কেলেজ থাকাকালীন তামার সােথ আমার থম দখা। জািননা কন তামােক আমার তখন এতটুকুও ভাল লাগত না।
িবিবদালেয়র থম ােস তামােক দখার সােথ সােথ মেন হেয়িছল, উফ! এ মেয়িট এখােন কন? না চাওয়া েও যাওয়া
আসা তামার সােথই করেত হত। এরপর হয়েতা কান এক েয়াজেন তামার সােথ আমার থম কথা বলা।
ধীের ধীের জানেত  কির তামার মােঝ লিু কেয় থাকা সু তামােক । তামার সবিকছেতই
ু যন িছল হািস জডা় েনা। কের
মােঝও তামার সই ঝলক মাকা হািস যন থাকেবই। তামার সই রপনা, তা সবই যন আমােক আকৃ কেরিছল।
তামােক িবর করেল তুিম য চহারাটা বানােত তা যন আজও আমার চােখ ভােস। ভাবেতই হািস পায়। কমন অবেু ঝর
মতই না িতিট কথায় তুিম অিভমান করেত। তামার িতিট িজিনসই তামার িদেক আমােক আেরা ঝুঁিকেয় তােল। তখন
কেলজ জীবেনর কথা মেন পডে় লই মেন অজােই কন জািন হেস উঠতাম। তুিমও হাসেত।
তামার মেন আেছ, শষ বােরর মত যখন আমরা একসােথ বািড় িফরিছলাম স রাতিটর কথা? কন জািন জার কেরই তুিম
বেসিছেল জানালার পােশর িসটটােত। তামার এসব কারণ ছাডা় জেদর কথা মেন পডে় ল আজও হেস উিঠ। তুিম িক জােনা
আিম তখন মেন মেন তামােক সই কথািট বলার জনই িত িনিলাম য কথািট শানার জন তুিম অধীর আেহ এতিদন
অেপা করিছেল ? হাঁ… আেজা তামােক বলা হেয় উেঠিন আমার মেনর সসব কথা। সিত কথা িক জান? তামােক যখন
অেনক কাছ থেক িচনেত  কির, তখন তামােক ভাল না বেস যন পািরিন। অেনক আেগই তামােক বলেত চেয়িছলাম
এসব। িক বলব বলব কেরও বলা হয়িন। ভয় পতাম। যিদ কথােলা শানার পর আমার স, আমার বুও তামার কােছ
অসহ মেন হয়… আিম অভ হেয় িগেয়িছলাম তামার সািেধ। আেজা আিছ।
তামােক বলার জন সেব মা মখু টা খেু লিছলাম আর তুিম কন জািন “আিদত” বেল আতিচৎকার কের আমােক সেজাের ধাা
মের দূের সিরেয় িদেল। অবাক হেয়িছলাম আিম অেনক তখন। িকছটাু রেগও িগেয়িছলাম। িক তামার চােখর সই ভয়
আেজা আমােক কাঁদায়। তুিম িক বঝ
ু েত পেরিছেল িক হেত যাে? জানই তা, তামার চােখর পািন আমার সহ হয়না। িক
কেয়ক সেকের জন মেন হেয়িছল তুিম অেনক কঁেদছ। িকছ ু একটা িনেয় অেনক ভয় পেয়িছেল। িক িছল সটা? কন তুিম
আমােক এভােব দূের ঠেল িদেয়িছেল? িকভােব তুিম পারেল? এরপর তুিম আমার সােথ আর যাগােযাগ করিন। নতুন কউ িক
এেসিছল তামার জীবেন যার কারেণ তুিম আমােক এভােব ভুেল গেল? না না না। তা হয়না। িক এ ছয় মাস তামার িক
একটা বােরর জনও আমােক মেন পেডি় ন? কখন ভাবেতও পািরিন তুিম এমন করেব। অেনক রেগ আিছ তামার উপর।
কাােস আমরা কত মজাই না করতাম একসােথ। তামােক িঘের কত  দেখিছলাম। মেন আেছ তামার?
