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জেশন জেকে এস্কাকলটকে 
 
  
 যাপে স্টেব, পনউ বন্ড স্ট্রীকটে স্টেশন স্টেকে এস্কাকেটকে উকে এে। বৃপি প়্েকছ ঝম ঝম  
েকে। েুটপ্াে  কে স্টেকে যাকে। বৃপিে  ে হু়েহুপ়েক়ে নদদমা়ে ঢুেকছ।  োশ  যাপে 
স্টেকট দাুঁপ়েক়ে পবেপিকে োকেে আোকশে পদকে চাইে। আোকশে স্টচ াো অপ্রেন্ন, 
োকো স্টমকে ঢাো। 
  
 যাপে স্টেকে পেক়ে োবে, আমাে স্টপ্া়ো েপ্াে! টযাপি প্াবাে স্টোন আশাই স্টনই। 
 া ান্নাকম যা েব। আমাকে স্ট ুঁকটই স্টযকে  কব স্টদখপছ। স্টদেী  কে বু়েী মােী স্টেকে োে 
 ক়ে যাকব। শাটদটা েপেক়ে েবপ কে স্টোনাে েপ়ে স্টদকখ োবে, েপ়ে যপদ পেে েম়ে 
স্টদ়ে, েকব আমাে স্টদেী  ক়ে স্টেকছ। 
  
এেটু ইেস্তেঃ েকে  যাপে স্টোকটে েোে েুকে পেক  েুটপ্াে ধকে  াুঁটকে  াুঁটকে পনচু 
েো়ে পখপস্ত েেকে োেে। বৃপিে ঝাপ্টা স্টেকে মাো বাুঁচাকে মাোটা পনচু েকে চেকে 
োেে। 
  
 টুপপ্ে োনা স্টবক়ে বৃপি প়্েকছ, প্াক়ে একে প়্েকছ বৃপিে ছাুঁট। ো়োোপ়ে  াুঁটকে  াুঁটকে 
 যাপে পব়েপব়ে েেে,  েো়ো পদনটাে বজ্জাপে এবাে োনা়ে োনা়ে পূ্র্দ  কো। 
পেোকেকটে বযাপ্ােটা ঝুে স্টখে,  েোো েুেুেটা স্টেকে চােনম্বকে এে, চপিশ পশপেিং 
একেবাকে  কে স্টেে, আে োেপ্ে এখন এই  া়ে জ্বাোকনা বৃপি! 
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বহুপদকনে অেযােমকো  যাপে প্কেে আকো স্টেকে ো বাুঁপচক়ে ছা়ো়ে ছা়ো়ে  াুঁটপছে। পনউ 
বন্ড স্ট্রীকটে মাঝামাপঝ একেই ও োমকনে স্টোেটাে ইম্পাকেে স্টবাোম স্টদকখ বুঝে এ 
পনশ্চ়েই পু্পেকশে স্টোে। েখপন ও োস্তা স্টপ্পেক়ে স্টেে। 
  
ো়েটাকে েুুঁচকে ও এমনোকব উুঁচু েেে স্টযন এখুপন এেটা োেী োবা ওে োক়ে একে 
প়্েকব। মকন মকন োবে, ওক়েে এন্ড এখন েীক়ে োো। ওঃ! স্টোেটা ষাুঁক়েে মকো 
স্টপ্িা়ে স্ট া়োন, দাুঁপ়েক়ে দাুঁপ়েক়ে পে েেকছ না, স্টেে  াে স্টদখাকে। এটাকে 
ে়েোখপনকে নাপমক়ে পদকে বেিং ো  স্টদকব স্টঢে স্টবশী। 
  
পু্পেশটাে স্টেকে শেখাকনে দুকে একে ও আবাে োস্তা স্টপ্পেক়ে স্টম স্টে়োে স্ট্রীকট ঢুেে। 
েক়েে ে  স্ট ুঁকট ও স্টপ্ছন পেকে চাইে। যখন পু্কোপু্পে বুঝে স্টেউ ওকে েক্ষ্য 
েেকছনা ও স্টোো়ে যাকে, েখন এেটা পু্কোন বইক়েে স্টদাোকনে প্াকশে দে া পদক়ে 
ও এেটা ঢাো বাোন্দা়ে ঢুেে।  া়েোটা আকো–আুঁধাপে। 
  
প্ােকেে পেুঁপ়ে পদক়ে ছাো বেকে এেটা স্টমক়ে নামপছে। েুরু আে চুে োদা, প্েকন 
চাম়োে  যাকেট, ফ্লাকনকেে প্যান্ট।  যাপেকে স্টদকখ ও দাুঁপ়েক়ে প়্েে। চ়ো েঙ মাখা 
মুখখানা ঝেমে েকে উেে। 
  
–আমা়ে স্টদখকে আেপছকে স্টোনা? 
  
–প্রার্ োেকে ন়ে। আমাে টাো খেকচে অকনে োস্তা আকছ।  যাপে খযাে েকে উেে। 
োেপ্ে স্টমক়েপটে স্টোুঁট েুুঁচকে স্টযকে স্টদকখ এেটু নেম েো়ে বেে, েযান, আ  বাপে–
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টাপে েব পনপেক়ে দাও। আ  প্কে স্টোন খকেে স্টনই। এই অেম্ভব বৃপিকে প্কে পু্পেশ 
ছা়ো স্টেউ স্টনই। 
  
–েুপম স্টো আকছ! স্টমক়েপট স্টটাপ্ স্টেকে বেে। 
  
  যাপেে খাোপ্ োেে। ওক়েে একন্ডে েব স্টবশযাে েকে ওে স্টচনা ানা আকছ।  যাপে 
 াকন েযান বুপ়েক়ে যাকে, ওে েম়েটা খাোপ্ যাকে, এখন ওে োইকনে অবস্থাটা এমন 
স্টয প্ােকে ওে েো োকট। 
  
টুপপ্ স্টেকে  ে স্টঝক়ে স্টেকে  যাপে বেে, দুঃপখে েযান! এখন আপম বযস্ত আপছ, ো  
আকছ! স্টেউ ওপ্কে স্টেকছ পে? 
  
–স্টবনদোইন, আে, আে স্টেই ছুুঁকচাটা, পেও। শুক়োকেে বাচ্চা আমা়ে আধ িোে পদকে 
চাপেে। 
  
 যাপে  াপে চাপ্ে। 
  
–পেওে েো পনক়ে স্টেব না। স্টেউ োকব না। পচেোে ও বদ েপেেো েকে। 
  
 স্টমক়েপটে স্টচাখ োকে জ্বকে উেে। 
  
–এেপদন এমন টাইট স্টদব বুঝকব। অকনে প্কেে স্টপ্াো স্টদকখপছ আপম, পেন্তু ও ছুুঁকচাটা 
আমা়ে স্টয েব েো বকে, ো গুপেক়ে ওকে একেবাকে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 প্য ইন দ্য বটল । জেমস জেডলল জেে  

5 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপ্ত্র 
 

 

 যাপে আেকোকছ বেে, আমাে স্টো ওে মুখ স্টদখকেই ো গুকো়ে। আো েযান, চপে। 
  
–ো  স্টশষ  কে একো আমাে োকছ। োকো  মকব, েপেয বেপছ। 
  
  যাপে পশউকে উেে। 
  
–যাব খন এেপদন, েকব আ  োকে ন়ে। আপম িানাকদে বাপ়ে স্টপ্ৌঁছব আ । নাও, 
স্টদপখ  াকেে মুকোটা? 
  
ওে  াকে দু–প্াউকন্ডে স্টনাট গুুঁক  পদক়ে  যাপে বেে, যা  ়ে এেটা পেকন পনও। 
  
স্টমক়েপট স্টোপ্ আগ্রক  স্টনাট দুকটা পনে। 
  
ধনযবাদ  যাপে। েুপম ব়ে োকো স্টছকে। 
  
– াপন।  যাপে  ােে। োেপ্ে পেুঁপ়ে পদক়ে উেকে উেকে োবে, স্টবচাো! েপে  ক়ে স্টেকছ 
একেবাকে। স্টমাটা বুপ়ে! বকে পেনা  মকব োকো, স্ট ঃ! 
  
পেুঁপ়ে পদক়ে উকে এেপট দে াে োমকন দাুঁ়োে  যাপে। দে া়ে স্টেখা– 
  
পমকেে স্টেঞ্চ, 
প্পেচােে, প্পেচাপেো েেবো  প্রপেষ্ঠান, 
পেেকে অনুেন্ধান েরুন। 
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 পেে এে মু ূেদ দাুঁপ়েক়ে োেপ্ে স্টেপেিং পদক়ে ঝুুঁকে স্টদখে েযান বৃপিে মকধয ছাো খুকে 
প্কে স্টনকম এপেক়ে স্টেে। মাো স্টনক়ে োধ ঝাুঁপেক়ে  যাপে দে া়ে স্টটাো মােে। 
  
েকে আকো জ্বকে উেে। এেটা স্টমক়ে চাপব েুপেক়ে দে া খুেে। 
  
–এই স্টয! আপম যোেীপে স্টদেী েকে একেপছ।  ােো স্টম াক   যাপে বেে। 
  
–এে  যাপে। ওো স্টোমাে  কনয অকপ্ক্ষ্া েেকছ। 
  
েেকে দাও। 
  
স্টমক়েপটকে বুকে স্টটকন পনক়ে ওে স্টোুঁকট স্টোুঁট পমপশক়ে চুকমা স্টখে। স্টমক়েপটে স্টোুঁট দুকটা 
নেম, ওে স্টোুঁকটে েকে েকে পমকশ স্টেে। 
  
–এে ে়ো স্টদখাকে স্টেন স্টোমা়ে? আুঁ? েে োকেে প্কেও? 
  
