
েমজাজ খারাপ িনেয় sুল েথেক বাসায় িফরলাম। ষাnািসক 
পরীkার ফলাফল িদলআজেক। েয়ােরর বাcা েফারকান জরু 

eকশেত 30 বিসেয় িদেয়েছ। kােসরদেুয়কজন বােদ সবাiেক 
20/25 েgস, েয কয়জন পায়িন তােদর eকজন আিম। পড়ার েম 

ঢুেক বয্াগটা ছুেড় েফেল িবছানায় েয় পড়লাম। ভােলা 
ঝােমলা।েছাটেবলায় পড়ােশানােত খুব eকটা খারাপ িছলাম না। 
যিদo ভাল ফলাফল করা কেরিছলাম নাiন েটেন uেঠ, তবু 

ফাiভ িসেk বেস সাধারনত kােশ pথম িবশজেননাম থাকত। িকn 
eবার েসেভন uেঠ eকদম েফল eক সাবেজেk। যত ভাবিছ তত 
মাথাগরম হেয় যােc। আবার aিভভাবেকর িসগেনচার িনেত হেব 

েরজাl শীেট। মাথা গরমেথেক কান গরম। আmার কােছ েতা 

বলাi যােব না। আbােক েকৗশেল িকভােব বিল, নািক নকল সi 

িনেজi করব মাথা িলেয় যােc।েসসময় আবার নতুন aভয্াস 

হেয়েছ মাথা গরম হেল ননুু েটেন মজা খাoয়া।ঈেদর সময় 
মামােতা ভাi eেস িশিখেয় িদেয় েগেছ। িকn করার পরপর 
eকটাaপরাধেবােধ ধের যায়। eকসpা দশিদন না কের থািক 
তারপর eমন মন চায় েয নাকের পাির না। তার oপর eরকম 
েsস িসচুেয়শন হেল েতা কথাi েনi। জেুররeকটা েমেয় আেছ। 



আমার েচেয় িতন চার বছেরর বড় হেব। েনkট iয়াের 
eসeসিসেদয়ার কথা। aেনকবার েদেখিছ, sুল কmাuেnর মেধয্i 

েয কেয়কজন টীচারথােক তার eকজন েফারকান। আজেক oর 

েভাদা চুদেত চুদেত হাত মারবi। eক ঝাপ িদেয়িবছানা েথেক uেঠ 
েচয়াের িগেয় বসলাম। আসেল েফারকােনর েমেয়েক িনেয় েকন 

হাতমািরিন আেগ েসটা মেন কের আফেসাস হিcল। ei মাগীেক 
েচাদা েযেকান বাঙালীর জনয্হালাল। আbা বেলিছল েফারকান 

eকাtের ei eলাকায় পাক বািহনীর দালাল িছল।যুেdর পের 
oয়ারkাiেমর জনয্ েজেল ঢুকােনা হয় হারামীটােক। পের িজয়া 
eেসেয 20 হাজার দাগী যুdাপরাধীেক েছেড় েদয় তােদর মেধয্ 

েফারকান eকজন। েসiসময় িবeনিপেত েযাগ িদেয় েকান িডgী 
ছাড়াi সরকারী sুেলর চাকরীটা বািগেয়েনয়। পয্ােnর েচiন খুেল 
ননুটুা েবর করলাম। েফারকােনর েমেয়র েভাদাটাকlনা করেত 
চাiলাম। আসেল বড় েমেয়েদর েভাদা তখনo েসভােব েদখা হেয় 

oেঠ িন।আপনােদরেক আেগi মিজর্ নার সােথ আমার ঘটনাটা 

বেলিছ। ঐ eকবারi বড় েমেয়েদরেভাদা েদখা হেয়েছ। ঐেভাদাটাi 
েবশীরভাগ সময় কlনা কির মাল েফলেত িগেয়।হােতর মেধয্ 
ননুটুােক িনেয় েফারকােনর েমেয়র কািমজ খুলনাম মেন মেন। 



ভাবেতiবকুটা ধুকপুক কের uঠেত লাগেলা। কlনায় oর দধু েলা 

েদখলাম। ততkেন ননুেুতহাত oঠা নামা করিছ। eবার পায়জামা 
খুেল হালকা চুেল ভরা েভাদাটা েবর কেরেদখেত লাগলাম। েকান 
কারেন বয্ােট বেল হিcল না। মেন হয় েরজাl শীট িনেয়িচnাটা 
মাথায় ভর কের িছল। eিদেক কনা হােত েধােনর ছালচামড়া 

িছেড়যাoয়ার মত aবsা। eকটা েভসিলেনর পুেরােনা েকৗটা য়াের 

রািখ iদািনং। oটাহােত ঘেষ ফাiনাল রাuেnর জনয্ psিত 
িনলাম।েচাখ বn কের ডুেব েগলামকlনায়। েফারকােনর েমেয়র 
েভাদাটা েদখিছ, আেs আেs ননুটুা েসিধেয় িদলামoটার েভতের, 

তারপর ধাkা, আেরা ধাkা, েজাের েজাের। হাত বয্াথা হেয় 
যােcতেব থামােনা যােব না, eখনi হেব। aতয্n dততায় হাত 
uঠেছ নামেছ, আর eকটুহেলi হেয় যােব।িমিল ফুপু বলেলা, তািনম 
িক কেরা eসব? আিম চমেক uেঠ েচাখ খুললাম। হােতরমেধয্ 
তখনo uিtত ৈতলাk ননুটুা। আিম তাড়া েড়ায় দরজা না আটেক 

হােতরকাজ  কের িদেয়িছলাম। িমিল ফুপু গতসpােহ মফsল 
েথেক ঢাকায় eেসেছনভিতর্ েকািচং eর জনয্। মেন হয় মাসদেুয়ক 
থাকেবন। আbার চাচােতা েবান।হতিবhল আিম বললাম, িকছু না। 
uিন মচুিক েহেস বলেলন, েতামার হােতর মেধয্ oটািক? ননুটুা 
তখন িটেয় যােc, তবু লাল মুnুটা ধরা পড়া টািক মােছর 



মতমাথা েবর কের আেছ। আিম তাড়াতািড় পয্ােn ভের েফললাম 

েধানটা। আিম বললাম, eমিন িকছু না আসেল। িমিলফু খােট আমার 

সামেন বেস পড়েলন। সিতয্ কের বল তািনমিক করিছেল? আিম 

েতামার আm ুেক বলেবা না, ভেয়র িকছু েনi।  
আিম আবারo বললাম, িকছু না বললাম েতা, চুলকািcল।  
- u । আিম জািন তুিম িক করিছেল, িঠক কের বেলা না হেল বেল 

েদব।  
আিম বুঝলাম িমিলফু eত সহেজ ছাড়েব না। uিন েছাটেবলা 
েথেকi তয্ােদাড়েমেয়। দাদাবাড়ী েগেল আমােক েখিপেয় মাথা খারাপ 

কের েফলত। আিম েমেয়েদরেকযত লjা েপতাম ততi uিন আমার 

গাল িটেপ লাল বািনেয় েফলত।আিম বললাম, আিম আরবীেত েফল 

কেরিছ  

- তাi নািক? িকn তার সােথ eর সmকর্  িক?  

