তরী িরা ছেড় িদেয় ফটু পাত িদেয় হাঁটিছেলা।আর একটু সামেনই ওেদর বািড়।অন কউ হেল, হয়ত এখােন খােমাখা িরা
ছেড় িদেতা না।আজ সারাটা িদন তরীর খবু ভাল কেটেছ।িঠক যমনটা স চেয়িছেলা।তরী বজলরু রহমান সােহেবর একমা
মেয়।তরীর বয়স যখন মা পাঁচ, তরীর মা আদর রহমান এই ভুবেনর মায়া ছেড় পািড় জমােলন মেঘেদর দেশ।
মা – বাবা জেনর আদর িদেয় বজলরু রহমান সােহব মেয়েক বড় কেরেছন।িকছ ু সমেয় পেরেছন আবার, কান কান ে
হয়ত পেু রাপিু র পােরন িন।একজন বাবা িক সিতই পাের, মােয়র শূণতা পূরণ করেত ?!
তেব, তরীর কান আবদার িতিন অপূণ রােখন িন।তেব, গতপর মেয়র অুত ইেটা তােক খািনকটা িবিত করেলা।তরী তার
জীবেন মাট কতবার িরােত উেঠেছ, তা হােত েণ থেম বজলরু সােহবেক বলেত  করেলা।তাছাড়া িতিদন
ইউিনভািসিটেত যাবার সময় াইভার মজনু িময়ার বকবকািনেত, স রীিতমেতা অিহর হেয় পেড়।তার দ ৃিেত, তরী এখেনা
হয়ত দশ িকংবা বােরা বছেরর একটা বাা মেয়।তাই, সব কথায় তােক অেহতুক ান বেনর অপেচা ইদািনং সীমা ছািড়েয়
যাে।অথচ, িতিদন িরায় যাওয়া গেল, িদনেলা িক এমন বিচহীন হেতা !
সকােলর ঝলমেল রাদ অথবা, ফটু পােতর পথচারীেদরও একটু কােছর কও বেল মেন হেতা।সিতই িক মেন হেতা ! কােছর
মেন না হেলও, দূেরর মানষু হেয় তারা হয়ত থাকেতা না।তরী িনেজর ের উর িনেজই িদেয় যািেলা।গািড়র  জানালাটা
যন িচরেচনা এই শহরটােক তার কাছ থেক আড়াল কের রাখেত চায়।বজলরু সােহেবর মেয়র কথা েন হািস পল।যিদও,
িতিন তা একদমই মেয়েক বঝ
ু েত িদেলন না।টিবেল রাখা চশমাটা হােত িনেয়, মাল িদেয় াসটা মেু ছ িনেলন।
তরীর কথা নেল আসেলই য কােরা মেন হেব- মেয়টা এখেনা ছাটই রেয় গেছ।একটু বিশ িনেজর কনার জগেত থাকেত
ভালবােস।অথচ, তরীর এমন আচরেণর পছেন য িকছটাু তার িনেজরও ভূিমকা রেয়েছ ; স বাপাের বজলরু সােহব বাধহয়
অনবগত।
বাবার অনমু িত িনেয় তরী আজ সারাটািদন িরা িনেয় ঘেু রেছ।সােথ িছল িয় বু অরণ।যিদও, অরেণর আজ সারািদন তরীর
মেতা কের ফু আেমেজ কােটিন।িন মধিব পিরবােরর ছেল অরণ।
বাস িকংবা িরায় এিদক-ওিদক ঘারাঘিু র করা, তার কােছ আর দশটা িদেনর থেক িভ িকছ ু নয়।তারওপর, তরীর পাগলােমার
কারেণ তােক াসটাও িমস িদেত হেলা।িমিথলা হয়ত কাল ওর দাদাবািড় খল
ু নায় যােব।এরপর ওর সােথ এক সাহ দখা হবার
সেু যাগ িমলেব না অরেণর। ালাতেনর জন এই িদনটা বরা রাখার িক দরকার িছল তরীর !
