দবেতাষ দাশ
পালােরর কােচর দরজা ঠেল বেরায় অিনিতা। বাইের থইথই করেছ জাৎা। সামান -পা হঁেটই িরা া। ওই
অবসেরই চাঁেদর আেলা লাফ দয় অিনিতার িপেঠ। সদ মাসাজ করা মস ৃণ িপেঠ থাকেত পাের না স আেলা। িপছেল যায়।
িগেয় পেড় ব-রকমাির ােসর সামেন দাঁিড়েয় লতািন করা িতনিট ছেলর গােয়। তারা লািফেয় ওেঠ।
অেনকটা-কাটা াউজ। চওড়া িপেঠর বড় অংশ অনাব ৃত। তারা ঁেক নয় অিনিতার িপঠ। চাটেত চায়। পাের না। অিনিতা
িরায় উেঠ পেড়।
িরা এখন মাটর-চািলত। আেগর মেতাই রাগা-কািঠ িরার খাঁচা, িরাওয়ালাও তাই, কবল একিট মাটর বেসেছ। পা-তুেল
অুত ভিেত বেস থােক চালক, শাঁ শাঁ কের এিগেয় যায় িরা। অিনিতা খয়াল কের পছেন বাইেক িতনজন। ওরা িপছ ু
িনেয়েছ। আঁচল টােন অিনিতা। িপঠ ঢােক। বাগ থেক বার কের ফান। আজ রাববার। রাাঘাট কমন ফাঁকা ফাঁকা। দশটা
বাজেত দশ।
সই কখন ঢুেকেছ পালাের! পৗেন সাতটা! এত িভড়। তাছাড়া আজ অেনক িকছ ু করাবার িছল। ওয়াইন ফিসয়াল।  ািকং।
টান িরমভ
ু াল। মেু খ-হােত-গলায়। িপেঠ। এটা আেগ করত না। পালােরর মেয়টাই একিদন বলল, িদিদ এবার থেক টান
িরমভ
ু কের দব আপনােক, দখেবন জা কােক বেল! থমবােরই ফল এল হােতনােত। য-সয় মখু তুেলই চাইত না,
সাহােও ঘিু মেয় পড়ত পাশ িফের, নজর এড়াল না তারও। কী বাপার অিন, চকচক করছ! ামার বেড় গল য!
এেলােমেলা হাওয়া আর জাৎা কেট এিগেয় চেল মাটর-িরা। সামেনই ম মাঠ। ফটু বল খলা হয়। মােঠর ডানিদক িদেয়
রাা। এিদকটা নশান। মাঠ পিরেয় বশ খািনকটা ফাঁকা জায়গা। ’িদেক ঝাপঝাড়। ম এক পক
ু
ু ু র। েটা িবশাল তঁতল
গাছ। িকছটাু পথ পিরেয় তারপর ওেদর কমেের বাউাির । আকু। কমেের কাছাকািছ পৗঁেছ গেল ভয় নই।
অেনকেলা দাকান আেছ।
িক এখনও বশ খািনকটা যেত হেব। মাটর-িরা হেলও সময় নহাৎ কম লাগেব না! পেটর ভতরটা কমন ড়ড় কের।
ফােন সয়েক ধরেত চায়। উফ, ফান ব। ইংিলশ িিময়ার িলগ দখেছ। আজ িনয়ই মানেচার ইউনাইেটেডর খলা
আেছ। অথবা ইউ িটউেব িসেনমা দখেছ। ছিটর
ু িদন এভােবই কাটায়।
ফয়ািরর গাড়া। বাতােস হালকা শীত। অিনিতা িশরিশিরেয় ওেঠ। াকৃিতক কারেণ যতটা, তার থেকও বিশ

মাটরবাইকটার সরব উপিিতেত।
খলার মাঠ বাঁেয় রেখ এিগেয় যায় িরা।
‘ভাই, একটু জাের চালাও না!’
‘এ তা বাটািরর িরকা বৗিদ! জােরই তা যাি। যখন পা-িরকা িছল, এত ইিড িছল না!’
ঘাড়টা আলেতা ঘারায় অিনিতা। ায় পােশ পােশই আসেছ বাইকটা। পােশর ােটর িমদােক ফান করেব?