োকেে েো স্টবাে না। স্টমক়েপট স্ট কে বেে, আ  েোকে যা মাো ধকেপছে না। 
  
  যাপে োবে, স্টযমন  ীকেে মকো েপেন আে েুন্দে, স্টেমপন চ়ো দামও বকট। 
  
চে  যাপে, ওো অকপ্ক্ষ্া েেকছ। আে মাকে স্টো েুপম  ানই। 
  
 েুন্দে আঙুকে ও  যাপেে মুকখ আদকেে স্টছাুঁ়োচ স্টবাোে। 
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ওে স্টোমে  প়েক়ে ধেে  যাপে। 
  
–স্টোমাে মা পে চা়ে? েক়েে  প্তা স্টদখা না  ও়োে োেকর্ এখন আে আমাে স্টদখা 
েেকে স্টোন ইকে স্টনই। স্টোমাে মাে েকে স্টদখা  ও়ো মাকনই ঝুটঝাকমো়ে  প়েক়ে 
প়্ো। 
  
–স্টবাোপম স্টোে না  যাপে। এে, আঃ আবাে ও েেম েেছ? েপেয, স্টোমাে  াে এেটু 
োমোও এবাে। 
  
 যাপে মুচপে স্ট কে স্টমক়েপটে স্টপ্ছন স্টপ্ছন অপেে োমো স্টপ্পেক়ে স্টেেকেে েকে একো। 
এেটা ব়ে স্টটপবে, োে ওপ্ে এেটা স্টটপবেেযাম্প। আে স্টোন আকোনা জ্বো়ে এবিং 
পেোকেকটে স্টধাুঁ়ো়ে েেটা আকো–আুঁধাপে। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ স্টটপবকে বকে আকছন। পেিপন স্টবনদেইন আে পেও ওুঁে মুকখামুপখ বকে। 
 যাপে ঢুেকেই েবাই ওে পদকে োোে। 
  
 পমকেে স্টেঞ্চ ধাোকো েো়ে বেকেন, স্টোমাে দশপমপনট স্টদপে  ক়েকছ। 
  
মপ ো স্টমাটা েেেকে, োক়েে েিং প্ািংশুকট  েকদ। স্টচাখ দুকটা শাপনে, চঞ্চকে। োকন 
দুকটা দুে ঝুেকছ। স্টটপবেেযাকম্পে আকো়ে দুে দুকটা পঝপমক  েেকছ। 
  
 যাপে পদপবয স্টবপ্কো়ো চাকে বেে, উপ্া়ে পছে না। োন স্টপ্কে স্টশান বাইকে স্টোন ঝন্ঝ 
েকে বৃপি প়্েকছ। টযাপি স্টপ্োম না, স্ট ুঁকট আেকে  কো। 
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ও ওোেকোটটা ছুুঁক়ে স্টেকে পদে স্টচ়োকে, এই স্টয পেি! স্টেমন চেকছ বকো? ও স্টে? 
অন্ধোকে নখ োম়োকে? আমাকদে পেও না? পে স্ট  পেও, ছুপে, ব্রর্ েব স্টেমন আকছ? 
  
 া ান্নাকম যাও! পেও অন্ধোে স্টেকে স্টখুঁপেক়ে উেে। 
  
 যাপে স্টখাো েো়ে  ােে। োেপ্ে বেে, যাকে বকে স্টোপ্াে স্টছকে। এবাে স্টটপবকে 
 াে স্টেকখ পমকেে স্টেকঞ্চে পদকে োপেক়ে বেে, এই স্টয এবাে স্টো আপম েশেীকে 
 াপ ে। না আোে স্টচক়ে স্টদেীকে আোও োকো। পে, বযাপ্াে পে? 
  
িানা অধধযদ  ক়ে বেে, ো়োোপ়ে বকে স্টেে মা। আপম শুকে স্টযকে চাই। 
  
বে  যাপে। 
  
োকছে এেটা স্টচ়োকে বেকে বেকেন পমকেে স্টেঞ্চ, অকনেপদন  ক়ে স্টেে। এখন 
এেেকে এেটা োেবাে েেকে  ়ে। 
  
 যাপে বেে। 
  
–োই না পে?  াপন না। 
  
এে প্যাকেট স্টে়োেদ পেোকেট স্টবে েকে  যাপে এেটা ধপেক়ে স্টবনদোইনকে প্যাকেটটা 
ছুুঁক়ে পদক়ে বেে, পু্পেশ স্টো পপ্ছু স্টেকেই আকছ। স্টদকখছ োে োকে প্যাপেকে পেোকব 
ধেে? স্টবচাো বাপ়ে স্টেকে স্টবপেক়েকছ পে স্টবকো়েপন অমপন ধকে পনক়ে স্টেে। পু্পেশ এখন 
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দারুর্ স্টক্ষ্কপ্ আকছ। আকে বাবা পু্পেশকে পনকেে েকেছ পে মকেছ।  াপন না স্টেে 
েেকে যাও়ো পেে  কব পেনা। 
  
 পমকেে স্টেঞ্চ অধীে  ক়ে উেকেন। 
  
প্যাপে এেটা নযাো। েব েম়ে োকে োকে। পেন্তু এ স্টেেটা োকো  যাপে। আুঁটোট 
বাুঁধা, স্টোন ঝপি স্টনই। 
  
পেোকেকটে প্যাকেটটাে পদকে পেওে ম়েো  ােটা একোকে স্টদকখ  যাপে স্টছাুঁ স্টমকে 
প্যাকেটটা উপেক়ে পনে। 
  
স্টখুঁপেক়ে বেে, না, েুপম ধান্দা স্টোে না। যাও পেকন খাও স্টে। 
  
পেও চাপ্া েো়ে ওকে এেটা োোোে পদে। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ স্টখুঁপেক়ে উকে বেকেন, চুপ্ েে! েো বেপছ। 
  
 যাপে নেম স্ট কে বেে, বে! পে বেকছা বে স্টো? 
  
–ওক়েেপেকদে োে স্টোট চুপে েেকে ো ী আকছ? 
  
 যাপে স্টেমন স্টযন শি  ক়ে উেে। নাে পদক়ে স্ট াকে স্ট াকে পনশ্বাে পনকে োেে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 প্য ইন দ্য বটল । জেমস জেডলল জেে  

10 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপ্ত্র 
 

 

–আকে ব্বাপ্। দাুঁ়োও এেপমপনট। েুপম পে আমাকে স্টবাো স্টপ্ক়েকছা? প্াুঁচ বছে  া ে 
স্টোোকে চাও? 
  
স্টবনদোইন কু্রদ্ধ েো়ে েুুঁকে বেে, আপমও োই বেপছ। 
  
স্টোেটা স্টছাটখাকটা, েুটকো। মুখটা বাুঁদকেে মকো বাদামী স্টোুঁচোকনা।  াে আে েবপ  
স্টোছ স্টোছ োকো রুক্ষ্ স্টোকম ঢাো। োকটদে েোকেে ওপ্ে পদক়ে োক়েে স্টোম স্টদখা 
যাকে। ও বেে, এেটু বুকঝ শুকন বেকব স্টো? ইকটে স্টদও়োকে মাো েুকে স্টোন োে 
আকছ? ওক়েেপেকদে প্শকমে স্টপ্াষাে চুপে! মাো খাোপ্? 
  
পমকেে স্টেকঞ্চে স্টচাখ েপেন  ক়ে উেে। 
  
আমো যপদ চুপে েপে, োে স্টনবাে স্টবো়ে েখন স্টো স্টনকব? 
  
স্টবনদোইন মাো স্ট োে। 
  
– যাুঁ। পেন্তু ওগুকো প্াবাে স্টোন স্টচিাই স্টনই স্টোমাকদে। মাোটা োণ্ডা েকে োবছ না 
স্টেন? 
  
 যাপে বেে, েুপম পে েপেযই বেকছা? আমাকদে পেোকব ে়েকে  কব  াকনা? 
  
 াপন। পমকেে স্টেঞ্চ পেোকেকটে ছাই স্টেেকেন স্টমকঝকে। বেকেন, ো টা ে   ন়ে 
েকব েো স্টযকে প্াকে। 
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স্টবনদোইন ওে স্টোমশ  ােটা মুকো েকে স্টটপবকে ঝুুঁকে বেে, আপম বেপছ, না! চােকট 
প্াপটদ স্টচিা েকেকছ। োকদে অবস্থাটা পে  ক়েকছ স্টেকব স্টদখ। এোক  ে়োনে পবপ্কদে 
ঝপে আকছ। 
  
 যাপে মুখ স্টোুঁ  েকে বেে, পেেই বেকছ ও। স্টেেটা  াপেে েেকে প্ােকে এেখানা 
স্টেকেে মকো স্টেে  কব। পেন্তু বুঝকে প্ােপছ না, আমো প্ােব পেনা! 
  
পমকেে স্টেঞ্চ স্টক্ষ্কপ্ পেক়ে বেকেন, েুপম  াুঁদাে মকো েো স্টবাে না। স্টোমো যা শুকনছ 
োে বাইকে পেছু  ানই না। স্টোমো এটা  ানপে স্টয, চােকট  াবা োে চুপে েেকে 
পেক়েপছে, পেন্তু স্টেউ স্টখাুঁ  স্টন়েপন আেমােীটা স্টোোে ো়েদা পে? ওো মাো খাটা়েপন 
স্টেন না ওকদে মেক  পেেু বকে প্দােদই স্টনই। 
  
স্টবনদোইন োমকন ঝুুঁকে বেে, েুে েেছ। োঙ্ক খুব খুুঁপটক়ে স্টখাুঁ  পনক়েপছে। চােমাে 
ধকে স্টখাুঁ –খবে পনক়েই পেক়েপছে। আেমােী খুেকে যাবাে আকেই মামাে  াকে স্টেুঁকে 
স্টেে। এবাে পে বেকব বে? 
  
