মেন পেড়
ু ইসলাম
কাজী সাইফল
েতামরা সবাই েকমন আছ জািনেয় িচিঠ িদও

আঁিড়য়াল খঁা নদীটা এখেনা িক েসই আেগর মেতাই আেছ?
ু
েতামােদর উঠােনর েসই িশউিল ফলগাছটা
,
ু ধেরিছল িনশ্চয়?
এ বছর ফল
ু
শুঁেয়ােপাকাগুেলা িক এখেনা িশউলী ফেলর
ডােল বাসা বঁােধ?
টেব লাগােনা েতামার দািম কয্াকটাসিটর
ু ?
এখেনা িক েতমনই কেরই যত্ন নাও তিম
ু
এেতািদেন ডালাপালা ছািড়েয় েদখেত আেরা সন্দর
হেয়েছ িক না,
জািনেয় িচিঠ িদও।
ু ?
তািরখ আঁকা কয্ােলন্ডােরর পাতাগুেলােত িক এখেনা হাত েবালাও তিম
আমােদর েশষ েদখা হবার তািরখটার গােয় হয়েতা
ু েথেম যায় েতামার!
বারবারই আঙল
পৰ্িতিদন সকােলর নরম েরাদ এখেনা িক জেম থােক
েতামােদর েখালা বারান্দায়?
েতামার মেন পেড়, শীেতর সকালগুেলােত েতামার েপাষা িবড়ালটা
ধবধেব সাদা েলামগুেলা উঁিচেয় িদেয়
জড়সড় হেয় বেস থাকেতা েরােদ,
ু হািস হািস মখ
ু অিনেমেষ তািকেয় থাকেত
আর তিম
ু
আবার কখেনা েতামার মায়া জড়ােনা হাত বিলেয়
িদেত ওর গােয়
আবার কখেনা কাঠেপিন্সল িদেয় এঁেক রাখেত িবড়াল বেস থাকার জায়গাটা!
িকছু েতা আর েভালা হয়িন আমার
এখন একিট করেপােরট অিফেস কিডর্েনটেরর কাজ কির আিম
সারা িদন কাজ কের কের যখন েচােখ েঘালা ধের
ু এেস দঁািড়েয় আেছা!
ু
তখন বঝেত
পাির, তিম
কখন েযন েচােখ পািন ঝের,
ু ইেচ্ছ কের
মান্না েদর েসই গানগুেলা শুনেত খব
ু এখেনা িক েসই গানগুেলা েশােনা?
তিম
আমােক িক মেন পেড় কখেনা
িনরব রাতগুেলা িক েতামােক আহত কের
ু
িশিশর আর কয়াশায়
েভজা েসই সকাল
ু
বন্ধ কােঠর দয়ােরর
সামেন অেপক্ষা

ু
ু
দরন্ত
বালেকর মেতা ভােলাবাসার অনশীলন
সংেবদনায় ভরা কেতাগুেলা িদনরাত,
ু
েতামােদর উঠােন কিড়েয়
পাওয়া
ু
ু
হয়েতা েতামারই েফেল েদওয়া পরেনা
েতামার চেলর
বয্ান্ডিটও
কেতা িপৰ্য় আমার কােছ,
ু বঝেব
ু
ু
তিম
না, েকােনা িদনই বঝেব
না
একা থাকার এই েবদনা,
েকবলই জানেত ইেচ্ছ কের
ু , েসই আেগর মেতাই?
আমার িবরেহ এখেনা িক কঁােদা তিম
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