ভািসিট যাওয়ার রাায় ব ৃির কবেল পেড় গলাম। কান রকেম দৗেড় এেস একটা গাছ তলার িনেচ দাঁড়ালাম। তবু হয়ত শষ
রা হেলা না, ব ৃি বাড়ার সােথ সােথ আিমও িভজেত  করলাম। হঠাৎ খয়াল করলাম আমার উপর ব ৃি পরেছ না। তািকেয়
দিখ আমার বাসার পা িতেবশী আমার মাথায় ছাতা ধের রাখেছ। অবশ এটা আিম কান রকেমই আশা কির িন। ও আমায়
দখেলই ধু ঝগড়া কের িক এখন আমার মাথায় ছাতা ধের রাখেছ এটা কমন যন লাগেছ। আিম ঐিশর িদেক তািকেয়
রেয়িছ। তখনই ঐিশ বলল…
— ওই ডব ডব কের িক দখেছা?
— না ভাবিছ, মানষু টা কেব থেক এো ভাল হেয় গল।
— এই য রাজ আিম সব সময়ই ভাল, ধু খারাপ চােখ ভাল মানষু টা িচনেত পােরা না।
— ওই িক বলেল আমার চাখ খারাপ?
— খারাপ চাখ বেলই তা এই ভাল মেনর মেয়টােক ভুল বেু ঝা।
— আসেছ র আমার ভাল মেনর মেয়। তামােদর মেয়েদর মনটা সাইেকেলর চাকার মত, ধু ঘেু র।
— ওই রাজ খারাপ হে িক?
— ভাল হে।
— মম মেয়েদর িনেয় যখন এেতা এলািজ তাহেল একটা মেয়র ছাতার িনেচ দাঁিড়েয় আেছা কন?
ঐিশর কথার উর না িদেয় যই ছাতার িনচ থেক বিড়েয় অাসলাম তখন মেন হেলা ব ৃিটা যন আেরা বেড় গল। ওের ব ৃি
আজ মেন হে তুইও এই ঐিশর দেল। আিম আবার ছাতার িনেচ িগেয় দাঁড়ালাম। আর ঐিশ িমিট িমিট হাসেছ। তাই বললাম…
— ওই এেতা হাসার িকছ ু হয় িন। এেতা ব ৃির মােঝ একটা মেয়েক একা রেখ যেত ভয় হে। তাছাড়া তুিম আমার
িতেবিশ। যতই ঝগড়ােট হও না কন এই অসমেয় তামার পােশ দাঁড়ােনা আমার কতব।
— ও তাই বিু ঝ।
কথাটা বেলই ও জাের জাের হাসেত লাগেলা। আর আিম চপ
ু কের দাঁিড়েয় রইলাম। িকছণ
ু পের হালকা ব ৃি কমার সােথ
সােথ আিম এক দৗড়। আর ঐিশ তা হাসেছই।
.
ভািসিট আসেতই দিখ একটা াস অলেরিড িমস কের ফেলিছ। তাই দৗেড় পেরর াসটা ধরেত ােস গলাম। িক ােস
িগেয় আিম তা অবাক। ােস কান সার নই িক সবাই লখােলিখেত ব। আমােদর ােসর ছারা এেতা ভাল হেয় গল
কমন কের? নািক আিম ভুল কের অন াস েম চেল এেসিছ। তাই ভাল কের আবার ােসর নামটা দেখ িনলাম। আিম েম
ঢুেক িরয়ার পােশ িগেয় বসলাম। িরয়া হেলা আমার লিড দা। জােনর জান আর পরােনর িততা করলা। যাই হাক, ওর পােশ

বসেতই ও ওর খাতাটা আমার থেক আড়াল করেত চাইেলা। আিম তা পেু রা অবাক। িরয়া আমার থেক িক লক
ু ােনার চা
করেছ।
— ওের বাা িরয়া তুই িক তার বয়েের জন িচিঠ লখিছস র? মেন হয় আিম দখেল সমসা।
— না তেব ভািসিটেত আজ পেু রর মেধ বশাখ িনেয় কিবতা লেখ জমা দওয়ার কথা আেছ।
— মােন বঝ
ু লাম না।