অকনযে েুে স্টেকে পশক্ষ্া স্টনও়ো উপচে। ওকদে স্টেকে স্টবাঝা যাকে আেমােীকে এমন 
এেটা েণ্টা পেট েো আকছ স্টয আেমােীকে  াে প়্েকেই ওটা বা কে োেকব। এই 
স্টখাুঁ টা স্টনও়োই আমাকদে প্রেম ো   কব। 
  
 যাপে প কেে েেে, ো টা েো  কব পেোকব? 
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পমকেে ওক়েেপেে এেপট প্পেচাপেো দেোে। অনয েব এক পিকে খবে পনক়ে–পটক়ে 
আমাে োকছ একেকছন। আপমও এই েুকযােটাে  কনযই বহুপদন ধকে অকপ্ক্ষ্া েেপছ। 
  
এেক্ষ্কর্  যাপেে েো়ে আগ্র  েুকট উেে, এই েুকযাকে আমো আমাকদে স্টচনা স্টোে 
পেট েেব? মেেবটা োেই, োকে ো   কেও  কে প্াকে। 
  
ো   কব। ওখাকন যপদ এেটা চাোে চেুে, স্টচৌখে স্টমক়েকে স্টঢাোকনা যা়ে, স্টে েমস্ত 
খবে, আেমােীে নেশা স্টবে েকে আনকব। যপদ খবে আকন, েুপম ো  েেকব? 
  
 যাপে মাো চুেকে বেে, েেকে প্াপে। 
  
 োৎ ওে প্যাপেে েো মকন প়্েে। প্েশু োকে ওো দু কন পবপে়োিদ স্টখেপছে, প্যাপে 
এখন স্ট কে। ওক়েেপেকদে োে চুপে েেকে পেক়ে ধো প়্েকে প্াুঁচবছে েশ্রম োোদণ্ড 
 কব। 
  
এেো মকন  কেই  যাপে পশউকে উেে আে বেে, ো টা স্টো ান়ে, েম়ে োেকে 
প কেে েকে পনপে, পেও পে েকে োেকছ? 
  
নখ োম়োকনা োপমক়ে পেও বেে, পনশ্চ়ে, আপম স্টোমাে মে েীেু নই। 
  
 যাপে েোে স্বেটা যোেম্ভব নেম স্টেকখই বেে, বাুঁদকেে বাচ্চা, এেপদন আপম স্টোমাে 
ঐ ব্রর্গুকো স্টেেকে স্টদব। স্টেই েকে স্টোমাে মুখটাও স্টেকো েেব। 
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পমকেে স্টেঞ্চ ওকদে েোে মকধয বকে উেকেন, আমো এেটা স্টমক়ে না স্টপ্কে পেছুই 
েেকে প্ােব না,  যাপে স্টোমাে েন্ধাকন স্টোন স্টমক়েে স্টখাুঁ  আকছ নাপে? 
  
 যাপে স্টচাকখে স্টোর্া পদক়ে স্টেেছা োকব িানাে পদকে োোে, আপম স্টো অকনে 
স্টমক়েকেই পচপন, পেন্তু পেে পে েেম স্টমক়ে চাও োে ওপ্ে পনেদে েেকছ েব। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ েপ়েেপ়ে বেকেন, এই চাোে-চেুে, ব়েে েম, স্টদখকে োে, চটপ্ট টাো 
স্টপ্কে খুশী  কব, এেেম এেটা স্টমক়ে স্টপ্কে োে  ়ে। প্রশিংোপ্ত্র, োপটপেকেট আপম 
স্টযাো়ে েকে স্টদব। 
  
 যাপে স্টচ়োেটা স্টপ্ছকন স্ট পেক়ে ওপ্ে পদকে স্টচক়ে েইে। এেটু স্টেকব বেে, আকছ এেটা 
স্টমক়ে। স্টবশ চাোে–চেুে, নাম  ুপে  েযান্ড। পব্র  োকেকে েযাম প উ়োকটদে োকছ ো  
েকে। পেি স্টো ওকে স্টদকখকছ। পে পেি, ওকে পদক়ে ো  চেকব? 
  
স্টবনদোইন োুঁধ ঝাুঁোে। মুকখ পবেপিে োব। 
  
– াপন না। চেকে প্াকে, েকব ঐ বদকম া ী, স্টখপে েুপিটাকে স্টম া  োমকে চেকে 
 কব। 
  
 যাপে স্ট কে উেে। 
  
–পেি স্টেকে আকছ। স্টেপদনও স্টমক়েটাে স্টপ্ছকন এেটা পচমপট োটাকে ও অমপন পেকিে 
বদকন এেখানা োপ্প়ে েপষক়েপছে। 
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আকে বাপ্কে!  ােকে  ােকে আমাে স্টবল্ট পছুঁক়ে যাপেে আে পে! পেকিে েো়ে োন 
পদও না। আমাে মকন  ়ে ওকে পদক়েই চেকব। স্টবশ োেই স্টদখকে,  াুঁদা ন়ে। প উ়োটদ 
ওকে স্টবশ প্ছন্দ েকে। েকব ওকে খুব হুুঁপশ়োে োেকে  ়ে। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ প কেে েেকেন, পু্পেকশে খাো়ে নাম স্টনই স্টো? 
  
না না, ও  াোমা এপ়েক়েই চকে, েকব ওে েকে েো বকে বুকঝপছ, ও স্টবশ ব়ে দাও 
মাোে োকে আকছ। প্রচুে উচ্চাশা আকছ স্টমক়েটাে। ঐ স্টেুঁপেক়ে স্টেুঁপেক়ে  প্তা়ে ে প্াউন্ড 
োমাই েোে স্টচক়ে স্টমাটা টাো োমাকনাে ধান্দা়ে ব়ে ঝুুঁপে পনকেও ো ী  কে প্াকে। 
  
–ওে োকছ আমো পেছু োঙবনা। োকে খুব পবপ্দ। পু্পেশ পেে আুঁচ েেকব ো টা 
স্টেেে স্টেকে  ক়েকছ। োকে ওকে ধেকব। আমাকদে এটা পনপশ্চে  কে  কব স্টয ো  
 াপেে  বাে প্ে, স্টেে পবেক়ে স্টেকে ও স্টযন মুখ না স্টখাকে। 
  
পেও এপেক়ে বেে। ওে মুকখ আকো প়্েে। 
  
ও স্টমক়ে খুুঁক  বাে েরুে। মুখ যাকে না স্টখাকে স্টে দাপ়েত্ব আমাে। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ স্টখুঁপেক়ে উেকেন। স্টমক়েটাকে আমাে চাই। স্টমক়েটা স্টোমা়ে প্ছন্দ েকে 
 যাপে? 
  
 যাপে  ােে। 
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–স্টেন্না েকে বেকে প্ােব না। েকব এেটা েো পে,  ানকে স্টচক়ো না, স্টেন স্টমক়েো 
আমাকে স্টদখকেই েকে প্ক়ে। 
  
িানা ওে প্াক়ে োপে মােে।  যাপে ো়োোপ়ে প্া েপেক়ে পনক়ে স্টচাখ পটকপ্ বেে, এখাকন 
যাো আকছ োকদে েো আপম বেপছনা। েকব এ স্টমক়েটা আমাে পদকে স্টেমন পেক  
পেক  স্টচাকখ োো়ে। যা বুঝকে  ়ে বুকঝ নাও। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ বেকেন, ো কে েুপম ওকে মযাকন  েকে এখন স্টখোও। োেপ্ে ওে মন 
যপদ স্টোমাে ওপ্ে প্ক়ে োকে েকব ও মুখ খুেকব না। 
  
িানা স্টেকে পেক়ে বেে, স্টযমন েুপম স্টেমপন স্টোমাে ঐ  েোো স্টমক়েগুকো। োবােে 
 ও, বুঝকে? 
  
  যাপে ওে  াকে আদে েকে বেে, পদপবয চকে যাকে স্টো? েুপম স্টো  াকনা, ওকদে 
স্টোন মূেযই স্টনই আমাে োকছ। 
  
পেও পবশ্রীোকব স্টখুঁপেক়ে বেে, যাও না, দু কন পেক়ে েো ধোধপে েকে োুঁকদা স্টে। 
স্টোমাকদে স্টদখকে আমাে বপম প্া়ে। 
  
 যাপে স্টেকে বেে, এে েুপষকে এই স্ট াুঁদেটাকে আপম ছােু বানাপে, দাুঁ়োও। 
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পমকেে স্টেঞ্চ স্টেকেকমকে পেওে পদকে োপেক়ে  যাপেকে বেকেন, েুপম স্টমক়েটাকে এে 
 প্তাে মকধয আমাে োকছ পনক়ে একে  যাপে। ওকে না স্টপ্কে আমাকদে পেছুই  কব না। 
প্ােকব? 
  
দাুঁ়োও; এে পমপনট েবুে েে। আপম ো টা েেব বকে স্টোন েো পদইপন। আকে শুপন 
আমাে োকেয পে োেকছ? প়্েো়ে না স্টপ্াষাকে আপম স্টনই। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ এ েোটাে  কনযই অকপ্ক্ষ্া েেপছকেন। স্টপ্নপেে আে োেক ে প্যাি 
স্টটকন। পনকেন পেপন। 
  
োেগুকো পেপেশ  া াে প্াউন্ড ইনপেওে েো। ধে আমো েকেে  া ােই স্টপ্োম? 
  