- সmকর্  েনi, ভােলা লােগ তাi কির  

- িছ িছ। e েলা করা েয aনয্ায় তুিম েসট জােনা?  

- eটা েকান aনয্ায় না, সব ভুয়া কথা, সবাi কের  

- সবাi কের? আর েক কের?  

- সবাi কের। আমার সব বnুরা কের  

- িছ িছ বেলা িক, ঢাকার েছেলেপেলেদর eরকম aবsা েতা 



জানতাম নাকিলংেবেলর শb হেলা, মেন হয় আmা aিফস েথেক 

চেল eেসেছ। িমিলফু uঠেতuঠেত বলেলা, িঠকােছ তেব আর কেরা 

না, aনয্রা কের ক ক।  
ভীষন িবরk হেয় েয় পড়লাম। শালা মালটাo েফলেত পারলাম 
না। eখনবাথ েম িগেয় েফলেত হেব। কেমােড বেস মাল েফলা 
আিম খুব দরকার না হেল কির না।িঠক ভােলা লােগ না। বয্াগ 
েথেক েরজাl কাডর্ টা েবর করলাম। সi নকল করেতহেব। আbার 

সi নকল করা যােব হয়েতা। েটিবেলর য়াের ঢুিকেয় 

রাখলামকাগজটা। রােত করেত হেব। sুলে স খুেল িট শাটর্  আর 

পাজামা পেড় িনলাম।হাত মখু ধুেয় েখেয় িনেত হেব। িকেচেন েযেত 
েযেত নলাম িমিলফু িহ িহ কেরহাসেছ কার সােথ েযন। ম। 
আmার সােথ িমিলফুর হাসাহািস করার কথা না। খাবারিনেয় 
যাoয়ার সময় িলিভং েম uিক িদেয় েদখলাম, uনার বাnবী 

uমর্ীeেসেছ। oরা েসাফায় বেস নীচু sের িক েযন বলেছ আর 

েহেস uঠেছ। আিম েমিগেয় দরজা আটেক িদলাম। আmা তাহেল 

আেস িন, aসমাp কাজটা eখিন েশষ কেরেনয়া uিচত। মাt হাত 
ধুেয় আসলাম, আবার েভসিলন মাখেত হেব। পাজামা নািমেয়িটশাটর্  
খুেল েনংটা হেয় িনলাম। আিম সবসময় েদেখিছ লয্াংটা হেল 

uেtজনাটােবশী থােক। দরজা আটকােনা সুতরাং সমসয্া েনi। 



ননুটুােত আদর কের kীম েমেখআবার পড়লাম েফারকােনর 

েমেয়েক িনেয়। কেয়কিমিনটo হয় িন, িমিলফু দরজায় নককরা  

করেলা।তািনম দরজা েখােলা, দরজা বn কের িক কেরা? eখনi 

দরজা খুেলা  
- আিম ঘুেমািc িমিলফু, পের খুলেবা  

- না না eখনi েখােলা। তুিম ঘুমােcা না, িমথয্া বেলা না  
- িমিলফু িpজ বাদ দাo  

- আিম িকn েতামার আm ুেক বেল েদব। তুিম েফল কেরছ েসটাo 
বেল েদব  

েফেলর কথাটা েন ভয় েপলাম। িমিল হারামজািদ বলেতo পাের। 
পাজামা আরশাটর্ টা পেড় দরজা খুেল িদলাম। িমিল আর uমর্ী 

দরজার সামেন িমিটিমিট হাসেছ।আিম িবরkভােব বললাম, িক চাo?  

- তািনম বেলা িক করিছেল?  

- িক ের বাবা বললাম েতা েয় িছলাম  

uমর্ী বলেলা, তুিম নািক eবার আরবীেত েফল কেরছ।  
- িমিলফু েতামােক আর েকানিদন িকছু বলেবা না।  

আিম িগেয় িবছানায় েয় পড়লাম। িমিলফুর সমসয্া হেc oনার 
ধারনা আিমeখনo িশ । আিম েয বড় হেয়িছ eটা oনােদর 

মাথায় ঢুকেত চায় না। uমর্ীআমার েচয়ারটােত বেস বলেলা, িমিল 



েতামার কাn বেলেছ আমােক। eটা িনেয় eকটাতদn করেত হেব। 
আমরা দসুদসয্ িবিশ  কিমিট কেরিছ। তুিম ঝােমলা করেলসরাসির 
uপর মহেল িবচার যােব।  
আিম বললাম, িকii?  

uিমর্ বলেলা, আর যিদ সহেযািগতা কর তাহেল িমিল েতামার 

েরজাl কােডর্  সiকের েদেব, েকজ েkাজড। েতামার েফেলর খবর 
েকu জানেব না।  
- িক সহেযািগতা করেত হেব?  

- িমিল েদেখেত তুিম েতামার ননুু িনেয় িকছু করিছেল, িক 
করিছেল?  

- বললাম েতা, ভােলা লােগ তাi নাড়াচাড়া করিছলাম  

- েকমন ভােলা লােগ?  

- জািন না। aেনক ভােলা লােগ  

oরা তখনo মচুিক হাসেছ। িমিলফু বলেলা, আমােদর েক কের 

েদখাo।  
- iস, আপনােদরেক েদখােবা েকন?  

- না েদখােল িবচার যােব 

eখনo sৃিত েরামnন কের ভািব, ei 25 বছর বয়েস যিদ েকান 

েমেয় eরকমবলেতা। aথচ েতর বছর বয়েস িটনeেজর টােত 

আমার ভীষনলjােবাধ িছল। eসবসুেযাগ aেlর জনয্ হাতছাড়া হয় 



িন।  
আিম বললাম, েদন িগেয় িবচার, আিম েদখােবা না  
uিমর্ বলেলা, যিদ আিম েদখাi তাহেল হেব?  

েনi বুকটা ক কের uঠেলা। গলার কােছ চেল eল ৎিপnটা। 
uিমর্ িকেদখােব? আিম েঢাক িগেল বললাম, িক বলেলন?  

