িবেকল ৫ টা।ঘমু থেক উেঠ শ হয় িহেমল।
হডেফান আর মাবাইলটা িনেয় ছােদর িদেক
রওনা হয়।চােখর ঘমু ঘমু ভাবটা এখেনা কােট
িন।
বড় বড় িনাস িনেত িনেত ছােদর িদেক
এেগাে।বািড়টা ২ তলা তাই ছােদ যেত এত
সময় লােগ িন।ছােদ উঠেতই গটটা ধাা
িদেয় খািনকটা সিড়েয় দয়।গটটা সড়ােতই
পিম িদেকর িমি আেলাটা চােখ এেস
লােগ।হােতর উো িপঠ িদেয় চাখটা ঢেক
নয়।তারপর আবার হাতটা সিড়েয় িমি
রােদর আেলার সে িনেজেক মািনেয়
নয়।
.
আে আে ছােদর বাম িদেক যেত 
কের
িহেমল।বােমর িদেক একটা বসার জায়গা
আেছ
সখােন িগেয় বেস িহেমল।ঘমু ঘমু চােখ
পেকট
থেক হডেফানটা িনেয় মাবাইেল াগ ইন
কের।তারপর িমউিজক য়াের িগেয়
তাহসােনর “তামায় িঘের” গানটা ছেড় কােনই হডেফান েজ দয়।ফলু সাউে
গানটার
সােথ তাল িমলােত থােক আর -হােত ভড়

কের
িনেচ পা টা নাড়ােত থােক।
.
ইদানীং িহেমেলর চল
ু আর দািড়লা একটু বড়
হেয় গেছ।এমন না য কাটেত সময় পায় না।
সময়
পায় িক িনেজর িত একটা অবেহলা
িকছিদন
ু ধের কাজ করেছ ওর িভতর।আর
এমিনেতও
চল
ু আর দািড় বড় রাখেত ভাল লােগ
িহেমেলর।
চল
ু আর দািড় বড় রাখার িপছেন একটা 
গ
আেছ:
.
কাােস একিদন ভাবনার সােথ বেস
থাকার
সময় িহেমল অন একটা মেয়র িদেক চায় আর
ভাবনা তা ল কের খবু রাগ কের।ভাবনার
রাগ
ভাােনার অেনক চা কের িহেমল িক
িকছেতই
ু রাগ ভাােনা যািল না।
অবেশেষ
যখন িহেমল ভাবনােক একটু হািসেয় দয় তখন
ভাবনা িহেমেলর বড় চল
ু লা ধের একটা মাচড়
দয়।আর দািড়লা নািক ভাবনার খবু পছ
হেতা
তাইদািড়লাও রেখ দয়।
.
এখন আর ভাবনা এই িনয়ােত নই িক ওর
ভাল
লাগার স ৃিত িহেসেব এই দািড় আর চল
ু লা
রেখ
িদেয়েছ।চল
ু মােঝ মােঝ কাটেলও দািড়েত
কান কার কাটােছড়া কের না িহেমল।
৫ বছর আেগ  কাাের মারা যায়
ভাবনা।

তার আেগ িতিদন িবেকেলই জন ছােদ
উেঠ
হাত ধের গান গাইত আর িবেকলটােক উপেভাগ
করেত।যা এখন িহেমল একাই কের।
.
বলেত বলেত অেনক সময় পাড় হেয় গল
গানলাও
এেকর পর এক চ হেত লাগল।এতণ
িতটা
গােনর সােথই তাল িমলািল িহেমল।এখন
“আিম েনিছ সিদন তুিম” গানটা বাজেছ।
বসার উচু ানটা ছেড় পিেমর
রিলংটার
সামেন িগেয় দাড়ায় িহেমল।সামেনর ডুব
সূেযর িদেক চেয় গানটার থম ২ লাইন
বলিছেলা িহেমলঃ
>আিম েনিছ সিদন তুিম সাগেররও ঢউ
চেপ
>নীল জল সমু ছেয়
ু এেসছ।
.
লাইনটা বলার পরই কেনা জািন হেস দয়
িহেমল।মচু িক মচু িক হােস।তারপর গােনর ধান
ভে মেনর কথায় ম হেয় পেড়।িনেজ
িনেজই বলেত থােকঃ
কাথায় হািরেয় গেল তুিম।সিত খবু মেন
পড়েছ তামার কথা।তুিম িক নেত পাো?
.
খািনকটা মনির কের আবার মচু িক হেস
ভাবেত লােগঃ
তুিম তা চেল গছ।িক তামার দয়া একটা
িজিনস আমােক খবু ভালবােস আর আিমও
তামার মেতাই ওটােক ভালবািস।ভালবাসার
য অভাসটা কের িদেয় গেল তা কখেনাই
ভালার মেতা নয়।
.
সূয ডুবেত আর খািনক সময় বািক।সা
সা

