এই েনন আমােক আপনার ী বেল দািব করেবন না। আিম আপনার ী হেয় থাকেত পারেবা না। িক আেছ আপনার? আু য
কন আপনার মেতা একটা থাড াস ছেলর সােথ িবেয় িদেলা।
এই কথা েলা জিলর মখু থেক নেত আমার খারাপ লাগেব এটাই াভািবক। তার উপর যিদ আবার বাসর রাত হয়। জিলর
বাবা আমােক ছাট বলা থেকই পছ করেতা। আিমও উনােক আমার বাবার মেতাই দেখিছ । আমার জিলেক িবেয় করার
কােনা ইেই িছলনা। একবার াক কেরিছেলন জিলর বাবা। আর ঐ সময় আমােক িবেয়র কথা বেলিছেলন জিলর কােছ।
জিল িকছ ু না জেন েনই রািজ হেয় িগেয়িছেলা। জিলর বাবার শরীর িদেন িদেন অেনক খারাপ হেয় যাওয়ার কারেন িবেয়টাও
তারা কেরই িদেয় িদেয়েছ। আর আিম িবেয়র মা এক িদন আেগ িবেয়র কথা জািন। জিলর বাবাই আমার পিরবােরর সােথ
কথা বেল রেখিছেলন। আর সবাই রািজ হেয় িগেয়িছেলা কারন জিলর বাবা খবু ভাল মানষু । অেনক ধনী লাক হেলও মেন
একটুও িহংসা অহংকার কােনাটাই নাই।ক জানেতা উনার মেয় এরকম হেব। জিলেক আিম িচনতাম িঠিকই িক এেতাটা না।
আর আমারও বলার কােনা িকছ ু িছলনা এরকম পিরিিত িছেলা। আর এটাই মেন হয় জীবেনর সবেচেয় বড় ভুল। ধু আমার না
আমার ফিমিলর।। িনেজর ববসা িনেয় সবসময় বা রেয়িছ। ম টম করার সময় হয়িন। ভেবিছলাম িবেয়র পর বউটার
সােথই না হয় ম করলাম।
অেনক স িছেলা। অেনক িকছ ু বািক রেখিছলাম আমার য বউ হেব তার জন। িক জিল ক মেয় বলেল মেন হয় ভুল হেব।
এরকম িহংসেু ট আর অহংকারী মেয় আিম জীবেন ইটা দিখিন। আমরা জেয়ন ফিমিল সবাই এক সােথই থািক। আিম, মা,
বাবা, িরনা (ছাট বান আর সবেচেয় আদেরর) সাহান (ছাট হেলও এেতা পাা য বলার বাইের) আমরা থািক িতন তলায় আর
িনেচর ই তলার াট ভাড়া দয়া আেছ। আর উপেরর ই তলায় ই চাুরা তােদর ফিমিল িনেয় থােক। কউ বঝ
ু েত
পারেবনা আমােদর বাসায় আসেল কার কান বাসা। কারন য যখােন ইা খায়, ঘমু ায়, কারন িতন বাসা একই। বড় চাুর,
ইটা মেয় আেছ। একজন আমার সমবয়সী। যার িবেয়র কথা-বাতা চলেছ। িকছ ু িদেনর মেধ িবেয়ও হেয় যেত পাের।
আেরকজন াস টন এ পেড়। যােদর সােথ একিদন ঝগড়া না হেল পেট খাবার নােমনা। আর ছাট চাুর, ই জন ছেল আর
একজন মেয়। ই ছেলর মেধ একজন ইার সেক ইয়ার আেরকজন াস সেভন। আর মেয়টা এবার এস এস িস
িদেয়েছ। বাঝেতই পারেছন এেতা লাক থাকেল বাসায় িকরকম হ ল হয়। আর ইদািনং একটু বিশ হে কারন তানিজলার
(যার িবেয়র কথা চলেছ) িবেয় িনেয়।আর এির মােঝ এিেডিল আমার িবেয়টা হেয় যায়। আর এ যিদ হয় থাড াস
ফিমিলর উদাহারন জিলর কােছ তা িচা কেরন জিল িকরকম উচু লেভেলর। যার পা মািঠেতই পেড়না। িতন বাসার মেধ
এেতা লাকজন। সবসময় হ ল লেগই থােক।
ক কান বাসার বাঝায় যায়না। এটা জিলর কােছ অভতা মেন হয়। এটা আর ভােবনা কতটা ভালবাসা থাকেল আর সবাই