- যিদ আিম েদখাi তাহেল তুিম কের েদখাবা?  

আমার তখন কান গরম হেয় েগেছ। বললাম, আmা যিদ েজেন 

যায়?  

- েতামার আm ু জানেব না। তুিম েযটা করিছল িমিলর সামেন oটা 
কেরা  
- আিম ননুেুত eকরকম মজা পাoয়া যায় oটা করিছলাম  

- তাহেল eখন আবার কেরা, আমােদর সামেন দািড়েয় কেরা  

আিম েঘােরর মেধয্ চেল েগলাম। uিমর্ মেন হয় মnt পেড়েছ 
আমার uপর।িবছানা েথেক uেঠ দািড়েয় iলািsক েদয়া 

পায়জামাটা হাটু পযর্n নািমেয়িনলাম। হাত পা েকেপ শীত করেত 
চাiেছ।  
uিমর্ বলেলা, খুব িকuট ননু ুেতামার 

িমিলফু েদয়ােল েহলান িদেয় দািড়েয় আমার কাn েদখেছ। আিম 

হাত িদেয়ননুটুা মেুঠায় ভের িনলাম। নুনটুা তখন al al শk 



হেয় আেছ। eকটুনাভর্ াস িছলাম মেন আেছ। হাত িদেয় কেয়কবার 
আনা েনয়া করলাম। আেরা aেনকবারআনা েনয়া করলাম। ননুটুা 
eখন পুেরা খাড়া হেয় আেছ। uিমর্ বলেলা, eকটু থামাo, আিম 

ধরেল aসুিবধা আেছ? uিন oনার নরম হােতর তালু িদেয় ননুুটা 

ধরেলন। ননুরুমাথা েথেক তখন আঠােলা তরল েবর হেয় েগেছ। 
uিমর্ েনেড়েচেড় েদখেত থাকেলা।িমিলফু কােছ eেস হাটুেগেড় বেস 
বলেলা, িক কিরস, পরীkা করিছস নািক?  

- না েদখিছ ধু  

uিমর্ হাত িদেয় আলেতা কের আনােনয়া করেত লাগেলা। বলেলা, 
মজার িজিনস তাiনা? আমােক বলেলা, eরপর িক? ধু eটুki  

আিম বললাম, েবশী করেল েবশী ভােলা লােগ।  
- কেরা তাহেল  

আিম হাত িদেয় শk কের ধের ভােলামত হাত মারা  

করলাম। তখন মাথায়রk uেঠ েগেছ। আসেল েবশ ভাৈল লাগেছ। 
েত eকটু বােধা বােধা েঠকিছল, েসভাবটা কখন চেল েগেছ 

েটর পাi িন। আিম বললাম, eকটু kীম মাখােত হেব। ei 
বেল য়ার েথেক েভসিলেনর েকৗটাটা েবর কের eকটু েভসিলন 

েমেখ িনলাম তালেুত।uিমর্ বলেলা, oের বাবা, eসব আবার িক? 



eবার েচাখ বn কের  কের িদলাম। িমিলফু তখনo হাটু 
েগেড় পােশ বেস, আর uিমর্ আমার েচয়াের বেস uব ুহেয় েদখেছ। 
সিতয্ বলেত িক হাত েমের কখনo eত ভােলা লােগ িন। আিম 

মnুুটা আলেতা কের sশর্ কের েযেত লাগলাম আনা েনয়ার মােঝ। 
kমশ েটর েপলাম মাল েবর হেয় যােব যােব aবsা। গিত 
বািড়েয় িদলাম, মাল আমােক েফলেতi হেব eবার। িমিনট খােনকo 
করেত হেলা না। হড়হিড়েয় হালকা সাদােট বীযর্ েবিরেয় পড়েলা। 
িমিলফু িচতকার িদেয় uেঠ দািড়েয় বলেলা, o মা e েলা িক? 

তািনম তুিম বড় হেয় েগছ আসেল। 
তারপেরর কেয়কিদন eকরকম jেরর েঘাের কাটালাম। িকেসর sুল 
আর িকেসর িক।মাথার মেধয্ uিমর্ িমিল েফারকােনর েমেয় 
তাহিমনা জট পািকেয় েগল। sুেলবাসায় রাsায় ঘের িদেন রােত 
ধু oেদরেক েদিখ। আ যর্ বয্পার হল oেদরসবার মখু েলা 

আলাদা িকn শরীরটা কlনায় েদখেত eকi রকম। েসi মিজর্ নার 
মতদধু, েসরকম েকামর আর েভাদাটাo হব  eক। sুেলর kােস 
eকদমi মনসংেযাগ করেতপারলাম না। aথচ মজার বয্পার হেলা 
িমিলফু eকদম sাভািবক। eমন ভাব েযন িকছুiঘেট িন। আিম 

oর সাহচেযর্য্র জনয্ eত বয্াkল আর o আমােক েকান পাtাi 

িদলনা। sুল েথেক িফের আমার েম aেপkা কের বেস থািক, 



িমিলফু হয়েতা েমeেস আমার ননুু েদখেত চাiেব। মেন মেন 
ঘটনা সািজেয় রািখ, eকটু গাi i কেরিঠকi েদখেত েদব। aথচ 
িমিল মািগটা আমার েমর ধাের কােছo আেস না। আmা 

চেলআেস aিফস েথেক। আbাo আেস। রােত িটিভ েদিখ িমিলর 
কেয়কফুট দেুর বেস েসeকবার তাকােনার pেয়াজনo েবাধ কের 

না। েছাটেবলা েথেক আিম েমেয়েদর eisভােবর সােথ েঠেক েঠেক 

িশেখিছ। খুব েকৗশেল oরা head games েখেল যায়। আরuিমর্ েস 

পুেরা সpােহ eকবারo আেস িন। িমিলর সােথ িন য়i েকািচংe 

েদখাহয়। আর িমিল িদেন ঘnার পর ঘnা িন য়i oর সােথi 

েফােন গl কের। 12বছেরর আিম েভতের েভতের পুের ছারখার 

হেয় েগলাম। sুল পালালাম পর পরদiুিদন। eেলােমেলা ঘুরলাম 
sুেলর আেশ পােশ। eকবার ভাবলাম েকািচং েসnার eিগেয় েদিখ 
িমিল আর uিমর্ িক কের। িরকশা িনেয় েকািচং eর সামেন 
িগেয়নামলাম। aসংখয্ েছেল েমেয়। সবাi বড় বড়। aেনক 
েমেয়রাi সুnর। িকnিমিল আর uিমর্ হেc পরী। oেদর মত েকu 
েনi। আধা ঘnা ঘুরলাম, েদাকান পােটরফাক েফাকর িদেয় েকািচং 

e আসা যাoয়া করা েমেয়েদর িদেক েখয়াল রাখলাম।েকাথায় িমিল 
আর uিমর্ িকভােব বলব। 



uিমর্ বলেলা, িমিল oর পয্াn টা খুেল েফল। িমিলফু কােছ আসেত 

যািcল, আিম তখন িনেজi খুেল েফললাম পয্াn। eকদম েকান 
লjা লাগেলা না। ননুটুা শkহেয় দািড়েয় আেছ। al al বােলর 
েরশ গজােc তখন মাt।  
- oমা eিক aবsা  

