচোমস !

      িসংোহর েকশোরর মত তোর েতজ কই ?

      িপোছ খোসো েগোসোোপর খঁোজকোটো েলজ কই ?

   একলো েস সব হ'     েল েমোট তোর পযোখনো ;

   যোোর পোয় তোোর বোল, '    েমোর দশো েদখনো!'

        লোফ িদোয় হশ কোর হোিত কভু নোোচ িক ?

      কলোগোছ েখোল পোর কযঙোরটো বঁোোচ িক ?

      েভঁোতোমুোখ কুহডোক শোন েলোোক কোব িক ?

       এই েদোহ শঁোড়ো নোক খোপছোড়ো হোব িক ?

   বুোড়ো হোিত ওোড় ব'      েল েকউ যিদ গোিল েদয় ?

   কোন েটোন লযোজ ম'  েল 'দোয়ো'    বোল তোিল েদয় ?

      —েকউ যিদ েতোড় েমোড় বোল তোর সোমোনই

'   েকোথোকোর তুই েকোর,     নোম েনই ধোম েনই ?'

   জবোব িক েদোব ছোই,    আোছ িকছু বলবোর ?

 কঁোচুমোচু ব'  েস তোই,   —মোন শধু েতোলপোড়

'  নই েঘোড়ো,  নই হোিত,   নই সোপ িবচু,

     েমৌমোিছ পজোপিত নই আিম িকচু ৷

     মোছ বযোং গোছপোতো জলমোিট েঢউ নই,

 নই জুতো,  নই ছোতো,     আিম তোব েকউ নই !'

  েচোর ধরো  

   আোর িছ িছ !   রোম রোম ! ব'   েলো নোোহ ব'  েলো নো,

  চোলছ যো জুয়োচুির,    নোিহ তোর তুলনো !

     েযই আিম েদই ঘুম িটিফোনর আোগোত,

 ভয়োনক ক'     েম যোয় খোবোোরর ভোোগোত !

   েরোজ েদিখ েখোয় েগোছ,   জোিননোোকো কোরো েস,

  কোলোক যো হ'      েয় েগল ডোকোিতর বোড়ো েস !

,   লুিচ িতন গণো,

   েগোটো দই িজোব গজো,   গিট দই মণো,

     —আোরো কত িছল পোোত আলুভোজো ঘিুঙন

      ঘমু েথোক উোঠ েদিখ পোতোখোনো শূিনয !

   —    তোই আজ েকোপ েগিছ কত আর পোরব ?

 এতিদন স'  েয় স'    েয় এইবোোর মোরব ৷

    খোড়ো আিছ সোরোিদন হঁিশয়োর পোহোরো,
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       েদোখ েনব েরোজ েরোজ েখোয় যোয় কোহোরো ৷

 রোমু হও,  দোমু হও,   —ওপোড়োর েঘোষ েবোস

 েযই হও,     এইবোোর েথোম যোোব েফঁোোসফঁোস ৷

     খোোটব নো জোিরজুির আঁটোব নো মোরপঁযোচ

   যোোর পোব ঘোোড় ধ'     ের েকোট েদব ঘঁযোচঘঁযোচ ৷

      এই েদখ ঢোল িনোয় খোড়ো আিছ আড়োোল,

     এইবোোর েটর পোোব মুণুটো বোড়োোল ৷

  েরোজ বিল '  সোবধোন !'     কোোন তবু যোয় নো ?

      েঠলোখোনো বুিঝব েতো এইবোোর আয় নো! 

   ভোল ের ভোল  

  দোদো েগো !    —েদিখছ েভোব অোনক দূর

   এই দিনয়োর সকল ভোল,

   আসল ভোল নকল ভোল,

   সসো ভোল দোমীও ভোল,

   তুিমও ভোল আিমও ভোল,

   েহথোয় গোোনর ছন ভোল,

   েহথোয় ফুোলর গন ভোল,

–   েমঘ মোখোোনো আকোশ ভোল,

–   েঢউ জোগোোনো বোতোস ভোল,

   গীষ ভোল বষরো ভোল,

   ময়লো ভোল ফরসো ভোল,

   েপোলোও ভোল েকোমরো ভোল,

 

   মোছ পটোলর েদোলমো ভোল,

   কঁোচোও ভোল পোকোও ভোল,

   েসোজোও ভোল বঁোকোও ভোল,

   কঁোিসও ভোল ঢোকও ভোল,

   িটিকও ভোল টোকও ভোল,

   েঠলোর গোড়ী েঠোলত ভোল,

   খোসো লুিচ েবোলত ভোল,

   িগিটকির গোন শনোত ভোল,

   িশমুল তুোলো ধুোনত ভোল,

   ঠোণো জোল নোইোত ভোল,

   —িকন সবোর চোইোত ভোল

    পঁোউরিট আর েঝোলো গড় । 
 

  অবোক কোণ

  শনছ দোদো !      ঐ েয েহোথোয় বিদয বোুড়ো থোোক,

         েস নোিক েরোজ খোবোর সময় হোত িদোয় ভোত মোোখ ?
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        শিনছ নোিক িখোদও পোয় সোরো িদন নো েখোল ?

       চকু নোিক আপিন েবোোজ ঘমুিট েতমন েপোল?

        চোলত েগোল ঠযোং নোিক তোর ভূঁোয়র পোর েঠোক ?

     কোন িদোয় সব েশোোন নোিক ?     েচোখ িদোয় সব েদোখ ?

       েশোয় নোিক েস মুণটোোক িশয়র পোোন িদোয়?

          হয় িক নো হয় সিতয িমথযো চল নো েদিখ িগোয় ? 

 

  েব োম োগোড়র রোজো  

      েকউ িক জোন সদোই েকন েবোমোগোড়র রোজো

      ছিবর েফোম বঁোিধোয় রোোখ আমসত ভোজো ?

       রোনীর মোথোয় অষ পহর েকন বোিলশ বঁোধো ?

      পঁোউরিটোত েপোরক েঠোোক েকন রোনীর দোদো ?

   েকন েসথোয় সিদর হ'     েল িডগবোিজ খোয় েলোোক?

       েজোছনো রোোত সবোই েকন আলতো মোখোয় েচোোখ ?

       ওসোোদরো েলপ মুিড় েদয় েকন মোথোয় ঘোোড় ?

 টোোকর '      পোর পিণোতরো ডোোকর িটিকট মোোর ?

      রোোত েকন টঁযোকঘিড়টো ডিুবোয় রোোখ িঘোয় ?

   বোব ু র োম সোপ ুোড়

      

 

 বোবুরোম সোপুোড়,

   আয় বোবো েদোখ যো,

   েয সোোপর েচোখ েনই,

    েছোোট নো িক হঁোোট নো,

   কোর নোোকো েফঁোস ফঁোস,

  েনই েকোোনো উৎপোত,

  েসই সোপ জযোন

  েতোড় েমোর ডোণো

 

   েকোথো যোস বোপুোর?

   —দোটো সোপ েরোখ যো

 িশং েনই,  েনোখ েনই,

   কোউোক েয কোোট নো,

  মোোর নোোকো ঢুশঁঢঁোশ,

   খোয় শধু দধ ভোত,

   েগোটো দই আনত!

ক'    ের িদই ঠোণো ৷
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       েকন রোজোর িবছনো পোতো িশরীষ কোগজ িদোয় ?

