আকাশঃ িক র জানু মন খারাপ কন??
আিখঃ তুই আমােক আর জানু ডাকিব না।
আকাশঃ ওহ এই জই মন খারাপ কেরিছস নািক??
আিখঃ,,,,
আকাশঃ িক হয়েছ বলিব তা??
আিখঃ,,,

আকাশঃ এই আিখ তুই এই ভােব গামরা মিু খ কের থাকেল আমার একদম ভােলা লােগ না,,
আিখঃ তুই এখান থেক জািব নািক আিমই চেল জােবা???
আকাশঃ অেক আিমই যাি,, িক বলেতা তার িক হয়েছ??
আিখঃিকছ ু হয়িন,,এবার এখান থেক যা,,
আকাশঃ বলিব না আমােক??
আিখঃ উফ বললাম তা আমার িকছ ু হয়িন,,।
আকাশঃঅেক অেক,, িক য কির খবু problem এ আিছ,, এ আিখ যািনস একটা problem এ পেরিছ।
আিখঃ িক,
আকাশঃ কাল রােত fb ত এক লাক আমােক মেসজ কেরেছ,,

আিখঃ তা আিম িক করব,জা তা তুই িবর কিরস না।
আকাশঃ আের শান না,,
আিখঃ িক??
আকাশঃ য আমােক মেসজ কেরেছ তার নাম, মরম রানা,, আা কবর থেক িক কও ফসবক
ু চালাই??
আিখঃ হা হা হা হা হা,,তুই না পািরস ও বেট,তার জন একটু গামরা মিু খ হেয়ও থাকেত পাির না।
আকাশঃ িহ িহ িহ িহ,,
আকােশর আর আিখর বু অেনক িদেনর,,তারা জেন এিক ােস পেড়,, আকাশ আিখর মন খারাপ দখেলই, এটা অটা বেল
হাসােয় মনটা ভেলা কের দই,, আকাশ আর আিখর মােঝ মােঝ ঝগড়া ও লেগ জায় তামল
ু ঝগড়া,, ২-৩ ঘা জন চপ
ু কও
কােরা সােথ কথা বেল না। িক আকাশ ইা কেরই আিখেক রািগেয় িনেতা,, পের আবার আকাশ এটা ওটা বাহানাতা কের
আিখর সােথ কথা বলেত জেতা,, িক আিখ তা খবু রািগ আর অিভমািন,,একবার রেগ গেল খবু সহেজ কথা বলেত চাইেতা
না। আর আকাশ ও িনল আিখর সােথ কথা বলার জো িপচু লেগ থাকেতা,,
আকাশঃ এই আিখ তার তার মাথার পছেন িবু।
আিখঃ ওওঅঅঅঅ,,,,
আকাশঃ দাড়া দাড়া আিম ফেল িদি িবু।
আিখঃ আওওও তারাতাির দ,,
আকাশঃ হা হা হা হা,,,
আিখঃ িক হেলা,,,???
আকাশঃ িবু তা নাইের।
আিখঃ তারমােন তুই,,,,তােব র,,,,দাড়া দখাি মজা,,
আকাশঃ উফ,মািরস কন?? লাগেছ তা।
আিখঃ লাগেব ই তা এমন করিল কেনা?
আকাশঃ তুই আমার সােথ কথা বলিছিল না তাই,,এই পিত বর করলাম,তুই তা জািনস তার সােথ কথা না বেল থাকেত পাির
না।
আিখঃ ঝগড়া করার সময় স থােক না??

