আিবেরর আজ িরয়ার সােথ দখা করার কথা। িক স দখা করার কথা ভুেল গেছ। িচায় অেনকিকছইু ভুেল যেত হয়। এই
কারেন অেনক কথা নেত হয় িরয়ার কােছ। আজ িরয়ার জিদন। তাই িরয়ার জন আজ ফলু িকনেত হেব। আজ নািক িরয়া
আিবরেক সারাইজ িদেব।

িক যেত তা হেব। পেকেট টাকা নাই। বকার িমক।
অেনক কে বুর কাছ থেক টাকা জাগার করেলা। আজ যেত দির হেয় গেছ। িরয়া িনিত আিবেরর উপের রাগ কের বেস
আেছ।
িরয়ার যত রাগই হাক। গালাপ ফলু িদেলই রাগ শষ। গালাপ ফলু িকেন িরায় উঠেলা। অেনক দির কেরই পাঁছাল পােক।
আিবর পােক আসেতই দখেলা িরয়া রেগ বেস আেছ। আিবর কােছ এেস বসেতই িরয়া বলল
-এই তুিম আমার পােশ বসেব না।
-আের সির রাগ কেরা না। আর দির হেব না। আিম আজ দখা করার কথা ভুেল িগেয়িছলাম।
-আিম দির হওয়ার জন রাগ কির িন।
-তাহেল কন রাগ কেরছ?
-এভােব আর কতিদন?
-যতিদন চেল ততিদন।
-আিবর তুিম িসিরয়াস হও।
-আিম িসিরয়াস।
-আিম আর তামার সােথ আর সক রাখেত পারেবা না।

-কন।িক আমার অপরাধ?
-কারন তুিম বকার।
-বকাররা িক ম কের না। কয়জন মেয়র বয়ে চাকিরিজিব?
-তারা বকার হেলও তােদর বাবার টাকা আেছ। তারা ধিনর ছেল।
-এই কথা!! ম করার আেগ তা এই কথা বেলা িন? তখন তা বলেত তুিম আমােক ভালবােসা। আমার িক আেছ না আেছ
সটা বেলা িন।
-তখন আেবেগর বেস বেলিছ। িক আেবগ িদেয় িজবন চেল না। বােবর কােছ আেবগ পরািজত।আজ বােবর কােছ আমার
আেবেগর ভালবাসা পরািজত হেয়েছ।
-তামার ভালবাসা আেবেগর?
-যিদ বিল হা।
-তাহেল কন ভালবাসেল?
-সটা িছল ভুল।িক আিম আর ভুল করেত পারেবা না। তামার সােথ আিম আর সক রাখেবা না।
-তুিম আর কেয়কটা িদন অেপা কেরা। আমার চাকির হেয় যােব।
-তুিম একটা িমেথবাদী। তামার সােথ আিম সক রাখেবা না।
-আিম তামার সােথ িক িমথা কথা বললাম?
-তামার চাকির হওয়ার কথা অেনকিদন ধেরই নিছ। িক কান খবর নই। কেব হেব তামার চাকির?
-তুিম তা জােনা আমার বাবা গিরব। আমার চাকির পেত হেল ঘষু িদেত হেব। অথবা উপর পযােয়র লাক লাগেব। তার কান
িকছইু আমার নই।
-িমেথ কথা বলেব না। আর আজ থেক আমার সােথ যাগােযাগ করার চা করেব না। তুিম একটা িমেথবাদী।
-িজ আমােক ছেড় যওনা। আমার যাগতা আেছ চাকির হেয় যােব।
-তামােক অতিকছ ু বলেত হেব না। ড বায়।
-আিম তামােক ছাড়া বাচেবা না। িজ আমােক ছেড় যওনা না।
-হাত ছােড়া বলিছ।

-িজ যওনা না।
-হাত ছােড়াওও গােল একটা থাড় িদেতই িরয়ার হাতটা ছেড় িদল আিবর। হাত ছাড়েতই িরয়া চেল গল।
আিবর একটা বে বেস থাকেলা। থােড়র রশটা এখনও আেছ। আজ স খবু বড় একটা সারাইজ পল িরয়ার কাছ থেক।
এটা তার িজবেনর সরা সারাইজ। যা ভুলেত িগেয়ও ভালা যােব না। গালাপ েলা হােতই থেক গল। দওয়া হেলা না।
আিবর বািড়েত এেস আহতা করার চা করেলা। হঠাৎ তার সামেন তার বাবা মােয়র মখু ভেস উঠেলা। আিবর ভাবেলা
-আিম এ িক করেত যাি? আেবেগর
ভালবাসার কারেন আমার িজবনটা শষ করেত যাি?
িরয়া যিদ আমােক ছেড় থাকেত পাের। আিম পারেবা না। আিম মের গেল আমার বাবা-মােয়র িক হেব?
এইসব ভেব আিবর আহতা করেত পারেলা না।
১০ বছর পের ………
সই পােক বেস আেছ আিবর। হােত অেনকেলা গালাপ ফলু । এখন আর বুর কাছ থেক টাকা ধার করেত হয় িন। িনেজর
টাকা িদেয়ই ফলু
িকেনেছ। হঠাৎ িরয়ার কথা মেন পের গল। স বেলিছল
-তুিম একটা িমেথবাদী। আসেলই আিবর িমেথবাদী। কারন একিদন আিবর বেলিছল িরয়ােক ছাড়া বাচেব না।িক আজও
িরয়ােক ছাড়া বেচ আেছ।
অেনকেলা ফলু হােত বেস আেছ আিবর। আজ স আেগ আেগ এেসেছ। হয়েতা আজ আেগ আসার জন জিদেন িরয়া তােক
সারাইজ িদেব।
িক ১০ বছর ধের িরয়া আেস না।
তােক সারাইজ দয় না। পােক বেস থেক সা হেয় গেছ। তাই বািড় িফরিছেলা। আজ আিবর কান গািড়েত বািড় িফরেছ
না। আজ
স িরায় চেড় যাে। এক জায়গায় মানেু ষর িভড় দেখ থামেলা।দখেলা একজন মানষু এিেড কের রাায় পের আেছ।
সবাই তািকেয় দখেছ।িক কউ তােক সাহায করেছ না।
আিবর তােক হাসপাতােল িনেয় গল। ান িফরেত নাস এেস বলল
-আপিন রািগর সােথ দখা করেত পােরন। রািগর কােছ িগেয় বসেতই রািগ বলল
-আপনেক ধনবাদ।
-িকভােব এিেড করেলন?
-আসেল আিম চাকির না পাওয়ায় আেবেগর বেস আহতা করেত যািলাম।

-আেবগ িদেয় িজবন চেল না।আেবগ আর বােবর মেধ অেনক তফাত।
বােবর কােছ আেবগ পরািজত। কথােলা বেল হাসপাতাল থেক চেল আসেলা আিবর। যার কথােলা তােকই আজ ফরত
িদল আিবর। িরয়ােক আজও আিবর িচনেত পেরেছ। িরয়া আিবরেক িচনেত পাের িন।
সিত বােবর কােছ আেবগ পরািজত।