    সভোয় েকন েচঁচোয় রোজো '  হকো হয়ো' ব'  েল ?

    মনী েকন কলসী বোজোয় ব'    েস রোজোর েকোোল ?

      িসংহোসোন েঝোলোয় েকন ভোঙো েবোতল িশিশ ?

       কুমোড়ো িদোয় িকোকট েখোল েকন রোজোর িপিস?

      রোজোর খুোড়ো নোোচন েকন হঁোকোর মোলো প'  ের ?

        এমন েকন ঘটোছ তো েকউ বলোত পোর েমোোর ? 

 শবকলদম ! 

   ঠোস ঠোস দম দোম,   শোন লোোগ খটকো

  ফুল েফোোট ?   তোই বল !    আিম ভোিব পটকো !

  শঁোই শঁোই পনপন,   —ভোয় কোন বন

    –   ওই বুিঝ ছুোট যোয় েস ফুোলর গন ?

  –     হড়মুড় ধুপধোপ ওিক শিন ভোই ের !

   –   েদখছ নো িহম পোড় েযওনোোকো বোইোর ৷

    চুপ চুপ ঐ েশোন!   —  ঝপু ঝোপ ঝ পোস !

    চঁোদ বুিঝ ডুোব েগল ?—   —  গব গব গ বোস !

   খঁযোশ খঁযোশ ঘঁযোচ ঘঁযোচ,    রোত কোোট ঐোর !

  –     দড় দোড় চুরমোর ঘুম ভোোঙ কই ের !

       ঘর ঘর ভন ভন েঘোোর কত িচনো!

   —    কত মন নোোচ েশোন েধই েধই িধনতো!

   ঠুং ঠোং ঢং ঢং,    —কত বযথো বোোজ ের

        ফট ফট বকু ফোোট তোই মোোঝ মোোঝ ের !

    ৈহ ৈহ মোর মোর '  বোপ বোপ' —চীৎকোর

   মোলোকঁোচো মোোর বুিঝ ?     সোর পড় এইবোর ৷

 

    েনড়ো েবলতলোয় যোয় কবোর ?  

       —েরোোদ রোঙো ইঁোটর পঁোজো তোর উপোর বসল রোজো

              েঠোঙোভরো বোদোমভোজো খোোচ িকন িগলোছ নো ৷
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        গোোয় আঁটো গরম জোমো পুোড় িপঠ হোচ ঝোমো ;

         রোজো বোল, "  —     বিৃষ নোমো নইোল িকচু িমলোছ নো ৷"

   থোোক সোরো দপুর ধ'  ের ব'  েস ব'   েস চুপিট ক'ের,

          হঁোিড়পোনো মুখিট ক'   ের আঁকোড় ধ'   ের েশটটুকু ;

      েঘোম েঘোম উঠোছ িভোজ ভযোবোচযোকো একলো িনোজ,

                িহিজিবিজ িলখোছ িক েয বুঝোছ নো েকউ একটুকু ৷

    ঝঁো ঝঁো েরোদ আকোশ জুোড়,   মোথোটোর ঝঁোঝরো ফঁুোড়,

              মগোজোত নোচোছ ঘোুর রকগোলো ঝনর ঝন;

–   ঠোঠো পড়ো দপুর িদোন,  রোজো বোল, "  আর বঁোিচোন,

            ছুোট আন বরফ িকোন ক'     েচ েকমন গো ছনছন ৷"

 সোব বোল, "    হোয় িক হল !     রোজো বুিঝ েভোবই েমোোলো !

           –     ওোগো রোজো মুখিট েখোল কওনো ইহোর কোরণ িক ?

      রোঙোমুখ পোোনস েযন েতোল ভোজো আিমস েহন,

           –     রোজো এত ঘোমোছ েকন শনোত েমোোদর বোরণ িক ?"

 রোজো বোল, "      েকইবো েশোোন েয কথোটো ঘুরোছ মোন,

          –    মগোজর নোনোন েকোোণ আনিছ েটোন বোইোর তোয়,

   েস কথোটো বলিছ েশোন,    যতই ভোব যতই েগোণ,

               নোিহ তোর জবোব েকোোনো কূলিকনোরো নোইোর হোয় !

   েলখো আোছ পুঁিথর পোোত, '   েনড়ো যোয় েবলতলোোত,'

           –   নোিহ েকোোনো সন তোোত িকনপশ'   কবোর যোয় ?'

     এ কথোটো এিদোনও পোোরোিনোকো বঝুোত েকও,

         েলোখিনোকো পুসোকও,      িদোচ নো েকউ জবোব তোয় ৷

        লোোখোবোর যোয় যিদ েস যোওয়ো তোর েঠকোয় িকোস ?

                  েভোব তোই নো পোই িদোশ নোই িক িকচু উপোয় তোর ?"

      এ কথোটো েযমিন বলো েরোগো এক িভিসওলো

         িঢপ ক'        ের বোিড়োয় গলো পণোম করল দপোয় তোর ৷

 েহোস বোল, "    আোজ েস িক ?      এোত আর েগোল হোব িক ?

              —েনড়োোক েতো িনিতয েদিখ আপন েচোোখ পিরষোর

      আমোোদির েবলতলো েস েনড়ো েসথো েখলোত আোস

                হোর দোর হয়োতো মোোস িনোদন পোক পিঁচশ বোর ৷" 
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  ব ুিঝোয় বলো  

  ও শযোমোদোস !  আয়োতো েদিখ,    েবোস েতো েদিখ এোখোন,

     েসই কথোটো বুিঝোয় েদব পঁোচ িমিনোট,   েদোখ েন ৷

  জর হোয়োছ ?   িমোথয কথো !   —ওসব েতোোদর চোলোিক

   এই েয বোবো েচচঁোিচিল,   শনোত পোইিন ?   কোলো িক ?

  মোমোর বযোোমো?   বিদয ডোকিব ?    ডোিকস নো হয় িবোকোল

         নো হয় আিম বোৎেল েদব বঁোচোব মোমো িক েখোল !

     —আজোক েতোোক েসই কথোটো েবোঝোবই েবোঝোব

        নো বুঝিব েতো মগোজ েতোর গজোল েমোর েগঁোজোব ৷

  েকোন কথোটো?   তোও ভুোলিছস ?    েছোড় িদিছস হোওয়োোত ?

       িক বলিছোলম পরশ রোোত িবষু েবোোসর দোওয়োোত?

   ভুিলসিন েতো েবশ কোরিছস,     আবোর শনোল েকিত িক ?

    বড় েয তুই পোিলোয় েবড়োস,    মোড়োোসন েয এিদকই !

 বলিছ দঁোড়ো,   বযস েকন ?   —েবোস তোহোল িনচুোতই

      আজকোোলর এই েছোকরোগোলোর তর সয়নো িকছুোতই ৷

  আবোর েদখ !   বসিল েকন ?   —বইগোলো আন নোিমোয়

        তুই থোোকত মুোটর েবোঝো বইোত যোব আিম এ?

 সোবধোোন আন,  –   ধরিছ দঁোড়ো েসই আমোোকই ঘোমোিল,

  এই েখয়োছ !     েকোন আোকোল শবোকোষটো নোমোিল?

