Vs
– ওেক করেবা না। বাট আমার একটা ইে পূরন করেত হেব( তুই িনেজ িমথা বিলস তাও বঝ
ু েত পারিল না আিম তােক এখন
িমথা বললাম।)
— িক ইে? (ভেয় ভেয়)
— আমােক িলপ িকস করেত িদেত হেব তাও আিম যত ন চাইেবা।
— িকহ? িক বলিল তুই, তার িক মাথা খারাপ হেয়েছ ( অবাক হেয়)
— আমার মাথা িঠিক আেছ।আিম তার নশায় হািরেয় গিছ।তার ঠােট অুত এক াদ আেছ আিম সই াদ আবার িনেচ
চাই।
— িছঃ তার লা
কের না একটা মেয়েক এসব বলেত?? ( ছারােনার বথ চা করেছ)
— তুই তা আমার আমার মেনর কথা,আমার চাওয়া পাওয়া সব তা তােকই বলেবা ( একটু ভাব িনেয়)
— তার বউেয়র ির কাথায় আন।
ছার আমােক…….
আিম িরমার কােনর কােছ মখু ঘিসেয় তােক বললাম।
— তার িপক লা িক তাহেল………..
আমার কথা শষ হওয়ার আেগই!
— িজ আকাশ এমন িকছ ু করিস না।কউ িনেজর বউেয়র ঐ রকম িপক নেট ছাের বল। ( মায়াবী সেু র)
— তাহেল মানিছস তুই আমার বউ (িফসিফস কের)
— কন এমন করিছস ছের দ না আমায়……
— ছের িক কের িদই বল। তার জন আজ আু থম বার আমার গােয় হাত তুেলেছ এর শাি তা তােক পেতই হেব।
— ওেক আমায় ছের তার যা শাি দওয়ার দ।।
— উউমম তােক তা আজ ছারেবা নাহ।ভেবিছলাম তােক আজ খােটর সােথ বেধ বাত িদেয় িপটােবা িক তার গালািপ
ঠাট আর গরম িনাস আমায় পাগল কের িদেয়েছ।
.
— দখ জিন যিদ জানেত পাের তুই আমার সােথ এমম িবেহভ কেরিছস তাহেল িক স তার খবর কের ছারেব।
িরমার মেু খ জিন নাম েন মাথা গডম় হেয় গেলা।
আিম িরমার চেু লর মিু ঠ ধের টান িদলাম।

— িক করেব তার সই জিন।আমার একটা লামও বাকা করার মতা নাই তার…( হচকা টান িদলাম)
— আকাশ আমার লাগেছ ( কােদা কােদা গলায়)
আিম িরমার চল
ু িনর িনেচ আলেতা কের একটা চু ন খলাম।স হালকা কেপ উঠেলা।তার কাপিন
ু ছের িদলাম।তার থত
আমােক আেরা মাতাল কের িদেলা।
আিম তার গলার চাের পােশ পাগেলর মেতা চমু ু খেত থাকলাম।িরমা জাের জাের াস িনে।
–আকাশ িজ ছের দ….. ( ভাির গলায়)
আিম িরমার কাথায় কান িদলাম না। িরমার ই হাত িবছানার সােথ চেপ ধরলাম।তার ঠােট আমার ঠাট লািগেয় সই অুত
াদ িনেত লাগলাম।অজানা এক অনভ
ু িূ ত।
কতণ এভােব িছলাম জািন না।
একটা সময় দিখ িরমার কােনা রসপ নাই।
আিম িরমােক ছের িদই িক তার কােনাই িতিয়া নই।
চাখ ব কের েয় আেছ।
আিম িরমার নােকর কােছ আমার ইটা আুেলর উঠেলা িদক ধরলাম।
না াস তা চলেছ।তাহেল িরমািক ঘিু মেয় পডে় লা।
আিম তােক ধাােত লাগলাম িক স উঠেছ না।আিম বশ ভয় পেয় গলাম।িরমার িকছ ু হেলা না তা।টিবেল রাখা পািনর
াস থেক হােত িকছ ু পািন িনেয় িদলাম তার মেু খ িছটা।
চােখর পাতা নেড় উঠেলা।াস আবার টিবেল রেখ িদলাম।
িরমা চাখ খেু ল আমার িদেক কমন কের যন তাকােলা।
— সির আিম বঝ
ু েত পািরিন তুই ান হািরেয় ফলিব..