তুিমেতা কান খবরই রাখিন, সিদন আমােক সিরেয় দয়ার পর িক হেয়িছল ? আমার অেনক িকছইু মেন নই। পরিদন নলাম
আমােদর বাসিট নািক একিট খােদ পের িগেয়িছল। বপেরায়া চালায় বেল তুিম কখনও এধরেনর বােস উঠেত চাইেতনা। আসেল
তুিমই িঠক িছেল। এখন বঝ
ু েত পাির। তামার কথা শানা উিচত িছল । স রােত সবাই মাটামিু ট আহত হেয়িছল। আমার তা

বলেত গেল িকছইু হয়িন। ধু মাথা একটু ফেট িগেয়িছল। ফাটেবনা ? তুিম য জাের ধাাটা না িদেয়িছেল। তামার গােয়
তখন এত শি কাথা থেক এল ভেব আিম এখনও অবাক হই। েনিছলাম ঐ রােত নািক একটা মেয় মারা িগেয়িছল। আিম
দখেত িগেয়িছলাম তােক। সাদা কাপেড় জডা় েনা িছল তার দহ। িক আা কন জািন আমােক তার কােছ যেতই দয়িন। মা
দর এধরেনর অযথা জদ দখেলই রাগ লােগ। ধু চল
ু েলা দেখিছলাম। তামার মতই লা চল
ু িছল মেয়িটর। অেনক
িচিত িছলাম আিম তামােক িনেয়। তারপর আেরা কত িকছ ু হেয় গল। তুিম তা একিট বােরর জনও খবর নাওিন। আা,
এটা িনেয় পের ঝগডা় করব। আেগ সব কথা শষ কির।
জােনা আমােক ওরা এ ছয়মাস কাথায় রেখিছল? হাসপাতােলর একিট ব কে। আেশপােশর সবাই িছল অসু । সাদা কাপড়
পরা ওই লাকেলা মােঝ মােঝ িনেজ িনেজরাই হােস, কথা বেল। মায়া হিল তােদর দেখ। এসব িজিনস সবসময় তামােক
আেবগাত কের তুলত। তামার সাহচয আমােক অেনকটা তামার মতই বািনেয় িদেয়িছল। বাসার কথা খবু মেন পডে় তা।
যেত চেয়িছলাম আিম বাসায় অেনকবার। তামার খবরও তা িনেত হেব আমােক। জােনা, চিু প চিু প তালা তামার অেনক ছিব
িছল আমার কােছ। িক তামার সব ৃিত, সব ছিব ওরা কাথায় জািন লিু কেয় ফলেলা। খঁেু জই পাইনা। িক ওরা জােন না,
আমার সােথ এখেনা তুিম আছ। লিু কেয় রেখিছ তামার একিট ছিব যটা আমার পেকেট লক
ু ােনা িছল। আর িকছইু নই তামার
আমার কােছ এখন। ধু ওই একিট ছিব।
আজেক আিম আবার বােস কের বািড় যাি। আমােক দখেল এখন তুিম অেনক খিু শ হেত। তামার পছ করা সই শাটিট
পেরিছ আজ। িক আমার পােশ আর তুিম নই আজ। অেনক মেন পরেছ তামােক। তামােক য অেনকেলা কথা বলা হয়িন,
তামার ছিবটা এইেতা পেকেটই িছল আমার। [মেনর অজােই পেকট হাতডা় েত থােক] আহহহহ! পেয়িছ! তুিম িক এখনও
আেগর মতই আেছা? নািক আেরকটু মিু টেয় িগেয়েছা? বিশ কের খাওয়া উিচত তামার। আেরকটু মাটা হেল তামােক যন
আেরা বিশ স
ু র দখােতা। আা তামার চল
ু িক আেরা লা হেয়েছ? অেনক পছ তামার চল
ু েলা আমার। য িনও।
জািননা কন বাসিট থেম গল? ওহ হাঁ! পৗঁেছ িগেয়িছ মেন হয়। িক কাথায় থামাল? এইটা িক আমার বাসা? িচনেত পারিছ
না তা! নাহ, এইখােন নামেবা না। তামােক বলার আমার আরও অেনক কথা আেছ। আসল কথাটাই তা বলা হয়িন। এই য
ভাই। েনন। আিম এখােন নামেবা না! আপনারা আমােক কাথায় িনেয় এেসেছন? আয। আপনারা আমার কথার জবাব
িদেন না কন? িছ! এইভােব টানেছন কন আমােক? দেখন ভাই, বিশ হে িক! এেলা িক অভতা।
[ টানা – হঁচডা় র কারেন বকায়দায় বাস থেক পেড় যায় স। হােতর ছিবিট যেয় পেড় তার থেক িকছ ু দূের। ছিবিটর উপর
িদেয় হঁেট যায় যাীরা। ] লাবণ………….. আিম বঝ
ু েত পারিছনা লাকেলা আমার সােথ এমন কন করেছ? এই য
ভাই, িক করেছন? আিম যােবা না বললাম তা আপনােদর সােথ। সমসা িক আপনােদর? এই য! আপনারা আমােক এইভােব
আঁকেড় ধেরেছন কন? কারা আপনারা? আিম িক িচিন আপনােদর? [ ইনেজকশনটা দওয়ার পর ধীের ধীের িনেজ হেত থােক
স। তািকেয় থােক দূের পেড় থাকা সই ছিবিটর িদেক। অ ের বেল উেঠ ]
“ভালবািস !”