— আের বাংলা িবভােগর িশকরা একটা িতেযািগতার আেয়াজন কেরেছ। িনয়ম হেলা, আজ পেু রর মােঝ বশাখ িনেয়
কিবতা িলেখ নািটশ বােড টািনেয় দওয়া। সরা ৫টা কিবতা ভািসিটর আিটেকেল বর হেব।
— বা লখেত থাক।
আিম আর কােরা লখার িডাব না কের িনেজও খাতাটা বর কের একটা িকছ ু লখা  করলাম। িক সমসা হেলা আিম ভাল
কিবতা লখেত পাির না। তবও
ু মাটােমািট চা করলাম।
এরপর কিবতা লখা শষ কের িরয়ােক সােথ িনেয়ই নািটশ বােডর িদেক এিগেয় গলাম। ওের বাা এেতা কিবতা জমা
হেয়েছ। আিম সব েলা কিবতা একটু একটু পড়েত লাগলাম। হঠাৎ একটা কিবতা বশ লাগেলা ” বাসি রং শাড়ী, খাপায়
বলী ফলু আর মেু খ হািস থাকেল বলেব ত ভালবািস। ” আিম কিবতাটা পের িনেচ লিখকার নাম খঁেু জ দিখ লখা আেছ
ঐিশকা। কিবতা পের অেনকটা আমার ইে কনার মত িকছ ু িমল পলাম। তাই আমার লখা কিবটা ওই মেয়র কিবতার িনেচ
িপন িদেয় আটেক রাখলাম।আমার কিবতাটা িছল ” হয়ত কেনা গালােপর পাপড়ী কােলা হেয় যােব তবু ভালবাসা সেতজ
থাকেব। বাসেব িক ভাল একবার? এরপর বাসায় চেল আসলাম।
.
রােত ছােদ বেস বেস িগটার বাজািলাম। হঠাৎ পােশর ছাদ থেক একটা আওয়াজ বেস আসেলা।
— কউ উপকার করেল য তােক ধনবাদ িদেত হয় সটা হয়েতা কােরা জানা নই।
পােশর ছােদ তািকেয় দিখ ঐিশ এমন একটা ভাব িনে যন আমায় দখেছই না।
— ওেক ধনবাদ।( একটু িবর হেয় বেল িদলাম)
— এমন ধনবাদ আমার লাগেব না। হ পচা ছেল।
ওর কথা েন আিম বসা থেক উেঠ দাঁড়ালাম..
— ওই রােত তামার িক লখাপড়া নই? এেতা রােত ছােদ কী?
— বাা আমার জন তামার কত িচা? যাই হাক, তামার িগটােরর আওয়ােজই তা পড়ার মড
ু টা ন হেয়েগল।
— ওই কােরা জন আমার মেন িচা নই। আর যিদ আমার িগটােরর কারেন যিদ তামার পড়া ন হয় তাহেল বশ হেয়েছ।
— ওই আমার সােথ এো ঝগড়া কেরা কন হ? একটু ভালেবেসও তা কথা বলেত পােরা।
— িকভােব কথা বলেবা?
— না িকছ ু না। এই রাজ েনা না, আজ না একটা ছেল আমার জন কিবতা লেখেছ।
— মােন?
— আের ভািসিটেত কিবতা িগেযািগতা চলেছ না। আিম একটা কিবতা লেখ নািটশ বােড িদিছ।এরপর আমার কিবতার িনেচ
একটা ছেল কিবতা লেখেছ। মেন হেলা কিবতাটা আমােকই উেশ কের লখা।
— ও তাই, আা ছেলটার কিবতাটা বেলা তা।
— বলা যােব না এটা িসেট।
— ওেক বলেতও হেব না। তামার কপােল য ছেল জটু েব না স ই িদেনই তজপাতা হেয় যােব।
— িক বলেল? তামার কপােল ইয়া মাটা হািত বউ হেব দেখ িনও।
— হ।

রাগ িদেয় আিমও ছাদ থেক চেল আসলাম আর ঐিশও চেল গল।এই মেয়টা আমার সামেন আসেলই ধু ঝগড়া কের।
.