পাশাপািশ িরায় অেনকটা সময় জেন বেস থাকেলও নীরবতার মাচন ঘটেলা না।গাধূিলর মায়ায় তরীর মনটা মেঘর মেতাই
ভেস বড়ািেলা।
একটুপর অবশ তার গামরা মেু খা অরেণর িদেক নজর পড়েলা।

– আপিন িক িপন পতন নীরবতা ভািেয় িকছ ু বলেবন, সার ?
বেখয়ািল অরণ ডুেব িছেলা িমিথলার ভাবনােত।তাই তরীর কথােলা তার কণকুহের পৗঁছােত সম হেলা না।তরী আুল িদেয়
আলেতা কের টাকা িদেলা অরেণর কপােল।
– এভােব মখু গামরা কের না থেক, তার িমিথলােক এতিদেনও মেনর কথাটা বলিছস না কন !?
অরেণর চােখ িবরি।
– সবসময় ওেক ‘ তার িমিথলা ‘ বেল সোধন করিব না, তরী।মেয়টার নাম িমিথলা, তার িমিথলা নয়।
িমিথলা ওমিন অরেণর কাঁধ চাপেড় ধের বলেলা,
– এই শান, আমার সােথ একদম মজাজ দখািব না।
– তার হাত – পা ছাড়াছিড়র
ু অেভসটা কেব যােব !
তরী আদেরর ভিেত অরেণর গালটা িটেপ ধরেলা।
– ছাড়, ঢং দখািব না।
– আহাের ! আজ মেন হয়, সকাল থেকই তার মনটা িমিথলার কােছই পেড় িছেলা।আসেল ভুলটা আমারই।কন য বঝ
ু েত
পারলাম না ! এখন তার ছিট।তু
ু ই বািড় চেল যা, কাল দখা হেব।
অরণ তােতও রািজ হেলা না।ধানমির গিলেলা এ সময়টায় মােঝমেধ বশ িনিরিবিল থােক।তাছাড়া তরী এমিনেতও একা
চলাচল করেত অভ নয়।
মজনিু ময়া িবরিকর হেলও, িব লাক।তাই আেগর াইভারেদর িকছিদন
ু পর পর বদলােনা হেলও,মজনিু ময়ার ে তরীর
বাবােক সকথা ভাবেত হয়িন।আর, তরীেক এভােব রেখ স িনেজও িনিে বািড়েত যেত পারেব না।অরেণর আপির কারণ
জেন তরীর হািস পল।
– আিম ছাটেবলা থেক এখােন আিছ অরণ।আর একটা গিল পের আমােদর বািড়।িক এমন হেব ! এইটুকু সময় আমােক
কৃিতর সােথ একটু একা কাটােত দ, িজ।
অরণ হা-সূচক মাথা নাড়ােলা।
– তার পাগলােমা আর গল না।আা, আিম গলাম।
তরী একািক হাঁটেছ, এেলাপাথািড় হাঁটা।উেশহীন ভাবেলশ হাঁটাও বলা যেত পাের।ওেদর বািড়র গিলটা ছেড়, পােশর একটা
গিলেত ফটু পাত ধের হাঁটিছল।একটু সামেন যেতই দখেলা, অেনকেলা গালািপ রেঙর কাঠেগালাপ পেড় আেছ।তরী েটা
ফলু কুিড়েয় িনেলা।পােশই কাঠেগালাপ গাছটা।এতণ হাঁটার পর ত ৃাত তরী গাছটার পােশ হলান িদেয় দাঁড়ােলা।হঠাৎ পছন
থেক একটা ছেল কান িকছ ু না বেলই, তরীর হােতর বাগটা হাঁচকা টান িদেয় সামেন দৗড় িদেলা।তরীর িচৎকার েন িকছ ু
লাক ছেলিটর িপছ ু িনেলা।তরী িনেজও পছন পছন দৗড়ােত লাগেলা।ছেলিট ভেয় বাগটা অন একজেনর হােত ছেড়
ু
িদেলও, গণিপটুিন থেক রহাই পল না।য লাকিট তরীর বাগ িনেয় দাঁিড়েয় আেছ, তরী এবার তার িদেক এিগেয় গল।
– লা কের না, আপনােদর !
