তিনমা একটু পািন দাও তা।
আজ বশ গরম পেড়েছ। তারউপর হেট আসেত আসেত একদম ঘেম গিছ। রাায় য জাম, িরায় বেস থাকেল এই
িটউশিনটাও িমস হেয় যেতা।
আমার কথায় তিনমা উেঠ দাঁড়ােলা। আিম িকছ ু বলার আেগই তিনমা বলেলা,
-সার আর িকছ ু লাগেব?
-না আু,ধু এক াস ঠাা পািন।
তিনমা আর দাড়ােলা না। সােরর জেন পািন আনেত গেলা।
তিনমা -আমার একমা ছাী। অবশ ওেক ছাড়াও আরও কেয়কজনেক পড়াই,তবও
ু কন যন ওর িত ভালবাসাটা একটু
বশীই। িপি একটা মেয়। াস ফাের পেড়। িবেশষ কের ওর কথালা আমার বশ ভাল লােগ।
আপিন পািন চেয়েছন?
িমিথর কথায় আিম ওর িদেক তাকালাম। মেয়টার মেু খ বশ রািগ ভাব লেগ আেছ। আসেল পািন চাওয়ার সােথ ওনার রােগর
সক আিম বঝ
ু লাম। িমিথলা, তিনমার বড় বান।
আিম িকছ ু বলার আেগই িমিথলা বশ জাের গলায় বলেলা,
-আিম িক আপনার বউ। ওইটুকু িপি মেয়টােক িক িশিখেয় িদেয়েছন। -িমিথলার কথায় আিম িক বলেবা ভেব পলাম না।
আসেল বঝ
ু েতই পারিছ না িক হে। তাছাড়া আিম তা ওর কােছ পািন চাইিন। চেয়িছ তিনমার কােছ।
এিদেক মেয়টা যা ইে তাই বেল গেলা।
এতটা অপমান কানিদনও হইিন। তিনমার আু পয এেস িজেস করেলা, িক হেয়েছ বাবা। িক আিম উর িদেত পারলাম
না। আসেল হেয়েছ টা িক সটাই তা বেু ঝ উঠেত পারিছ না। তিনমা িক িকছ ু বেলেছ। তিনমা াস হােত আমার িদেক আসেতই
াসটা িনেয় টিবেল রেখ িদলাম। পািন না খেয়ই মেয়টােক িজেস করলাম;
-তামার আপেু ক িক বেলেছা?
তিনমা আমার কথায় িফক কের হেস িদেয় বলেলা,
-আপেু ক বেলিছ, তামার বর পািন চাইেছ।
এই িপি ফািজল মেয়টার কথায় আমার রাগটা একটু বেড়ই গেলা। মেয়টা য এতটা ফািজল সটা আেগ বিু ঝিন। আিম আর
িকছ ু না বেল না পিড়েয়ই বর হেয় আসলাম। এই অবায় পড়ােনার কান ইেই আমার নই। তেব যটা হেয়েছ আমার সােথ
সটা ভাল হয়িন।
সািডয়ােমর আেলােত হাটেত ভালই লাগেছ। তেব মনটা সই আেগর মতই খারাপ। আসেল এভােব য কানিদন আমার উপর

িদেয় ঝড় বেয় যােব বঝ
ু েতই পািরিন।
িমিথলা মেয়টােক আমার কােছ বশ লােগ। িমক,স
ু রী,মনটাও বশ ভাল। সব িমিলেয় পারেফ। িক আজ হঠাৎ এমন
করেলা কন। এইেতা িকছিদন
ু আেগও তা মেয়টা আমােক নাা বািনেয় খাওয়ােলা। বশ িকছন
ু গও করেলা। ও য
আমােক পছ কের না, তমনও না। তিনমােক পড়ােনার সময় িবিভ ছেতায়
েম এেস আমার িদেক তািকেয় মচু িক হেস চেল
ু
যায়। িক আজ। ভাবেতই কমন যন লাগেছ।
-“এই য িমার।”
িসিড় িদেয় উপের উঠেতই কও একজন পছন থেক ডাক িদল। এমিনেতই মন মজাজ ভাল নই। এখন আবার ক।
ভেবিছলাম কারও সােথ কান কথা না,বাসায় িগেয় শ হেয় ঘমু দেবা। িক এখন আবার ক ডােক? ইে না থাকা সেও
আিম পছেন ঘরু েতই দিখ ফাইজা দাঁিড়েয়।
এসময় ফাইজােক দেখ আিম একটু িবরই হলাম। এই মেয়টা একবার কথা বলেত  করেল আর কানিদেক খয়াল থােক
না। আিম ফাইজার িদেক তািকেয় বললাম;
-িকছ ু বলেব?
-িটউশিন থেক আসেল?
-হা।
-কাল িক কেলজ শেষ তামার জেন অেপা করেবা। আসেব তা?