ভাব।িপছ থেক ছাট পােয়র দৗড়ােনার
একটা
আওয়াজ পাওয়া গল িক িহেমল তা শানার
মেতা নয়।কারন কােনর হডেফােনর আওয়ােজ
বাইেরর িকছইু শানা যায় না।সূযেক ডুবেত
দেখ দীঘ একটা িনাস ছােড় িহেমল।
পিেমই তাকােনা আর রিলংটার উপের
হাত
েটা দয়া।
.
কও একজন িহেমেলর ডান পা  হাত িদেয়
কেষ
ধের িনেয়েছ।এতেন ধান ভাল
িহেমেলর।
িনেচ তাকােতই পােয়র িপছ থেক চােদর
মেতা
একটা হািস ফেু ট উঠল।তা দেখ িহেমলও
একটা
মচু িক হািস িদেয় উঠল।কান থেক
হডেফানটা
নািমেয় কেষ ধরা হাতটা ছািড়েয় িনল
িহেমল।
হাতটা ছাড়ােতই মখু টা ঘিু ড়েয় চেল যেত
লাগল।
িপেছ ঘরু েতই িহেমল ঝাপিট মের ধের
িজাস করেত লাগলঃ
>িক হেয়েছ মামিু ন।পাপার সােথ িক রাগ
কেরছ?
িহেমল যার সােথ কথা বলেছ স তার ৫
বছেরর
মেয় তানহা।
তানহা মখু টা অনিদেক ঘিু রেয় নয়।িহেমল
হাসেত হাসেত আবার িজাস কেরঃ
>বলনা মামিু ন িক হেয়েছ?
তানহা িহেমেলর কাছ থেক হাতটা ছািড়েয়
আমতা আমতা কের বেলঃ
>তামার সােথ কথা বলবনা।

>কেনা মামিু ন?
তানহা পাকােমা ভাব ধের বেলঃ
>তুিম পচা।ঘমু থেক উেঠ একাই ছােদ চেল
এেসছ।
িহেমল দাত বর কের হাসেত হাসেত বেলঃ
>কেনা মামিু ন?তুিম িক ভয় পেয়ছ?
তানহা একটু রািগ ভাব কের বেলঃ
>না।আিম ভ গাল।আিম ভয় পাই না।
>ও তুিম তা পাপার ভ গাল আিম ভুেলই
িগেয়িছলাম।
ভাবনা  কুচেক বেলঃ
>আবার আজ আমার বাথেড তুিম আমােক
চকেলট
ও দাওিন।তামার সােথ কথা নই।
িহেমল িেহ কামড় িদেয় কােন ধের বেলঃ
>সির মামিু ন আিম ভুেলই িগেয়িছ।মাফ কের
দাও।
তানহা রাগ ভে বেলঃ
>িঠক আেছ।িক আমার চকেলট দাও।
িহেমল দািড়েয় িগেয় তানহােক বেলঃ
>পেকেট একটা যার রাজ আেছ ওখােন হাত
দাও
পেয় যােব।
কথাটা েন ততনাক পেকেট হাত দয়
তানহা।
আর পেকেট থাকা চকেলট িল িনেয় খিু শেত
লাফােত থােক।
.
আর িহেমল বেল উেঠঃ
>হািপ বাথেড মামিু ন।এখন খিু শ তা?
তানহা মাথা নািড়েয় সিত দয়।
তারপর িহেমল তানহােক কােল িনেয়
পিেমর আকােশ চেয় মেন মেন বেলঃ
.
দেখছ।তামার মেয় কত বড় হেয় গেছ।আজ
৫
বছর হেলা।ও সুন তামার মেতা।রাগ কের

থাকেতই পাের না।
.
সূয সুন ডুেব গেছ।সা হেয় গেছ।তাই
িহেমল তানহার সােথ কথা বলেত বলেত িনেচ
চেল যায়।আর শষ হেয় আেরকটা িনস
িবেকল।