স্টবনদোইকনে পদকে পেপন েপ্রশ্ন দৃপিকে চাইকেন। 
  
 আেও বেকেন, স্টোমাে োকে আট  া াকেে েম প়্েকব না  যাপে, স্টবশীও প়্েকে 
প্াকে। 
  
–মাে পদ়ো! এই স্টো েোে মকো েো বকেকছ, আট  া াে স্টপ্কে–।  যাপে স্টোিাকে 
স্টচুঁপচক়ে উেে। স্টচাখ দুকটা চেচে েকে উেে। 
  
–যেেব প্ােোমী! 
  
 ানাোে শাপেদকে বৃপি ঝাপ্টাকে। বষদাপে মুক়ে আোকম স্টয পু্পেশপট স্টম স্টে়োে স্ট্রীট 
ধকে  াুঁটকছ, স্টে  ানকেই না স্টয েক়েে ে  দুকে িাোপেে এেটা প্পেেল্পনা  কে। 
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িাোপেকে ওে স্টোন আগ্র ই স্টনই। ও েখন োবপছে, স্টেপদন স্টয বাুঁধােপপ্ে চাোগুকো 
ও পু্কেকছ, স্টেগুকো বৃপি স্টপ্কে স্টবশ স্টবক়ে উেকব। 
  
স্টখাুঁ  েেকে স্টদখা যাকব পেিংে স্ট্রীট, েুে যাম প্যাকেে স্টোি আে  যামােপিে পব্র  
স্টোকিে ইট, প্ােে ও স্টনািংো  ানোে  পটে অেকর্যে স্টেেে নানা েেকমে োকে, 
স্টেেুকেন্ট আে ক্লাব পদপবয ো ঢাো পদক়ে পটকে আকছ। 
  
োবকে অবাে োকে এেেম  া়ে- াোকে স্টচ াোে োকেগুকো চকে পে েকে? 
 যামােপিে ব্রিওক়ে স্টেকে স্টদাোনদাে আে স্টোে নকদে স্টয  নকোে স্টবকো়ে োকদে 
স্টে, স্টে এেব স্টেেুকেকন্ট স্টখকে আকে? 
  
পেন্তু এই পবকশষ োকে আে স্টেেুকেন্টগুকো স্ট কে ওকে োকে আে স্টোকে। এগুকোকে 
োে এোেটাে প্ে েী়ে উপ্কচ প্ক়ে। এেদে কু্রে ও েীষর্ স্টচ াোে নেনােী চা বা 
েপে পনক়ে বকে পনচু েো়ে েো বকে। যেবাে দে া স্টখাকে োো েপন্দগ্ধ স্টচাকখ মুখ 
স্টোকে, স্টচনা স্টোে স্টদখকে পনপশ্চন্ত  ়ে। 
  
স্টেনাবাপ নী স্টেকে প্াপেক়ে যাো এখাকন ইুঁদুকেে মকো ো ঢাো পদক়ে োেকে োেকে 
পবেি  ক়ে যা়ে োো একে ঝট েকে এে স্টপ়্োো েপে স্টখক়ে চােপদকেে  ােচাে বুকঝ 
পনক়ে আবাে ওক়েে এন্ড প্াো়ে। স্টছাট-খাট েযািংগুকো নেুন চুপেে খবোখবে পনক়ে 
এখাকন আকোচনা েকে। 
  
েন্ডকনে অপ্োধ  েকেে েবকচক়ে স্টনািংো উপেিো, েুেমােদা েমোমীে দে মুকখ েিং 
স্টমকখ, প্াক়ে চপট, োক়ে েপঙন স্টোক়েটাে প্কে এইেব  া়েো়ে পে়ে েকে। 
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পব্র  োকে এই অঞ্চকেে স্টেেুকেন্ট োক যে বাদশা। মাপেকেে নাম েযাম প উ়োটদ। 
স্টমাটা স্টোেটা, মুকখে স্টচ াো স্টচা়োক়ে ব়েে ধো যা়ে না। 
  
েন্ডকন স্টবামা প়্োে েম়ে প উ়োটদ আে বাপ়েক়ে  কেে দকে োকেটা স্টেকন। ও েখপন 
 ানে ঐ অঞ্চকে মস্তানকদে প্েস্পকেে েকে স্টদখা েোে এেটা  া়েোে দেোে 
এেপদন প়্েকবই। স্টেখাকন ওো স্টে শ কে আকছ, স্টে স্টনই, স্টে দামী পেকেে স্টমা া, 
োেকোট েবকচক়ে চ়ো দাকম পেনকে ো ী আকছ, েব খবে মস্তানকদে  ানকে  কব। 
  
ছমাে আকে প উ়োকটদে অপেকে  ুপে  েযান্ড নাকম এেপট স্টমক়ে আকে। োছাোপছ এেটা 
েিাে োইকব্রেীকে ো  েেকে েেকে খবে প্া়ে েযাকমে ওখাকন এেটা ো  খাপে 
আকছ। 
  
স্টমক়েপট ওকে আকস্ত বেে,  ়েে আপম োক  োেব। পে ো  েেপছ ো পনক়ে ঝাকমো 
প্াোই না। 
  
স্টমক়েপটে েযাোকশ মুকখ োঢ় বাদামী চুে স্টঢউ স্টখকে ছপ়েক়ে প্ক়েকছ, স্টদকখ প উ়োকটদে 
োকো স্টেকেপছে।  ুপেে েেেদ দুকটা স্টচাখ ছা়োও েযাকমে োে স্টেকেপছে ওে শেীেপট। 
োমুকেে মন পদক়ে ও েল্পনা েকে স্টদকখপছে স্টপ্াে ছা়ো  ুপেে শেীে একেবাকে 
মনমাোকনা  কব। 
  
স্টেন স্টয স্টমক়েপটকে আকে ও স্টদকখপন!  ুপে যপদ োইকব্রেীকেই ো  েকে েকব েযাকমে 
আকেই স্টদখা উপচে পছে। 
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পনক কে পনক ই বকেপছে, প্াুঁচ বছে আকে  কে  ুপে েযাকমে স্টচাকখ প়্েেই। 
  
 েযাম যেক্ষ্র্ স্ট কে োকে েেক্ষ্র্ স্টমক়েকদে েোই োকব। েীরু মানুকষে মকনে 
অবকচেন মকন স্টযমন মৃেুয পচন্তা স্ট কে ওকে েযাকমে মকনও স্টমক়েকদে েো স্টেমপন 
অকমাে োকবই স্ট কে ওকে। 
  
ইদাপনিং অে স্টবশী েকে স্টমক়েকদে েো োকব না, যখন স্টখ়োে  ়ে স্টয, স্টমক়েকদে েো 
স্টো োবপছ না? েখন স্টমক়েকদে মুখ মকন স্টেকে ওকে। ও পনক ে মকন েকক্ষ্াকে বকে 
ওকে, এ আে পেছুই ন়ে, ব়েকেে েক্ষ্র্। 
  
োমনাে েো প্রা়ে েুেকেই বকেপছে েযাম। এ স্টমক়েপট োমকন একে দাুঁ়োকেই েযাকমে 
মকন োমনা  াপেক়ে েুেে।  ুপে এেটা স্টোক়েটাে প্কেকছ, োকে বুে দুকটা স্টেকে 
উকেকছ। আুঁকটা স্কাটদ। েযাকমে স্টচাকখ প়্োে মে  ুপেে প্রপেটা শেীকেে স্টেখা। স্টোুঁকট 
োে পেপ্পেে এমনোকব োপেক়েকছ স্টয স্টোুঁট দুকটা স্টচৌকো মকন  ়ে। নেম স্টমাকমে 
মকো স্টোুঁট দুকটা স্টদকখই েযাকমে পনঃশ্বাে আুঁটকে স্টেে। 
  
 ুপে েযাকমে  ো েবপেে মকন োমনা  াোবাে  কনযই স্টয ইকে েকে এই ধেকনে 
স্টপ্াষাে প্কেকছ, ো  ানকে েযাম পবেি  কো। এে স্টখাশকম া ী মস্তান স্টছােো 
 ুপেকে এই োক ে খবেটা স্টদ়ে। েযাম এেটা চাোে-চেুে স্টমক়ে খুুঁ কছ, স্টয োপবক়ে 
না স্টবপ়েক়ে মুখ একট োেকব, োকেই  কব। মস্তানপট বকেপছে মাকঝ-োক  চটো 
চটপেকে  ুপেে আপ্পি না োেকে েযামকে ওে খাোপ্ োেকব না। 
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মস্তানপট বকেপছে, ও বুক়ো  কে, বুক়োো পে েেম  ়ে ো স্টো  ানই। আেুোকে মােদা 
বযব াে েকে। ও েুপম পেে মযাকন  েেকে প্ােকব। 
  
 ুপে পে  ানে না ওই অঞ্চকেে োকেগুকো পে েেম? পব্র  োকেও স্টেই  াকেেই, 
েকব প উ়োটদ েীপেমে োে প়্েো স্টদকব, স্টেটাই আেে েো। 
  
মস্তানপট বকেপছে,  প্তা়ে ছ প্াউন্ড স্টদকব, েকব মাকঝ মকধয যপদ ওকে প্াক়ে পচমপট 
োটকে দাও, েকব ওকে → স্টমকে োে প্াউন্ড স্টপ্কে প্াে  প্তা়ে। 
  
োে–প্া–উ–ি! েখপন ও ো টা বাোকব বকে পেে েকে। প উ়োটদ যপদ পেনপেকন স্টোে 
 ়ে স্টো পে আে েো যাকব?  ুপেেও পেছু একে যা়ে না োকে, ওেেম খামচা খামপচ 
ওে অকেযে  ক়ে স্টেকছ।  প্তা়ে োে প্াউন্ড! এ স্টয েুকবকেে ধন! 
  