কতটা আপন হেল এরকম হয়। কতটুকু ি থাকেল এরকম হয়। একমা চািচ আারা আর চাুরা ছাড়া ক কান তলার কউ

বাঝেবনা। কােনা ভােবই বঝ
ু েত পারেব না। যার যিদন যখােন ইা থােক খায় ঝগড়া কের। চার মেয় সবাই একসােথই
থােক। সবার বড় আিম িছলাম িক অেনক অেনক ি। চিশ ঘা লেগই থািক। সবার স িছেলা ওেদর একটা িকউট
লাবিত ভাবী ( মােন আমার বউ) হেব। সারািদন ওেদর সােথ রাখেব আর আমােক রাগােব। এর পেু রা উো হেয়েছ। িক আর
করা কপােল লখা িছেলা। এির মেধ জিল আমার কাছ থেক িডেবাস চাইেলা। আমারও কােনা আপি নই। িক জিলেক
বেলিছলাম তানিজলার িবেয়র পর। কারন নাহয় িবেয়র আেগ আেরক ঝােমলা বাধেব। জিলর বাবােক ভাল কের বাঝােনার
একটা বাপার আেছ তাই। এক মাস পর িবেয়। যতই িবেয়র িদন ঘিনেয় আসেছ বাসায় মানষু তা বাড়েছই। সবাই আে আে
চপ
ু ও হেয় যাে। মেয়েদর মেধ তানিজলা িলডার িছেলা বলেত গেল। সবসময় ওেদর সােথ থাকেতা। হঠাৎ কের অন কান
বাসায় চেল যােব মেন িনেত পারিছনা কউ।
আেগর মেতা আর টম এ জিরর শা হেবনা আমােদর মেধ তানিজলােক িনেয়। আয’রর িবষয় হেলা জিল ম থেকই বর
হয়না। আে আে িবেয়র সব িকছ ু আেয়াজন করা হেলা আর িবেয়র অনু ান ও শষ হেলা। িনেজেক আর ধের রাখেত
পারিছলাম না।িনেজ আিম যিদ এরকম কির তাহেল বািক যারা আেছ আেরা বিশ ক পােব। তাই ছােদ চেল যাই। ছােদ িগেয়
দিখ এেককটা এেকক যায়গায় মখু লিু কেয় কাঁদেছ। এরকম িদন কােনা িদনও আেসিন য সবাই এক সােথ এভােব কাা
কেরেছ। িবেয় তা হেয়েছ িক তানিজলা আর আমােদর সােথ থাকেবনা আমােক রাগােনার
বড়
ু ী মাকা বিু  আর িদেবনা। যাই হাক আে আে সব িঠক হেয় িগেয়েছ। িক জিল নােম একজন াণী আমােদর বাসায়
িছেলা তা ভুেলই িগেয়িছলাম। অিফস থেক িফরার সময় কউ ঝগড়া করেত আেস না কারন জােন আিম খবু টায়াড থািক। িক
শ হওয়ার পর িঠিকই  কের দয়। আেগর থেক বাচা গেছ কারন বড়
ু ী টা নাই। এ ভেব দীঘাস ফলা ছাড়া আর িক
করার আেছ! রাত ১০:৩০ এর পর সবাই খাওয়া দাওয়া কের যার যখােন ইে িগেয় েয় পেরেছ। জিল আর আিম এক েম
থািক না। অন েমই থািক কারন। আমােদর বপারটা সবাই জােনই। তা ১০:৪০ এ জিলর ফান। দেখ ভাবিছ আবার না
জািন িক অপমান করার জন..িরিসভ করলাম।
– ক?
– আিম জিল।
– তুমার ফান টা অপিব হেয় যােব তা।
– একটু ছােদ যােবন আমার সােথ?
এ কথা েন তা আিম মািট থেক আকােশ উঠলাম।
– িক হইেছ ফােন বেলন। আপনার অপমানজনক কথা বাতার জন ছােদ যেত পারেবা না।
– একবার ীজ।
মাথাটা ঘরু েলও ছােদ গলাম।
িগেয় আিম আবােরা শকড। এই মেয় শািড় পেরেছ। আাহ শািড় টা পড়েলা িকভােব?
কিদন পর িডেভাস হওয়ার কথা চলেতেছ আর এখন..
– আপিন িক িডেভাস পপার এ সাইন কের ফেলেছন?
