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রোমিোনোই ভোল মোনুষ-ননহোত নগোশিচোরো। শিন্তু ঝুটোরোম নলোিটট নিিোয় 

ফজিিোি। দুইিশন নদখো-নিোনো আলোে-সোলোে হল। ঝুটরোম িলশল, ‘ভোই 

দুিশনই নিোঝো িশয় িোমিো িষ্ট েোই নিন? এই নোও, আমোর েুুঁটশলটোও 

নতোমোয় শদই-এখন তুশম সি িশয় নোও। শফরিোর সময় আশম িইি। 

‘রোমিোনোই ভোলমোনুশষর মত দুিশনর নিোঝো ঘোশে িশয় চলল। 

 

গ্রোশমর িোশে এশস তোশদর খুি শখশদ নেশয়শে। রোমিোনোই িলল, ‘এখন 

খোওয়ো যোি-িী িল?’ ঝুটোরোম িলল, ‘নিি ত, এি িোি িশরো, খোিোশরর 

হো ুঁশে দুশটোই খুশল িোি ননই শমেোশমশে দুশটোই নষ্ট হশি নিন? এখন 

নতোমোরটো নেশি খোওয়ো যোি। শফরিোর সময় আমোর খোিোরটো খোওয়ো যোশি। 

রোমিোনোই তোই িরল। ঝুটরোম িলল, ‘ভোই নতোমোর িোশে নি নি আশে?’ 

রোমিোনোই তোর িোিো, মো, ভোই, নিোন, স্ত্রী নেশলশেশল সিশলর িেো িলশত 

লোগল-তোর নমশয় িত িে হশয়শে-তোর নেশল শি িশর-সি িেো িলল। 

রোমিোনোই যত িেো িশল, ঝুটোরোম ততই আশরো প্রি্ন িশর, আর গেোগে 

ভোত মুশখ নদয়। রোমিোনোই গশল্পই মত্ত, তোর যখন হুুঁি হল- ততক্ষশে খোিোর 

প্রোয় নিষ হশয় এশসশে। 

 

ঝুটোরোম খোওয়ো দোওয়ো নিষ িশর গম্ভীরভোশি ধুশয় িলল, ‘ভোই এিটট িেো। 

তুশম নয আমোয় খোওয়োশল, নস এমন শিশ্রী রোন্নো, নয শি িলি! তুশম এমন 

খোরোে নলোি, তো আশম িোনতোম নো। ননহোত তুশম িনু্ধ নলোি, নতোমোয় আর 

নিশি শি িলি, শিন্তু এরের আর নতোমোর সশে আমোর ভোি রোখো চশল নো। 

আশম চললোম।’ এই িশল নস ভরো হো ুঁশে িোুঁশধ শনশয় হন হন িশর চশল নগল। 

সন্ধযোর সময় নেশট শখশদ শনশয় এতখোশন েশে নহুঁশট শি িশর নস িোশে 

শফরশি-তোই নভশি িোুঁদশত লোগল। 

 

এমন সময় িোজির নেয়োদো নসখোন শদশয় যোজিল। নস রোমিোনোইশি 

িলশল, ‘িোুঁদ নিন?’ রোমিোনোই তোশি সি িোেো িলল। নেয়োদো িলল, ‘এই 

িেো। চশলো নদশখ িোজি সোশহশির িোশে। শতশন এর শিচোর িশরন।’ িোজির 

িোশে হোজির হশতই হুিরু িলশলন, ‘শি চোও?’ রোমিোনোই তো ুঁশিও সি 

নিোনোল। িোজি শুশন িলনলন, ‘হোাঃ-হোাঃ-হোাঃ-হোাঃ-হোাঃ-হোাঃ! এমন মিো ত 

িখশনো শুশন শন! আশর, নতোশি শদশয় জিশনস িইশয়, আিোর নতোরই ভোত 
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নখশত নগল? নতোর আশেল শেল নিোেোয়? হোাঃ-হোাঃ-হোাঃ- নিোলোও 

ঝুটোরোমশিো!’ নেয়োদো েুটল-শতন শমশনশটর মশধয ঝুটোরোশমর ঝুুঁ টট ধশর 

িোজির সোমশন দো ুঁে িরোল। 

 

িোজি িলশলন, ‘আশর দো ুঁেোও দো ুঁেোও। নমোেলশি ডোশিো, নিঠিীশি 

ডোশিো, নিোটোল িশদয গুরুমিোই – ঢোি শেটটশয় সিোইশি ডোশিো, এমন 

মিোর িেোটো সিোই এশস শুশন যোি।’ নদখশত নদখশত ঘর ভশরশয় শভে 

িশমশয় নলোশির দল হোজির হল। তখন িোজি িলশলন, ‘িোিো ঝুটোরোম, 

এিোর তুশম িশলো নদশখ, নতোমোশত আর এশত শি হশয়শেল? ঝুটোরোম ভশয় 

িোুঁেশত িোুঁেশত িলশল, ‘নদোহোই হুিরু, আশম শিেুই িোশন নো। ঐ হতভোগো 

আমোয় ভুশলশয় খোশনিটো খোিোর খোইশয়শেল-নসই নেশি আমোর মোেো ঘুরশে 

আর গো নিমন িরশে।’ 
 

এই িেো শুশন নরশগ শচৎিোর িশর িোজি িলশলন, ‘েোজি, আমোর মিোর 

গল্পটো মোটট িরশল। খোিোর নখশল আর মোেো ঘুরল, এ শি এিটো িেো হল? 

নেয়োদো, নদখ ত ওর িোশে শি আশে। সি নিশে রোখ। িযোটোর গশল্পর মশধয 

যশদ এিটু রস েোশি। ও-সি ঐ রোমিোনোইশি শদশয় নদ। ও যো িলশে সশতয 

নহোি, শমেযো নহোি, তোর মশধয মিো আশে। আশর-হোাঃ-হোাঃ- হোাঃ-নহোাঃ-নহোাঃ-

নহোাঃ।’ 
 