– আপিন ভুল করেছন।ওই দখনু , আমার বড় ভাই ওখােন দাঁিড়েয় ফােন কথা বলেছন।উিন পশায় একজন পিু লশ
অিফসার।আমরা ভ পিরবােরর ছেল।
– একদম চপ
ু , ফািজল কাথাকার।
তরী তেড় এেলা লাকিটর িদেক।অপরিদেক িযিন ফানালােপ ব িছেলন, এবার িতিন তরীর আমণাক ভি দেখ তিড়ঘিড়
কের এিগেয় এেলন।
– আের আপ,ু কেরন িক ! থামনু বলিছ। শষেমশ িতিন বাঝােত সম হেলন তার এই চাচােতা ভাই নািভদ অথাৎ, তরী
এতণ যােক িতীয় িছনতাইকারী েপ হােরর উেেশ এিগেয় যািেলা – স একজন িনরপরাধ বি।

অতািশত ঘটনার আকিকতায় তরীেক বশ া লাগিছেলা।বচাির ট কের ফটু পােত বেস পড়েলা।নািভদ ধীর গিতেত
একটু এেগােলা।
– আপিন িক অসু বাধ করেছন ?
– আিম একটু পািন খােবা।
নািভদ দৗেড় পােশর দাকান থেক পািন িকেন আনেলা।মােঝ তার হাত থেক সানাসটা পেড় ফেট গল।যিদও সিদেক তার
একবােরা নজর গল না।
– চলনু , আপনােক বািড় পৗঁেছ দই।আমার ওপর িবাস রাখেত পােরন।
– আিম আসেল ঃিখত।
– আিম নািভদ।
– ও আা, নািভদ আিম খবু লিত আমার ববহােরর জন।
– িরা ডেক দই একটা।
– না িঠক আেছ, আিম পারেবা।
তরী একটা িরা ডেক উেঠ পড়েলা।নািভদ পােশই দাঁিড়েয় িছেলা, ওর বাসাটা কান িদেক তা শানার জন।অথচ, তরী এসব
িকছ ু না বেল িরাওয়ালােক কবল বলেলা,
– ভাই, চলনু ।
িরার গিত থেম না থাকেলও, নািভেদর দ ৃি িহর হেয়িছেলা ধু মেয়িটর িদেক।এক মায়া জাগােনা মতা িছল তার চােখ,
যা িিমত কের িছেলা নািভেদর চারপাশটা।িক নাম িছল তার ? কন স িজেস করেলা না ? কাথায় যািেলা স ? মেয়িটেক
স কন অনসু রণ করেলা না ? থম দখােতই িক কউ কােরা মেনাহরণ করেত পাের ? তাও, আবার এমন পিরিহিতেত ! এ
হয়ত িণেকর মাহ ছাড়া আর িকছইু নয় – এই বেল নািভদ তার অশা মনেক িনঃশে চপ
ু করােলা।
তরী বািড়েত ঢুেক, বসার ঘের দখেলা ফপু েু ক।িকছ ু একটা সলাই করিছেলন িতিন, শািড় অথবা ওড়না।হােতর কােজর
অসাধারণ ণ রেয়েছ পারিভন রহমােনর।রিঙন সত
ু ােক সেু চর ছাঁয়ায় রািঙেয় তুলেত ভালবােসন পরেনর কাপড়েলােক।তরী
অবশ এ বাপারটায়, সূণেপ তার উো।সেু চর সী সেু তা হেলও, তরীর শ িহেসেব িচিত িছল েটাই।
– আয় মা, কােছ আয়।
– না ফপু ,ু খবু া লাগেছ।গাসলটা সের একটা লা ঘমু দেবা।তুিম আজ রােত আেছা তা ?
