াস থেক বর হেয় একটু িচায় পরলাম। পেকেট মা একশ টাকা। সল বলেত এটুকুই। কাল নীরার জিদন। িতন বছর
ধের একসােথ আিছ। মেয়টােক কখেনাই িকছ ু দয়া হয়িন। প ৃথীিবেত িকছ ু িকছেমেয়
আেছ যারা অেতই খশু ী। নীরাও তাই।
ু
ও এমন একটা মেয় যার কােছ িকছইু লক
ু ােনা যায়না। আর তাই িতন বছেরর মেধ ওর সামেন কখেনা মন খারাপ করেত
পািরিন। এমিনেতই ও অেনক বিশ কয়ািরং।নীরার সােথ আমার পিরচয় ফামেগেট।

ইউ-িস-িস ত কািচং করার সবু ােদ। কােডট কেলজ থেক বর হেয় থেমই িনেজেক িছেয় িনেত িকছ ু সময় লােগ। জীবেনর
বড় একটা অংশ মেয়েদর কাছ থেক দূের থাকারফেল মেয়েদর িত তী কৗতূহল িছল। যিদও ছেল িহেসেব আিম বশ
লাজক
ু কৃিতর। একবার কািচংএর সামেন বেস ফচু কা খাওয়ার পর টাকা িদেত গেল খয়াল করলাম পেকেট মািনবাগ নই।
় াম।
এক কার অির মেধ পডল
ছাটেবলা থেকই আসান বাধটা আমার চ। ফচু কাওয়ালােক বললাম ‘মামা, মািনবাগ ফেল এেসিছ। আমার কােছ
টাকা নাই। এই ঘিডট় া রাখনু ।’ দাকানী িবজয়ীর হািস িদল। িভ জবস আইপড আিবার কের যমন হািস িদেয়িছেলন
অেনকটা সরকম। জীবেনর সই চরম অপমানজনক অবা থেক নীরাই আমােক রা কেরিছল। সই থেক একসােথ আিছ।
জীবেনর বাকীটা পথও এভােবই থাকার ইা।মেন মেন একটা িহেসব দাঁড় করালাম। কাল নীরার একুশতম জিদন। শাহবাগ
থেক একুশটা সাদা গালাপ িকনেত হেব।
আর সােথ নীরার সবেচেয় পছের কৃপ বইটা। সবিমিলেয় দডশ় টাকার মেধ হেয় যাওয়ার কথা। িবেকেল অবশ হােত
িকছ ু টাকা আসেব। থম আেলার সািহত পাতায় গত সােহ আমার একটা লখা ছাপা হেয়িছল। তার সানী িহেসেব িকছ ু
পাওয়ার কথা। আসেল ঢাকা শহের অেথর কটা কাউেক বঝ
ু েত দয়া যায়না। িয় মানষু েলােক তা না ই। আর নীরা যিদ
জানেত পাের আমার এ অবাতা হেল িনঘাত খনু কের ফলেব। হােত এক হাজার টাকার নাট ধিরেয় িদেয় বলেব ‘ধরু গাধা।
েদর কােছ িকছ ু লেু কােত হয়?’ গত িতনবছের অেনকবার এমন হেয়েছ। যিদও নীরা আমার ধু বুই না, বুর চেয় িকছটাু
ওপের।
আর য়সীর চেয় িকছটাু িনেচ। তেব আমার ইে কাল ওেকআমার ভােলাবাসার কথা বলেবা।আেগ থেকই ান করা। সকােল
ও িটএসিস ত আসেব। সখান থেক  জন ধানমী যােবা। িবেকেল আিলয়া। নীরার সােথ ঘারার একটা আলাদা মজা
আেছ। সারান পাগলামী করেব। কখেনা চল
ু ধের,কখেনা শাট ধের টান মারেব। আর সবসময় হািসর কথাবাতা। দামী কান
রোরায় খেত গেল বলেব ‘ধরু বাকা,তুই িক অেনক টাকা আয় কিরস? তার চেয় আয় বাদাম খাই। শান বাদাম হেলা

ভােলাবাসার ফল। দিখসনা খাসার মেধ  টা ফল। একটা তুই আর একটা আিম। আর আবরন হেয় আেছ ভােলাবাসা িকংবা
বু। বেলই জােড় হাসত। ঢাকা শহেরর আকাশ বাতাস কাঁপােনা স হািস দেখ মেন হত এই মেয়র কান ঃখ নই।থাকেত
পােরনা।িবেকেল কাওরান বাজাের থম আেলার অিফেস গলাম। যা ভেবিছলাম তার চেয় অ িকছ ু টাকা বিশ পাওয়া
গেলা। হেল ফরার পেথ একুশটা সাদা গালাপ িকনলাম। ইে িছল লাল গালাপ িকনেবা। িক নীরা এখেনা আমার বু।
লাল গালাপ দয়ার সাহস হেলানা।
ফলু কনার পর গলাম আিজজ মােকেট। অেনকখঁেু জ কৃপ বইটা িকনলাম। হােত িকছ ু টাকা বিশ থাকায় একটা কিবতার বই
ও িকনলাম। নীরার আবার সনু ীল খবু পছ। মােঝমােঝ ােসর ফাঁেক ও বলত …এই গাধা,তুই িক িকছইু িলখেত পািরসনা?
