রাত ২ টা এমন সময় ফান টা বেজ উঠল । আিসেফর ঘমু টা ভেগ গল ।আর মেনর মেধ ধপ কের উঠল । ও যােন এই
ফান না কেরেছ ।
আিসফ আর না এেক অপরেক খবু ভালবাসেতা । ভালবাসার টা হেয়িছল নার থেক।িক তার চলটা আর সরলতা
দেখ আিসফ ও তােক ভালেবেস ফেল। এভােব ২ বছর কেট যায় ।নার বাবা তার িবেয় িঠককের নার আপি সেউ।না
আিসফ ক জানাই বাপারটা । িক আিসফ জানাই এই সময় স িকছ ু করেত পারেব না তার বড় ভাই এর এখন ও িবেয় হয়িন
আর স এমন িকছ ু করেবনা যার জন তার পিরবােরর কান অসান হয় ।তাছাড়া স এমন িকছ ু উপাজনও কেরনা য এখন
িবেয়র কথা ভাবা যায় ।
না জানেত চাইল স িক করেব ।আিসফ বলল আমার িকছ ু করার নই তুিম তামার আুেক বঝ
ু াও ভােলা কের।
কেয়কিদন পর না আবার আিসফ এর কােছ যায় অেনক আশা িনেয়।তােক জানায় তার আু মানেছ না সামেন সােহ িবেয়
িঠক কেরেছ ।এখন তুিম িক বল ।
আিসফ বলল আিম আেগ যা বেলিছ তাই আমার িকছ ু করার নই।তুিম িবেয় কর নতুন জীবন  কর এেত তামার ভােলা
হেব।না আর িকছ ু বেলিন ওখান থেক চেল আেস।
তারপর ৯িদন পর রাত ২ টাই ফান আেস আিসেফর কােছ ।নার নাার আিসফ ফান ধের হােলা বেল ওপার থেক না বেল
কাল আমার বাসর রাত হেয়েছ আিম তামার কথা মত নতুন জীবন  কেরিছ ।একথা বেল ফান টা কেট িদল আিসফ কল
করল িক ফান ব । এর পর ২ বছর পর আবার রাত ২ টাই ফান আেস আেগর মতই না বেল কাল রােত আমার ছেল
হেয়েছ ।কথা শষ ফান ব ।এবার ৪ বছর পর না জানাল তার মেয় হেয়েছ । তারপর ১৩ বছর পর এই ফান ।এর মেধ
আিসফ ও িবেয় কেরেছ ৭ বছর হল ।আিসফ ফান টা ধের হােলা বলল ওপার থেক একটা কনা কাতর ক যটা নার বেল
উঠল আজ আিম শষ বার এর মত তামার কােছ ফান কেরিছ কারন আমার ামী কাল ঘটনাই মারা গেছ । আর তুিম হয়ত
ভাব আিম মােঝ মােঝ তামােক কন ফান কির ।কারন একটাই তুিম চেয়িছেল আিম সিু খ হই তাই আমার িজবেন যখন সেু খর
 হেয়েছ তখন ই আিম তামােক জািনেয়িছ ।িক আজেকর পর আর তামারা আমার মেধ য িসঁিড় িছল সটা শষ হেয়
গেছ তাই আর কান সখু নই আমার িজবেন আর বলার ও িকছ ু নই ।তুিম খবু ভাল থেকা ।আাহ হােফজ।
এরপর আর কখনও রাত ২ টাই আিসফ এর ফান বেজ ওেঠিন ।