িমিলফু আমার ননুটুা েদেখ বলেলা। oটার মnুুটা রেk লাল হেয় 
আেছ। alal রসo েবর হেc। uিমর্ বলেলা, েদিখ কােছ আেনা, 

িক হেc েদিখ।  
uিমর্ ননুুটা aেনক ঘুিরেয় িফিরেয় েদখল। মnুুটার eক পােশ কাটা 
দােগরমত েদেখ বলেলা, eখােন িক কখেনা েকেট িগেয়িছল না িক?  

আিম বললাম, িক জািন, সবসময়েতা eমনi িছল  

- হয়েতা েতামার মসুলমািনর সময় ডাkার েকেট েফেলেছ  

- জািন না  

বাsেব সবেছেলেদর মnুুটার eকপােশ ei েজাড়াটা থােক। uিন 
বীিচদেুটােনেড়েচেড় বলেলন, eখােন িক? েভতের কেয়কটা পাiপ মেন 
হেc  

িমিল বলেলা, নািড়স না েশেষ আবার ঐ িদেনর মত হড়েক েদেব?  

- তাi নািক তািনম চাপেল েবর হেয় যােব?  

আিম বললাম, জািন না। মেন হয় না েবর হেব। েবর হoয়ার 
আেগ খুব ভােলালােগ, ঐটা আিম েটর পাব।  



uিমর্ বলেলা, eখন িক মিজর্ নার মত েখেয় িদেত হেব?  

- না না দরকার েনi। আমার eমিনেতi ভাল লাগেছ। নাড়াচাড়া 
করেল ভােলালােগ।  
- । তাহেল তুিম দদু ু েলা খাo আিম েনেড় িদিc। 

আিম aেনকkন দধু েখলাম। uিমর্ ননুটুা েনেড় িদিcল, িকn o 

িঠক হাতমারার sাiলটা জােন না। আমার ভাৈল লাগিছল, িকn 

মালটাল েবর হেব না oটাবঝুেত পারিছলাম।  
uিমর্ বলেলা, িমিল তুi েনেড় েদখ eবার। িমিলফু িফক কের েহেস 
বলেলা, মজারেখলনা তাi না? আসেলi িকuট।  
িমিলফু uব ুহেয় ননুটুা নাড়াচাড়া করেত লাগেলন। eকসময় uপুড় 
হেয় েয় খুব মন িদেয় দ ুহােত ননুটুা কচেল িদেত লাগেলা। আমার 

eত ভাল লাগিছেলা, েকানিদক িদেয় সময় চেল যািcল েখয়াল কির 

িন। বাiের বিৃ  েশষ হেয়সnয্া হoয়ার uপkম।  
 

uিমর্ বলেলা তার সারা গা কামেড় িদেত। আমার ধু পরীদেুটার 

েঠােট চুমিুদেত মন চাiিছল। িকn সাহস কের বললাম না। oর 
নািভটায় বলেলা িজভ ঢুিকেয়চুম ুিদেত। তাi করলাম। সারা গা 
কামেড় লালার গেn ভিরেয় েফেলিছ eমন।uিমর্ বলেলা, তািনম 
তুিম আমার ননুু েদখেত চাo?  



আিম কামড়াকামিড় থািমেয় িদলাম। বললাম, ।  
- েবর কের েদখ তাহেল  

- আিম করেবা?  

- হয্া তুিম কেরা  

uিমর্ সােলায়ােরর িফতাটা খুেল িদল। আিম হাত িদেয় নীেচ 

নামােতipায়াnকার aবsায় oর েছেট রাখা বােল ভরা েভাদাটা 

েদখলাম। খুব পিরপািটকের রাখা eকটা েভাদা। মিজর্ নারটার মত 
েকান িকছু েবর হেয় েনi। েযন দেুঠাট েচেপমচুিক হাসেছ।  
uিমর্ বলেলা, হাত িদেয় ধের েদখ। 

আিম aেনকkন দধু েখলাম। uিমর্ ননুটুা েনেড় িদিcল, িকn o 

িঠক হাতমারার sাiলটা জােন না। আমার ভাৈল লাগিছল, িকn 

মালটাল েবর হেব না oটাবঝুেত পারিছলাম।  
uিমর্ বলেলা, িমিল তুi েনেড় েদখ eবার। িমিলফু িফক কের েহেস 
বলেলা, মজারেখলনা তাi না? আসেলi িকuট।  
িমিলফু uব ুহেয় ননুটুা নাড়াচাড়া করেত লাগেলন। eকসময় uপুড় 
হেয় েয় খুব মন িদেয় দ ুহােত ননুটুা কচেল িদেত লাগেলা। আমার 

eত ভাল লাগিছেলা, েকানিদক িদেয় সময় চেল যািcল েখয়াল কির 

িন। বাiের বিৃ  েশষ হেয়সnয্া হoয়ার uপkম।  
 



uিমর্ বলেলা তার সারা গা কামেড় িদেত। আমার ধু পরীদেুটার 

েঠােট চুমিুদেত মন চাiিছল। িকn সাহস কের বললাম না। oর 
নািভটায় বলেলা িজভ ঢুিকেয়চুম ুিদেত। তাi করলাম। সারা গা 
কামেড় লালার গেn ভিরেয় েফেলিছ eমন।uিমর্ বলেলা, তািনম 
তুিম আমার ননুু েদখেত চাo?  

আিম কামড়াকামিড় থািমেয় িদলাম। বললাম, ।  
- েবর কের েদখ তাহেল  

- আিম করেবা?  

- হয্া তুিম কেরা  

uিমর্ সােলায়ােরর িফতাটা খুেল িদল। আিম হাত িদেয় নীেচ 

নামােতipায়াnকার aবsায় oর েছেট রাখা বােল ভরা েভাদাটা 

েদখলাম। খুব পিরপািটকের রাখা eকটা েভাদা। মিজর্ নারটার মত 
েকান িকছু েবর হেয় েনi। েযন দেুঠাট েচেপমচুিক হাসেছ।  
uিমর্ বলেলা, হাত িদেয় ধের েদখ।  
েখাচা েখাচা বাল েলার oপের হাত বলুালাম। সাহস কের েভাদার 
গতর্ টার oপের হাতবিুলেয় িনলাম। গরম হেয় আেছ পুেরা জায়গাটা। 
uিমর্ বলেলা, মেুখ েদবা?  