দিখস না সনু ীল িক স
ু র কের িলেখেছ…এ হাত ছঁেু য়েছ নীরার হাত। আিম িক এ হােত কান পাপ করেত পাির? ইস যিদ
কউ আমার হাত ধের এভােব বলত. . . .দখতাম নীরার অিভমানী চাখ েটা ছলছল কের উঠেতা।
আমার খবু ইে হত নীরার হাত ধের বিল ‘আিম আর কখেনা পাপ করেবানা নীরা, তার হাত টা একটু ধরেত িদিব???গত
চৗই ফয়ারীর কথা। খবু সকােল নীরার ফান। ঘমু জডা় েনা কে মাবাইল িরিসভ কের বললাম ‘িক র,তুই এত সকােল?
ওপাশ থেক নীরা শাসেনর সেু র বলেলা ‘আিম কলাভবেনর সামেন। পাঁচ িমিনেটর মেধ চেল আয়। আিম ভাবতই একটু
িঢেলঢালা। নীলা জানেতা আমার আসেত আধঘা লাগেব। তবও
ু অসহায়েমেয়িট আমার পেথর িদেক তািকেয় থাকেতা।
িকছন
ু পর এেস দিখ নীরা দাঁিডে় য় আেছ। নীল শাডী় পরা নীরােক দেখ মেন হল এক টুকেরা আকাশ আমার সামেন দাঁিডে় য়
আেছ। ম
ু চােখ নীরার িদেক তািকেয় বললাম ‘তুই আসেলই অেনক স
ু র…’নীরা অিভমােনর ের বলেলা ‘তুই আসেলই
গাধা, এেতা িদেন খয়াল করিল? ধু আমার মেনর ভতর কাথাও বেজ উঠেতা …ভােলাবািস তামােক. . .”সকাল থেকই
নীরার জেন অেপা। কখেনা ও এত দরী কেরনা।
মেনর মােঝ অজানা আশা কাজ করেছ। আজ আবার হরতাল। কখন িক হয় বলা যায়না। আজ অনধু াবন করলাম অেপার ক
আসেলই অেনক। িতবারইনীরােক যা আমার জেন সহ করেত হয়। এসব ভাবেত ভাবেত সামেন আগালাম। গালািলর
শ। নীরার মাবাইেল ফান িদলাম। অেনক আওয়ােজর মেধ অপিরিচত একটা ক বলল ‘একটা মেয় িলিব
হেয়েছ,শাহবাগ মােড় আেসন। আিম অবাক বাক হেয় উদাের মত ছটলাম।
ভীড় ঠেল সামেন এিগেয় দিখ নীরা।
ু
মািটেত লিু টেয় আেছ।
িফনিক িদেয় পরা রের অজ ধারায় সাদা শাডী় খানা খেয়রী হেয় গেছ।. . . .তানভীেরর ডােক তা ভাঙেলা। এই ওঠ
বােরাটা বােজ। নীরােক Wish করিবনা? হঠা কেরই িনেজেক আলাদা এক জগেত আিবার করলাম। িক ঃটাই না
দেখিছ। এক মু ত দরী না কের নীরােক ফান িদলাম। এক িরং হেতই নীরা ফান ধরল। ‘িক বাপার হাঁপািস কােনা?িক
হেয়েছ?????”আিম বললাম ‘নীরা আিম তােক অেনক অেনক ভােলাবািস।আমােক ছেড় যািবনােতা. . . .?’
নীরা বলেলা িক পাগেলর মত কথা বলিছস,িক হেয়েছ বলিবেতা? আিম বললাম “শান কাল তার আসেত হেবনা। দেশর অবা
ভােলা না। কাল হরতাল…’নীরা অবাক হেয় বলল কােনা?মখু থেক মেনর অজােই বর হেয় গল ‘আিম তােক হারােত
চাইনা. . .I love u Neera, I love u so much.