 ুপেে ব়েে বাইশ। ওে মা বাবা অেম্ভব েেীব। এে মকধয েুপ়েটা বছে স্টেকটকছ দুঃে  
দাপেকে। েখকনা েুপ়েক়ে, বাপ়েক়ে, েখনও চুপে েকে স্টপ্ট চেে।  ুপেে মকন প্ক়ে ওে 
স্টপ্কটে পখকদ েখকনা স্টযে না। 
  
অেীকেে েো যে দূে  ুপেে মকন প্ক়ে ওে  ীবনটা পছে  োশা়ে েো, অনযপদকে ওে 
মকন  ে ও স্টযন োুঁকদ প়্ো  ন্তু। মকন  ে ওে অকনে টাো োেকে োকো োকো 
প পনষ পেনকে প্ােে ও, েব পেছু স্টেকে ও বপঞ্চে  কে।  ীবকনে েুখ-আোকমে 
উপ্েের্ প্াবাে  কনয ও েখন মপে়ো  ক়ে পনক ই েব স্টযাো়ে েেকে োেে। 
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প্রেকম বনু্ধে োছ স্টেকে চকোকেট, রুপটও়োোে স্টদাোন স্টেকে পমপি রুপট, পনক ে 
স্টবাকনে মাোে পেবন, প্াকশে বাপ়েে স্টছকেে োকেে োট্ট এইেব স্টছাট স্টছাট প পনষ চুপে 
েেে। 
  
চুপে খুব হুুঁপশ়োে  ক়েই েেে, স্টেউ ওকে েকন্দ  েেে না। প্কে স্টোে স্টবক়ে স্টযকে 
বাকো বছকেে  ন্মপদন উপ্েকক্ষ্ ও উেও়োকটদে স্টদাোকনে  ক়ো়ো ে়েনাে পবোে স্টেকে 
চুপে েেে এবিং ধো প়্েে। 
  
মযাপ কস্ট্রট খুবই দ়ো স্টদখাকেন।  ুপেে প্াপেবাপেে পেকপ্াটদ প্ক়ে, স্টছাটকদে মন বুকঝ 
 ুপেকে স্টিকে প্াোকেন। স্টবদম ে়ে স্টপ্ক়ে যা়ে  ুপে। ওুঁে উপ্কদকশে োেমমদ স্টবাঝাকে 
স্টেই স্টয বাুঁদে আে স্টবােকেে েল্প উপন বকেপছকেন, স্টেটা  ুপেে আ ও মকন আকছ। 
  
উপন প কেে েেকেন,  ুপে, েুপম পে  ান স্টব্রপ কে স্টেমন েকে বাুঁদে ধকে? 
  
  ুপে বেে,  াকন না। 
  
উপন বেকেন, আপম বপে েুপম স্টশান। স্টেপ কেে স্টোকেো স্টবােকে বাদাম পু্কে স্টবােেটা 
োকছে োক়ে স্টবুঁকধ োকখ। বাুঁদে  াে ঢুপেক়ে বাদামটা ধকে, পেন্তু স্টবােকেে েরু মুখ 
পদক়ে বাদামেুদ্ধ োবাটা স্টবে েেকে প্াকেনা। েুপম  ়েকো োবকছা বাদামটা স্টছক়ে পদকেই 
স্টো মুকোটা খুকে  ােটা স্টবে েকে প্াপেক়ে স্টযকে প্াকে বাুঁদেটা। পেন্তু স্টোেী বাুঁদে ো 
েকে না। এবিং ধো প্ক়ে। েল্পটা মকন স্টেকখা  ুপে। স্টোে প পনষটা েবদনাশা। স্টবক়েই 
চকে এবিং এেপদন না এেপদন ধো প়্েকবই। 
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মযাপ কস্ট্রট ওকে বাপ়ে প্াপেক়ে স্টদ়ে। 
  
আে স্টোনপদন ও চুপে েকেপন। 
  
পেন্তু যেই ব়ে  কে োেে ক্রমশঃ ওে টাোপ়্েোে ওপ্ে আেষদর্ বা়েকেই োেে। 
ইপেমকধয ওে বাবা-মা েন্ডকন স্টবামা প়্োে েমক়ে মাো স্টেকে ও এেখানা খুপ্পে ফ্লযাকট 
স্বাধীনোকব  ীবনযাত্রা শুরু েেে। ে ো ও এেপদন আপবষ্কাে েেে এখন ও যখন 
ইকে, যে ইকে োকেে প্ে োে বাইকে োটাকে প্াকে। স্টেননা ওে মকধয এখন 
পু্রুষকে আেষদর্ েোে মে পেছু েম্পদ েুপেক়ে আকছ। 
  
পেছুপদকনে মকধযই ও পনক ে এই স্টমাপ নী শপিে েো স্ট কন পেক়েপছে। োমানয 
অপছো়ে পু্রুকষো ওে শেীকে  াে োখকে ও চকট স্টযে। বাে েন্ডাক্টে ওকে  াে ধকে 
নামাকে স্টেকে ও পবেি  কো। বুক়োো ওে  াে ধকে োস্তা প্াে েকে পদকে চাইকে ও 
স্টখকপ্ উেে। অন্ধোে পেকনমা  কে স্টোন পু্রুষ েনেন পনঃশ্বাে স্টেেকে স্টেেকে প়্েো 
স্টখাুঁ াে অপছো়ে ওে প্াক়ে  াে স্টবাোকে ও চকট উেে। 
  
পেছুপদকনে মকধয ও একে অেযস্ত  ক়ে উেে। এখন স্বাধীনো প্াবাে প্ে ও োবে এই 
আেষদর্টুেুকে পু্ুঁপ  েকে েুেকে প্াো যা়ে না? 
  
যুদ্ধ আে আকমপেোন সেনযদেই ওকে এই েুকযাে একন পদে। ইে এন্ড স্টেকে স্টযেব 
ছুেেীো একে ই়োপঙ্ককদে েকে েুপেদ েকে, ও োকদে দকে পে়েে। 
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সেনযগুকো পপ্োপিপেকে স্টোোেুপে েেকে ঐ ছুেপেকো প ঃ প ঃ েকে  াকে আে ওো ো 
উপ্কোে েকে। েকেকো বছকেে  ুপে এমন এেটা ব়ে েকেে স্টমক়েে মকো আদব 
ো়েদা েপ্ত েেে স্টয ওকে স্টদকখ মকন  ে আোদা  াকেে স্টমক়ে। 
  
অপেোেোই ওকে প্ছন্দ েেে স্টবশী। এখন আে ওকে স্টছাট্ট খুপ্পে েকে স্টদখাই যা়ে 
না। এই োকব পনক ে চােপ্াকশ এেটা েপেন প্াুঁপচে েক়ে উেে। েক়েেটা েম্পপি–
এেটা দৃঢ়েপেন বযপিত্ব, এে আেমােীঝেমকে স্টপ্াষাে, পু্রুষকদে স্টযৌন আোঙ্ক্ষা েৃপ্ত 
েোে অপেেো আে স্টপ্াোপেকে প্ঞ্চাশ প্াউন্ড  কম উেে। 
  
এইোকব পেছুপদন োেই োটে। পেন্তু যুদ্ধ েুকোকেই সেনযো স্টদকশ পেকে স্টেে। ওে 
 াকে টান প়্েকেই শুরু  ে ছে–চােুেীে স্টখো। োপ্ক়েে েুপ্ন, খাবাে, টাো েব 
পেছুে  নযই চােুেীে আশ্র়ে পনকে  কো অপবোম। োেয স্ট াকে োইকব্রেীে ো টা 
 ুটে মাইকন  প্তা়ে দশ পশপেিং। 
  
 ীবনটা এখন শুধু ছেচােুপে আে স্টেৌশে  ক়ে উেে।  ুপেে মকন  ে  ীবকন 
স্টবপ্কো়ো খুুঁপে না পনকে পদন মন্দাই যাকব। ওে মকন  ে, েৎপ্কে স্টেকে েি েে, ন়ে 
অেৎপ্কে পেক়ে ম া স্টোট োমকন এখন দুকটা োস্তা স্টখাো। মাঝামাপঝ েকন্তাষ নে 
স্টোন প্েই স্টনই। 
  
ও  ানে পব্র  োকে  া়েোটা বদমাশকদে আড্ডাখানা। পেন্তু ওখাকন প়্েো স্টমকে, 
স্টমাো েো প়্েো। দশ পশপেিং–এ  প্তা চাোকে চাোকে  ীবকন স্টেন্না ধকে স্টেকছ। 
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েরুর্ মস্তানপট বকেপছে, প উ়োকটদে ওখাকন ো  েেকে েুপম শ কেে পে. আই. পপ্-স্টদে 
স্টদখকে প্াকব, প্াশাে দান পেে পেে স্টেেকে প্ােকে  কন্ম অোব  কব না। এে েুন্দে 
স্টচ াো স্টোমাে, এটাকে োক  োপেক়ে ম া স্টোট। এই োইকব্রেীকে ো  েকে পনশ্চ়েই 
ম া প্াও না, োই না? 
  