আিম বললাম, হয্া েদব।  
- তাহেল িচত হেয় েশাo। 



আিম কথামত েয় পড়লাম। িমিলফু তখন খাট েথেক েনেম 
আমার েচয়াের িগেয় বেসেছ। o আমােদর কাn েদখেছ মেন হয়। 
uিমর্ হাটু েগেড় তার দপুা আমার শরীেরর দপুােশ িদেয় কােছ 

eেলা। তারপর েভাদাটা আমার মেুখর কােছ eেন বলেলা, খাo। 
আিম pথেম েঠাট ঘষলাম। েখাচা েখাচা বাল েলা খুবi েচাখা। 
মিজর্ নার বাল েলা খুব স  িছেলা। মিজর্ নার বয়স মেন হয় uিমর্র 
েচেয় কম হেব। িজভটা েবর কের বাiের েথেক েভাদাটা েচেট 
িনলাম কেয়কবার। uিমর্ আেরা েঠেস ধরেলা তার েভাদা আমার 

মেুখ। িজভটা গতর্  িদেয় েভতের ঢুকেত েটর েপলাম jর হেয় আেছ 

েভাদার মেধয্। েনানতা আর আঠােলা sাদ। আিম ulা পাlা িজভ 

নাড়ালাম িকছুkন। েনানতা আঠা েলা েখেয় েফললাম আেs আেs। 
হাত িদেয় আিম uিমর্র u  দেুটা ধের িছলাম। িজভ েনেড় কখনo 
uপের খাi কখনo নীেচ খাi eমন চলিছল। েভাদাটার েভতের 
দলােমাচরা করা aেনকিকছু েটর পািcলাম। িকn মিজর্ নার েভাদার 
মেধয্ েয eকটা আলিজেভর মত ননুু িছল oরকম িকছু েপলাম না। 
uিমর্ তখন মাt েসi েগাঙানী টাiেপর শbটা করেছ। eটার সােথ 
আিম পিরিচত, মিজর্ নাo কেরিছল। েবশ িকছুkন চলার পর uিমর্ 
বলেলা, নীেচ করেত হেব না,  ধু oপের কর। আিম েভাদার গেতর্ র 



oপেরর aংেশ মেনােযাগ িদলাম। 
িমিলফু uেঠ েগল eকসময়। anকার হেয় েগেছ। কােরn মেন হয় 
আজেক আর আসেবনা। িমিল িফের আসল eকটা েমামবািত িনেয়। 
আবার িগেয় েচয়ারটায় বসেলা, eবারিবছানায় পা তুেল, বেুক হাত 

ভাজ কের। 

আিম তখনo uিমর্র েভাদা খাoয়ার েচ া কের যািc। ঐ বয়েস 
আিমেমেয়েদরেক মজা েদয়ার িনয়ম জানতাম না। বঝুতাম েয 
েভাদা েখেল oরা চরম মজাপায়, খুব সmব আমার মাল েবর 
হoয়ার মতi মজ পায়, িকn িঠক েকানযntপািত িকভােব নাড়েত 

হেব eটা সমেn ধারনা aপির ার িছল। uিমর্রেভাদার uপেরর 
aংেশ িজভ নাড়েত নাড়েত মেন হেলা, েসi আলিজভ টাiেপর 

িপnটাখুেজ েপেয়িছ। oটােত িজভ লাগােলi uিমর্ শb কের oেঠ। 
oটার আেশ পােশ িজভখুব নাড়াচাড়া িদেত লাগলাম। uিমর্ েবশ 
েজােরi শীতকার িদেয় যািcল, আিমখুব মেন pােন চাiিছলাম o 

েযন েসi মজাটা েপেয় েনয়। িঠক িক করেল হেবজানেল তাi 
করতাম। uিমর্ eকটু uব ুহেয় আমার চুেলর মিুঠ ধরেলা। িজভ 
eকরকমআড়  হেয় আসেছ িকn কাজ হেc না। uিমর্ বলেলা, 
eকটা হাত িদেয় আমারদধু ধেরা। িকn আমার েছাট হােত oর 

দধু ভােলামত নাগােল আসেলা না। uিমর্ বলেলা, িঠক আেছ দধু 



ধরেত হেব না। িকn িজভ থামােcা েকন eকটু পর পর। আিম 

বললাম, িজভ aবশ হেয় েগেছ। o বলেলা, তাহেল eক মু তর্ েরs 
নাo তারপের আিম না বলাপযর্n েযন না থােম। আিম কথামত 

িবরিত িনলাম eকাটানা করার psিতিহসােব। eরপর মনpান িদেয় 
েসi িপnটােক েনেড় েযেত থাকলাম। uিমর্ হঠাৎকেরi গলার েজার 
বািড়েয় িদল, oহ oহ ম oহ  

তািনম থামিব না িকn  

পুজেক েছাড়া িক করিছস আমােক eসব, েখেয় েফল  

eখিন েখেয় েফল, oহ oহ uহম  

আমার চুেলর মিুঠ ধের o মাথা েজাের েচেপ ধরেলা oর েভাদায়  

িচতকার কের বলল, ঢুিকেয় েদ, আেরা েজাের কর, iচেড় পাকা 
েসানা আমার আেরােজাের  

ঊuহ uu  uu  oহ oহ oহ আহহ আহহ আহ আ  

ei বেল eক বেল eক ঝটকায় আমার মাথাটা সিরেয় িদল uিমর্। 
আর লাগেব না।হেয়েছ  

আমার নােক মেুখ তখন লালা আর uিমর্র েভাদার িজিনশ েলােত 
মাখামািখ  

uিমর্ খােট েহলান িদেয় ধাতs হেয় িনিcল। আিম িবছানার চাদের 

মখুমেুছ িনলাম। 



িমিলফু েচয়াের বেস আমােদর কাn েদেখ যািcল। বলেলা, eখনo 
েতামার মেুখেলেগ আেছ সাদা সাদা। পের েজেনিছ e েলা েমেয়েদর 

েভাদার েভতেরর গতর্  েযখােনেধান েঢাকায় oখান েথেক েবর 

হoয়া লিুbকাn। aেনকিদন েসk বা aগর্য্াজমনা করেল সাদা হেয় 
েবর হয়। িনয়িমত করেলo েবর হয় তেব সাদার েচেয় 
বণর্হীনথােক। আিম বললাম, েকাথায়?  