ফান করার আেগই বাইকটা িরােক টপকায়। চেল আেস সামেন। ছেলেলা হােস। দেখ ঘাড় ঘিু রেয়। অিনিতা ফান কােন
িদেয়ই থােক। ফান খালা আেছ জানেল, হয়ত ’বার ভাবেব। অবশ আজকাল কউই কানও িকছ ু ঘটােনার আেগ, ভােব বেল
মেন হয় না। ফান কােন িদেয়ই অিনিতার চাখ তী। গিতিবিধ নজর কের ছেলেলার।
িরাওয়ালাটা িলকিলেক। সামান বাধা িদেত পারেব িকনা সেহ! অবশ িতনজন মস
ু েকা জায়ােনর সে পারেবই বা কী কের!
বাটা এক ভিেত বেস আেছ পা-টা তুেল! িরাটা ত চািলেয় তােক িবপ
ু করার কানও ইে িক ওর আেছ?
‘আের ভাই একটু জাের চালাও না!’
কােন ফান িনেয়ই বেল অিনিতা। যতটা গলা উঁিচেয় বলেত চেয়িছল, পাের না। অুত ফাসফােস একটা আওয়াজ বেরায়।
িরাচালক হােস। খাক-খাক। ওর হািসেত অিভসি দেখ অিনিতা। কী বাপার! এই বাটাও জিড়ত নয় তা! ইে কের
আে চািলেয় সিু বেধ কের িদে জােনায়ারেলার! মহু েত
ু কের িচৎকার কের অিনিতা।
ূ গলা খাঁকাির িদেয়,  ক ম
‘জাের চালােত বলিছ না তামােক! হাসছ য!’
‘সবার একটা কাপািসিট আেছ বৗিদ, এ িক আর িহেরা হা নািক!’
আবার হােস চালক। সামেনর বাইকটা জাের বিরেয় যায়। িকছটাু দম নয় অিনিতা। চেল গল িক ওরা? ওর িচৎকার নেত
পেয়েছ তাহেল? পিরেয় যায় আেলা-আঁধাির খলার মাঠ। চারপােশ এবার বেু না ঝাপ-ঝাড়। রাায় আেলা আেছ। িটমিটেম।
’একিদেনর মেধই মািঘ পূিণমা। আকােশ ফািটেয় চাঁদ।  জাৎা, পল
ু িকত যািমনী। গােয় কানও পল
ু ক জােগ না
অিনিতার। পেটর ভতেরর মাচড়ািনটা যিদও সামান কেমেছ। আঁচেলর ডগা িদেয় মখু টা মেু ছ নয়। এই হালকা িশরিশের
আবহাওয়ায় কমন ঘেম-নেয় উেঠেছ স!
টান িরমভ
ু আজ না-করােলই হত! ঘাখােনক আেগই হেয় যত তাহেল! তখন িক আর এত িনঝুম িছল চারপাশ। ন’টা আর
দশটায়, মফেল বশ তফাৎ। পালােরর মেয়টা এমন জার করল, বেস যেতই হল। শীত গল সদ, এখনই নািক টানিরমভ
ু াল বিশ দরকার। শীেত আমরা ছাতা ববহার কির না, তাই টান বিশ পেড়। িপেঠ তা সবার আেগ করেত হেব। ওই
খালা জায়গােতই তা রাদ লােগ বিশ। মেয়টা এইসব ভুজংু ভাজংু িদেয় বিসেয় িদল তােক। ই তখন ঘিড়টা যিদ একবার
দখত! সয়েক বলেত পারত ুটার িনেয় একবার আসেত। সেয়র কথা আবার মাথায় আসেতই অসব রাগ হয়। আা
আেল এই লাকটার, রাত দশটা বােজ, বউ িফরেছ না, কানও তাপ-উাপ নই!

দূর থেক দখা যাে তঁতেু লর ঝাঁকড়া ছায়া। ভূেতর মেতা দায়মান। পক
ু তলা
ু ু েরর পাশ িদেয় এেগায় িরা। এরপর তঁতল
পিরেয় গেলই ধেড় াণ আসেব। জয় বাবা লাকনাথ! ডানহােতর তজিনটা বার িতেনক কপােল ঠকায়।
িক পক
ু তলার
ু ু র পেরােতই িরাচালক ক কেষ। কাঁ-আ-আ-চ। দাঁিড়েয় যায় িরা। দাঁড় করােত বাধ হয় চালক। তঁতল
সামান আেগ, রাার ওপর দাঁিড়েয় আেছ সই বাইকটা। বাইক থেক নেম িতনেট ছেলই আটেকেছ পথ।
িবািরত চােখ ওেদর িদেক চেয় থােক অিনিতা। িচৎকার করেতও ভুেল গেছ স। অবশ িচৎকার কেরও কী লাভ! এই
তােট কানও জনমিনিষ নই।
তঁতল
ু তলা পিরেয় িকছটাু যেত হেব, তারপর আকু কমেের পাঁিচল। মূল ফটক আরও িকছটাু দূের। িরাচালকেক
ভািগেয় তােক মখু চেপ বাইেক তুেল িনেলই হল, িনল তঁতল
ু গাছেজাড়া ছাড়া কউ সাী থাকেব না! িনেজেক িফের পায়
অিন। াণপেণ িচৎকার কের ওেঠ। বাঁচাও! বাঁচাও! িক ভীত,  ক সাড়া দয় না। ফাসফােস একটা আওয়াজ বেরায়।
হেস ওেঠ ছেলেলা।
একটা ছেল এিগেয় আেস।
‘মািচস আেছ কাকা?’