– না তেব কালেক কের িদেবা সমসা নাই।
এ কথা নেতই ও দৗিড়েয় এেস আমার পােয়র কােছ পড়েলা। এবার পেু রা প ৃথীিবটাই আমার অিবাস হেলা। আিম িক িনয়ায়
নািক না।
-আের িক হেলা হটাৎ?
-আিম জািন আিম যা করিছ এেতািদন তার মার যাগ আিম নই। তবও
ু িজ আমােক মা কের িদন িজ।
এখেনা িবাস হেনা। িক বেল এসব।

– আপনার ী হওয়ার অিধকার টুকু না িদন । ওেদর ভাবী হওয়ার সেু যাগ িদেবন? আিম আসেল অেনক টাকা পয়সা গািড় বািড়
িদেয় সখু িবচার কেরিছলাম। িক আমার ধারনা পাে িগেয়েছ আপনােদর দেখ।
– েনা, কাগজ তা এেস গেছ। আর আমার ী হওয়ার কান দরকার নই। আিম িতিদন ামী হেয় আপনার ধমক নেত তা
পারবনা। এেতা অপমান সহ করার মতা আমার নই। আর ওেদর ভাবীহেত চাো? হাহা িনেজেক কানিদন িেস ছাড়া
ভেবেছা? কােনািদন না খেয় থেকেছা? আিম যতণ পয না খাই ওেদর গলা িদেয় ভাত নামেবনা। আর ওরা না খেল
আমারও। আর আবার খাওয়া িনেয় ঝগড়া। এেলা তামার ারা িকভােব সব? ওেদর সােথ িমশেত গেল না একটা স
ু র মন
দরকার যা তুমার িছলনা নই আর হেবওনা। আিম তা থাড াস আর আিম থাড াস মােন আমরা সবাই থাড াস তাইনা? তা
থাড াস ফিমিলর সােথ তুিম িকভােব থাকেব? আমরা খবু ই ঃিখত য আমােদর মেতা থাড াস ফিমিলত তুিম এেতা িদন
িছেল। তামার বাবােক আমরা বািঝেয় বেল িদেয়িছ আর উিন িকছ ু বেলিন। তুিম কালেক চেল যেত পারেব।
একথা েলা েন চাখ থেক পািন ঝরেত লাগেলা জিলর। ভািবিন এই মেয়র চােখ এভােব পািন আসেব।
– একিটবার সেু যাগ িদন িজ। নাহয় আিম মেরও শাি পাবনা।
– নাকােমা ব কেরা তা। এখন যাও িগেয় ঘমু াও।
ও পা ছাড়েলা না আেরা শ কের ধরেলা। আিম উঠােনার চা করেলও উঠােত পািরিন।
– আিম পা ছারেবা যিদ আপিন আমার সােথ এক সে থােকন।
– উফ িজ, তুমার সােথ এক সােথ? আর আিম? তুিম িনচু হেয় যােব না?
আেরা জােড় কাঁদেত লাগল।
– ওেক ওেক এখন উেঠা তা আিম তুামার সে থাকব (রাত হেয় গেছ কাা কমােনার জন বললাম)
একথা েন একটু ির হেলা। েম িগেয় আবােরা শকড। আমার পা জেু তা ইতািদ ইতািদ জিলর েম তাও খবু য কের
যখােন আিম এই েম এেলা রািখই না আবার এখােন জিল থােক।
– িক বাপার এেলা এখােন কন?
– আিম জািননা ( নরম সেু র)
– িবেয়র ম দােম মেন হয় এেস িগেয়েছ সা সির আিম এিন সিরেয় িনি।
– না থাক না এখােন।
– কন থাকেব আিম িক এখােন থািক?
– আা আপিন েয় পড়নু আিম দখিছ।
েয় েয় ভাবিছ এলা িক দখিছ খাদা। আবারও কান বড় অপমান রিড করেছ না তা। নািক সিতই আমােদর সােথ থাকেত
চাে।
– িক হেলা েয় পড়ছ না কন? আিম চেল যােবা?