  েঢর হোয়োছ !       —আয় েদিখ তুই েবোস েতো েদিখ এিদোক

       ওোর েগোপোল েগোটোকোয়ক পোন িদোত বল েখঁিদোক ৷

 বলিছলোম িক,    বসিপণ সূক হোত সূোলোত,

     —অথরোৎ িকনো লোোগছ েঠলো পঞভূোতর মূোলোত

       েগোড়োয় তোব েদখোত হোব েকোোতোক আর িক ক'ের,

      রস জোম এই পপঞময় িবশতরর িশকোড় ৷

 অথরোৎ িকনো,   এই মোন কর,   েরোদ পোড়োছ ঘোোসোত,

  এই মোন কর,     —চঁোোদর আোলো পড়োলো তোির পোোশোত

  আবোর েদখ !       এরই মোধয হোই েতোলবোর মোোন িক?

  আকোশপোোন তোকোস খোিল,     যোোচ কথো কোোন িক ?

   িক বিল তুই ?       এ সব শধু আোবোল তোোবোল বকুিন ?

   বুঝোত হোল মগজ লোোগ,   বোলিছলোম তখুিন ৷
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     মগজভরো েগোবর েতোোদর হোচ ঘুঁোট শিকোয়,

        যোয় িক েদওয়ো েকোন কথো তোর িভোতোর ঢুিকোয় ?—

  ও শযোমোদোস !   উঠিল েকন ?     েকবল েয চোস পোলোোত !

        নো শনিব েতো িমোথয সবোই আিসস েকন জোলোোত?

      —ততকথো যোয় নো কোোন যতই মির েচিঁচোয়

    ইোচ কোর ডোিনপোটোদর কোন ম'     েল িদ েপঁিচোয় ৷

   হ ঁোকো ম ুোখোহয োংলো  

  হঁোকোমুোখোহযোংলো          বোড়ী তোর বোংলো

               মুোখ তোর হোিস নোই েদোখছ ?

    নোই তোর মোোন িক ?            েকউ তোহো জোোন িক ?

               েকউ কভু কোোছ তোর েথোকছ ?

  শযোমদোস মোমো তোর         আিফোঙর থোনোদোর

              – —আর তোর েকউ েনই এ ছোড়ো

   তোই বুিঝ একো েস         মুখখোনো ফযোকোোশ,

          ব'   –   েস আোছ কঁোদ কঁোদ েবচোরো ?

   থপ থপ পোোয় েস          নোচত েয আোয়োস,

             গোলভরো িছল তোর ফুিতর,

  গোইোতো েস সোরোিদন        '   সোোর গোমো িটিমটম'

           –   আহলোোদ গদ গদ মূিতর ৷

   এই েতো েস দপুোর          বোস ওই উপোর,

            —খোিচল কঁোচকলো চোটক

    এর মোোঝ হল িক ?            মোমো তোর েমোোলো িক ?

                অথবো িক ঠযোং েগল মট েক ?

 

  হঁোকোমুোখো েহঁোক কয়,        "  আোর দূর,   তো েতো নয়,

               েদখছ নো িক রকম িচনো ?

   মোিছ মোরো ফিন এ           —যত ভোিব মন িদোয়

               েভোব েভোব েকোট যোয় িদনটো ৷

  বোস যিদ ডোইোন,          —েলোখ েমোর আইোন

               এই লযোোজ মোিছ মোির তস ;

   বোোম যিদ বোস তোও,          নিহ আিম িপছপোও,

               এই লযোোজ আোছ তোর অস ৷

   যিদ েদিখ েকোোনো পোিজ          বোস িঠক মোঝোমোিঝ

                 —িক েয কির েভোব নোিহ পোই ের

   েভোব েদিখ এিক দোয়           েকোন লযোোজ মোির তোয়,

                দিট বই লযোজ েমোর নোই ের!" 

  একুোশ আইন  

     েয সব েলোোক পদয েলোখ,
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   িশব ঠোকুোরর আপন েদোশ,

   আইন কোনুন সবরোনোশ !

    েকউ যিদ যোয় িপোছল প'েড়

   পযোয়দো এোস পোোকড় ধোর,

   —কোিজর কোোছ হয় িবচোর

            একুশ টোকো দণ তোর ৷৷

  েসথোয় সোনয ছ'  টোর আোগ,

 হঁোচোত হ'    েল িটিকট লোোগ ;

  —হঁোোচল পোর িবিনটিকোট

  দমদমোদম লোগোয় িপোঠ,

   —েকোটোল এোস নিসয ঝোোড়

            একুশ দফো হঁোিচোয় মোোর ৷৷

   কোরর যিদ দঁোতিট নোড়,

   চোরিট টোকো মোশল ধোর,

   কোরর যিদ েগঁোফ গজোয়,

   —একোশো আনো টযোকস চোয়

   খুঁিচোয় িপোঠ গঁিজোয় ঘোড়,

              েসলোম েঠোকোয় একুশ বোর ৷৷

    চলোত িগোয় েকউ যিদ চোয়,

   এিদক ওিদক ডোইোন বঁোয়,

   রোজোর কোোছ খবর েছোোট,

  পলোনরো লোিফোয় ওোঠ,

   দপুর েরোোদ ঘোিমোয় তোয়

             একুশ হোতো জল েগলোয় ৷৷

 তোোদর ধ'   ের খঁোচোয় েরোখ,

   কোোনর কোোছ নোনোন সুোর,

   নোমতো েশোনোয় একোশো উোড়,

   সোমোন েরোখ মুদীর খোতো

            িহোসব কষোয় একুশ পোতো ৷৷

   হঠোৎ েসথোয় রোত দপুোর,

   নোক ডোকোল ঘোুমর েঘোোর,

   অিমন েতোড় মোথোয় ঘোষ,

   েগোবর গোল েবোলর কোষ,

   একুশিট পোক ঘুিরোয় তোোক

             একুশ ঘনো ঝিুলোয় রোোখ ৷৷

   দ ঁো োড় দ ঁো োড় দম !  

      ছুটোছ মটর ঘটর ঘটর ছুটোছ গোড়ী জুিড়,

      ছুটোছ েলোোক নোনোন েঝঁোোক করোছ হোড়োহিড়;

      ছুটোছ কত কযোপোর মোতো পড়োছ কত চোপো,
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    সোোহবোমোম থমোক েথোম বলোছ '   মোমো পোপো !'

      আমরো তবু তবলো ঠুোক গোিচ েকমন েতোড়

"    দঁোোড় দঁোোড় দম !    েদোড় েদোড় েদোড় !"

    বষরোকোোল বিৃষবোদল রোসো জুোড় কোদো,

      ঠোণো রোোত সিদরবোোত মরিব েকন দোদো ?

     েহোক নো সকোল েহোক নো িবকোল

                   েহোক নো দপুর েবলো,

    থোক নো েতোমোর আিপস যোওয়ো

                   —থোক নো কোোজর েঠলো

       এই েদখ নো চঁোদিন রোোতর গোন এোনিছ েকোড়,

"    দঁোোড় দঁোোড় দম !    েদোড় েদোড় েদোড় !" 

