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কিছু এিটা গর্জন িমে উঠল
কিছু এিটা আওয়ার্ তুলল
প্রশাকি ভেদ িমে
প্রকতধ্বকন তুলল
…আটমি ভগল
এমকন স্থামন ভযখামন দু সমহাদে অকতক্রম িমে থামি পেস্পে
ভযখামন দু সমহাদে সাক্ষাৎ িমে পেস্পে
র্ীবন ও মৃ তুুে সীমামেখায়
দুমযজাগ ও আবামদে নহমে
উমেগ ও শাকিে উপতুিায়
ভসখামন অনু েকিত হমলা এিটা কিছু
নয় ফসল তুলবাে র্মনু
বেং পেস্পেমি গ্রাস িেবাে
⃰কিয়া এবং কসোও পেস্পমেে কদমি থুথু কনমক্ষপ িমে

বু ট এবং ভছালা হতুা িেল এমি অপেমি
ভিউ কছমলানা সংগ্রহ িোে শুধু এমি অপেমি ভখময় ভফলা ছাড়া
ঠিি তখন c~Y© অশ্রুমত
মাত্র এিটি বীর্ কবকদিজ িমে কনমর্মি
এিটি অংশ কদময় কনমর্ই কনমর্মি িেল বপন
ভিাথায়? িাে?...
গকড়ময় পড়াে অমপক্ষমান ভফাোঁটায় ভফাোঁটায়
অদৃশু লহু ও পাকনে ভরাতধাোয়
কহমশীতল সূ যজ ঝঞ্ঝাকবক্ষুব্ধ র্লর্ ভমঘমালা
পানু ে কবদুুৎ িমিাকন,
বৃ কিে িষাঘাত…
ভলাহাে ভবড়ার্ামলে কপকিল পথ পাে হময়
মৃ তুে আত্মামি অকতক্রম িমে
বন্ধ্ুা র্ীবনমি িাোঁমধ তুমল কনময়
বীর্টি উপকনত হভয়মছ বসি োমে।
গকড়ময় না পড়া অশ্রু ও লহু ভথমি,
িাে এবং ভিাথায় - অকমমাংকসত ভেমখ
অকিকিকহত শাখা প্রশাখা সমে িমে
এই বীর্ যাত্রােম্ভ িমেকছল ওই বসমি
কনমর্ কনমর্ই এবং ভপাোঁমছকছল গিমবু।
কিি ভসই বসি যখন ডামন তািামলা
তামি মমন হমলা এির্ন শশ্রুমকিত মানু ষ।
যখন ভস বাোঁময় তািমলা তখন তামি মমন হমলা ধকেকত্র।
হতকবহ্বল এবং িমিপ্রদ

ভলােিাতে তমব পতন্মুখ নয়।
এমন োবটা কছল তাে মমধু –
যামব ভস িাে সাকিমধু
ভিাথায় আরয় কনমব
িামি িামছ টানমব ?
বা িামি দূমে ছুোঁ মড় কদমব?
কিন্তু K`h©ZvB কছল ভসই বসমিে অশুে রুপ
ভস Kl©Y িমেকছল গুকলে ভঠাোঁট কদময়
কনিঃশ্বামসে তীব্র ভবমগ।
তামত অসংখু প্রাি ভগকছল ঝমে
মৃ তুু কদময় তুমলকছল মৃ তুুেই ফসল
সিানমদে িাোঁমধ িেকছল ভসই ফসমলে মাড়াই
অবমশমষ তা ভডমি এমনকছল Mf©cvZ
আে ফসমলে র্নু…
যখন কদবস ও যামীকন এি হময় ভগল
উমেগ ও প্রশাকি এিািাে হমলা
এিটি পৃ কথবী আমেিটি পৃ কথবীে মমধু এিাত্ম হমলা
যু দ্ধ শাকিে ভেতমেই
আস্থা কবশ্বাস হনমনে ভপছমনই
সবকিছু তখন কনমকিত হমলা হতকবহ্বলতাে মমধু।
এ অবস্থা ঠিি হতকবহ্বলতা নয়
হায় বসমিে অকেশাপ।
সিামনে র্নু র্ননীে
কস্থকতে র্নু ভগামত্রে
পৃ কথবীে র্নু পৃ কথবীে অশ্রুপাত।
বময় িলল এিটি প্ররবমনে মমতা
ধকেত্রী কেমর্ যাবাে এবং K`©gv³ হময় উঠমত না উঠমতই
মেি কিি ফাোঁমদ ভফমল সম্পদ লু ণ্ঠন িেমত
ভবলিা এবং গাইটা হমলা ভর্াগাে
তকেঘকড় ভদখা কদমলা মু খশ এবং ভেিাে
কিন্তু কি দ্রুত সবকিছু কনিঃমশষ িোে র্নু সবাই হলাম ভোগী
তাে র্নু আমামদে সবাে ভসকি হুমোহুকে এসব পাওয়াে র্নু সবাে কি কতব্র আকুলতা
তখনই ভদখা ভদয় যুমদ্ধে কুৎকসত কদি
তখন আগমন ঘমট এে বসি অনািাকিত
যখন এে প্রলংিােী প্রকতধ্বনী ভতামাে দের্ায় আঘাত হাকন
তখনই যুমদ্ধে যন্ত্রনা ভফনাকয়ত িমে ভতামল
ইিায় বা অকনিায় ভতামো িে তাে ভসবা
আবাে তামি কনস্তব্ধ িেমত ভতামোই না িমো িত িিিে প্রাথজনা।

*কিয়া এবং কসোও দুই ধেমিে এিাকশয়া গাছ।
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