— রাখ তার সির।সব িকছ ু শষ কের এখন সির হা ( কঁেদ িদেয়)
— সব িকছ ু কয়? আিম তা ধু িকস কেরিছ আর তা িকছ ু কিরিন…..(ভাবক
ু হেয়)
— ওও এখন তাহেল আমার শরীর ভাগ করেত চাসস।নএ ভাগ কর ( িনেজ ক আমার কােছ এিগেয় িদেয়)
— আিম িক সটা বললাম।আমােক িক তার ওমন ছেল মেন হয় (আের সেু র)
— এা আইেছ র ভােলা ছেল।তুই কমন ছেল আিম খবু ভােলা কের বেু ঝ গিছ!
— বাা একটা মেয় এেতা িকছ ু বিু ঝস িক কের!
— তােক অতিকছ ু জানেত হেব না।এখন যা আমার ম থেক ( এক ধাা মের িবছানা থেক ফেল িদেল।)
–ওের মাের গেলা র আমার কেমাড় গেলা (আিম হালকা িচানী িদেয়)
–ঐ হারামজাদা চািছস কন?? ( খাট থেক উপরু হেয়)
— শষ তার বেরর মাজা শষ।( এবার অিভনয়  করলাম)
— সির আিম তােক এেতা জাের ধাা িদেত চাইিন (এক হােত কান ধের)
— আা যা হওবার হেয় গেছ এখন আমােক িবছােন ন,অেনক ঘমু পাে।
— তার ঘমু পাে তা তার েমর িবছানায় িগেয় ঘমু া, আবার িবছানায় আসেত চাইিছস কন!
— থাক তােক আর ক কের আমােক তুলেত হেব না আিম একায় উঠেত পারেবা ( আিম আবার িবছানায় এেস িরমার িদেক
মখু কের েয় পরলাম)
— তুই এেত ছাচরা কন র??? (িবরি িনেয়)
— আিম আবার িক করলাম? ( হািস মেু খ)
িরমা আমােক আর িকছ ু বলেলা না।জােন আমার সােথ কথায় স পের উঠেব না।

স রাগ কের আমার িবপরীত িদেক মখু কের েয় পরেলা।
— ও িরমা।
–…………. ( কােনা কথা বলেছ না)
— ির মমা আআআআ (একটু জাের)
— িকহ, িক হেয়েছ িকহ?এভােবর ষােরর মেতা ডাকিছস কন?( আমার িদেক িফের)
–ঠা…
— িকেসর ঠা?(  কুঁচেক)
— আমােক অেনক ঠা লাগেছ! ( িরমার িদেক একটু চেপ)
— এই তুই আমার িদেক চেপ আসিছস কন? তার মতলব িক বলেতা?
আিম িরমােক আমার বােয় আব কের িনলাম।
— এবার ঘমু া (আিম)
— সেু যাগ পেয় তার সত ববহার করিছস??
— আহ কথা বিলস না তা ঘমু ােত দ…..