     মুখুয যোরো হোচ সোরো পড়োছ ব'  েস একো,

   েকউবো েদখ কঁোচুর মোচুর

                   েকউ বো ভযোবোচযোকো ৷

    েকউ বো েভোব হদ হল,   মুখিট েযন কোিল

  েকউ বো ব'       েস েবোকোর মোতো মুণু নোোড় খোিল ৷

  তোর েচোয় ভোই,     ভোবনো ভোুল গোওনো গলো েছোড়,

"    দঁোোড় দঁোোড় দম !    েদোড় েদোড় েদোড় !"

       েবজোর হোয় েয যোর মোতো করছ সময় নষ,

       হঁোটছ কত খোটছ কত পোচ কত কষ !

    আসল কথো বঝুছ নো েয,    করছ নো েয িচনো,

        শনছ নো েয গোোনর মোোঝ তবলো বোোজ িধনতো ?

      পোলো ধোর গোোয়র েজোোর িগটিকির দোও েঝোড়,

"    দঁোোড় দঁোোড় দম !    েদোড় েদোড় েদোড় !"

 গল বলো  
 

"   এক েয রোজো"–"   থোম নো দোদো,

  রোজো নয় েস,   রোজ েপয়োদো ৷"

"   তোর েয মোতুল"–"    মোতুল িক েস ?—

     সবোই জোোন েস তোর িপোশ ৷"

"     তোর িছল এক ছোগল ছোনো"—

 

"     থও নো বোপু ঘঁযোচো েঘিঁচ"—

"  আচো বল,   চুপ কোরিছ ৷"

"    এমন সময় িবছনো েছোড়,

   হঠোৎ মোমো আসল েতোড়,

    ধরল েস তোর ঝুিঁটর েগোড়ো"—
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"     ছোগোলর িক গজোয় ডোনো ?"

"    একিদন তোর ছোোতর 'পোর"—

"      ছোত েকোথো েহ িটোনর ঘোর ?"

"    বোগোোনর এক উোড় মোলী"—

"   মোলী নয়োতো !   েমোহর আলী ৷"

"    মোনর সোোধ গোইোছ েবহোগ"—

"    েবহোগ েতো নয় !   বসন রোগ ৷"

"   েকোথোয় ঝুঁিট ?    টোক েয ভরো ৷"

"       েহোক নো েটোকো েতোর তোোত িক ?

   লকীছোড়ো মুখুয েঢিঁক !

   ধরব েঠোস টঁুিটর 'পোর,

   িপটব েতোমোর মুণ ধ' —ের

   কথোর উপর েকবল কথো,

    এখন বোপু পোলোও েকোথো ?"

 নোরদ !  নোরদ !  

"      হঁযোোর হঁযোোর তুই নোিক কোল শোদোোক 
  বিলছিল লোল ?

(আর)     েসিদন নোিক রোিত জুোড় নোক 
   েডোকিছস িবশী সুোর ?

(আর)    েতোোদর েপোষো েবড়োলগোলো শনিছ 
   নোিক েবজোয় হোলো ?

(আর)      এই েয শিন েতোোদর বোিড় েকউ 
    নোিক রোোখ নো দিড় ?

   কযোোনর বযোটো ইসটুিপড ?  েঠিঙোয় েতোোর 
  করব িঢট !"

"    েচোপরোও তুম িসকিট নট,  মোরব েরোগ 
—পটোপট "

"      েফর যিদ েটরোিব েচোখ িকমো আবোর 
 কিরব েরোখ,

    িকমো যিদ অিমন কোর িমোথযিমোথয 
 —চঁযোচোস েজোোর "

"    –আই েডোন েকয়োর কোনোকিড় জোিনস 
   আিম সযোোণো কির?"

"    েফর লোফোিচস অলরোইট কোোমন 
 ফোইট !   কোোমন ফোইট !"

"  ঘঘুু েদোখছ,  ফঁোদ েদখিন,  েটরটো পোোব 
  আজ এখিন !
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    আজোক যিদ থোকোতো মোমো িপিটোয় 
   —েতোমোয় করত ঝোমো ৷ " 

"   আোর আোর !   মোিরব নোিক ? দঁোড়ো 
   একটো পিুলশ ডোিক !"

"  হঁোহঁোহঁোহঁো !   রোগ েকোর নো,  কোরত চোও 
    িক তোই বল নো !"

"       হঁো হঁো তোোতো সিতয বোটই আিম েতো 
  চিটিন েমোোটই !

    িমোথয েকন লড়োত যোিব ? –েভির েভির 
সির,   মশলো খোিব ?"

"'েশকহযোণ'  আর 'দোদো'  বল সব 
–    েশোধ েবোধ ঘোর চল ৷"

"        েডোন পোরোয়ো অল রোইট হোউ ডু য়ু ডু 
  গড নোইট ৷" 

  িক ম ুিসল !                     

     সব িলোখোছ এই েকতোোব দিনয়োর সব 
 খবর যত,

    সরকোরী সব অিফসখোনোর েকোন সোোহোবর 
  কদর কত ৷

 েকমন ক'   ের চোিটন বোনোয়,  েকমন ক'ের 
 েপোলোও কোর,

    হোরক রকম মুিষোযোোগর িবধোন িলখোছ 
 ফলোও ক'  ের ৷

     সোবোন কোিল দঁোোতর মোজন বোনোবোর সব 
 কোয়দো েকতো,

    পূজো পোবরণ িতিথর িহসোব শোদিবিধ 
  িলখোছ েহথো ৷

 সব িলোখোছ,   েকবল েদখ পোিচোনোকো 
 —েলখো েকোথোয়

     পোগলো ষঁোোড় কোরল তোড়ো েকমন ক'ের 
  েঠকোব তোয় ! 
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 ডোনিপোট   
            বোোপর িক ডোনিপোট েছোল !

       েকোন িদন ফঁোিস যোোব নয় যোোব েজোল ৷

      একটো েস ভূত েসোজ আটো েমোখ মুোখ,

       ঠঁোই ঠঁোই িশিশ ভোোঙ েশট িদোয় ঠুোক !

    অনযটো হোমো িদোয় আলমোির চোড়,

      খোট েথোক রোগ কোর দমদোম পোড় !

            বোোপর িক ডোনিপোট েছোল !

      িশলোনোড়ো েখোত চোয় দধ ভোত েফোল !

  একটোর দঁোত েনই,   িজভ িদোয় ঘ'েষ,

     এক মোন েমোমবোিত েদশলোই েচোোষ ! 

    আরজন ঘরময় নীল কোিল গোল,

   কপ কপ মোিছ ধ'     ের মুোখ েদয় তুোল !

            বোোপর িক ডোনিপোট েছোল !

 খুন হ'       ত টম চোচো ওই রিট েখোল !