 প্তা়ে োে প্াউন্ড! ও েখপন মন পেে েকে স্টেকেপছে। োকেটাে প্রচুে বদনাম োো 
েকেও ও পদপবয োমোকে প্ােকব। প উ়োটদ যপদ ো ী োকে ও এখপন ওে োকছ ো  
েেকব। 
  
 ুপেকে স্টদখাে েকে েকে প উ়োটদ ওকে োক  ব াে েেকব বকে পেে েকেপছে। 
  
প উ়োটদ বকেপছে, দুকটা ো  খাপে আকছ। এেটা পদকনে স্টবো়ে, খাপনেটা ঝা়েকপ্াছ 
েো, োকেে  নয েযান্ডউইচ বানাকনা…স্টেমন খাটাখাটপন স্টনই আে আ ামপে স্টেমন 
স্টোন ো ও ন়ে। মাইকন  প্তা়ে পেন প্াউন্ড। 
  
–আে অনযটা? 
  
  ুপে প্রশ্নটা েকেপছে বকট, পেন্তু ও েখনই পেে েকে স্টেকেপছে স্টয পিেী়ে ো টাই ও 
স্টনকব। 
  
প উ়োটদ স্টচাখ পটকপ্ বকেপছে, অনয ো টা স্টোমাে প্ছন্দ  কে প্াকে। স্টয স্টমক়েে 
উচ্চাশা আকছ স্টয স্টমক়ে মুখ বুক  োেকে  াকন োে মকনে মে ো । 
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–োকে পে পমেকব? 
  
– প্তা়ে োে প্াউন্ড। টাোে প কেব োখকব, স্টয যা বেকব, মকন োখকব। ো টা োকে– 
েন্ধযা োেটা স্টেকে োে দুকটা প্যদন্ত মুখবন্ধ োখকে  কব মাকন মুকখ েুেুপ্ এুঁকট োখা, 
বুঝকে। 
  
 ুপে বেে, আপম েো বপে না। 
  
বকে অবশয খুব এেটা োে  কব না। অন্তে এ প্া়ো়ে স্টো ন়েই। আমাে এেপট 
স্টমক়েে। েো মকন আকছ, স্টোমাে স্টেকে ব়েকে স্টছাট  কব, পে এেটা েো শুকন 
স্টেকেপছে, েোও বকেপছে ো পনক়ে। ওেকব মাো না পদকেই প্ােে স্টমক়েপট। োেপ্ে 
স্টচাোেপেকে ওে স্টদ টা প্াও়ো স্টেে। স্টচ াো যা ো  ক়ে পেক়েপছে। েুেোিং োপবক়ে 
স্টব়োকনাে এই পু্েস্কাে। বুঝকে? 
  
–আমাকে ে়ে স্টদপখও না। আপম োেকেে স্টমক়ে নই।  ুপে ইম্পাকে শাপর্ে েো়ে বকে 
উেে। 
  
প উ়োটদ ওে পদকে স্টচক়ে  ােে। 
  
যা বকেছ। স্টয মু ূকেদ স্টোমা়ে স্টদকখপছ েখনই বুকঝপছ স্টোমাে মে ধাোকো স্টমক়েই 
আমাে দেোে। এখন স্টশান, খকেেকদে ো পট েকে পদও বুঝকে? খবে োখা এবিং 
েম়ে  কে ঝটপ্ট স্টেটা েপেে  া়েো়ে স্টপ্ৌঁকছ স্টদও়োই এ োক ে এেটা দেোেী 
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অে। স্টোন খবেই পেকখ োখা চেকব না। মকন োখকে  কব। এে োকে েুপ়েটা খবেও 
আেকে প্াকে। 
  
প উ়োটদ আকো বকে স্টযকে োেে, স্টযমন ধে, েুপম  যাে পিকেে স্টখাুঁক  এেটা স্টোন 
স্টপ্কে। স্টোমা়ে  ানকে  কব  যাে পিে স্টে? স্টে এখাকন আকছ পে স্টনই? যপদ না োকে 
েকব ো  াপনক়ে স্টদকব এবিং খবেটা স্ট কন স্টনকব। পিে আোে েকে েকে খবেটা স্টযন 
োে োকছ স্টপ্ৌঁকছ পদকে প্াকো। আে ও ছা়ো আে োকো োকন না যা়ে, স্টে দাপ়েত্ব 
স্টোমাে। আে েবেম়ে হুুঁপশ়োে োেকে  কব বুঝকে? েকব েুপম প্ােকব। 
  
 ুপেকে ইেস্তেঃেেকে স্টদকখ প উ়োটদ বেে, েুপম আে বাপ়েক়ে স্টোন পেছু  ানকেই 
চাইকব না, যপদ পেছুই না  ান স্টো স্টোমাে পবপ্কদে ে়ে োেকব না। োই না! মুেকে 
প়্েো োমাবাে ে   োস্তা এটা। আপম স্টদকখপছ খকেেকদে স্টেউ স্টেউ খবে স্টপ্ৌঁকছ 
পদকে এে প্াউন্ড, ন়েকো দু–প্াউন্ড স্টদকব স্টোমা়ে। আে স্টশান স্টোমাকে আমাে োে 
স্টেকেকছ, আপম স্টোমা়ে আট প্াউন্ড স্টদব। এে স্টচক়ে স্টবশী আে পে েেকে প্াপে বে? 
স্টছকেো স্টোমাে মে েুটেুকট; িাটদ, েকেে মাে স্টদখকে স্টখকপ্ যাকব। স্টেকব স্টদখ। প্রপে 
শুক্রবাে েেেকে নেুন আটটা এে প্াউকন্ডে স্টনাট েুপম প্াকব। স্টেকব স্টদখ, েে স্ট া়ো 
পেকেে স্টমা া পেনকে প্ােকব েুপম? 
  
–অযাুঁ! 
  
 ুপে ো়োহুক়ো েকে োক  োেবাে আকে ো টাে েম্বকন্ধ আকো  ানকে স্টচক়েপছে। 
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প উ়োটদ বকেপছে, েুপম ওখাকনই েুে েেছ। পেছু  ানকে চাইকব না েুপম, পেে আমাে 
মে। এ শ কেে অন্ধোে প্াোকেে পু্রুষ ও স্টমক়েো এখাকন একে েখকনা খবে স্টেকখ 
যা়ে েখনন বা দু–এেটা প্যাকেট। আপম স্টখকে পদই। এেটু–আধটু ো  েকে পদই। 
পেন্তু আপম েখকনা প্রশ্ন েপে না। অকনে েম়ে এখাকন পটেপটপেো আকে। ওো এটা 
স্টেটা খবে  ানকে চা়ে আপম পেছুই  াপন না, োই বেকেও প্াপেনা। েুপমও পেছু 
 ানকব না, স্টোমাকেও ওো প োোবাদ েেকে, েুপমও পেছু বেকে প্ােকব না। একেই 
বকে বুপদ্ধে ধাে। 
  
 ুপে চমকে উকে বকেপছে, এখাকন পু্পেশ আকে? এটা আমাে োে োেকছ না। 
  
প উ়োটদ অধধযদ  ক়ে  াে স্টনক়েপছে এবিং বকেপছে, েুপমও  ান, আপমও  াপন। পু্পেশ 
েবদত্র নাে েপেক়ে স্টব়ো়ে। ওকদে চােেীটাই এই। েুপম স্টযখাকনই ো  েে পেছুই একে 
যাকব না, স্টেন না পু্পেশ স্টেখাকন যাকবই। আ  স্ট াে, োে স্ট াে, যাকবই। োকে োে 
পে একে স্টেে? আমো স্টো স্টোেকে োপেদে স্টদও়ো ছা়ো স্টোন অনযা়ে েেপছ না। 
  
আমাকদে খকেেো যপদ েপন্দবাপ  েকে োকে আমাকদে পেছু একে যা়ে না। োছা়ো 
েুপম োবকছা পে? স্টোমা়ে আপম আট প্াউন্ড পদপে। ো টাকো প্ঞ্চাশ পশপেিং-এে। 
প্ঞ্চাশ পশপেিং েেকে ি ন ি ন স্টমক়ে আপম স্টপ্কে প্াপে। পেন্তু আপম আট প্াউন্ড 
পদপে, স্টেননা পু্পেশ প্রশ্ন েেকে প্াকে। অবশয েেকবই স্টয ো বেপছ না, েকব েেকে 
প্াকে। আপম  াপন স্টোন স্টমক়েই পু্পেকশে েিংস্পকশদ স্টযকে চা়ে না। োই আপম মাইকনটা 
এেটু স্টবশীই পদপে। 
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এেব েো  ুপেে স্টবশ যুপিযুি মকন  ক়েপছে। পবকশষ েকে টাোে অঙ্কটা স্টো 
চমৎোে। এ েুকযাে এেবাে  ােছা়ো েেকে,  কন্মও  ুপে  ়েকো এমন েুকযাে আে 
প্াকব না। 
  
 ুপে েবপেছু স্টেকবপচকন্ত বকেপছে, স্টবশ। আপম ো টা স্টনব। 
  
ো টা স্টয পে ে  , পেছুপদন ো  েকে ও অবাে  ক়ে স্টেে। োে এোকোটাে আকে 
োকে়ে পে়ে  কম না। োেপ্ে বাুঁধা খকেেো আেকে োকে। পেোকেকটে স্টধাুঁ়ো আে 
েোবােদাে গুঞ্জকন েেটা েকে ওকে। 
  