িরমা আর িকছ ু বলেলা না।চপ
ু িট কের আমার বেু কর মােঝ েয় রইেলা। আজ থেক আেরা ২ বছর আেগ আমােদর িবেয় হেল
কেতাই না ভােলা হেলা।এেতা িদন আিম বাার বাবা হতাম।আমার ছেলর িবেয় িঠক আর ১৬ বছর পর িদতাম,তার ১ বছর পর
দাদা ডাক নেত পতাম।
এসব ভাবেত ভাবেত কখন ঘেু মর রােজ হািরেয় গিছ খয়াল নই।
সকােল শরীের খবু জাের কােনা িকছরু আঘােত আমার ঘমু ভােঙ।
— আুউউউউউ গাওওও ( িবছানা থেক লাফ িদেয় আমার িপছেন হাত)
সামেন তািকেয় দিখ কাল রােত যই বােতর লািঠটা িরমােক িপটােনার জন এেনিছলাম সটা তার হােত।
–িক এটা? ( লািঠ টা দিখেয়)
— এেতা তল কন মািখেয়িছস এেত? ( লািঠ তার ডান হাত িদেয় বাম হােতর পাতায় আসেত আসেত মারেছ)
— তুই যন বিশ বাথা পাস তাই তল মািখেয়িছলাম (িপছন খবু লেছ)
কথাটা বলেত দরী িকা িরমার সই লািঠ িদেয় আমােক িপটােত দির নাই।
— আের আের মারিছস কন ( েমর এক পােশ দৗেড় পালালাম)
— তােক আজ মেরই ফলেবা। তার এেতা বড় সাহস আমােক মারার জন তুই লািঠ িনেয় আমার েম আিসস….
েমর ভতর আিম আর িরমা ছেটাছ
ু িটু করিছ।
–িরমা দখ ভােলা হে না িক….. (বািলশ ছের
ু মের)
— খারপ তা তখন হেব যখন তােক ধরেত পারেবা ( সও একটা বািলশ ছের
ু আমােক মারেলা)
— বেরর গােয় হাত তুলেল তুই পেরর জে পী হিব িক…….
— এবার কাথায় পালাবা চাু??( স আমােক ধের ফেলেছ)
— িরমা তলা পাকা……..( িমথা)
বাশ হেয় গেলা।িরমা লািঠ ফেল আমােক জিরেয় ফলেলা।িরমা আমার বেু ক মখু লিু কেয় আেছ।
— িরমা আমােক ছারেতা অেনক গডম় লাগেছ ( ভাব দিখেয়)
— না ছারেবা না….. ( আেরা আসেট িপসেট জিরেয় ধরেলা)
— আের ছার না, আমায় এখন পালােত হেব। তলা পাকাটা আমােদর িদেক আসেছ….. ( ডাহা িমথা কথা)
— িকহ ( এক লাফ িদেয় আমার কােল উেঠ গেলা)

আহ িক ভােলাটায় না লাগেছ।আেগ যিদ এই ফরমল
ু া ইউস করতাম তাহেল এেতা িদেন িরমা আমার হেয় যত।
— তলা পাকা চেল গেছ।
–সিত বলিছস তা??
— ম র বউ সিত বলিছ।এবার আমার কাল থেক নাম।মেয় তা না িঠক একটা আটার বা।
— িকহ আিম আটার বা( কাল থেক নেম আেপ পােশ তাকােত লাগেলা)
— তা নয় তা িক?
— তুই আসেলই একটা শয়তান।
— িরমা আজ তুই আমার সােথ ুল যািব……
— তার সােথ ুল যেত আমার বেয়ই গেছ ( ভংিচ কেট)
— যিদ না যাসস! তাহেল তার সই িপক লা িক করেবা জািনস……
— মমম যােবা। এখন বর হা আমার ম থেক ( শয়তান একটা)
— িক র িকছ ু বলিল?
— কই না তা!
আিম মেনর সেু খ ম থেক বেত যােবা আর দরজা খেু ল দিখ আু….
ধরু “যখােনই বােঘর ভয়, সখােনই সা হয়”!
— িক র তুই িরমার েম িক করিছিল??
— তামার ভািজর েম একা েত ভয় পািল তাই আমােক ডেক তার েম েত বেলিছল।( মাথা িনচু কের)
— কই িরমা তা আেগ কখেনা একা েত ভয় পেতা না।(গীর ভােব)
— িবেয়র পর মেয়রা একটু ভীতু হেয় যা তুিম যােনা (হালকা গলায়)
— কই তার আু তা কখেনা আমায় এমন িকছ ু বেলিন….. (একটু ভেব বলেলা)
— বলেব িক কের আু িক অন কাউেক ভয় পাই।ভয় পাইেতা তামােক…… ( িমন িমন কের)
— িকছ ু বলিল????