– না না িজ, আপিন খােটই ন আিম আপনার পােয়র কােছই থািক।
– মাফ চাই তুমার কােছ আর নাকােমা কেরানা। রাত হইেছ কাল সকােল অিফেস িমিটং আেছ জির।
– আা িঠক আেছ।
সকাল ৭ টা বােজ ঘমু থেক উেঠ দিখ জিল ঘমু থেক উেঠ শ হেয় বেস আেছ। েমর বাইেরও যেত পােরনা লায়। আর
কউ আমােক এখােন এই েম খাঁজেত আেসিন কারন জিল থােক বেল। দিখ কাঁদেছ ফঁিু পেয় ফঁিু পেয়।
– িক বাপার আবার িক হেলা?
– না িকছনা।
ু
– তা কাঁদেছা কন? িচা কেরানা তুিম মিু  পােব আজেকই পপাের সাইন কের িদেবা।
– না িজ। আপনােদর ছারা আিম বাঁচেত পারেবা না।

– হািসও না আর িজ।
– আা ওখােন দখলাম একটা ছেল ফসা কের বাটিমন খলেছ, ক?
– সাহান আমার ছাট ভাই। আর এলা জেন িক করেব?
– কতণ আেগ আপনার ম থেক একটা মেয় ডেক গেলা চল
ু লা, ক?
– ছাট বান।
– অেনক স
ু র।
– না থাড াস।
– িজ আমােক আর এভােব বেল ক িদেবন না।
– আিম তুমােক তা বিলিন থাড াস।
আবােরা কাঁদেত লাগেলা।
– উফ িজ থােমা।
– আা কউ িক আমােক আর মেন িনেবনা?
– কন িনেবনা তুমার মেতা এতা স
ু ির মেয়। তুমার বােপর অেনক টাকা পয়সা আেছ। আমােদর তা কপাল।
– এখন এেলা বলেবন াভািবক কারন আিম যা করিছ..।
– হইেছ হইেছ।
– আা মা কাথাই?
– তুমার মা তা অেনক িদন আেগ মারা গেছ জানতাম।
– অেনক িদন হেলা মা বেল কাউেক ডাক দয়িন।
– ওেয়ট আমার মা তুমার মা হবার যাগতা রােখনা। তুমার মেতা এেতা উ ঘেরর মেয় মােক মা বেল ডাকেল তা সহ করেত
পারেব না।
– আমােক আর দূের ঢেল িদেবন না। একটু ঠায় িদন। আিম হয়ত এভােব থািকিন িক আমার থাকেত খবু ইে হে।
– আিম আসিছ। একটু পর অিফেসর জন রিড হেত হেব।
আমােক জিলর ম থেক বর হেত দেখ িরনা ( বান।) অবাক হেলা। খবু াভািবক। খাওয়ার টিবেল সবাইেক রাত আর
সকােলর কথা বললাম য এরকম এরকম।
কউ আর িবাস করেলা না। না করার-ই কথা। পের মা বলল দখেত পািরস। যা হইেছ হইেছ। পের আর িডেভাস পপাের
সাইন করা হয়িন। জিল যটায় করিছেলা তা িছেড় ফেলেছ।
আে আে হয়ত ম থেক বর হয় িক কার কােছ যােব। তাই আবােরা েম িগেয়ই বেস বেস কাঁেদ।
– ভাইয়া একটা মেয় এভােব সারািদন ঘের বেস কাঁেদ তামার জন তুমার একটুও খারাপ লােগনা? ( িরনা)
– লােগ তা।
– তা যাও িগেয় বাইের িনেয় এেস সবার সােথ আলাপ কিরেয় দাও লায় তা বাইের আেসনা আর কউ যায়ও না।
– তার িক মেন হয়। ও ভুল বাঝেত পেরেছ?
– ম। আা আিম যাই?
– যা তার ইে হেল।
িরনা িগেয় জিলর েম নক করেলা।
জিল দেরাজা খেু ল িরনােক দেখই একটা হািস িদেলা।
– িভতের আসেত পাির?

– তুিম? িরনা না? আেসা আেসা।
– আা আপনােক িক বেল ডাকেবা বাঝেত পারিছ না।
– আিম জািন সব িকছ ু াবািবক থাকেল হয়ত আমায় ভাবী বেলই ডাকেত!
– আা ভাবী ডাকেল রাগ করবা?
– িক বেলা! ভাবী ডাকবা না তা িক ডাকবা?