– ম।
– আা, আিম েম গলাম।
িদন পেরর কথা।তরী বািড় িফরিছেলা।মজনিু ময়া আজ ছিটেত।ছাট
ছেলটােক ডাার দখােত হেব, সকথা সকােল
ু
বেলিছেলা বজলরু সােহবেক।তরী ফরার পেথ, একদল ভেস বড়ােনা মঘ যন তার িপছ ু িনেলা।িকছ ু দূর যেতই ছঁেু য় িদেলা
তার লালশািড়েক।তরীও যন েমা হেলা, তার সােথ আিলেন।পছন থেক ক যন বলেলা,
– এিকউজ িম, এই িঠকানাটা কান িদেক একটু বলেবন ? আেশপােশ দেখিছ, িক বািড়র নাারটা িমলেছ না।
তরী িভেজ থাকা টুকেরা কাগজটা হােত িনেলা।কাগেজ লখা িঠকানাটা িছল ওেদরই বািড়র।তরী এবার লাকিটর িদেক
তাকােলা।তেব, আেগ কখেনা তােক দেখেছ বেল মেন হেলা না।একটু মচু িক হেস, ভুলভাল িদেক পথ দিখেয় স তাড়াতািড়
চেল এেলা।
তরী বািড় পৗঁেছ যাওয়ার ায় দড় ঘা পর দরজায় বল বেজ উঠেলা।পারিভন রহমান দরজার িদেক এেগােত যািেলন,
তরী ট কের তােক পছেন ফেল দরজাটা খেু ল িদেলা।কারণ, দরজার ওপােশ এখন ক আেছ সটা তার অজানা নয়।তেব,
ওিদক থেক িবেয় ভরা একেজাড়া চােখ িনবাক দ ৃি ছাড়া ; তার িত আর িকছইু িছল না।
ঠাঁেট ুিম মাখা হািস িনেয় তরী জানেত চাইেলা,

– কােক চাই ?
– আিম বাবইু , ইিিরয়র আিকেট।িমেসস পারিভন আমােক আসেত বেলিছেলন।
তরী ফপু েু ক ডাক িদেয় ভতের চেল গল।
পারিভন রহমােনর ছেল সিলম, জাপােন আেছ গত আট বছর ধের।মা আর ছাট বান সতুেক িঘের সিলেমর যত সখু আর
আন।পারিভন অেনক কে ছেলেক বড় কেরেছন।
ািম ম ৃতুর পর, িতীয় িবেয়র কথা কখেনা স ভােবিন।সিলম দেশর মািট ছেড় যাবার পর, বজলরু সােহব অেনকবার তার
বানেক বেলেছন এ বািড়েত চেল আসবার জেন।পারিভন যিদও সােহ এ বািড়েত -এক িদন থােক, তেব এ িবষয়িটেত
বরাবরই তার আপি িছল।সিলম তার গত কেয়ক বছেরর উপািজত অথ তার মােয়র কােছ পািঠেয়েছ, দেখেন একটা ভাল
াট কনার জন।সইসােথ, মেনর মেতা কের সাজােত বেলেছ নতুন াটিটেক।এ জেনই বাবইু েক আজ আসেত বলা
হেয়িছেলা।
পারিভন বাবইু েয়র সােথ কথার ফাঁেক তরীেক একবার ডাক িদেলন।তরীেক বাবইু েয়র সােথ িতিন পিরচয় করােত যািেলন, িঠক
তখিন বাবইু বেল উঠেলা
– আি, আিম তা ওনােক িচিন।
– চেনন ! িকভােব ?