-দখা যাক।
কথািট বেল আর আিম দাড়ালাম না। িসিড় বেয় উপেরর িদেক গলাম।
ফাইজা। আমােদর পােশর বাসায় থােক। নতুন এেসেছ।মেয়টা দখেত স
ু রী হেলও কমন যন ওর িত িফিলংস কাজ কের
না। আসেল এত স
ু রী মেয় আমার েম িকভােব পড়েলা সটাই বিু ঝনা। তেব এত ভালেত আমার চাখ নই। আমার চাখটা
িমিথলার উপেরই আটেক গেছ।
আজ ভািসিট শেষ যখন বাসায় আসিছলাম তখিন ফাইজার সােথ দখা। কেলজ েস দাঁিড়েয় আেছ িরার জেন। আমােক
দেখই মেয়টা একটু জােরই ডাক িদল। আিম ওর িদেক তািকেয় িরাটা থামােনার সােথ সােথই মেয়টা একদম িরায় উেঠ
আমার িদেক চেপ বসেলা।আসেল িসটটা একটু চাপা তাই হয়েতা এমন মেন হেয়িছল।
আিম িকছ ু বেু ঝ ওঠার আেগই মেয়টা বলেলা,
-িরা পািলাম না। এখন ভালই হেলা। আপনার সােথ যেত পারেবা।
ফাইজার কথায় আিম মেু খ হািস ভাব আনার চা করলাম। ইে না থাকা সেও মেু খ হািস ভাব রেখই ওেক িনেয়ই যেত
হে। তেব বপারটা িছল একদম মেনর িবে।
রােত না খেয়ই ঘিু মেয়িছলাম। ঘমু টা ভাঙেলাও িমিথলার ফােন। এই সকাল বলা িমিথলার ফান পেয় আিম একটুও অবাক
হতাম না যিদ না কালেকর ঘটনাটা ঘটেতা। আিম ফানটা ধরেতই িমিথলা একটু নরম েরই বলেলা,
-একটু দখা করেত পারেবন?
-কন,আরও িকছন
ু বকেবন নািক?
-সটা দখা করেলই বঝ
ু েত পারেবন।
িমিথলার কথায় আিম সিত জানালাম। ফানটা কেট উেঠ শ হেয় নাা কের িমিথলার বলা জায়গাটার িদেক রওনা িদলাম।
অবশ এর আেগ এখােন কখনও আসা হয়িন। আসেল এখােন যারা আেস তারা হয় বউ িনেয় আেস নয়েতা গালে। আমার
যেহতু এই েটার কানটাই নই সেহতু আসাও হয়িন।
আিম আসেতই দিখ িমিথলা এেস হািজর। ছা একটা বে বাা মেয়েদর মত িটসিু ট মের বেস আেছ। আিম িমিথলার
সামেন এেস দাড়ােতই মেয়টা উেঠ দাড়ােলা। আমার িদেক িঠক মেতা চাখ তুেল তাকােতও পারেছ না মেয়টা। হয়েতা

লায়। আিম িকছ ু বলার আেগই িমিথলা বলেলা,
-সির। আসেল তিনমার িমেথ বলাটা আিম বঝ
ু েত পািরিন। তাছাড়া আমার রাগটা সখােন িছল না।
িমিথলার কথায় আিম ওর িদেক আবারও তাকালাম।মেয়টা িঠক আেগর মতই মাথা িনচু কের আেছ। আিম আেগই বেু ঝিছলাম
য আমার িত ওর রাগটা পািন চাওয়ােত হয়িন। এেত অন কান বপার আেছ। আিম িমিথলাম িদেক তািকেয় বললাম;
-রােগর কারনটা জানেত পাির?
-আসেল কাল বাসায় যাওয়ার সময় আপনার সােথ একটা মেয়েক দেখিছলাম, িরায় বেস যােন।
-এেত রােগর িক হেলা?
-আপনার পােশ অন কান মেয়েক আমার সহ হয় না।
কথািট বেল িমিথলা ওর মাথাটা আরও একটু িনচু করেলা। তারমােন কালেক ফাইজার সােথ ও আমােক দেখ ফেলিছল। আর
সই রাগটাই সায় আমার উপর খািটেয়েছ। ফাইজা সেক িমিথলােক সবিকছ ু বেল ফানটা বর কের ওর িদেক এিগেয় িদেয়
বললাম;
-দেখােতা এই মেয়টােক সহ হয় িকনা।
আমার কথায় িমিথলা আমার িদেক তািকেয় ফানটা হােত িনল। িপকটা দেখ িক বঝ
ু েলা আিম িনেজও বঝ
ু লাম না। মেয়টা
এেস আমার পােশ দাঁিড়েয় একটা সলিফ তুেল বলেলা,
-এরকম ঘালা িপক মানায় না, এখন থেক এইটা িেন রাখবা।
িমিথলার কথায় আিম মচু িক হেস বললাম,
-আা রাখেবা।
-িক তুিম আমার এই িপক কখন তুলেছা?
-অেনক িদন আেগই। আমােক তখন নাা িদিেল।
-লিু কেয় কারও িপক তালা িঠক না।
-এখন তা জানেল।
-ম।
-ভালবােসা?
আমার কথায় িমিথলা মচু িক হেস আমার হাতটা শ কের ধের বলেলা;
-ম বািস,অেনক ভালবািস।
আিম এবার িমিথলার কােনর কােছ মখু িনেয় বললাম,
-ওিদেক ফাইজা অেপা করেছ। যেত হেব।
-িক বলেল তুিম। ওই ফািজল মেয়টার কােছ যােব। পা একদম ভেঙ ফলেবা। পা ভাঙার কথা েন আমার মখু টা একটু
িকেয়ই গেলা। কথা েনই পা কমন যন বথা করেছ।
আিম িমিথলােক আর িকছ ু না বেল ওর হাতটা শ কেরই ধরলাম আর মেন মেন বললাম, ওিদেক আর কান ভােবই যাওয়া
যােব না, কান ভােবই না, কান মেতই না।