– আসেল জানই তা িবেয় িনেয় সবাই িবিজ িছেলা। আর তার উপর এসব। তারপর আে আে সব িকছ ু িঠক হেয় যায়। কউ
ভাবেতও পােরিন। এই মেয় াভািবক ভােব সবার সােথ িমশেত পারেব। এখন তা িরনা জিলেক ছাড়া িকছ ু বােঝই না। ধু
িরনা না। বািক সবাই। তেব আমার সােথ সবিকছ ু ায় আেগর মেতাই আেছ। আে আে আিমও মেয়টার মায়ায় পের যায়।
এখন মেন হয় একটু একটু হয়ত নাকােমা না সিতই আমােক ভালবােস। রােত খাওয়াদাওয়ার পর েম গলাম। িকছন
ু পর
জিল আসেলা। য মেয়টা জীবেন শািড় পেরেছ িক না আমার সেহ। সই মেয়টা এখন িতিদনই শািড় পের।
– আা একটা কথা বিল? ( আিম )
– ম বেলন।
– সিত কের বলবা?
– িক?
– ভালবােসা আমােক?
– ম ( লা পেয়েছ মেন হয়)
– তাহেল আমার থেক দূের দূের থােকা কন?
– আপিন ভালবােসন না তাই।
– আিম বািস িক না তুিম জােনা?
– না জানার িক আেছ? ভালবাসেল তা বলেতনই ।
– ভালই তা সবাইেক পাগল করেছা। িরনা তা সারািদন ভাবী ভাবী কের।
– ম ধু িরনা না সাহান সহ সবাই।
– আমােক পাগল করবা না? নািক থাড াস বেল?
– িছঃ আমােক অপমাণ করেল খবু ভাল লােগ আপনার তাই না?
– এেত অপমান করার িক আেছ?
– সবসময় িনেজেক থাড াস বেল আমােক অপমান কেরন।
– আা সির।
– নাহ সির বলার িকছ ু নাই।
– আা মডাম আপনার হাত টা একটু ধরেত পাির?
এ েন জিল থ হেয় গেছ। িবাস করেত পারেছ না হয়েতা।
– ম কন নয়?
– না তাহেল তুমার হাত টাই অপিব হেয় যােব।
– নাহ এভােব আবােরা বলেবন না।
এবার িনেজ এেসই হাত ধরেলা আমার।
– ভালবািস খবু আপনােক। আমােক ক িদেয় যিদ আপিন সখু পান। তাহেল আিম ক পেত সারাজীবন রািজ আিছ।
– হাত েটা ছাড়বা না তা? থাড াস বেল?

– আবােরা? আপিন কাথাই থাড াস? আিম িক ঐিদন বােঝিছলাম িকছ।ু
– তা এখন িক বেু া?
– আপনােক ছাড়া থাকেত পারব না।
– আমার মেন হয় নাকামর ও একটা িলিমট থাকা দরকার।
– এখেনা নাকােমা মেন হয় আপনার? পেু রা িতন মাস হেয় গেলা।সবাই আমােক ভালবােস ধু আপিন ছাড়া।
– ওহ। আর বাসেবা বেলও মেন হয় না।
একথা েন হাতটা ছেড় িদেয় মখু লিু কেয় ওপােশ িগেয় আে কের েয় পড়েলা। জািন কথায় খবু ক পেয়েছ।
আিম কােছ িগেয় আবােরা হাতটা ধের বললাম।
– ভালবাসেবা তুমায় একটু অনমু িত িদবা?
– একটু আেগ য বলেলন কানিদনও বাসেত পারেবন না বেল মেন হয়।
– আসেল িকভােব বাসেবা বেলা? তুমায় তা আিম সাােহ িতন িদন শিপং করেত িনেয় যেত পারেবা না। আমার তা গািড়
নই।
– আবােরা অপমান করেলন।
– িবাস কেরা সিত বলিছ।
– আিম িক বলিছ কখনও য আমার সাােহ িতন িদন শিপং করেত িনেয় যেত হেব। গািড় লাগেব?
– তুমার তা ছাট বলা থেক এরকম অভাস।
– আমার িকছইু লাগেবনা। ধু বেলন আপনার থেক দূের রাখেবন না। আিম সহ করেত পািরনা।
– আর দূের রাখেবা না।
– সিতই?
– িবেয়রপর িক িক িমথা বলিছ?
– না এভােব বেলন কন? আিম িক তা বলিছ নািক?
– তা?