সকাল সকালই ভািসিট চেল গলাম আর থেমই নািটশ বােড গলাম। তারপর অেনক খেু জঁ ঐিশকার লখা কিবতাটা বর
করলাম। এর িনেচই আমার কিবতাটা। আমার কিবতার িনেচ আেরকটা কিবতা দখলাম আর সটার লিখকাও ঐিশকা। তার
মােন ঐিশকা আমার কিবতার উর িদেয়েছ। আিমও ওর কিবতাটা পড়েত লাগলাম। বা বশ লখা ওর। ওর কিবতা শষ কের
আিম িনেজ একটা ছ লেখ ওর কিবতার িনেচ লািগেয় িদলাম।
এভােব িতটা িদন আমার আর ঐিশকার মােঝ কিবতা বা ছের মালা গাঁথা হেত থােক। আর আমার পােশর বািড়র ঐিশর সােথ
মাগত ঝগড়া চলেতই থােক।
আিম ভািসিটেত খাঁজার চা কির িক ঐিশকােক পাই িন। ধু ওর নােমর সােথ মােনজেম িডপাটেম দওয়া িছল। হঠাৎ
একিদন ভািসিটেত এেস নািটশ বােড নতুন কান ছ এেসেছ িক না দখেত গেল দিখ নািটশ বােডর সব কাগজ খেু ল ফলা
হেয়েছ। এর কারেন মনটাই খারাপ হেয় যায়। এরপর আর ঐিশকার সােথ কান তথ আদান দান হয় িন তেব মেন মেন ওর
জন এক কার ভাল লাগা তির হেয় িছল।
.
একিদন রােত ঘমু াি হঠাৎ অেনকটা চঁচােমিচর কারেন ঘমু টা ভে যায়। ঘমু ভােত দিখ আমােদর বসার ঘের লাইট লেছ।
মা বাবার িকছ ু হেলা িক না ভেব দৗঁেড় গলাম িক িগেয় দিখ বাবা আমােকই ডাকেত আসিছল। পের বঝ
ু েত পারলাম পােশর
বাসা থেক আওয়াজ আসেছ। তার মােন ঐিশেদর বািড় থেক। আিম আর বাবা আর দির না কের তারাতাির গলাম।
এরপর দিখ ঐিশর বাবা মাথায় অেনকটা আঘাত পেয়েছ আর অেনক রও পরেছ। আিম, বাবা আর ঐিশেদর িনচ তলার
কেয়কজন লাক িমেল ঐিশর বাবােক সদর হাসপাতােল িনেয় যাই আর ঐিশও সােথ আেস। এরপর সােথ সােথ িচিকৎসা 
হেয় যায়। িক AB পেজিটভ রের েয়াজন পের। যিদও ঐিশরও এই রের প িক ডাার িকছ ু কারেন র িনেত
চাইেলা না। এরপর র না খঁেু জ আিমই র িদেত রািজ হলাম। কারন আমারও একই রের প। যখন আমার হাত থেক
র িনিল তখন ঐিশর চাখ েলা অন রকম একটা কথা বলিছল। যন ও আমার কােছ কান কারেন মা চাে।
এরপর সারা রাত আমােদর সবার হাসপাতােলই কােট। সকাল সাের আট টা বােজ ঐিশর বাবার ান িফের। তারপর ডাােরর
সােথ কথা বেল ওনােক বাসায় িনেয় আিস। যখন একটা গাড়ীেত কের সবাই আসিছলাম তখন আমার পােশই ঐিশ বেস িছল। ও
হঠাৎ আমার হাতটা ধরেলা। আিম ওর িদেক তাকােতই বলল “সির”। আিম িকেসর জন জানেত চাওয়ায় বলল “এমিন”। তাই
আিম আর কান  কির না।
.