     সোনোহ শঁোক বুোড়ো মুোখ নোিহ েতোোল, 

      েরোগ তোই দই ভোই েফঁোস েফঁোস েফোোল

     েনড়োচুল খোড়ো হোয় রোঙো হয় রোোগ,

  বোপ বোপ ব'      েল চোচো লোফ িদোয় ভোোগ ৷

 আহোদী  

   হোসিছ েমোরো হোসিছ েদখ,   হোসিছ েমোরো আহোদী,

      িতনজোনোত জটলো কোর েফোকলো হোিসর পোলো িদ 
৷

       হোসোত হোসোত আসোছ দোদো আসিছ আিম আসোছ ভোই,

    হোসিছ েকন েকউ জোোন নো,     পোোচ হোিস হোসিছ তোই ৷

 ভোবিছ মোন,   হোসিছ েকন ?    থোকব হোিস তযোগ ক'ের,

      ভোবোত িগোয় িফকিফিকোয় েফলিছ েহোস ফযোক ক'  ের ৷

   পোোচ হোিস চোইোত িগোয়,    পোোচ হোিস েচোখ বুোজ,
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       পোোচ হোিস িচিমট েকোট নোোকর িভতর েনোখ গঁোজ 
৷

       হোসিছ েদোখ চঁোোদর কলো েজোলোর মোকু েজোলর দঁোড়,

        েনৌকো ফোনুস িপপঁোড় মোনুষ েরোলর গোড়ী েতোলর ভঁোড় ৷

    পড়োত িগোয় েফলিছ েহোস '   ক খ গ'   —আর েশট েদোখ

        উঠোছ হোিস ভসভিসোয় েসোডোর মতন েপট েথোক ৷

   রোম গরোড়র ছোনো   
 রোমগরোড়র ছোনো          হোসোত তোোদর মোনো,

             হোিসর কথো শনোল বোল,

          "  –হোসব নো নো, –  নো নো !"

  –সদোই মোর তোোস             ঐ বিুঝ েকউ হোোস !

             এক েচোোখ তোই িমটিমিটোয়

            তোকোয় আোশপোোশ ।
   ঘুম েনই তোর েচোোখ         আপিন ব'  েক ব'েক

           আপনোোর কয়, "  হোিসস যিদ

             মোরব িকন েতোোক!"

   যোয় নো বোনর কোোছ,          িকমো গোোছ গোোছ,

            দিখন হোওয়োর সুড়সুিড়োত

             হোিসোয় েফোল পোোছ ! 
  

  –েসোয়োিস েনই মোন          েমোঘর েকোোণ েকোোণ

             হোিসর বোষ উঠোছ েফঁোপ

              কোন েপোত তোই েশোোন ।
  েঝোোপর ধোোর ধোোর         রোোতর অনকোোর

             েজোনোক জোল আোলোর তোোল

             হোিসর ঠোোর ঠোোর ।
  হোসোত হোসোত যোরো          হোচ েকবল সোরো,

            রোমগরোড়র লোগোছ বযোথো
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              বুঝোছ নো িক তোরো ?

 রোমগরোড়র বোসো          ধমক িদোয় ঠোসো,

             হোিসর হোওয়ো বন েসথোয়,

             িনোষধ েসথোয় হোসো । 

  ভূত ুোড় েখলো       

      পরশ রোোত পষ েচোোখ েদখনু িবনো চশমোোত,

      পোনভূোতর জযোন ছোনো করোছ েখলো েজোছনোোত ৷

       কোচ েখলো মোোয়র েকোোল হোত পো েনোড় উলোোস,

      আহলোোদোত ধুপধুিপোয় কোচ েকমন হলো েস ৷

      —শনোত েপলোম ভূোতর মোোয়র মুচিক হোিস কটকোট

   েদখোছ েনোড় ঝুিনট ধ'     ের বোচো েকমন চটপোট ৷

       উঠোছ তোোদর হোিসর হোনো কোষ সুোর ডোক েছোড়,

        খঁযোশ খঁযোশোিন শোব েযন করোত িদোয় কোঠ েচোর !

   েযমন খুিশ মোরোছ ঘুঁিষ,   িদোচ কোষ কোনমলো,

        আদর কোর আছোড় েমোর শূোনয েঝোোল চযোং েদোলো ৷

 বলোছ আবোর, "     আয়োর আমোর েনোংরোমুোখো সুঁটোকো ের,

    –    েদখনো িফোর পযোখনো ধোর হোতোম হোিস মুখ কোর!

  –  –    ওোর আমোর বঁোদর নোচন আদর েগলো েকঁোতকো ের!

 –অনবোনর গন েগোকুল,     ওোর আমোর েহঁোতকো ের!

       ওোর আমোর বোদলো েরোোদ জিষ মোোসর িবিষ ের,

  –     ওোর আমোর হোমোন েছঁচো যিষমধুর িমিষ ের ৷

      ওোর আমোর রোনো হঁোিড়র কোনো হোিসর েফোড়নদোর,

      ওোর আমোর েজোছনো হোওয়োর সপোঘোড়োর চড়নদোর ৷

      ওোর আমোর েগোবরো গোণশ ময়দোঠোসো নোদস ের,

  িছঁচকঁোদোন েফোকলো মোিনক,     —েফর যিদ তুই কঁোিদস ের "

  এই নো ব'       েল েযই েমোরোছ কোদোর চোপিট ফট ক'ের,

  েকোথোয় বো িক,      ভূোতর ফঁোিক িমিলোয় েগল চট ক'  ের ! 
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  হোত গণনো  

  ও পোড়োর ননোগঁোসোই,   আমোোদর নন খুোড়ো,

      সভোোবোত সরল েসোজো অমোিয়ক শোন বুোড়ো ৷

   িছল নো তঁোর অসুখিবসুখ,     িছল েস েয মোনর সুোখ,

       েদখো েযত সদোই তোোর হঁোকো হোোত হোসযমুোখ ৷

    হঠোৎ িক তোর েখয়োল হল,     চলল েস তোর হোত েদখোোত

   িফোর এল শকোনো সর,    ঠকোঠক কঁোপোছ দঁোোত !

    শধোোল েস কয় নো কথো,    আকোোশোত রয় েস েচোয়,

   মোোঝ মোোঝ িশউোর ওোঠ,     পোড় জল চকু েবোয় ৷

   শোন েলোোক েদৌোড় এল,   ছুোট এোলন বিদযমশোই,

 সবোই বোল, '   কঁোদছ েকন ?    িক হোয়োছ ননোগঁোসোই?'

 খুোড়ো বোল, '   বলব িক আর,    হোোত আমোর পষ েলখো

   আমোর ঘোোড় আোছন শিন,     ফঁোড়োয় ভরো আয়ুর েরখো ৷

      —এতিদন যোয়িন জোনো িফরিছ কত গোহর েফোর

         হঠোৎ আমোর পোণটো েগোল তখন আমোয় রোখোব েক ের ?

     —ষোটটো বছর পোর হোয়িছ বোপদোদোোদর পণুযফোল

        ওরো েতোোদর নন খুোড়ো এবোর বুিঝ পোটোল েতোোল ৷

         —কোব েয িক ঘটোব িবপদ িকছু হোয় যোয় নো বলো '

 এই ব'         েল েস উঠল েকঁোদ েছোড় ভীষণ উচ গলো ৷

       েদোখ এলোম আজ সকোোল িগোয় ওোদর পোড়োর মুোখো,

    বুোড়ো আোছ েনই েকো হোিস,      হোোত তোর েনই েকো হঁোকো ৷

  গন িবচোর  

     িসংহোসোন বসল রোজো বোজল কঁোসর ঘনো,

     ছটফিটোয় উঠল েকঁোপ মনীবুোড়োর মনটো ৷

 

    রোজোর শোলো চনোকতু তোোরই ধ'  ের েশষটো,

 বলল রোজো,        তুিমই নো হয় কর নো ভোই েচষো ৷
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 বোলল রোজো,      মনী েতোমোর জোমোয় েকন গন?

 মনী বোল,  —     এোসন িদিছ গন েতো নয় মন!