– আজেকর মেতা খিু শ আিম কােনািদন ও হয়িন। এখন মেন হে আিম প ৃথীিবর সবেচেয় সিু খ মানষু । ছাট বলায় মা মারা
যাবার পর থেক বাবার কােছই মানষু হেয়িছ জােনন-ই তা। বাবাও সবসময় বাবসার কাজ িনেয় িবিজ থােক।
– সির আিম মেন হয় তামার মন খারাপ কের িদলাম।
– আের না আজেকই তা আমার মন সবেথেক ভাল। আর তা কেরেছন আপিন।
– তাই?
– আপনার মা ক পেয় আমার মেন হয় আবার আিম আমার মােক িফের পেয়িছ।
– সবার মা সবার কােছ ব।
– , আর আমার অেনক চল
ু লা ওয়ালী একটা চইু ট ননদ আেছ।
– আর ওরা িক?
– ম সবাই। আর ক আপনার আপন বান ক কািজন তা িক বলা যােব নািক? সবাই এক মেন হয়।
– এবার ভাল লাগেলা।
– অেনক ু একটা দবর আেছ। কত চইু ট কের ভাবী ডােক। যখন ভাবী বেল ডাক দয় তখন সব িকছ ু ভুেল যায়।
– তাহেল আিমও িক ভািব বেল ডাকব নািক?
– না না িক বেলন। সিতই আিম আপনােদর পিরবার এর সদস হেত পের ধন। তার উপর যিদ বািড়র বড় বউ।
– হা একটা অনেু রাধ করেবা রাখবা?

– জীবন িদেত রািজ আিছ। আপিন বেলন।
– জীবন িদেত হেবনা। যত অপমান করার আমােক কেরা িক বাসার কাউেক মেন ক িদেয় কথা বেলানা। তাহেল আিম িঠক
থাকেত পািরনা।
– আবােরা আমােক ছাট করেলন। আমােক এখেনা আপনার তাই মেন হয়? একিদন ছাড়া আর কােনািদন আিম বলিছ?
– না বলেতও তা পােরা। আমােদর তা আবার এেতা টাকা পয়সা নই।
এবার কঁেদই িদেলা।
– এখেনা আপিন আমােক সরকম মেয় ভােবন। আিম যিদ আেগর মেতা টাকা িদেয় িবচার করতাম। তাহেল িক আর এেতা ক
কির। উউউউউ।
– আের এেত কঁেদ দয়ার িক আেছ?
– ওহ এখন আমার বাবার এেতা টাকা আেছ বেল িক সবাইেক খাটা িদেয় বেবা ? আিম বািঝ তাই কির?
কঁেদই চলল। এবার বেু ক না িনেয় কান উপায় খাঁেজ পািনা। তারপেরও কাা কেমই না।
– িক হেলা আেরা বিশ জােড় কাা করেছা কন?
– আমার কাা করার িবিনমেয় যিদ আপিন এভােব জিড়েয় ধেরন তা আমার কাা করেত সমসা িক?
– না না এবার কাা থামাও। নাহয় আিম গলাম তুিম থােকা।
ছাড়ার একটা অিভনয়। তখন ও জিড়েয় ধরেলা।
– সারাজীবন এভােব বেু ক জিড়েয় রাখেবন তা?
– িবাস হয়না? নািক টাকা লাগেব?
– আবােরা! হারােনার ভয়।
– কন আিম িক তুমােক িডেভাস িদেবা নািক? িদেল তা তুিমই িদবা।
– না না বেচ থাকেত তা হেত দেবা না। আিম য আপনােক ছাড়া থাকেত পারব না।
– থাকেত বলেছ ক?
– আপিন রাখেল তা থাকেত হেব।
– আিম রাখেল থাকেত হেব কন?
– আমার িক আেরা ামী আেছ য তােদর কথা নেবা।
– েন ভাল লাগল য আমার কথা নবা।
– িজ এভােব আর বলেবন না। আিম অেনক ক পাই।
– চেল গেলই তা পােরা।
– না জীবন থাকেত চেল যােবানা। যত ক-ই দন।
– সিতই তা?
– ম।
– তা একটা থাড় দই?
– থাড় না, আমােক এখান থেক ধাা িদেয় ফেল িদন হািস মেু খ মের যেত রািজ আিছ।
– এেতা ভালবােসা আমায়?