এরপর ায় এক সাহ কেট যায়। আর এখন ঐিশও আমার সােথ ঝগড়া কের না। আর ঐিশর ঝগড়াটা আিম খবু িমস কির
থািক।তাই বাধ হেয় আিম ঐিশেদর বাসায় যাই। ঐিশর বাবা কমন আেছ জেনও আসেবা আর ঐিশর সােথ একটু ঝগড়াও
কের আসেবা।
ঐিশেদর বাসায় কিলংেবল বাজােতই ঐিশর আু এেস দরজা খেু ল িদেলা। আমােক দেখ ওিনেতা খবু খিু শ মেু খ িভতের আসেত
বলেলন। আসেল এই থম আিম ঐিশেদর বাসায় আসলাম। এরপর আিম আেেলর সােথ দখা করেত েম গলাম।আমােক
দেখ আেলও অেনক খিু শ হেয়েছ। এরপর উনার সােথ কথা বলেত লাগলাম…
— আা আেল হঠাৎ কের এমন অবা হেয়িছল কন?
— আসেল বাবা সাের হয়ত চাপ িদিছল আর আিম ওয়াশেম যেতই িপছেল পের যাই আর িসংেয় আমার মাথাটা পের।
এরপর আর িকছ ু মেন নই।
— ও এখন কমন আেছন?
— অেনক ভাল আর েনিছ তুিম আমায় র িদেয়েছা।

— এটা আমার কতব িছল।
— তবও
ু তুিম যা করেল এটা অেনক।
— আা আেল ঐিশ কাথায়?
— ও তা ওর েমই আেছ। যাও দখা কের আেসা।
— ওেক তাহেল আিস আেল।
এরপর আিম আেেলর থেক িবদায় িনেয় পােশর েম গলাম। এটাই ঐিশর ম হেব। কারন েম ওর একটা ইয়া বড় ছিব
লাগােনা আর ঘরটাও ঘছু ােনা। িক েম ডুেক দিখ ঐিশ নই। মেন হয় ওয়াশেম গেছ। তাই আিম ওর মটা ঘেু র ঘেু র
দখেত লাগলাম। হঠাৎ চাখ পরেলা টিবেলর উপর রাখা ডায়রীটােত। যিদও কােরা ডায়রী পড়া উিচত নয় তবও
ু ডায়রী পড়ার
লাভ সামলােনা সহজ নয়। আিম ডায়রীটা খেু লই কত েলা রিন কাগজ পলাম। আর িতটাই কিবতা, আর সব চেয় বড়
কথা হেলা এই েলা আমার লখা কিবতা েলা। খবু য কের সািজেয় রেখেছ। এরপর ডায়রীটা পরেত লাগলাম। আমার
সােথ ঐিশর থম দখা হওয়া থেক কের িতটা ঝগড়া করা ও তািরখ িদেয় লেখ রেখিছ। সবটা না পরেলও শেষর
কেয়কটা প ৃা পের বঝ
ু লাম ওই হেলা ঐিশকা।আর শেষ আমােক উেশ কের লখা ” রাজ তুিম হয়ত কখেনা বঝ
ু েব না আিমই
সই ঐিশকা। যিদও নািটশ বােড কাগজ েলা খেু ল ফলা হেয় িছল তবু আিম এই েলা আিম খঁেু জ বার কির। কখেনা তামায়
মেনর কথা েলা না বলেত পারেলও এই কাগজ েলা আমার কােছ তালা থাকেব। ”
আিম ডায়রীটা পের চমেকই গলাম। এমন একটা অনভ
ু িূ ত আমার জন অেপা করিছল ভাবেতও পাির িন।
আিম ডায়রীটা আেগর জায়গায় রেখ ওর জন অেপা করেত থািক। একটু পর ঐিশ ওয়াশম থেক বর হয়। িক আমােক
ওর েম দেখ ও তা পেু রা অবাক। ও িকছইু বলেছ না। তখন আিমই বললাম…
— এেতা অবাক হওয়ার িকছ ু হয় িন। অেনক িদন ধের তামার সােথ ঝগরা হয় না তাই ঝগরা করেত এেসিছ।
— মােন?
— না িকছ ু না। আিম চেল যাি, এমিন তামার সােথ একটু দখা কের গলাম। আেল কমন আেছ এটাই দখেত এেস
িছলাম।
ঐিশ আর আমায় িকছইু বেল িন। আিম চপ
ু চাপ চেল আসলাম। যাক অসমেয় ওেদর বাসায় যাওয়ােত আমার অেনক লাভ
হেয়েছ। আিম আমার ছময়ী ঐিশকােক িফের পেয়িছ আর কউ একজনেক আমায় এো ভালবােস সটাও বঝ
ু েত পারলাম।
.