— কককই িকছ ু বিলিন তা……
— তার কথা কন যািন আমার িবাস হে না।তুই একটু িরমােক ডাকেতা!
— িঠকােছ !
িরমাও িরমা,গা, কই গা বউ আমার তামােক আমার িপ………
— ঐ হারামজাদা! বােপর সামেন দািডে় য় কউ বউ ক এমন আদর কের ডােক ( একটা চটা মের)
— মমম!!!ঐ নবাবজািদ তােক কখন থেক ডাকিছ কােন কথা যায় না।কােন িক তার তুলা ভরা আেছ……( িরমােক ডেক
আবার বাবার িদেক তাকালাম।)
ঠাসসসসসসসসসসস
— শয়তান ছেল বউেক সান িদেয় ডাকেত পািরস না!!!
— িক হেলা এেতা িচািছছছছেছা কন ( বাইের এেস দেখ বাবা)
— িরমা মা এখােন আয় তা…….
— িজ চাু বেলা!
আিম গােল হাত িদেয় দািডে় য় আিছ।
— আসেল বাবা বলিছল আিম তামার েম িকভােব এলাম। ভাবেছ আিম আবার তামােক িনযাতন করিছলাম ( িরমােক ইশরা
কের হােয় হা িমলােত বললাম।)

–না চাু আিম তামার ছেলেক তার ম থেক ডেক এেন তল মািলশ করিছলাম ( এ তা আমার থেকও ই ধাপ এিগেয়)
— িক আকাশ য বলেলা তুই নািক একা েত ভয় পািিল!
— মমম ভয়ই তা পািলাম তাই তামার ছেলেক আমার েমই থেক যেত বিল (বাংলােদেশ এেতা ভােলা অিভেনী আেছ
জানা িছল না)
— তুই তা ওর েম িগেয় থাকেত পারিত….. ( আু কন য এেতা পাচাল পাের)
— চাু তুিম ভুেল গেল। তুিম তা তামার ছেলেক বেলিছেল যন তার েম আিম না থািক তাই স আমার েম এেসেছ।।।
— বাহ চমৎকার এমিন তা চাই।এমিন িক তােক আমার ছেলর বউ কেরিছ।
— মমম চাু……
আু চেল গেলা।আর আিম মখু হা কের িরমােক দখিছ। এটা মেয় না অন িকছ।এইটু
কু একটা বাা মেয়র মাথায় এেতা
ু
িকছ ু আেস িকভােব।
!!!!!!!!!
!!!!!
!!!
!!
আিম বািডর় বাইের সাইেকল িনেয় দািডে় য় আিছ। আজ আিম আর িরমা একসােথ সাইেকেল চেপ ুল যােবা যিদও স গািড়
কের িতিদন ুল যায়।
— এেতা ন লােগ তার রডী হেত……
— ম আমার একটু সময় লােগ।
— আটা ময়দা মাখেল তা দির হেবই।( আসেত কের)
— এই তুই িক বলিল??
— বলিছ অেনক দরী হেয় গেছ এখন তারাতাির সাইেকেল উেঠ পর…….
— িকহ আিম সাইেকেল কের ুল যােবা…..
— না েন কের যািব!
— আিম তা কােনািদন সাইেকেল চিরিন।
— তা কা এখন চরিব।।।
— আিম বসেবা কাথায় িপছেন তা বসার কােনা জায়গা নায়।
— সামেন বস।।
িরমােক সাইেকেলর সামেন বিসেয় ুেল চেল এলাম।
ুেলর সবাই আমােদর িদেক চাখ বড় বড় কের দখেছ।মেন হে আমরা কােনা এিলেয়ন।
় ……
িটিফেন আমরা সব বু বেস আা িদি তখিন আমার এক বু এেস বলেলা িরমা নািক িটিফন পািলেয় লেকর পােড…