– না মােন, একটু আেগ রাায় দখা হেয়িছেলা।
– মােন ??
বাবইু ঘটনাটা বলেত যািেলা, ওমিন তরী বলেলা,
– আ ! ফপু ,ু এত  কন য কেরা তুিম !
– তুই বাবইু েক বলেত না িদেলও, আিম বেু ঝ িনেয়িছ।তুই িক আর ধরািবনা তরী ?
পারিভন এবার বাবইু েক বলেলা,
– দখনু , তরী যিদ কান ববহার কের থােক আপনার সােথ ; তার জন আিম আিরক ভােব ঃিখত।
– আি, ইটস টাটািল ওেক।আর, আপিন আমােক তুিম কের বলেবন।
এভােব িকছিদন
ু পরপরই তরী আর বাবইু েয়র দখা হেতা।বাবইু মানষু িহেসেব তরীর সূণ িবপরীত।ধীর -িহর শা কৃিতর,
কােরা কথােতই ট কের রেগ যায় না।িকংবা, পাা জবাব িদেয় তােক পরািজতও করেত চায় না।আবার, সামান কথােত
তরীর মেতা াণ খেু ল হাসেতও পাের না।তেব কন জািন, তরীর কাছাকািছ থাকেত তার ভাল লােগ।মােঝমেধ কান কােজর
বাহানা িনেয় পারিভন রহমােনর সােথ দখা করার সময় তরীর সােথ দখা হেল ; তার মনটা ভাল থােক।এভােব সকেলা
হয়ত পিরণিতর অেপায় এিগেয় যেত থােক।
এিদেক নািভেদর মেনর খবর রাখার জেন িছল না কউ ! কন স হািরেয় যেত িদেয়িছেলা মেয়িটেক ? সিদন তার
মাবাইলটা িক নািভেদর কােছ ভুল কের রেখ যেত পারেতা না ! িসেনমােত যমন কের নায়ক-নািয়কার কাকতালীয় ভােব
বারবার দখা হয়, তার সােথ তমনটা িক হেত পারেতা না ! একটু হেল, িক এমন িত হেব ? তেব অিচেরই য তার আেেপর
সািত রিচত হেত চেলেছ, স কথা িক নািভদ বেু ঝিছেলা ?
ডে রাখা ফাইলেলা িনেয় সকাল থেক নািভদ ব।নািভেদর বস ইকবাল সােহব অিফস থেক বেরােনার আেগ ট কের
তার কিবেন ঢুকেলন।
– নািভদ, আমােক একটু বেরােত হেব।পিরচয় কিরেয় দই,উিন হেন তরী।আজই নতুন জেয়ন কেরেছন।ওনােক সব কাজ
বিু ঝেয় দবার দািয় িক তামার, িঠক আেছ।
ইকবাল সােহব এবার তরীর িদেক তাকােলন,
– িমস তরী, উিন হেন আপনার ইিমিডেয়ট বস।কান সমসা হেল ওনােক বলেবন।তাছাড়া, আিম তা আিছই।

তরী হা- সূচক মাথা নাড়ােলা।
চাকিরর তমন কান ইে তরীর কখেনাই িছল না।িক লখাপড়া শেষ, বাবা আর ফপু রু িবেয় িকংবা সংসার িনেয় মাািতির
আেলাচনা থামােত ; তােক চাকিরর িসাটা িনেত হেয়েছ।
নািভদ বাধহয় অিধক উেজনায় বাকশি হািরেয় ফেলেছ।
– হােলা, আিম তরী।
নািভদ িকছ ু একটা বলার চা করেলা।তেব তরী কান জবাব না পেয় আবােরা বলেলা,
– হােলা।
– আমােক িচনেত পেরেছন ?