– ম।
– আা আমায় একটা থাড় দাও তাহেল।
– তা দয়ার আেগ যন আাহ আমার হাত কেট িনেয় যান।

সিতই মেয়টা আমােক অেনক ভালবােস।
অেনক বড় িশপিতর মেয় হেলও। এখন আমােদর সােথ একদম িমেশ গেছ। সবাই এখন জিল ক ছাড়া িকু বেু ঝনা।
মেয়টা সবাইেক আপন বািনেয় ফেলেছ।
মন থেক ভালবাসেল মেন হয় এরকমটা হয়। জলাস লােগ তখন যখন সবাই িতিদন আমােক িনেয় বা থােক এখন সবাই
জিলেক িনেয়। ইে কেরও বানেদর সােথ ঝগড়া করেত পািরনা ওরা জিলেক িনেয় িবিজ। হয় এটা করেছ নাহয় ওটা করেছ।
জিল বেল।
– দখেছন এখন সবাই আমােক কতটুকু ভালবােস। ধু আপিনই না।
জলাস এর থেক বিশ ভালও লােগ। রােত মখু বাকা কের বেস আিছ। উিন আবার ভাল মেহদী িদেত পাের তাই সবাইেক
মেহদী িদে। অবেশষ এ আসেলা।
– িক হেলা আপিন এভােব গীর মখু কের বেস আেছন কন? আিম িক িকছ ু করলাম আবার?
– না এেতা মেহদী দয়া লােগ ওেদর?
– ম দয়া লােগ। আিম িদেবাই কান সমসা? আিম িদেয় িদেবা না তা ক িদেয় িদেব?
িকছইু বলার নাই। চপ
ু কের বেস আিছ মেন একটা আন বা সখু পাি।
– সির বলবনা িক। আা আপিন মেহদী িদেবন?
– নাহ আমার মেন এেতা রং লােগ নাই।
– আমার লাগেছ হাত বর কেরন িদেয় দই।
– বললাম না লাগেব না।
– এই রাগ করেছন নািক? আিম ভাবলাম কই আপিন খিু শ হেবন ওেদর মেহদী িদেয় িদিছ বেল। হাহ আর কই আপনার..
– আের আিম িক বলিছ আিম খিু শ হই নাই?
– তা এরকম করেছন কন?
– হািনমনু এ যােবা।
– মােন?
– বাংলা বঝ
ু না?
– না িবেয়র পর একিদন ও বাইেরই ঘরু েত যান িন আমােক িনেয় আর হািনমনু ?
– যাবা িক না বেলা?
– আিম িক না করিছ?
– কাথাই যাবা বেলা।
– আপনার ইা।
– মােন িক আিম একাই হািনমনু এ যােবা তুিম যােবনা?
– আপিন যখন আদর কের ডাক দন। তখিন আিম হািনমনু এর থেকও বড় মনু আপনার বাসায় খাঁেজ পাই বাঝেলন?
– ওেক তাহেল যােবানা।
– আা কবাজার যাওয়া যায়? নাহয় বারবন যাওয়া যেত পাের িক বেলন?
আিম মেন মেন ভাবিছলাম। হয়ত সইু জারলা বা সইু েডন এর কথা বলেব। নাহ মেয়টার আর অহংকার নই মেন হয়।
না ভাই হািনমনু এর কথা আর বলব না। এর পেরর কথা বিল?? অেনক িদন পর গনা । আর সিদন থেক মেন হয় বাসায়
ঈদ লেগ আেছ। সবাই জিলেক িনেয় এটা ভােব ওটা ভােব। ছেল হেল এ নাম রাখেব মেয় হেল ও নাম রাখেব। আর তখন
জিল সখু বাপার টা বাঝেত পারেলা। রােত িতিদন সেু খর কাা কাঁেদ। য এেতাটা ভালবাসা জিলর কপােল আেছ বেল। দীঘ
অেপার পের ছেল সান হেয়েছ কাল। সবাই এেতা খিু শ হেয়েছ য তা ভাষায় কাশ করা যােব না। িরনা িকছন
ু পরপর ওর

কােছ িগেয় বেল।
-ভািব তুমার ছেলেক বেল দাও এিন যন শা িশ না হয়। একটু ু না হেল ভাল লাগেবনা।
সাহান িগেয় বেল
– ভািব তুমার ছেল যিদ একটুও ু হয় না তা খবর আেছ বেল দাও এখিন।
এ দ ৃশিল সারাজীবন বেচ থাকার রণা। সবেচেয় মজার বাপার হেলা এেককজন এেকক নাম িঠক কের রেখেছ সবাই
িনেজর দয়া নাম ধের ডাক