আকাশঃ িহ িহ িহ,তােক রাগােত য মজা লােগ,,
আিখঃেতার মজার ি িকলাই,, র,, আমােক রািগেয় মজা লাস ম??
আকাশঃ উফ কাল গেলা কাল গেলা ছার ছার,,,
আিখঃ বল আর ঝগড়া করিব??
আকাশঃ না না,,,
আিখঃ, হা হা হা
good boy এই ভােবই আকাশ আর আিখর বু চলেত থােক,,, িক আকাশ এই বু সক টােতই সীমাব িছেলা
না।আকােশর মন জেু র ধু আিখর অি,, িক আিখ তা যােনই না। আসেল আকােশর তমন কেনা বু বা বািব নাই,, িক
আিখর অেনক অেনক বু,, আকাশ ও তােদর মেধ একজন,িক তােদর থেক আকাশ একটু আলাদা। আকাশ আিখেক খবু
ভালবােস, আিখেক অেনক ইংিগত কের বাঝানর চা কের,,িক কােনা কাজ হয় িন।
আকাশঃ এই আিখ আিম তার বর,
আিখঃ িক? িক বলিল???????
আকাশঃ না মােন তার বর িক আিম িঠক কের িদেবা।
আিখঃ লাগেব না। আিম িনেজই িঠক করেবা।
আকাশঃ সিত??
আিখঃ িক মেন হয়???
আকাশঃ আা আমােক কমন লােগ তার???
আিখঃ জক
ু ার জক
ু ার,,হা হা হা।
আকাশঃ িহ িহ িহ িহ। একটা কথা িক জািনস,এই জক
ু ােরর মেতা তােক কও ভােলাবাে পারেব না র,
আিখঃ এহ এই আকাশ তার মাথা িঠক আেছ তা???
আকাশঃ িহ িহ িহ িহ,,
আিখঃ িক হেলা,তুই পাগল হেয় গিল নািক???
আকাশঃআিম তা পাগলই,তার পাগল।

আিখঃফালতু কথা বিলস না!
আকাশঃ সিত আিম ফালতু বলিছ না।
আিখঃ ফালতু কথা রাখ।কথা হে কাল ক আমার birthday,,কালেক সার পর পািট আেছ,চেল আিসস।
আকাশঃম,
আিখঃbye.
আকাশ একরাস ক িনেয় বাসায় িফরেতই তার মা আকাশ ক জিরেয় ধের কাা  কেরিদেলা,আকাশ িকছইু বঝ
ু েত পারেছ
না,,মা কাা করেছ কন??? কাা করেবা তা আিম,আিখ আমােক বেু ঝ না কন??
িক মা কন? কাা করেতেছ,,
আকাশঃমা িক হেয়েছ বেলা?
মাঃেতােক হারােত িদেবা না।
আকাশঃ আা মা আিম হািরেয় যােবা ক বেলেছ???
মাঃ ডাার িক আেযবােজ কথা বলেছ,,
আকাশঃিক য বেলা মা,,
মাঃ তুই আমােদর ছেড় কথাও জেত পারিব না।
আকাশঃ মা,, আেগ কাা থামাও তা, মা আিম খবু ভােলা আিছ।
িকছ ু িদন আেগ আকাশ খবু অসু হেয়িছল,,, কেনা ওষেু ধ িকছেতই
ু কাজ হিেলা না,, ভােলা ডাােরর কােছ িগেয় িবিভ
ধরেনর পরীা কের আেসেছ,,,, তারপর িকছ ু ওষদু খেত িকছ ু টা ভােলা হেয়িছল, িরেপাট টা আকােসর মােয়র হােত পাবার পর
থেকই কাা কেরই চলেছ, কারন আকােশর কানসার, বিশ িদন বাঁচেব না,,
এটা জানার পর আকােসর মােয়র পােয়র িনেচর মািট সের গেছ,,আকাশ ক পেয়িছেলা ১০ বছর ধের আাহর কােছ কাা কের
চেয় চেয়,, তাও ছেলটা হািরেয় যােব,, আকােশর বাবা তা বাকশি হািরেয়ই ফেলেছ ায়,, িক আকাশ এই িবষেয় িকছইু
জােন না ,, রােত আিখেক ভাবেত ভাবেত ঘিু মেয় গেলা,,, সকাল থেকই ভাবেছ আিখর birthday ত িক িগফট দয়া
জায়,,, সার পের িকছ ু িগফট িনেয় রওনা িদেলা আিখেদর বাসার িদেক,, বাসাই অেনক লাক, অেনক আেয়াজন সবাই,খবু
হাসাহািস করেতেছ,,, আিখ আকাশ ক দেখ খবু খিু সই হেলা,, আজ আিখর মেু খ খবু হািস,, আকাশ একিদেত তািকেয় আেছ,,,
আর ভাবেছ,,আজ আিখর মন টা খবু ভােলা এটা আকােশর সেু যাগ,, াপজ করার,,, আকােশর মেনর মেধ খবু ক হে।
আকাশ ভাবেছ আজেকই াপজ করেব,তােত যা হবার হেব,,
আকাশঃ এই আিখ,( ভেয়)