- নােকর মাথায়, গােল  

uিমর্ কােছ eেস oর েসিমজটা িদেয় ভােলামত আমার মখু মেুছ 

িদল। তারপরপায়জামা আর কািমজটা পেড় িনল।আিম তখনo 

িবছানায় লয্াংটা হেয় েধান খাড়াকের েয় আিছ। uিমর্ বলেলা, ei 
েয বাcা পু ষ eখন জামা কাপড় পড়, আজেকআর না। aেনক 
েখেয়ছ।  
িমিল বলেলা, oর ননুটুা েতা eখনo শk হেয় আেছ। বয্থা কের 
না?  

uিমর্ বলেলা, oটা নামেব না। যতkন oর jালা না জড়ুােc 
oভােবiথাকেব।  
 

আিম িনেজ িনেজ হাফপয্াn আর শাটর্  টা পেড় িনলাম। adুত 
েবাধ হেc।আিম চুদেত চাi িকn uিমর্ িমিলেক েবশী সুnর মেন 



হেc oেদরেক চুেদ ন করেত মন চাiেছ না। ধু যিদ eকটা চুম ু

েদয়া েযত। ei হেc বার বছর বয়েসরaনভুুিত। eখন হেল যােক 
ভােলা লােগ তােকi চুদেত মন চায়।  
 

রােত বারাnায় িগেয় িমিলরা আমার সামেন aেনক গl করল। 
আজেক েকািচেঙরaনু ােন oেদর েসi িরমন ভাi আেস িন। তাi 
িনেয় দজুেনi খুব মেনাকে  আেছ বািছল। আিম ধু েন েগলাম। 
aেনকিদন oেদর কথা েলা eনালাiিসস কেরিছ পের। eখনমেন হয় 
oরা দজুেনi েসi সময় েসkুয়ালী খুব sাভর্ ড aবsায় িছল, 

েযকারেন নানা রকম ফিn িফিকর থাকেতা oেদর মাথায়। 

েমামবািতর আেলায় রােতর খাবার েখলাম। িsgা আর তার মা 

eেস ঘুের েগল।রােত শীত শীত করেছ। ভােলা ঘুম হেব। িমিলফু 
বলেলা, তািনম আমােদর সােথ eেসঘুমাo, eকা anকাের ভয় পােব। 
মশারী টািঙেয় িমিলফুেদর খােট েয় েগলামআমরা। ei েমর 

জানালা পােশর বড় িবিlংeর িদেক মখু করা, িদেনi anকারথােক 

রােত েতা আেরা। আিম দজুেনর মেধয্ েয় পড়লাম। কােরা মেুখ 
েকান কথা েনi।আমার ননুটুা আবার েকান কারন ছাড়াi শk 

েযেত লাগেলা।খুব সmব সবাi িচত হেয় েয় আিছ। adুত েয 
বাচাল েমেয় দেুটাi চুপ েমের আেছ। বাiের বাতােসরশb। eক 



সময় নীরবতা েভেঙ িমিল বলেলা, তািনম ঘুিমেয় েগছ?  

আিম বললাম, না  
- িক িচnা কর?  

- িকছুi না  
- ভােলা লাগেছ eখােন ঘুমােত  

- হয্া  
- কত ভােলা  
- aেনক ভােলা  

uিমর্ বলেলা, ভােলা লাগেব না আবার। o েতা িকেশােরর শরীের 
eকটা বেুড়া ভাম  

িমিল িহ িহ কের েহেস uঠেলা, তাi নািক তািনম  

eভােব খুনসুিট চলিছল, দজুেনi আমােক েখপােত চাiেলা  
ei pথম আিম েখপা থাক দেুরর কথা ভােলা েবাধ করেত 

লাগলাম। িমিলফু eকটুগmীর হেয় বলেলা, আমার দধু খাবা না? 

uিমর্র টা েতা েখেল  

uিমর্ িচতকার বেল uঠেলা, িক ের িমিল, ei িছল েতার মেন, খুব 
েয সতী েসেজবেস িছিল তখন, eখন েকন? তািনম তুিম আমার 
িদেক আস, খবরদার oর বেুক েযন হাতনা যায়  

িমিল বলেলা, েকন তািনম ধু েতারটাi খােব বেলেছ নািক? তুi 
েতা সব কেরিনিল, eবার আমােক সুেযাগ েদ  

anকােরর মেধয্i িমিলফু আমার গােয়র oপর uেঠ বলেলা, তািনম 



e দেুটা খাo।আমার হাত িনেয় oর দেুধ িদল। তুলতুেল নরম দেুটা 
েগাল দধু। েযমন েভেবিছলাম, oর েলা eকটু বড়। 
ei ঘটনার aেনকিদন পের গতবছর িমিলফুপুর সােথ েদখা 

হেয়িছল , uিন aেsিলয়া যািcেলন হাজেবেnর সােথ। eকটা ফুটফুেট 
বাcাo আেছ। আিম eখনo oনার দেুধর িদেক তাকাi, যিদo oটা 

আমার সmিt েনi আর, িকn েসরকমi আেছ। েস রােত িমিলফুর 
দড়ুnপনা uিমর্েক হার মানােলা। সারািদন চুপ েথেক রােতর েবলা 
uিন আমােক িনেয় পড়েলন। কািমজটা খুেল দধু েলা েবর কের 

িদেলন। আমার oপের িমিল uব ুহেয় রiেলা, দধু দেুটা ঝুলেছ 

আমার মেুখর oপর। আিম eক সময় েবাটাটা মেুখ পুের িদলাম। 
সিতয্ pেতয্ক েমেয়র দধু eমনিক দেুধর েবাটাo আলাদা। pেতয্েকর 
eকটা আলাদা sাদ গn eবং েটkচার আেছ, েযটা খুবi iuিনক। 
িমিলফু িনেজi eকবার e দধু আেরকবার ঐ দধু আমার মেুখ 

িদেলন। তারপর আমার শাটর্  খুেল জিড়েয় ধরেলন oনার বেুকর 

সােথ। eকটা েরাল কের আমােক oনার গােয়র oপের িনেয় িনেলন 

eকবার। আবার েরাল কের আমােক নীেচ েফেল oনার শরীেরর 

পুেরা oজন েঢেল িদেলন। আমার েতা পাকsলী সহ েবর হেয় 

আসার মত aবsা। আমার তুলনায় তখন oনার oজন েবশী িছল। 



আমার গাল হাত ঘাড় কামেড় িদেলা ধারােলা দাত িদেয়।  
 

uিমর্ বলেলা , িক করিছস ের িমিল, িকছু েদখাo যােc না  

িমিলফু uিমর্র কথায় কান িদল না । o আমার পয্ােnর ক খুেল 

পয্াn নািমেয় িদল।তারপর িনেজর পায়জামাটা খুেল েভাদাটা ঘষেত 
লাগেলা আমার ননুরু সােথ। মেন হিcেলা বােলা ভরা েভাদা, েযটা 
পের েটর েপেয়িছ েখেত িগেয়।  
 

uিমর্ আর থাকেত না েপের বলেলা , িক করিছস আমােক েদখেত 

হেব। তুi িক oর ননুু ঢুকািব নািক?  
 