 রোজো বোলন,     মন ভোোলো েদখুক শঁোক বিদয,

 বিদয বোল,      আমোর নোোক েবজোয় হল সিদর ৷

 রোজো হঁোোকন,     েবোলোও তোব রোম নোরোয়ণ পোত,

 পোত বোল,     নিসয িনলোম একিুন এইমোত ৷

        নিসয িদোয় বন েয নোক গন েকোথোয় ঢুকোব?

 রোজো বোলন,    েকোটোল তোব এিগোয় এস,  শকঁোব ৷

 েকোটোল বোল,     পোন েখোয়িছ মশলো তোোত কপূরর,

      গোন তোির মুণ আমোর এোকবোোর ভরপুর ৷

 রোজো বোলন,     আসুক তোব েশর পোোলোয়োন ভীমিসং,

 ভীম বোল,        আজ কোচ আমোর সমস গো িঝম িঝম ৷

       রোোত আমোর েবোখোর হল বলিছ হজুর িঠক বোৎ,

ব'        েলই শল রোজসভোোত চকু বোুজ িচৎপোত ৷

 চন বোলন,      মোরোত চোও েতো ডোকোও নোোকো জলোদ,

        গন শোঁক মরোত হোব এ আবোর িক আহলোদ ?

      িছল হোিজর বৃদ নোিজর বয়সিট তোর নবই,

 ভোবল মোন,       ভয় েকন আর একিদন েতো মরবই ৷

 সোহস ক'   ের বোলল বুোড়ো,   িমোথয সবোই বিকছস,

       শঁকোত পোির হকুম েপোল এবং েপোল বিকশস ৷

 রোজো বোলন,     হোজোর টোকো ইনোম পোোব সদয,

       তোই নো শোন উৎসোোহোত উঠল বুোড়ো মদ ৷

   —   জোমোর পোর নোক েঠিকোয় শঁকল কত গন,

       রইল অটল েদখল েলোোক িবসোয় বোক বন ৷

  –    রোোজয হল জয় জয়কোর বোজল কঁোসর ঢকো,

          বোপোর িক েতজ বোুড়োর হোোড় পোয় নো েস েয অকো? 

   হোলোর গোন
   িবদঘুোট রোিতোর ঘটুঘুোট ফঁোকো,

           !

   জটবঁোধো ঝুল কোোলো বটগোছতোল,

               ধকধক েজোনোিকর চকমিক জোল।
   চুপচোপ চোিরিদোক েঝোপ ঝোড়গোলো,

                  আয় ভোই গোন গোই আয় ভোই হোলো ।
     গীত গোই কোোন কোোন চীৎকোর ক'ের,

                  েকোন গোোন মন েভোজ েশোন বিল েতোোর।
    পবূিদোক মোঝরোোত েছোপ িদোয় রোঙো

                রোতকোনো চঁোদ ওোঠ আধখোনো ভোঙো ।
 চট ক'     ের মোন পোড় মটকোর কোোছ

                মোলোপোয়ো আধখোনো কোল েথোক আোছ ।
   দড় দড় ছুোট যোই,   দূর েথোক েদিখ

                পোণপোণ েঠঁোট চোোট কোনকোটো েনকী!

    গোলোফোলো মুোখ তোর মোলোপোয়ো ঠোসো,
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            ধুক ক'      ের িনোভ েগল বুকভরো আশো ।
     মন বোল আর েকন সংসোোর থোিক,

                িবলকুল সব েদিখ েভিলকর ফঁোিক ।
     সব েযন িবিচির সব েযন খোিল,

                িগনীর মুখ েযন িচিমনর কোিল ।
–     মন ভোঙো দখ েমোর কোনোত পুোর

                 গোন গোই আয় ভোই পোণফোটো সুোর ।  

 কঁোদোন   
      িছচকঁোদোন িমচোক যোরো সসো েকঁোদ নোম েকোন,

      —ঘঁযোঙোয় শধু ঘযোনর ঘযোনর ঘযোনঘযোোন আর পযোনপযোোন

   কঁুিকোয় কঁোোদ িখোদর সময়,   ফঁুিপোয় কঁোোদ ধমকোোল,

   িকমো হঠোৎ লোগোল বযোথো,    িকমো ভোয় চমকোোল ;

   অোল হোোস অোল কঁোোদ,    কোনো থোমোয় অোলোতই ;

      —মোোয়র আদর দোধর েবোতল িকমো িদিদর গোলোতই

   তোোরই বিল িমোথয কঁোদন,     আসল কোনো শনোব েক ?

        অবোক হোব থোমক রোব েসই কঁোদোনর গণ েদোখ !

     ননোঘোোষর পোোশর বোড়ী বুথ সোোহোবর বোচোটোর

       কোনোখোনো শনোল বিল কোনো বোট সোচো তোর ।
    কঁোদোব নো েস যখন তখন,    রোখোব েকবল রোগ পুোষ,

    –   কঁোদোব যখন েখয়োল হোব খুন কোদোন রোকুোস !

      নোইোকো কোরণ নোইোকো িবচোর মোঝরোোত িক েভোরোবলো,

   –    হঠোৎ শিন অথরিবহীন আকোশ ফোটোন েজোর গলো।
       হঁোকোড় েছোোট কোনো েযমন েজোয়োর েবোগ নদীর বোন,

         বোপ মো বোসন হতোশ হোয় শব শোন বিধর কোন ।
     বোসোর েস িক েলোহোর গলো ?     এক িমিনটও শোিন েনই ?

   কঁোদন ঝোর শোবণ ধোোর,     কোন েদবোর নোমিট েনই !

   ঝমুঝুিম দোও পুতুল নোচোও,   িমিষ খোওয়োও একোশোবোর,

 বোতোস কর,  চোপোড় ধর,     ফুটোব নোোকো হোসয তোর।
      কোনোভোর উোলট পোড় কোনো ঝোর নোক িদোয়,

   িগলোত চোোহ দোলোনবোড়ী হঁো'    খোিন তোর হঁোক িদোয়,

–       —ভূত ভোগোোনো শোব েলোোকতোিহতোিহ ডোক ছোোড়
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       কোনো শোন ধিনয বিল বথু সোোহোবর বোচোোর । 

  ভয় েপোয়োন ো   
  ভয় েপোয়ো নো,   ভয় েপোয়ো নো,    —েতোমোয় আিম মোরব নো

   সিতয বলিছ কুিস ক'      ের েতোমোর সোঙ পোরব নো।
   মনটো আমোর বড নরম,    হোোড় আমোর রোগিট েনই,

        েতোমোয় আিম িচিবোয় খোব এমন আমোর সোিধয েনই!

        —মোথোয় আমোর িশং েদোখ ভোই ভয় েপোয়ছ কতই নো

    জোোনো নো েমোর মোথোরবযোরোম,     কোউোক আিম গঁোতোই নো ?

   এস এস গোতর এস,  বোস ক'    ের যোও চোরিট িদন,

 আদর ক'       ের িশোকয় তুোল রোখব েতোমোয় রোিতিদন।
         হোোত আমোর মুগর আোছ তোই িক েহথোয় থোকোব নো ?

        মুগর আমোর হোলকো এমন মোরোল েতোমোয় লোগোব নো।
 অভয় িদিচ,    শনছ নো েয ?     ধরব নোিক ঠযোং দটো ?