একিদন িবকােল ছােদ এেস আিম আমার গাছ েলােক পািন িদিলাম আর ঐিশর অেপা করেত িছলাম। যখন থেক জানেত
পেরিছ ঐিশ আমায় ভালবােস তখন থেক বার বার ওের দখেত ইা কের। অবশ আমার তাকােনার কারেন কেয়কবার ধরা
খেত খেত বঁেচ িগেয় িছলাম।
হঠাৎ খয়াল কের ঐিশও ছােদ এেসেছ আর ও আকােশ ঘিু ড় দখেছ। ইা করেছ আেগর মত ঐিশ আমার সােথ আেগ কথা
বলক
ু িক মডােমর তা আজকাল খবু ভাব বেড় গিেছ। তাই বাধ হেয় আিমই ডাক িদলাম…
— এই য ঝগরােট মিহলা পেয়লা বশােখর েভা।
— ওই ফািজল আিম মিহলা হলাম কেব? আর বশাখ তা কাল থেক তাই এখন অযথা েভা জািনেয় লাভ িক?
— কথায় আেছ মেয়েদর কুিড় মােনই বিু ড়। তাই সই িদক থেক খয়াল করেল তুিম মিহলা আর বশােখর টা আিম একটু
আেগই করলাম।
— বঝ
ু লাম তামার ঝগরা করার মড
ু আেছ।
— তামার জন এই মড
ু সব সময়ই আেছ।
— ওই একদম এমন ঘিু রেয় কথা বলেব না।
— কন?

— বঝ
ু েব না। পচা ছেল একটা।
— আিম পচা তাই তা এো মেয় আমার িপছেন ঘেু র আর যিদ একটু ভাল হতাম তাহেল জািন কত মেয় আমার িপছেন
ঘরু েতা।
— মম তুিম তা রািমও।
— মম জােনা কাল আিম কত কত মেয়র সােথ মলায় ঘরু েবা?
— কো কো মেয় গা?
–আেছ আেছ অেনেকই আেছ।
— মম কােরার লস ছেল একটা। আর আমায় এইসব বলেছা কেনা?
মেু খটা বািকেয় চেল যাে। ইশশ কো য িকউিট লাগেছ। তখন আিমই আবার ডাক িদলাম…
— এই য ঝগরােট মানষু ।
— আবার িক হেলা?
— কাল পারেল একটু শাড়ী পের চােখ কাজল িদেয়া তা।
— বেয়ই গেছ যাও তুিম ওই কো কো মেয়র িনেয় ঘেু রা।
আমার কথা না েনই দৗঁেড় চেল গল। এই মেয়েক আিম মােঝ মােঝ বঝ
ু েতই পাির না। একবার মেন হয় ও আমায়
ভালবােস। আেরকবার মেন হয় আিম ওর জােনর শমন।
.
সকােল ঘমু থেক উেঠই চাির িদেক গােনর আওয়াজ নেত পলাম। আিম আজ একটু দির কেরই ঘমু থেক উঠলাম।
বলকিনেত এেস দিখ ছাট ছাট ছেল মেয়টা বশােখর নতুন জামা কাপড় পের ঘরু েতও  কের িদেয়েছ। আর বট তলায়
হয়ত এতেন অেনক লােকর সমাগম হেয়েছ।
এই িদেক ঐিশর কান কার খবর নই। ও িক সিত সিতই সাজেব না নািক সাজেব। যাই হাক, আিম শ হেয় নতুন পাাবী
পের মা বাবার সােথ দখা কের ঐিশেদর বাসার িদেক গলাম। ওেদর বাসায় আসেতই আেল আর আি আমায় দেখ খবু খিু শ
হেলা। আিম ধু ঐিশেক খজ
ু ঁেত লাগলাম। তারপর আিেক বললাম, ঐিশ কাথায়? ওিন বলল, েমই তা আেছ। আিম ঐিশর
েমর িদেক যেত দিখ ঐিশ আয়নার সামেন দািড়েয় চল
ু িঠক করেছ। আমােক দেখ অবাক না হেয় ভংিচ কাটেলা। আিম
িনেজই ওের দেখ পেু রা অবাক। বাসি রংেয়র শাড়ী,হালকা গয়না, চােখ কাজেল পেু রা মায়বী লাগেছ। তখন ঐিশর ডােক
আমার ম কাটেলা…
— এই য িমার এমন কের িক দখেছা হ?