uিমর্ খাট েথেক েনেম েমামবািত jািলেয় িদল । আিম েদখলাম 

িমিলফুর লয্াংটা শরীরটা। ভরাট দেুটা দধু। ফসর্া শরীের দধু দেুটা 
িবশালাকৃিতর বদুবেুদর মত হেয় ফুেট আেছ। uিন আেলা েদেখ 

আমার েপেট বসেলন। কােলা বােল ভরা েভাদা oনার। মেন হয় 
aেনকিদন বাল কােট না।  
 

uিমর্ বলেলা , আমাযন েমেয় েজেগেছ eখন। তািনেমর খবর আেছ। 
িমিল বলেলা, হা হা। তুi তািনমেক িচিনস না। েদখিব সারারাত 
কেরo ঠাnা হয় িন। িমচেক শয়তান o েছাটেবলা েথেকi।  



 

িমিলফু বলেলা , দধু েলা েখেয় দাo তািনম eখনo েশষ হয় িন। 
uিন দধুদেুটা আবার মেুখ oপর ঝুিলেয় ধের আমার েধানটা oনার 

েভাদায় বাiের েথেক ঘেষ িদেত লাগেলন।  
 

‐ আcা িঠকােছ eবার ননু ুখাo। uিমর্েক েযভােব েখেয় িদেয়ছ 
েসভােব। o খােটর েহডেবাডর্  ধের আমার oপের uেঠ বসেলা। 
েভাদাটা আমার মেুখর সামেন। েলামশ েভাদাটা আবার eকটু েভজা 

েভজা। বােলর জ েল আর anকাের েভাদার গতর্  খুেজ েপেত eকটু 

সময় লাগেলা। েভাদার েভতরটা eকটু কেনা। িবেকেল uিমর্র 
েভাদাটা িছল আঠােলা eবং েনানতা ুiেড ভরা। আিম িজভ 

চািলেয় িদলাম আnােজ। uপের নীেচ ডােন বােয় চলেত থাকেলা। 
ei েভাদাটা aনয্রকম। eেকক েমেয়র েভাদা eেকক রকম সেnহ 
েনi। িকn eখােন সবিকছু ছিড়েয় িছিটেয় আেছ মেন হয়। uিমর্র 
েভাদাটা কmয্াk নাগােলর মেধয্i নানা িজিনশ। েসi িপnটা সহ। 
আিম তখন aনমুান কের েফেলিছ ঐ িপnটাi খুজেত হেব। আমার 

িজেভর লালায় েভাদাটা িভেজ uেঠেছ, হয়েতা েভাদার েভতর েথেক 

রসo েবর হেc। েভাদার uপর েথেক িজভটা নীেচ নািমেয় আনার 

েচ া করলাম, যিদ ময্ািজক িsক টা খুেজ পাi। িকn িমিলফুর 



েভাদার েভতের লmা eকটা পদর্ া টাiেপর িকছু িছল। আেলােত না 

েদেখ িঠক বলা সmব না। eরকম uেlা পাlা িজভ নাড়িছ, িমিলফু 
বলেলা,    oখােনi, আর নীেচ যাoয়ার দরকার েনi। েসi 
পদর্ াটার মাথায় িজভ িদেয় aনভুব করলাম, eকটা িকছু শk হেয় 

আেছ। aনমুােন oটােক েনেড় েযেত লাগলাম। িমিলফু বলেলা, 
আমার পাছা েচেপ েদ। আিম কথামত দ ুহাত পাছায় রাখলাম।  
 

uিমর্ eর মেধয্ মেন হয় বাথ েম িগেয়িছল । eেস বলেলা, eখেনা 
েশষ হয় নাi। আর কত লাগেব েতার িমিল।  
িমিলফু বলেলা , চুপ কর, তুi eক ঘnার েবশী কেরিছস।  
 

সmবত আমার দািড়েয় থাকা ননুটুা uিমর্ আপুর েচােখ পড়ল । o 
বলেলা,   তািনেমর ননুটুা েদিখ eখনo aেপkা কের আেছ। uিন 
কােছ eেস হােতর মেুঠায় িনেয় েনেড় িদেত লাগলাম। আমার 

মেনাসংেযােগ ঝােমলা েবেধ েগল। িমিলর ননুু খাব না িনেজর ননুরু 
মজা েনব।  
 

িমিলফু eিদেক শীতকার  কেরেছ । িকn oনার sাiলটা 

aনয্রকম। uিন খুব সাবধােন িনঃ াস েনয়ার মত কের শb 



করেছন। আিম েটর পািc কারন যখনi ময্ািজকিsেক িজভ েদi 

তখনi শbটা ভােলামত েশানা যায়। আিম তখন েযটা জানতাম না 

তাহেলা ধু ভগাংkের না িদেয় আেশ পােশ েথেক িজভ িদেয় 

আসেল তাড়াতািড় aগর্য্াজম হয়। আিম anকাের েচেটপুেট েখেয় 

িজভ িদেয় আnােজ ধাkা েমের েযেত লাগলাম।  
 

uিমর্ বলেলা , তািনেমর ননুটুা খসখেস হেয় েগেছ। েসi যাদরু 
েকৗটাটা িনেয় আিস। uিন েমামবািত িনেয় চেল েগেলন আমার 

েম।  
 

িমিলফু বলেলা , তািনম eখন তাড়াতািড় কর। েজাের েদ, আিম না 

বলা পযর্n থামাস েন। আিম eক মু তর্ েঢাক িগেল েজাের েজাের 

েদয়া  করলাম। িমিলফু আর িনঃশb থাকেত পারল না। o 
হাফ ছাড়ার মত শb করেত লাগল।  
‐ েজাের েদ আেরা েজাের, আমােক চুেদ েদ  