       বসোল েতোমোর মুণু েচোপ বুঝোব তখন কোণটো!

 আিম আিছ,  িগনী আোছন,    —আোছন আমোর নয় েছোল

        সবোই িমোল কোমোড় েদব িমোথয অমন ভয় েপোল ।

  ট ঁয োশ গর   
   টঁযোশ গর গর নয়,    আসোলোত পোিখ েস ;

      যোর খুিশ েদোখ এস হোরোদর আিফোস ।
   েচোখ দিট ঢুলু ঢুলু,  মুখখোনো মস,

    িফটফোট কোোলোচুোল েটিরকোটো েচোস।
–   িতন বঁোকো িশং তোর,  —লযোজখোিন পঁযোচোন

  একটুকু েছঁোও যিদ,    বোোপর িক চঁযোচোন !

   লটখোট হোড়োগোড় খটখট ন'  েড় যোয়,

   ধমকোোল লযোগবযোগ চমিকোয় প'   েড় যোয় ।
     বিণরোত রপ গন সোধয িক কিবতোর,

  –     েচহোরোর িক বোহোর ঐ েদখ ছিব তোর ।
      টঁযোশ গর খোিব খোয় ঠযোস িদোয় েদয়োোল,
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        মোোঝ মোোঝ েকঁোদ েফোল নো জোিন িক েখয়োোল ;

     মোোঝ মোোঝ েতোড় ওোঠ,    মোোঝ মোোঝ েরোগ যোয়,

       মোোঝ মোোঝ কুোপোকোৎ দঁোোত দঁোত েলোগ যোয় ।
   –   খোয় নো েস দোনোপোিন ঘোস পোতো িবচোিল,

        খোয় নো েস েছোলো ছোতু ময়দো িক িপঠোিল ;

  রিচ নোই আিমোষোত,   রিচ নোই পোয়োস,

      সোবোোনর সূপ আর েমোমবোিত খোয় েস ।
       আর িকছু েখোল তোর কোিশ ওোঠ খক খক

       সোরো গোোয় িঘিনঘন ঠযোং কঁোোপ ঠক ঠক ।
     —একিদন েখোয় িছল নযোকড়োর ফোিল েস

     িতন মোস আধমরো শোয়িছল বোিলোশ ।
      কোোরো যিদ শখ থোোক টঁযোশ গর িকোনত,

  সসোয় িদোত পোির,    েদখ েভোব িচোন । 

 েনোটবই

  এই েদখ েপনিসল,  –েনোটবুক এ হোোত,

      এই েদখ ভরো সব িকিলবল েলখোোত ।
      —ভোোলো কথো শিন েযই চটপট িলিখ তোয়

 ফিড়োঙর ক'  টো ঠযোং,     আরশলো িক িক খোয় ;

     আঙুোলোত আটো িদোল েকন লোোগ চটচট,

      কোতুকুতু িদোল গর েকন কোর ছটফট ।
  েদোখ িশোখ প'   েড় শোন ব'   েস মোথো ঘোিমোয়

       িনোজ িনোজ আগোোগোড়ো িলোখ েগিছ আিম এ ।
      —কোন কোর কট কট েফোড়ো কোর টনটন

   ওোর রোমো ছুোট আয়,    িনোয় আয় লনন ।
      কোল েথোক মোন েমোর েলোগ আোছ খটকো,

   েঝোলোগড় িকোস েদয় ?    সোবোন নো পটকো ?

     এই েবলো পশটো িলোখ রোিখ গিছোয়,

     জবোবটো েজোন েনব েমজদোোক খুঁিচোয় ।
       েপট েকন কোমড়োয় বল েদিখ পোর েক ?

      বল েদিখ ঝঁোজ েকন েজোয়োোনর আরোক ?

   েতজপোোত েতজ েকন ?    ঝোল েকন লঙোয় ?
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       নোক েকন ডোোক আর িপোল েকন চমকোয় ?

   কোর নোম দনুিভ ?    কোর নোম অরিণ ?

 বোলব িক,     েতোমরো েতো েনোটবই পড়িন । 

 ১    ২

   কহ ভোই কহ ের,   অঁযোকো েচোরো শহোর,

      বিদযরো েকন েকউ আলুভোোত খোয় নো ?

     েলখো আোছ কোগোজ আলু েখোল মগোজ,

      িঘলু যোয় েভিসোয় বিুদ গজোয় নো ! 

 

  ’     শোনছ িক ব েল েগল সীতোনোথ বোনযো?

     আকোোশর গোোয় নোিক টকটক গন ?

   টকটক থোোক নোোকো হ'   েল পোর বৃিষ

—
     তখন েদোখিছ েচোট এোকবোোর িমিষ । 

 

 ৩    ৪

     আকোোশর গোোয় িক বো রোমধনু েখোল,

      েদোখ েচোয় কত েলোোক সব কোজ েফোল,

     তোই েদোখ খুঁতধরো বুোড়ো কয় চোট,

 েদখছ িক,      এই রঙ পোকো নয় েমোোট ॥ 

 

      ঢপ ঢপ ঢোক েঢোল ভপ ভপ বঁোিশ,

      ঝন ঝন করতোল ঠন ঠন কঁোিস ।
     ধূমধোম বোপ বোপ ভোয় ভযোবো চযোকো,

     বোবুোদর েছোলটোর দঁোত েগোছ েদখো ॥ 
 

  

 

 ৫
 

   েশোন েশোন গল েশোন,    এক েয িছল গর,

         এই আমোর গল হল শর ।
                                  যদ আর বংশীধর যমজ ভোই তোরো,

                                         এই আমোর গল হল সোরো । 
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 ৬    ৭

  মোিস েগো মোিস,  পোোচ হোিস

               —িনম গোোছ েত হোচ িশম

   হোিতর মোথোয় বযোোঙর ছোতো

               কোোগর বোসোয় বোগর িডম ॥ 

 

    বলব িক ভোই হিগল েগলুম,

             – —বিলছ েতোমোয় চুিপ চুিপ

   েদখোত েপলোম িতনোট শোয়োর

               মোথোয় তোোদর েনইোকো টুিপ ॥ 
 

 িঠকোনো  

  –আোর আোর জগোমোহন এস, এস, —এস

      বোলত পোর েকোথোয় থোোক আদযোনোোথর েমোশো?

   আদযোনোোথর নোম েশোনিন?    খোগনোক েতো েচোনো ?