আিখঃিক??
আকাশঃ I love u
আিখঃ তুই আসেলই পাগল হেয় গিছস
আকাশঃ হা আিম পাগল,,( চিচেয়)
আিখঃ আে বল সবাই নেছ তা,,
আকাশঃ আিম তােক ভােলাবািস এটা সবাইেকই জানােত চাই,,I love u akhi,(চিচেয়)
আিখঃএকটা থাড় িদেয় চেলেগেলা,
আকাশঃ খবু ক িনেয় বাসা চেল আেস।,
হঠাৎ নেত পেলা, তার মা বাবা িক জন বেল কাা করেতেছ,একটু ভােলা কের নার জন এিগেয় জােতই জা নেলা, আকাশ
িনেজই ভাবেছ আিম আর বিসিদন বাঁ◌ঁচেবা না??? ভাবেতই েচাখ জেল ভের জায়, আকাশ আজ বঝ
ু েত পারেলা কাার
কারন,, আকাশ তবও
ু খবু হািসখিু সেতই থােক,,ভােব য ওর িকছইু হয়িন, পেরর িদন কেলেজ িগেয় আিখর মনটা ভােলাই হাসা
হািস করেতেছ,আকাস সারারাত কাা কের চাখফিু লেয় ফেলেছ,,আিখ আকাশেক দেখ ডাকিদেলা িকের তার এ িক অবা,??
িক হেয়েছ?? আর ম সির কালেকর জন, দখ আিম তােক মারেত চাইিন িক খবু
আকাশঃ রাগ হয়িছেলা তায়েতা িহ িহ িহ িহ,
আিখঃ ম, হা হা হা হা,,আা তার চাখ ফেু লেছ কন?? কাা কেরিছস??
আকাশঃ সিই আমার চাখ ফূেলেছ???
আিখঃ ম,খবু
আকাশঃ আর বিলস না কালেক চােখ িক জন ঢুেকঁিছেলা,, চাখ ডেলিছলাম তা তাই ফেু লেছ,,
আিখঃoh,
আকাশঃ আা বলিল না তা আমার দয়া িগফট কমন?
আিখঃ সিই তুলনা হয়না।,,,সব থেক সরা িগফট,,
আকাশঃ thanks
আিখঃwelcom
িকছ ু িদন এইভােবই চলিছেলা,, আিখ িকছ ু পিরবতন দখেত পেলা,আকাশ আর আেগত মত হােস না,বিশ সময়, একা একাই

