িদেন কত বার কাঁদা যায়?
আজ বুধবার। আজ আমার পড়া নার িদন। আজ আিম েকবল পিড়।
সকাল েথেক পড়ার েটিবেল বসার েচ া করলাম। নাহ । মন বসেছ না। সব সময় eমন হয় না। aথচ আজ িকছুেতi মন বসেছ না ।
ঘিড়র কাঁটা েদখিছলাম। িতনটা বাজেব কখন? েদেশর সােথ আমােদর সমেয়র তফাৎ pায় 5 ঘ া। িতনটার সময় আমার সাত বছেরর েমেয় ঋিষতা আসেব sুল
েথেক। আজ বার বার মেন হেc o আসেছ না েকন? আজ eকটু আেগ eেলi েতা হয়।
ঋিষতা eেলা। oেক drত েখেত িদলাম। আর বললাম, ‘মােগা, তাড়াতািড় েখেয় বাবার ঘের চেল আেসা। আমােদর িকnt গানটা pাকিটস করেত হেব’। oেক আেগ
বিলিন েকান গানটা আজেক pাকিটস করব। oর বাবার কত েখয়াল। oর সােথ েতা সারািদনi েখয়ািল েখলা েখেল। ঋিষতা েরিড হেয় eেলা। আিম বললাম ,
‘আজেক বাংলােদেশর সব মানুষ তােদর নয্াশনাল eেnম গাiেব’। ঋিষতা িজেjস করল, ‘েকানটা ? আমার েসানার বাংলা?’
‘হয্াের মা। চেলা আমারা eকটু pাকিটস কের েনi’।
ততkেণ 71 েটিলিভশন e েদখােc গােনর মহড়া। আিম আর ঋিষতা oেদর সােথ মহড়া িদলাম। ঋিষতা ধু গােনর pথম চার লাiন গাiেত পাের।
- আিম েতা ফুল গানটা পাির না বাবা?
- েতার পুেরা গান গাiেত হেব না । oi চার লাiন গাiেলi হেব।
ঋিষতা িতন লাখ বুেঝ না। ধু বুঝল আজ aেনক aেনক মানুষ ei গান গাiেব। eকটা oয়াlর্ েরকডর্ হেব ।
ঘিড়র কাঁটা বাংলােদশ সমেয় eগারটা বাজল। আমরা বাবােমেয় েটিলিভশন eর িদেক- তািকেয় রiলাম eবং eক সময় oেদর সােথ গলা েমলালাম ‘ আমার
েসানার বাংলা আিম েতামায় ভালবািস’। গান গাiবার সময় আিম বুেক হাত িদেত ভুেল িগেয়িছলাম। ঋিষতা আমার হাত আমার বুেক িদেয় বলল , ‘নয্াশনাল
eেnম গাiবার সময় বুেক হাত েদয়। েটিলিভশন e েদখ’।
ei গানিট আিম যতবার গাi – আমার েচাখ িভেজ আেস। আিম aেনক বার িনেজেক িজেjস কেরিছ আিম কাঁিদ েকন? আজo কাঁদলাম। ঋিষতা আমার েচােখর
জল েদেখ aবাক।
- বাবা েতামার েচােখ িটয়ার েকন? েহাআi আর iu kািয়ং?
- নাের মা eটা িটয়ার না। তুিম আমার সােথ েয গান গাiেল তার জনয্ আিম eেতা
খুশী েয আমার েচােখ জল eেসেছ।
- বাবা তুিম eকটা িসিল !
হয্াের মা। আজ আিম সারািদন িসিল িছলাম।
সারািদন আিম েটিলিভশন েদেখিছ।
সারািদন আিম ei গান েনিছ।
সারািদন আিম িসিল হেয়িছ।
eকজন মানুষ িদেন কতবার িসিল হেত পাের?
===============================
জন মািটর্ন, িসডিন, 26েশ মাচর্,2014