নািভেদর ।
– সির, বঝ
ু লাম না।
নািভদ সিদেনর রণীয় ঘটনার পনু রাব ৃি করেলা।
– ও আা, আিম সিদেনর ঘটনার জন খবু দঃিখত।
মাস খােনক পেরর কথা।তরীেক মােঝমেধ কােজর েয়াজেন নািভেদর সাহায িনেত হয়।তরীর সািেধ নািভেদর সংযমী
আচরণটা িবনা কারেণই পাে যায়।যিদও, সটা তরীর কােছ অেহতুক িবর দান ছাড়া অন িকছ ু বেল সমাদ ৃত হয় না।
নািভেদর বহায়া মনটা িকছেতই
তরীর িপছ ু ছাড়েত চায় না।কখেনা অিফস ছিটর
ু
ু পর বািড় পৗঁেছ দবার অনেু রােধ অথবা,
লাের িবরিতেত স থাকেত চায় তরীর একটু কােছ।িবিনমেয় তরীর িদক থেক অবশ সৗজনমূলক হািসর পিরবেত, অনিকছ ু
স কখেনা পায়িন।
তরী নতুন চাকির িনেয় ব হেলও, তা বাবইু েয়র সােথ তার মেনর সংেযাগ হাপেন কানরকম িতবকতা স ৃির ে ;
কারণ িহেসেব িচিত হয়িন।িক, তােত িক হেব ?! মেনর কথাটা আজও জেনর িদক থেকই অজানা।তরীও বাবইু েয়র মেতা
বলেত চেয়িছেলা ববার।িধাহ তরীর সকথা বাধহয় আর বলা হেলা না।
নািভদ তরীেক জয় করার অিভােয় কান িকছ ু না ভেবই উপিহত হেলা তরীেদর বািড়েত।সিদন িছল ছিটর
ু িদন।তাই বািড়েত
তরীর দখা না পেলও, বজলরু সােহেবর কােছ স সরাসির িবেয়র াব িদেয় বসেলা।বজলরু সােহব নািভেদর কথা েন
ভাবেলন, নািভদ এবং তরী জেনই এেক অপরেক পছ কের।তাই িতিন নািভেদর অিভভাবকেদর সােথ কথা বলেত
চাইেলন।পারিভন রহমানও সিদন ভাইেয়র বািড়েতই িছল।নািভদেক দেখ তার পছ হেলা।তাই, িতিন নািভেদর
উপিহিতেতই তার বাবা- মােয়র সােথ ফােন আলাপ সের পাকা কথা িদেয় িদেলন।অথচ তরী কাথায় ? তােক িকছ ু না
জািনেয়ই বািড়েত এসব ঘেট যাে !
আর, পারিভন রহমান ভাবিছেলন মেয়টা হয়ত মখু ফেু ট ফপু েু ক মেনর কথাটা বলেত পােরিন।
বািড় িফের তরী পিরিহিতেক িক কের সামাল দেব, তা ভেব পািেলা না।বজলরু রহমান মেয়েক জিড়েয় ধের অেনকণ
কাঁদেলন।
– িকভােব তুই য বড় হেয় গিল মা ! তােক ছাড়া আিম তা থাকেত পারেবা না।
তরীর মখু থেক একিট কথাও বর হেলা না।সখু িকংবা ঃখ কান আেবগই যন তার দয়েক শ করেলা না।ধু রাগ
হিেলা নািভেদর ওপর।কান উপায় না পেয় তরী বাবইু েক সব জানােলা।সই সােথ ভেবিছেলা সব িকছ ু শানার পর, অদু ী
বাবইু েয়র অর হয়ত তার নীরবতার অবসান ঘিটেয় ; তরীর কােছ মেনর কথােলা ব করেব।িক বাবইু েয়র অিভনন
াপন তার ােধর মাােক যন িণ কের িদেলা।িদেশহারা তরীর মৗনতােক বজলরু সােহব এবং পারিভন রহমান সিত
িহেসেবই ধের িনেলন।
মেনর িবে সংেষর আঁচেড় বাবইু িছল মানিসকভােব অবসাদ।তরীেক হারাবার যণা তােক ােধ উ কের
িদেলা।তরী যিদ তার না-ই হয়, তেব কন স অন কােরা হেব !? এমনটা তা হবার নয়, তেব কন হেত চেলেছ !