েযাশ স্টিকস্কে োমকন োুঁচ পদক়ে স্টেো  া়েোটা়ে বকে  ুপেে মকন  ক়েকছ এ একেবাকে 
প্রেম পেকট বকে পেক়েটাে স্টদখাে মকো বযাপ্াে।  ুপেে মকন  ়ে না এই েেটাে েকে 
ওে স্টোন স্টযাোকযাে আকছ। ওে পনক কে মকন  ়ে স্টযন অদৃশয, স্টেউ ওকে স্টদখকে 
প্াকে না। অদৃশয এে দশদে স্টোপ্ন  ানো খুকে এেটা অদু্ভে, উকি ে নাটে 
স্টদখকছ। 
  
 দাুঁকে চুরুট স্টচকপ্ ধকে, েক়ে আঙুকে এেটা মস্ত ঝেমকে  ীকে বোকনা আিংপট প্কে 
প উ়োটদ ওকে প্রেম োেটা েব বকে েক়ে পদপেে। েকেে স্টোে নগুকোকে পচপনক়ে 
পদপেে।  ুপেে োকনে োকছ মৃদু, এেটানা স্বকে বকে যাপেে, বাদামী েকঙে স্টোট প্কে 
ঐ বযাটাে নাম পেি স্টবনদোইন। পচকন োখ। পেপি়েন স্টোকি ওে এেটা োকেে স্টদাোন 
আকছ। েো়ে োে পেনকে স্টেকে পেকিে োকছ পেক়ে আমাে নাম বেকে ও েব বযবস্থা 
েকে স্টদকব। ওে েকে স্টয েো বেকছ ওে ধেন-ধাের্ আে বযব াে খুব মাপ দে। োই 
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েবাই ওকে পিউে বকে িাকে। েখকনা স্টদখকব না ও স্টেকট চা স্টঢকে খাকে। ও পে 
েকে  ানকে স্টচক়ো না। 
  
প উ়োটদ বকেই চেে, ও  কো প্ােপে। ওই স্টয ছাইেঙা েুযটপ্ো স্টোেটা স্টদখকছ ও 
স্টেকেে ব়েবাবু। েুেুেকে আপেম খাও়োকে ওে মকো–প উ়োটদ ো়োোপ়ে পনক ে 
প েকে োমকে পনে, যােকে, ও প্ােপে, এইটুেু মকন স্টেকখ বােীটা েুকে স্টযও। আে 
ওপদকে স্টয  েোো পেোকেট ধোকে ও স্টোেিেযাে। ও বযাটাে মাোটা স্টব া়ে োে। 
দু বছে আকে যখন আমাে েকে প্রেম স্টদখা  ়ে, প্কেকট পেপেশ পশপেিংও পছে না। আে 
এখন ও দশ  া াে প্াউকন্ডে স্টচে স্টেকট পদকে প্াকে, োকে  াে প্ক়ে না। ও  কে 
বা ী ধেকে ওস্তাদ। 
  
 ুপে-স্টবনদোইন, প্ােপে আে অনযকদে পচকন স্টেেে। প্ােপে আে পিউে ওে প্াশ পদক়ে 
যাপেে এেবাে, ও েক়েেটা েো শুনকে স্টপ্ে। 
  
প্ােপে বেপছে, আপম োোোপেকে স্টনই।  ়ে প্ুঁপচশ  া াে ন়েকো েিা। েুপম পেে 
প্ােকব। োবছ স্টেন? 
  
পিউকেে েো়ে েিংশ়ে, আমাে প্কক্ষ্ স্টেো েপেন। পে বেকে? েবগুকোই স্টে়োেদ? 
  
– যাুঁ। 
  
 পেে স্টেই েমক়ে প্ােপে  ুপেকে স্টদকখ স্টচাখ পটকপ্পছে। 
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 ুপে মকন মকন স্টেকবপছে, প্ুঁপচশ  া াে স্টে়োেদ পেোকেকট ওকদে পে প়্েো োেকব? 
প্েপদন োেক  স্টদকখপছে,  াউন্ডেপেকচে এেটা গুদাম স্টেকে প্ুঁপচশ  া াে পেোকেট 
চুপে  ক়ে স্টেকছ। দুক়ে দুক়ে স্টযাে েেকে ওে অেুপবধা  ়েপন। 
  
োকেে  ীবকন সবপচত্রয যে, উকি নাও েে।  ুপে েবেম়ে স্টটপেকোন পনক়েই বযস্ত 
োেে। স্টয েব খবে আেে ও োে স্টোন মাকন বুঝকো না। 
  
–প্ােপেকে বে স্টগ্র- াউন্ডকে োে স্টদখাকে। বুকঝছ? স্টগ্র- াউন্ডকে োে স্টদখাকে। 
  
পমঃ স্টোেিপিেকে বে আমা়ে স্টোন েেকে। বাকোটাে েম়ে ব়ে েু। 
  
–পমঃ স্টবনদোইকনে  কনয খবে আকছ। বাুঁধা েম়ে, বাুঁধা  া়েো। পে. ও. পি। 
  
 এই োকঙ্কপেে খবেগুকো  ুপেে স্টোেকমকে োেে, অেম্ভব আেষদর্ স্টবাধ েেে ও। 
এইোকব খবে স্টপ্ক়ে প্ােপে, স্টবনদোইন, পিেো প়্েো েেপছে। 
  
পু্রুকষে েে প্রক়ো ন  ক়ে প্ক়েপছে ওে। এো এো পেকনমা স্টদখকে োে োকে না। 
প্রক়ো ন এমন এেপট পু্রুকষে স্টয পমপি েো বেকব, উপ্ াে পেকন স্টদকব। যাকে ইকে 
 কে  ুপে দাপক্ষ্র্য স্টদখাকব। 
  
োকেকে স্টয েব পু্রুষো আকে োো  ুপেে পদকে মন স্টদবাে েুেেত্ব প্া়ে না, প়্েো 
োমাকে োো এে বযস্ত। প উ়োটদকে ে ক ই োুঁো যা়ে, পেন্তু ও স্টব া়ে বুক়ো। প্রেম 
প্রেম ও জ্বাোে পেন্তু  ুপে পশকখ পনে ওকে বাে মানাকে। োো েন্ধযা  ুপে েযাশ 
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স্টিকস্কে স্টখাকপ্ বকে োকে, প উ়োটদ ওকে চটোুঁচটপেে েুকযাে প্া়ে না। স্টঢােবাে 
স্টবকোবাে েম়েটাকেও ও অনয েমদীকদে েকে যা়ে আকে। প উ়োটদকে খুশী োখাে  কনয 
 ুপে পছকটকোুঁটা েরুর্া পবেের্ েকে। আে মস্তানপটে েোনুযা়েী প উ়োটদ োমানযকেই 
খুশী  ়ে। 
  
 ুপে ওে েমব়েেী এেপট েেী চাইপছে, স্টয শুধু ওে শেীেটাকেই চাইকব না, যাে েকে 
ওে মকনেও পমে  কব। 
  
পেে পেনমাে ঐ োকেকে ো  েোে প্েই এেপদন স্টেখাকন উদ়ে  ে  যাপে স্টেব। 
 যাপেে বযপিত্ব স্টদকখ  ুপে এে প্রবে আেষদর্ অনুেব েেে। ওে  াপে মাখা প্রাকর্ােে 
স্টচ াো স্টচাকখ প়্োে মে, ওে আত্মপবশ্বাে অপ্পেেীম, ওে স্টপ্াষাে স্টচাখ ধাুঁধাকনা।  ুপে 
স্টো একেবাকে মুগ্ধ। 
  
 যাপেে এেমাো োঢ় বাদামী স্টঢউ স্টখোকনা চুে, েরু স্টোুঁকেে স্টেখা, েবু  েেীে স্টচাখ 
দুদম স্টেৌেুকে জ্বেজ্বে েেকছ। যপদও ও ে়ো, নীপেোকনে বাোই স্টনই, স্টছুঁকদা 
স্বোকবে। অ ঙ্কােী আে স্বােদপ্েও বকট, েবু ওকে প্ছন্দ না েকে প্াো যা়ে না। 
  
 যাপে েবেমক়ে  াপেখুপশ, োট্টা ওে স্টোুঁকটে িো়ে। েবেমক়ে ও এে প্াউন্ড ধাে পদকে 
োপ , এেটা মুো়ে স্টটাো স্টমকে দশ প্াউন্ড বাপ  ধেকে প্াকে। বাপ  স্টেকে মদ স্টখকে 
ও ওস্তাদ। ওক়েে একন্ডে স্টবশযাকদে, েিংবা  স্টছােোকদে, ধাপ্পাবা কদে েবাইকে ও 
স্টচকন আে েবাই ওকে প্ছন্দ েকে। ও েন্ডকনে এে চােু মস্তান। 
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 ুপেে মকন  ে ও স্টযন একেবাকে পেকনমাে প্দদা স্টেকে উকে একেকছ। োকেকে আে 
যাুঁো আকে োকদে েকে ওে েুেনা েেকে পেক়ে মকন  ে স্টেকন ওে প্াকশ স্টয স্টমাটা 
বুক়োটা বকে োে েকে ক্লােদকেেকেে েুেনা েেকছ। 
  
েকব  ুপে চাোে স্টমক়ে। ও  যাপেকে বুঝকেই পদে না স্টয  যাপেকে ওে মকন ধকেকছ। 
পনক ে আেষদর্ীশপিে পবষক়ে ওে োেই ধাের্া আকছ। ও  ানে আ  না  ়ে োে 
 যাপেই প্রেম আেকব ওে েকে োব েেকে। 
  
স্টে েমক়ে  যাপে স্টেনোইকনে েকে পে এেটা োেবাে েেে যাে  কনয বাধয  ক়ে ও 
পব্র  োকেকে আেে। পব্র  োকে ওে োে োেে না, প উ়োটদকেও ন়ে। 
  
এেপদন েযাশ স্টিকস্কে োমকন  ুপেকে ওে চট েকে স্টচাকখ প়্েে। েন্ধযা়ে  ুপে ওে 
োুঁকচে খুপ্পে স্টেকে স্টবপেক়ে পিউেকে এেটা খবে স্টপ্ৌঁছকে যাকে,  যাপে ওে পনকটাে 
স্টচ াো স্টদকখই উিাপ্ অনুেব েেে। স্টে প্রেম ওকে োমনাোমপন স্টদকখ এেটা েম্বা 
পশে পদে। 
  
 ুপেে পদকে বুক়ো আঙুেটা স্ট পেক়ে ও স্টবনদোইনকে প কেে েেে, বারুদ! েযাম 
স্ট াটাে স্টোো স্টেকে? 
  
