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েমেয়রা সব পাের, েকন জােনন 
আপিন ৬ মাস ম করেছন হঠাৎ আবদার কেরেছন আপনার িমকার কােছ য তার সােথ,শািররীক সক করেবন।
মেয়টা রািজ হল না িক িকছিদেনর
জারাজিু রেত মেয়টা
ু
রািজ হেয় গল এবং আপনার আবদারটাও পূণ হল।
এখন সবাই ভাবেব মেয়টার চিরে
সমসা আেছ আপিন ৬ মাস ম করেছন হঠাৎ আবদার কেরেছন আপনার িমকার কােছ য তার সােথ,শািররীক সক
করেবন।
মেয়টা রািজ হল না িক িকছিদেনর
জারাজিু রেত মেয়টা
ু
রািজ হেয় গল এবং আপনার আবদারটাও পূণ হল।
এখন সবাই ভাবেব মেয়টার চিরে
সমসা আেছ িক এটা ভাবেব না য,
মেয়টা আপনার কােছ কত বড় িবােসর পিরা িদল।
সবাই ভাবেব য মেয়টার চির ন িক এইটা ভাবেবনা য, আপনার
অনায় আবদােরর কথা।
আপনার িক অেনক িত হত যিদ আবদারটা এমন হত য
“তামার হােত আমার নােমর উি িলেখা”
এেতও মেয়টা রািজ হেয় যত িক এেত উপকারটা হত এই য চিরে দাগ না পেড় মেয়টার হােত দাগ পডে় তা।
আজ সায় একটা িবেয়র অনু ােন গান গাইেত গলাম,
মেয়টার ১টা িরেলশন িছেলা, সটা আমার ভােলা কেরই জানা িছেলা,
মেয়টা ছেলটােক মন ান িদেয়ই ভালবাসেতা িক ছেলটা শষ পযােয় এেস মেয়টােক িবেয় করেত রাজী না হওয়ােত
মেয়টার অন িবেয় হে আজ,
আিম যখিন এই গানিট ধরলাম
“িক িছেল আমার বলনা তািম
আিছেতা আেগির মেতা এখেনা আিম”
তখন আিম তািকেয় দখলাম মেয়িটর

নয়েন ধু পািনই বর হে,
অথচ সই ছেলিট এবং তার  সােকল আজ রােতই বেল ফলেব
“দখছস দা মেয়রা সবই পাের”
মেয়রা সব পাের কন জােনন?
মেয়রা সব পাের কারণ মেয়রা
প ৃিথবীর সব থেক বাকা ািণ। কারণ বাকা না হেল আজ সই মেয়টা সবিকছ ু একজনেক িদেয় স আেরকজেনর ঘের যেত
হেতানা,
বাকা না হেল একজন ধষক এর বউ থাকেতা না, বাকা না হেল একজন ইভিটজােরর বান থাকেতা না,
বাকা না হেল িনেজর শিররেক িবিলেয় আপনার ভাগ পন হত না,
বাকা না হেল ব ৃােম আয় নয়া মােয়র সান থাকেতা না….
পিরেশেষ ধু এটুকুই বলেবা, না জেন; না েন কান নারী ক অপবাদ িদেন?
সই নারীেকই িক একিদন আমার আপনার মত কউ মা ডাকেব, কউ বান
ডাকেব, কউ বউ ডাকেব..
এটা বলেবা না য সব মেয় েধ ধায়া তুলিস পাতা;
তেব এটাও সিত য সব মেয় খারাপ না।
তাই িকছ ু মেয়র জন মেয় জািতেক উেশ কের খারাপ বলা িঠক না!
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