চ মাথাবথা িনেয় বাবইু েয়র সম রাত িনঘমু কাটেলা।
বশ কেয়কিদন পেরর কথা।
এক িবেকেল হঠাৎ কেরই বাবইু তরীেদর বািড়েত উপিহত হেলা।সিদন বািড়েত তরী একা িছল।এতিদন পর বাবইু েক দেখ
তরী একটু অবাক হেলা,
– িক তািড়েয় দেব নািক ?
– পােগােলর মেতা িক বলেছা এসব !
– না, মােন বািড়েত তা আজ ফপু ও
ু নই।আমােক বসেত িদেল য ! ভয় করেছ না তামার ?
তরী এবার বাবইু েয়র কােছ িগেয় বসেলা।হাত িদেয় শ করেলা বাবইু েয়র মখু টা।
– তামােক ভয় পােবা ! আিম !
বাবইু ওর হাত সিরেয় িদেলা।
– একটু কিফ খাওয়ােব ?
– ম, আিমও কিফর কথা ভাবিছলাম।খবু মাথা ধেরেছ।
– তাহেল তুিম িবছানায় িকছণ
ু েয় থােকা।আিম কিফ িনেয় আসিছ।
– িক য বেলা না, তুিম কন এসব করেব ?
– এ কথা কন, আিকেট হেয়িছ বেল িক কাপ কিফও আমার ারা হেব না।
– আিম িক তা বেলিছ ! আা যাও।
বাবইু কিফ ভিত মগ েটা টিবেল রেখ তরীর পােশ িগেয় বসেলা।তরী বাবইু েক দেখ উেঠ বসেলা।বাবইু িকছ ু না বেলই ওেক
জিড়েয় ধের।তরীও বাঁধা িদেলা না।
– তরী, কন এমন করেল আমার সােথ ?
তরী জবােব িকছ ু না বলেলও, তার নয়ননীের বাবইু েয়র নীল শােটর বেু কর জায়গাটা িকছটাু িভেজ গল।বাবইু এবার তগিতেত
তরীর হাতেটা বঁেধ, ঠাঁেট একটা টপ আটেক িদেলা।তারপর, তরীর মাথাটা একটা মাঝাির আকােরর পিলিথেনর ভতর
ঢুিকেয় শ কের
বাঁধেলা।সব িত িনেয়ই বাবইু এেসেছ।
তরী গাঙােনার সােথ অেনকটা সময় ছটফট করেলা।তারপর ওেক িনথর দখােলা।বাবইু তরীেক কােল তুেল অেনকণ আদর
করেলা।তরীর ঘর থেক বেরাবার সময়, টিবেলর সােথ হাঁচট খেয় একটা ডােয়ির হােত পড়েলা বাবইু েয়র।ডায়িরটা ব
করেত িগেয় লাইন তার চােখ পড়েলা” বাবইু , যিদ ভালবােসা তাহেল বলেছা না কন এখেনা ? তুিম যিদ না আেসা তেব, ওই নািভেদর সােথ একিট রাত কাটাবার
আেগ ; তামরা কউ হয়ত আমােক আর খঁেু জ পােব না। ”
এক বছর পর…..জননী মানিু সক হাসপাতােলর পেনেরা নাার কিবেনর রাগীর নাম – বাবইু । আজকাল স কাউেক তমন
একটা িচনেত পাের না।মােঝ মােঝ িবছানার পােশ জানালাটা ধের দাঁিড়েয় থােক, আর বেল –
‘ ভে মার ঘেরর চািব িনেয় যািব ক আমাের…. ‘
(সমা)