     শযোম বোিগচ খোগোনরই মোমোশশর েজোনো।
  শযোোমর জোমোই েকষোমোহন,   —তোর েয বোড়ীওলো

(     িক েযন নোম ভুোল েগিছ),    তোরই মোমোর শোলো ;

     তোরই িপোশর খুড়তুোতো ভোই আদযোনোোথর েমোশো,

       লকী দোদো িঠকোনো তোর একটু েজোন এোসো।

  িঠকোনো চোও ?   বিলছ েশোন;  আমড়োতলোর েমোোড়

–    িতন মুোখো িতন রোসো েগোছ,   ’তোির একটো ধ ের

  চোলব িসোধ নোকবরোবর,   ডোনিদোক েচোখ েরোখ,

       চোলত চোলত েদখোব েশোষ রোসো েগোছ েবোঁক ;

      েদখোব েসথোয় ডোইোন বঁোোয় পথ িগোয়োছ কত,

      তোির িভতর ঘুরোব খোিনক েগোোলোকধঁোধোর মোতো ।
      তোর পোরোত হঠোৎ েবঁোক ডোইোন েমোচড় েমোর,

       িফরোব আবোর বঁোোয়র িদোক িতনোট গিল েছোড় ।
     তোবই আবোর পড়োব এোস আমড়োতলোর েমোোড়,

    তোর পর যোও েযথোয় খুিশ,    জোিলোয়ো নোোকো েমোোর! 
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 পোোলোয়োন  

      েখলোর ছোল ষষীচরণ হোিত েলোোফন যখন তখন,

   েদোহর ওজন উিনশিট মণ,     শক েযন েলোহোর গঠন।
       —একিদন এক গণো তোোক বঁোশ বোিগোয় মোরল েবোগ

 –     ভোঙল েস বঁোশ েশোলোর মোতো মট ক'     ের তোর কনুই েলোগ ।
        এই েতো েসিদন রোসো িদোয় চোলত িগোয় ৈদব বোশ,

       উপর েথোক পকোণ ইঁট পড়ল তোহোর মোথোয় খ'  েস ।
        মুণুোত তোর েযিমন েঠকো অিমন েস ইঁট এক িনোমোষ,

 গঁিড়োয় হ'   ল ধুোলোর মোতো,     ষষী চোলন মুিচক েহোস ।
       ষষী যখন ধমক হঁোোক কঁোপোত থোোক দোলোন বোড়ী,

        ফঁুোয়র েজোোর পোথর েমোোড় উোল পোড় গরর গোড়ী!

      ধুোমসো কোোঠর তকো েছঁোড় েমোচড় েমোর মুহূোতরোক,

         একোশো জোলো জল ঢোোল েরোজসোোনর সময় পুকুর েথোক।
       সকোল েবলোর জলপোিন তোর িতনিট ধোমো েপসো েমওয়ো,

         সোঙোত তোর েচৌদ হঁোিড় ৈদ িক মোলোই মুিড়ক েদওয়ো।
       দপুর হোল খোবোর আোস কোতোর িদোয় েডিকচ ভ'ের,

        বরফ েদওয়ো উিনশ কঁুোজো সরবোত তোর তৃষো হোর।
        িবকোল েবলো খোয় নো িকছু গণো দোশক মণো ছোড়ো,

 সনযো হ'        েল লোগোয় েতোড় িদসো িদসো লুিচর তোড়ো ।
         রোোত েস তোর হোত পো েটপোয় দশিট েচলো মজুত থোোক,

       দমদমোদম সবোই িমোল মুগর িদোয় েপটোয় তোোক ।
       —বোলল েবিশ ভোবোব েশোষ এসব কথো েফিনোয় বলো

       েদখোব যিদ আপন েচোোখ যোওনো েকন েবিনয়োোটোলো । 

  িবজোন িশকো
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   আয় েতোর মুণুটো েদিখ,   আয় েদিখ 'ফুোটোোসোপ' িদোয়,

        েদিখ কত েভজোোলর েমিক আোছ েতোর মগোজর িঘোয় ।
   েকোন িদোক বিুদটো েখোোল,     েকোন িদোক েথোক যোয় চোপো,

   কতখোিন ভস ভস িঘল,ু    কতখোিন ঠকঠোক ফঁোপো ।
    মন েতোর েকোন েদোশ থোোক,     —েকন তুই ভুোল যোস কথো

    আয় েদিখ েকোন ফঁোক িদোয়,     মগোজোত ফুোটো েতোর েকোথো ।
–   েটোল খোওয়ো ছোতোপড়ো মোথো, –    ফোটো মোতো মোন হয় েযন,

   আয় েদিখ িবোশষ ক' –     ের েচোপরোও ভয় পোস েকন?

   কোৎ হোয় কোন ধ'  ের দঁোড়ো,   িজভখোনো উিলটোয় েদখো,

 ভোোলো ক'    –  –   ের বোুঝ শোন েদিখ িবজোোন েয রকম েলখো ।
 মুণুোত 'মযোগোনট' েফোল,   বঁোশ িদোয় 'িরোফলকট' ক'ের,

  ইঁট িদোয় 'েভলিসিট' ক'        েষ েদিখ মোথো েঘোোর িক নো েঘোোর । 

  ফোস ক েগল ! 

       েদখ বোবোিজ েদিখব নোিক েদোখর েখলো েদখ চোলোিক,

       –  েভোজর বোিজ েভিল ফঁোিক পড় পড় পিড়ব পোিখ ধপ!

 লোফ িদ'      ের তোই তোলিট ঠুোক তোক ক'    ের যোই তীর ধনুোক,

    ছোড়ব সটোন ঊধরমুোখ হশ ক'    –  ের েতোর লোগোব বোুক খপ!

        গড় গড় গড় গিড়োয় হোমো খোপ েপোতোছন েগোষ মোমো,

   এিগোয় আোছন বোিগোয় ধোমো,    –  এইবোোর বোণ িচিড়য়ো নোমো চট !

  ঐ যো !    –      েগল ফোস েয েস েহঁই মোমো তুই েকিপল েশোষ ?

 ঘঁযোচ ক'         –  ের েতোর পঁোজর েঘোঁষ লোগল িক বোণ ছোটক এোস ফট?

  আোবোল তোোবোল
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   েমঘ মুলুোক ঝোপসো রোোত,

 রোমধনুোকর আবছোয়োোত,

   তোল েবতোোল েখয়োল সুোর,

    তোন ধোরিছ কন পুোর ।
   েহথোয় িনোষধ নোইোর দোদো,

    নোইোর বঁোধন নোইোর বোধো ।
  েহথোয় রিঙন আকোশতোল

   সপ েদোলো হোওয়োয় েদোোল

   সুোরর েনশোর ঝরনো েছোোট,

   আকোশ কুসুম আপিন েফোোট

 রিঙোয় আকোশ,  রিঙোয় মন

    চমক জোোগ কোণ কণ ।
   আজোক দোদো যোবোর আোগ

    বলব যো েমোর িচোত লোোগ

    নোই বো তোহোর অথর েহোক

    নোই বো বঝুুক েববোক েলোক

   আপনোোক আজ আপন হোোত

    ভোিসোয় িদলোম েখয়োল েসোোত। 

    ছুোটল কথো থোমোয় েক ?

    আজোক েঠকোয় আমোয় েক ?

   আজোক আমোর মোনর মোোঝ

   —ধঁোই ধপোধপ তবলো বোোজ

–   রোম খটোখট ঘঁযোচোং ঘঁযোচ

    কথোয় কোোট কথোর পঁযোচ ।
  আোলোয় কোোট অনকোর,

    ঘনো বোোজ গোন তোর ।
   েগোপন পোোণ সপন দূত,

    মোঞ নোোচন পঞ ভূত !

  –হযোংলো হোতী চযোং েদোলো,

    শূোনয তোোদর ঠযোং েতোলো।
 —মিকরোনী পিকরোজ

    দিসয েছোল লকী আজ ।
   আিদম কোোলর চঁোিদম িহম,

    েতোড়োয় বঁোধো েঘোড়োর িডম ।
   ঘিনোয় এল ঘোুমর েঘোর,

    গোোনর পোলো সোঙ েমোর। 