‐ তাড়াতািড় কের, eত আেs িজভ নািড়স েকন?  
‐ dত oঠানামা কর  

িমিলফু িহসিহসেয় uঠেলা । uিমর্ তখেনা aনয্ েম, িকছু eকটা 

করেছ মেন হয়।  
‐ uফ uফ, oফ oফ eখন eখন  



‐ eখনi হেব ... eখনi .... uuu ফফফফফ  

eক রাশ গরম জল eেস আমার মখু িভিজেয় িদল । িমিলফু 
তাড়াতািড় েভাদা নািমেয় আমার বেুক বেস পড়েলন। uিন তখনo 
হাপােcন।  
‐ আিম মেুছ িদিc, সয্ির েচেপ রাখেত পাির িন, ভাত েখেয় মেন 
হয় েবশী পািন েখেয়িছলাম  

uিন eকটা কাপড় িদেয় আমার মখু মেুছ িদেলন । আিম তখনo 

জানতাম না ঐ গরম পািন িক িছল। aেনক পের বঝুেত েপেরিছ 
িমিলফু aগর্য্াজেমর uেtজনায় eকটু psাব কের িদেয়িছেলন। eটা 
খুব কমন েমেয়েদর েkেt।  
 

িমিলফু আমার গােয়র uপেরi uেlা িদেক মাথা িদেয় িচত হেয় 

েয় পড়েলন। আেরা েবশ িকছুkন পর uিমর্ eেলা। বলেলা, নাহ 
েসi েভসিলেনর েকৗটা খুেজ েপলাম না।  
আসেল ঐটা আিম সকােলi লিুকেয় েরেখিছ । uিন িকেচন েথেক 
সিরষার েতেলর েবাতল িনেয় eেসেছন।  
‐ িমিল? েতার করা েশষ, eত তাড়াতািড়? eক ঘnা েতা হয় িন  

িমিলফু uেঠ বেস বলেলন , েতার জনয্ িক আর eক ঘnা করার 

সুেযাগ আেছ। uিন uেঠ িগেয় জামা কাপড় পেড় বাথ েম চেল 

েগেলন।  



 

uিমর্ বলেলা , eখন েতামােক কের িদিc। eটা হেc আমার 

ধনয্বাদ। আিম িনেজ কের েতামারটা েবর করেত চাi, েতামার 

সাহাযয্ দরকার নাi। আিম বললাম, িঠকােছ।  
আসেল eত িকছুর পর eখন না করেল আমার েধান েফেট যােব । 
oটা aেনক aেপkা কেরেছ। uিমর্ হােত েতল েমেখ uিtত েধানটা 
েনেড় েদoয়া  করেলা।  
 

আিম বললাম , সবেচেয় ভােলা লােগ আপিন যিদ uপের নীেচ কের 

েদন। uপর েথেক eকদম নীেচ েগাড়া পযর্n। আর মােঝ মােঝ 

মnুুটা eকটু টাচ কেরন।  
‐ o তাi নািক। eটা েতা জানতাম না। eরo আবার িনয়ম আেছ 

নািক?  
 

িমিলফু বাথ ম েথেক িফের eেস বলেলন , আবার িক কিরস, eখন 

ঘুমাi। সকােল ভাবী ভাiয়া চেল আসেব।  
‐ েবচারা সারািদন আমােদর জনয্ েখেটেছ oরটা কের িদিব না  

‐ আমার আর শিk েনi। আমােক মাফ কের েদ, তুi কর আিম 

েদখেতিছ।  
িমিলফু খােট uেঠ কাথা েপিচেয় েচাখ িপটিপট কের েদখেত 



লাগেলন । oনার মেন হয় aগর্য্াজেমর পের েয েসk িবমখু 
aনিুভিত হয় েসটা হেc। আমারo িঠক eরকম হয়।  
 

uিমর্ aেনকkন ধের oঠা নামা করেলা । aজানা কারেন আমার 

মাল েবর হেব হেব কেরo হেc না। uিমর্ বলেলা, আর কতkন 

করেত হেব? হাত বয্াথা হেয় েগল। আসেল uিন েযভােব কের 

েটকিনেকর ভুেলর কারেন হেত িগেয়o হেc না।  
 

আিম বললাম , মেন হয় আপনার ননুু টা েদখেল হেব।  
‐ িক? eখন ননু ুেদখা যােব না  
‐ তাহেল দধু েদখেত হেব  

‐ আসেলi নািক? না, বািনেয় বলছ  

‐ সিতয্ বলিছ। আিম িনেজ করার সময় মেন মেন লয্াংটা কাuেক 

িচnা কের কির, নাহেল হয় না  

‐ oের বাবা। eত কািহনী। িঠকােছ দধু েদখ। ei বেল uিন 
কািমজ uচু কের দধু দেুটা েবর করেলন। আমার iি ন sাটর্  িদেয় 

uঠেলা মু েতর্ i। আিম বললাম, eকটু ফাs কেরন।  
uিমর্ গিত বািড়েয় িদল , েবশীkন aেপkা করেত হেলা না, হড় হড় 
কের মাল েবর হেয় েগল  

 



আিম মের েগলাম । েসi েথেক মের যাoয়ার  পরীেদর হােত।  
 

oনার হােত মাখামািখ হেয় েগল eকদম । uিমর্ বলেলা, uহ, বােজ 
eকটা আষেট গn।  
 

আিম তখন শাn হিc । uিমর্ আমার ননুুটা েনেড়েচেড় িটেপটুেপ 

েদখল। বলেলা,  
‐ চেলা eখন ধুেত হেব। তুিমo ননু ুধুেয় আেসা  

িমিলফু বলেলা ,  ধু o ধুেলi হেব। ei িবছানার চাদরo ধুেত 
হেব। নাহেল েদখব েpগনয্াn হেয় েগিছ, ei িপচেকটার sােমর্।  
 

uিমর্o বলেলা তাiেতা , হেতo পাের। তাহেল oর েম িগেয় ঘুমাi, 

eখােন েশায়া uিচত হেব না। আিম আর uিমর্ বাথ েম েগলাম 

েধায়া ধুিয় করেত। িমিলফু মশারী টািঙেয় েফলল আমার িবছানায়।  
 

সবেচেয় আ যর্ িক , সকােল ঘুম েথেক uেঠ েদিখ আমার িবছানায় 

িতনজনi লয্াংটা হেয় েয় আিছ। uিমর্র eকটা পা আমার গােয়, 

েভাদাটাo aনভুব হেc। িমিলফু তার হাত িদেয় েসi দধুদেুটা িনেয় 
আমােক জিড়েয় আেছ। eকটা িজিনশ িনি ত হলাম িমিলফুর দেুধর 

েবাটা খেয়রী, uিমর্র মত েগালাপী নয়। রহসয্ হেc রােত সবাi 



জামাকাপড় পেড়i েয়িছলাম, লয্াংটা হলাম িকভােব েসটা আজo 

জািন না। 