‘আেছ।’
পেকট থেক একটা দশলাই বা এিগেয় দয় চালক। ছেলটা একটা কািঠ বার কের িসগােরট ধরায়। ভুরভুর কের ধাঁয়া
ছােড়। জাৎা এেস ধইু েয় িদে অিনিতােক। চাখ িদেয় চােট তােক ছেলটা। তারপর ডানিদেকর বক
ু টা কামেড় িকছটাু
খেয় নয়। উ থেক খবু েল তুেল নয় বশ খািনকটা মাংস। একটু দূের বাইেকর কােছ দাঁিড়েয় অন ছেল েটা হােস।
শষ-মােঘর হাওয়ায় তঁতল
ু পাতার মেতা িতরিতর কের কাঁপেত থােক অিনিতা। িঘনিঘন কের ওেঠ গাটা শরীর। বিম পায়
তার।
‘চেলা হেটা! জায়গা দাও!’
িরাচালক চািব ঘিু রেয় বগবান কের বাহন। বাইকটা চালু কের ভটভিটেয় চেল যায় ছেলেলাও।
ফান বােজ। সয়। ফান ধের না অিনিতা। কেট দয়।
কমেের ম ফটেকর সামেন অিনিতােক নািমেয় িরাচালক বেল, ‘বৗিদ খবু ভয় পেয়িছেলন, না? ওেদর িচিন আিম।
আমােকও চেন ওরা। রড আেছ আমার গািড়েত। বিশ টাাইমাাই দখেল মাথা চালা কের িদতাম না!’
মখু িদেয় শ বেরায় না অিনিতার। ভাড়া চিু কেয় ায়-ছেট
ু ঢুেক যায় কমেের অের। পা টেন-টেন ওেঠ িতনতলায়।
বল বাজায়। িতনবার বাজােনার পর দরজা খােল সয়। ঘের ঢুেক ড়মিু ড়েয়। কতণ ধের স এই ঘেরই আসেত চেয়েছ।
কত দীঘ িছল স যাা! দম নয়। শাি।
‘ফানটা ব রেখছ কন?’

‘তুিম এত ঘামছ কন অিন! এিনিথং রং!’
‘একজন বািড়র বাইের আেছ! ফানটা ব রাখার িজিনস নয়, এটা তামােক ক বাঝােব!’
চিটটা ছেড় বডেম ঢুেক যায় অিনিতা। হাঁ কের িকছণ
ু চেয় থেক াগ কের সয়।
ঘের ঢুেক ফানটা চািলেয় িবছানায় বেস অিন। দীঘ একটা াস নয়। চাখ বেু জ থােক িকছণ।
ু
িনেজেক সামেল উেঠ পেড়। শািড়টা খােল। পরেন লাল সায়া। লাল াউজ। আয়নার সামেন দাঁড়ায়। ওয়াইন ফিসয়াল
করােলও মেু খ যন রােজর কািল। এই কেয়ক িমিনট যন কেড় িনেয়েছ সম জৗলস
ু ।
ঘের ঢােক সয়।
‘আের অিন, কী িপঠ বািনেয়ছ িডয়ার! সািন িলওিন আমার!’ বলেত বলেতই পছন থেক জিড়েয় ধের।
ই হােত তার ই ন। ঘাড় ঁেজ িজভ বালাে িপেঠ।
সামেন আয়নার িদেক তািকেয় থােক অিন। তঁতল
ু পাতার মেতা আবার িতরিতর কের কাঁপেত থােক। িঘনিঘন কের ওেঠ গাটা
শরীর। বিম পায় আবার।
সেয়র থাবা থেক িনেজেক ছািড়েয় দৗেড় ঢুেক যায় বাথেম।