— না িকছ ু না। তুিম না বলেল সাজেব না।
— মম কন সেজিছ বেল িক কান দাষ কেরিছ?
— আের না। আিম তা এখন আমার এো এো িজ এেফর সােথ ঘরু েত যােবা।
— ( ও িকছ ু বলল না)
আিম ওর কথার জন অেপা করিছলাম। িক ও চপ
ু কের একটু পের বলল ” ওেক যাও। ”
আিম আর িকছ ু না বেল চপ
ু চাপ ওর বাসা থেক বিড়েয় আসলাম।
এরপর সারা িদন বুেদর সােথ আা আর মািেত কািটেয় দই। িবকােলর িদেক মলায় বুেদর সােথ অাা িদিলাম।
হঠাৎ একটা ফসু কার দাকােনর িদেক আমার চােখ গল। ওই খােন একটা কাপলেক দখলাম একজন আেরকজনেক খাওয়াই
িদে। বা বশ লাগেলা। আর ওেদর দেখ ঐিশর চহারাটা আমার মেন পরেলা। আিম দৗেড় বাসায় চেল আসলাম।
বাসায় এেসই আিম আেগ ঐিশেদর বাসায় গলাম। ওেদর বাসায় িগেয় িন ঐিশ নািক সকাল থেক ধু ধু কাা করেছ আর
কাউেক িকছ ু বলেছও না। তারপর আিম ঐিশর েম িগেয় দিখ সকােল যই শাড়ীটা পের িছল ওই শাড়ীটা পেরই আেছ তেব

শাড়ীটাও এেলােমেলা হেয় গেছ। আর চােখর কাজল েলা চােখর জেল ভেসঁ গেছ। আিম চপ
ু চাপ ওর পােশ িগেয় বসলাম
আর বললাম…
— কাা িক শষ হেয়েছ নািক আেরকটু কাা করেব?
— আমার কাায় কার িক যায় আেস?
— তাও তা কথা।
— মম তামার এো এো গালেের সােথ ঘরু া শষ হেয়েছ।
— না আেরা একজন বািক আেছ।
— তাহেল তারাতাির যাও। ও হয়ত অেপা কের।
বেলই আমায় ধাা িদেলা যাওয়ার জন আর কাা চলেছই।
— যােবা তা িক িয় মানষু টা যিদ এইভােব কােদঁ তাহেল তােক িক িনেয় যাওয়া যায়?
— ( চপ
ু কের আেছ)
ঐিশ মাথায় বলীফলু আর গালাপ িদেয় সকােল খাপা কের িছল। আিম ওই খাপা থেক গালাপটা খেু ল িনলাম আর ওর
সামেন হাটু ঘেড় বসলাম।
— হয়ত কেনা গালােপর পাপড়ী কােলা হেয় যােব তবু ভালবাসা সেতজ থাকেব। বাসেব িক ভাল একবার? (এই ছটা আিম
ওই নািটশ বােড লািগেয় িছলাম)
ঐিশ আমার িদেক তািকেয় রেয়েছ আর ওর বঝ
ু েত বািক রইেলা না আিম সব জািন। ও আমার হাত থেক গালাপটা িনেয়
িনেলা। তখন আিম বললাম..
— কাাটা এবার কিমেয় একটু ভাল কের সেজঁ নাও না। নয়ত মলায় অন মেয়র উপর াশ খেত পাির।
— খনু ও কের ফলেত পাির অন কাউেক পছ করেল।
তারপর ঐিশ ওয়াশেম চেল গল আর আিম ওর অেপা করেত লাগলাম। মেয়টা ঝগরােট আর পাগলী হেত পাের তেব ওর
মত কের কউ হয়ত আমায় ভালবাসেত পারেব