বেস থােক,,আর কমন জািন সিু কেয় জাে,চােখর িনেচ কমন জািন কােলা দাগ পের গেছ,, আিখ ও খবু িবর হয়,আকাশ
আর কন আেগর মেতা ঝগড়া কের না??কন আর আেগই মেতা কথা বেল না? আিখর ও ভােলালাগার একমা কারন সই
আকাস ই িছল,িক বঝ
ু েত পারেতা না,,এখন িঠক বঝ
ু েত পাের আকাশ তার মেন কেতাখািন জাইগা জেু র আেছই। একিদন
বেলই ফলেলা িকের আকাশ তুই এমন হেয় যািস কন??
আকাশঃ কমন?
আিখঃ এইেয,, আমার সােথ আর আেগর মত কথা বিলস না, আমার মন খারাপ থাকেল তুই আর ভালকের িদস না, আমার সােথ
আর ঝগড়া কিরস না,, িক কন??? এই কথা েলা েন আকােশর েচাখ জেল ভের গেলা.
আিখঃএই আকাশ িক হেলা তার?? আকাশ চেল যাে,,
আিখঃ এই আকাশ িক হইেছ তার?? বেল জা,, িজ, আকাশ বাসায় চেল আসেলা। আিখ তার জীবেন এই থম আকােশর
চােখ জল দখেলা,,, আকাশ কাা করেত পাের?? িক িক ভােব? আিখ ভাবেছ এই ছেল ক এেতা বকা িদই, তােত ও মন
খারাপ তা দূের থাক,ও িকছইু মেনই কের না।
িক আকােশর ভােখ জল দখলাম আজ, িক হেয়েছ ছেলটার?? আিখর মেন কমন জািন অশাি লাগেছ,, আকােশর িক
হেয়েছ,,আকাশ ক কল কের িক ফান অফ,, পেরর িদন আকাশ কেলেজ আিস িন,,আকাশ ক না পেয়ই মন খারাপ কের চেল
আেস আিখ,, আকাশ ক আর বাসা থেক বর হেত দই না মা বাবা, সাড়া িদন বাসােত আকােশর আর ভােলা লােগ না,, এই
িদেক আিখর মেন অশাি, আকাশ কেয়কিদন কেলেজ আেস না,আিখও খবু ক পেত থােক,,আকাশ কমন? ফান টাও অফ
কের রাখেছ,, এই ভােব িকছ ু িদন কেট গেলা,আিখ আকােশর দখা না পাওয়ােত ায় পাগেলর মত অবা,, আকােশর বাসার
িঠকানাও জানা নাই, আজ আিখর প ৃিথবীটা কমন জািন অকার হেয় আসেছ? আিখ িনেজও বঝ
ু েত পারেছ না, তার এমন কেনা
লাগেছ?? আিখ ভাবেছ আকােশর জন আমার এমন লাগেছ কন?? আিম িক আকাশ ক ভালেবেসেফেলিছ??
এটা সটা ভেবই ঘিু মেয় গেলা আিখ, সকােল ঘমু ভাংেলা কােকর ডােক, েমই সামেন কৃচড়
ু া গােছর ডােল একটা বড় কাক
কমন জািন অুত ভােব ডাকেছ,, চারপাস টা কমন জন িন,, আিখ কমন জািন মেনর মধ শূন িবরাজ করেতেছ,, আিখ
খবু িচা করেত থােক,, আমার এমন কন লাগেছ?? কেয়কিদন ধের এমন কন িফল করেতিছ,,,নািক আকােশর িকছ ু হেয়েছ??
কথাটা ভাবেতই চােখর কােন আপনা আপিনই জল চেল আসেলা, আিখ আর থাকেত পারেলা না,,,আকােশর বাসার িঠকানা
যাগার কের,,, আকাশেদর বাসায় গেলা,, বাসায় এেতা লাকজন কন??এটা আকােশর বাসা তা,,
আিখঃএইেয ভাই এইটা িক আকাশেদর বাসা?? ম।
আিখঃ এেতা লাক কন?? ভেতাের িগেয় দেখন।
আিখ ভেতাের িগেয় দখেলা সবাই িন, আর একটু ভেতাের জেতই দখেলা কাফেন জরােনা একটা লাস,, দেখই আিখ
চমেক গেলা,,, কােছ িগেয় কাফন টা মখু থেক সরােতই আিখ মািটেত লেু ট পরেলা,, আিখ আকাশ ক ধের কাা কের, এই
আকাশ তার িক হেয়েছ,, দখ আিম এেসিছ,, দখ তার জািন এেসেছ ,,, এই আকাশ তুই আমােক ছেড় জেত পািরস না, তুই
আমােক ভালবািসস না,, তুই আমােক ভালবাসেল এই ভােব ছের জেত পারিতস না। আিমও য তােক ভালবািসের,আিম
তােক ছাড়া থাকেত পারব না।,

আকােশর মা আিখেক িনেয় আকােশর েম িনেয় গেলা,আকাশ একটা ডায়ির িদেলা তােত িকছ ু িলখা িছেলা, আমার িয় আিখ
আিম তােক এেতা টাই ভােলাবািসিছ য তুই অ ছেলেদর সােথ কথা বলেলই আমার খবু ক হেতা,তুই আমােক বঝ
ু িতস না
কন??আমার মেতা কের তােক কও ভােলাবাসেত পারেব না, জািনস আিখ, আিম যিদ জামতাম আিম বিস িদন বাচবনা
তাহেল তােক আমার মেনর কথা জানাতাম না,িহ িহ িহ,িক করেবা বল,খবু ছটফট করেতিছল মন টা, তাই বেলই িদলাম,, আর
তার জাবাব পলাম িমি একটা থাড় িহ িহ িহ,খবু িমি িছল,,আর ম তুই এই জক
ু ার ক মা কের িদস,আর শান না না
একেদাম কাা করিব না, তুই তা জািনস তুই মন খারাপ করেলই আিম ক পায়,, আর কাা করেল তা আিম খবু খবু খবু ক
পায়,,,
ভালভােব লখাপড়া করিব কমন? আর ভালথািকস, ইিত জক
ু ার,, আিখ সিদন থেক আর কােরা সােথ কথা বেল না,আিখও
িন হেয় গেছ,, আিখ এেতা টাই ক পেয়েছ য তার ইন অি পৗেছ গেছ, মেনর আেবগ অনভ
ু িু ত, সব শষ হেয়েগেছ,
একটা অকার েমর এক কােন সবসময় বেস থােক,আর মােঝ মােঝ আকাশ বেল কাা কের,,,,আিখর অপূণ ভালবাসার
জীবন এই ভােবই চলেত থােক
সমা