স্টবনদোইন স্টবপেক়ে যাবাে প্ে  যাপে েযাশকিকস্কে োকছ পেক়ে  ুপেে েকে েপেনপি শুরু 
েেে। 
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এই েুকযােটাে  কনযই  ুপে প্েম সধযদ ে োকে অকপ্ক্ষ্া েেপছে। পেন্তু ও মকনে 
আগ্র   াপেকে বুঝকে পদে না বেিং যাপে েপনষ্ঠ  কে স্টেকে মৃদু ধমে পদে।  যাপেে মুকখ 
ওে স্টখাোকমাদ শুকন খুব োণ্ডা ও স্টমাোক়েম বযব াে েেে। 
  
 যাপেে প্রপে স্টমক়েকদে আেষদর্, চুম্বকেে প্রপে স্টো াে স্টপ্কেকেে মকো। স্টমক়েো ওকে 
এ়োকে প্াকে না।  ুপেে বযব াকে  যাপে েীপেমে অবাে  ে।  যাপেে মকে, স্টমক়েো 
প্যানপ্যাকন আে েযানেযাকন  ীব। পেন্তু এ স্টমক়েপট স্টয একেবাকে আোদা প্রেৃপেে  যাপে 
ো বকে পদকে প্াকে। 
  
 ুপে স্টমক়েপট এমপনকে স্টবশ। ওে স্টচাকখে দৃপিকে এেটা বযে-পবদ্রূপ্ স্টদকখ  যাপেে 
স্টেেে প্যদন্ত পব়েপব়ে েকে উকেকছ। স্টবাঝা যাকে, ও  যাপেে মেেব ধকে স্টেকেকছ। 
 যাপেকে পবকশষ আমে পদকে ো ী ন়ে, ো স্টে যেই স্টোষাকমাদ আে পমপি বযব াে 
েরুে না স্টেন। 
  
 যাপে এেক া়ো পেকেে স্টমা া, এেবাি চকোকেট পনক়ে েুকে েুকেই আেকছ  ুপেে 
োকছ েো বেকে।  যাপেকে পনোপ্দ দূেকত্ব োখবাে  কনয বযে, পবদ্রূপ্ পদক়ে  ুপে স্টয 
স্টদও়োেটা সেেী েকেকছ, স্টেটা োঙবাে  কনয  যাপে বনু্ধে  ুপেকে ওে েকে স্টব়োকে 
যাবাে  কনয অনুকোধ েকেকছ।  ুপে ো ী  ়েপন। আবাে  যাপে ওকে স্টছক়ে চকে যাে 
স্টে ঝুুঁপেও  ুপে পনকে চা়েপন। পু্রুষকদে েম্বকন্ধ ওে অকনে অপেেো আকছ। ও  াকন 
 যাপেকে ও যে ঝুপেক়ে োখকব েে ওে োমনা স্টবক়ে যাকব আে োেপ্ে যখন  ুপে 
ধো স্টদকব েখকনা ওে োমনাে আগুন ে ক  পনেকব না। 
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পমকেে স্টেঞ্চ যখন প কেে েেে ওকদে ো াযয েেকব এমন স্টোন স্টমক়েে খবে  যাপে 
োকখ পেনা, েখন  যাপেে  ুপেে েো মকন একেকছ। ওে মকন  ক়েকছ  ুপে টাো চা়ে, 
 ুপেে বুপদ্ধ আকছ। স্টবপ্কো়ো েুকযাে একে পছপনক়ে স্টনবাে অকপ্ক্ষ্া়ে আকছ  ুপে। 
  
েকব  ুপে  যাপেে েকে ওে বনু্ধকত্বে প্রেেটা েমাকন এপ়েক়ে যাকে।  যাপে পেে েকেকছ 
 ুপেে প্রপেকোধ োঙকে  কে ওকে োক ে প্রস্তাবটা পদকে  কব। আে োক ে প্রস্তাবটা 
স্টদবাে আকে ওে োকেে চােেীটা চকে স্টেকে েবকচক়ে োে  কব। যেপদন চােেী 
োেকব, বাুঁধা মাইকন প্াকব েেপদন ও স্বাধীন। আে ওে যপদ নীপেোন প্রবে  ়ে, েকব 
 যাপেে প্রস্তাব েোেপে প্রেযাখযান েেকে প্াকে। 
  
 যাপে স্বাধীনকচো স্টমক়েকদে ে়ে প্া়ে।  ুপে স্বাধীন বকেই ওকদে মকধয এই আ়োে, 
 যাপে স্টেটা পনপশ্চে। 
  
ো কে  যাপেে প্রেম ো ই  কব ওে োকেকে চােেীটা খাও়ো। পেন্তু পেোকব! 
প উ়োকটদে োকছ স্টো  ুপে োেই ো  েেকছ, ওকে চােেী স্টেকে  পটক়ে স্টদবাে মকো 
স্টোন োের্ই েকটপন এ প্যদন্ত। ো কে পে েো যা়ে। মাো োপমক়েও ও পেছু স্টবে 
েেকে প্ােে না। 
  
 যাপে পনক কে প্রকবাধ পদে, যাে যা  ়ে এেটা উপ্া়ে পেে  ক়ে যাকব।  েও োই। 
েবেম়েই  ়ে োই-ই। েকব ও যা স্টেকবপছে স্টে োকব ন়ে। 
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পমকেে স্টেকঞ্চে ওখাকন পমপটিং  ক়ে যাবাে দুপদন প্কে  ুপেে স্টটপবকেে স্টটপেকোন স্টবক  
উেে। রুদ্ধশ্বাে উকি না়ে এেপট স্টমক়ে বেে, ওখাকন পে পমঃ  যাপে স্টেব আকছন? 
  
 ুপেে স্টমরুদণ্ড পশেপশে েকে উেে। ও পেন পদন  যাপেকে স্টদকখপন, েকব পে ওে েকে 
বড্ড রুক্ষ্ বযব াে েকে স্টেকেকছ বকে ও বাধয  ক়ে অনয স্টোন স্টমক়েে োকছ স্টেকছ? 
  
না আমাে মকন  ়ে উপন োকেকে স্টনই,  ুপে বেে। মকন মকন োবে স্টে এই স্টমক়েপট। 
  
–আপ্পন পেে বেকছন? অেম্ভব  রুেী দেোে। আপ্পন পে  এেটু স্টদখকবন উপন 
আকছন পেনা। উপন বকেপছকেন ওখাকন োেকবন। 
  
 ুপে চমপেে  ে। স্টমক়েপটে েো়ে প পেপে়ো। 
  
অপেে স্টেকে স্টবপেক়ে আেকে আেকে প উ়োটদ েক্ষ্য েেে েন োমাকেে স্টধা়োে স্টেেে 
স্টচাখ বুপেক়ে  ুপে চাপেপদকে স্টযন োকে খুুঁ কছ। 
  
–পে  ক়েকছ? প উ়োটদ  ুপেকে উপিগ্ন  ক়ে প কেে েেে। 
  
এেপট স্টমক়ে পমঃ স্টেকবে স্টখাুঁ  েেকছন। মকন  ে স্টমক়েপট স্টব া়ে উপিগ্ন। 
  
 প উ়োটদ বাুঁো  াপে স্ট কে বেে, স্টেকবে বান্ধবীো েবাই উপিগ্ন  ক়েই োকে। 
স্টবাোগুকোে ওটাই স্বাোপবে মকনে অবস্থা  ক়ে দাুঁ়ো়ে।  যাপে এখাকন স্টনই। 
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 ুপে স্টোকন মুখ স্টেকখ বেে, দুঃপখে, আমো ওকে আ  োকে স্টদপখপন। 
  
এে মু ূেদ নীেব োোে প্ে স্টমক়েপট বেে, উপন আেকবন, একে আমাকে স্টোন েেকে 
বেকবন। নম্বেটা পনন দ়ো েকে। 
  
 ুপে নম্বেটা মুখস্থ েকে পনে। বেে,  যাপে আোে েকে েকেই খবেটা ও স্টদকব। 
োেপ্ে স্টোন নাপমক়ে োখে। 
  
প উ়োটদ মুখ স্টবুঁপেক়ে ে ে  েেকে েেকে বেে, ও এখাকন না আেুে, এটাই আপম 
চাই, ওে িাো োকোে স্টোনপদন োে  ়েপন। 
  
েক়েে পমপনট প্কে োকেকে  যাপেকে ঢুেকে স্টদকখ  ুপে ওকে  াে স্টনক়ে িােে। 
  
 যাপে এপেক়ে একে বেে,  যাকো! েুপম পনশ্চ়ে বেছ না, অন্তেঃ এেবাে েুপম আমা়ে 
স্টদকখ খুশী  ক়েছ? 
  
 েক়েে পমপনট আকে স্টোকন এেটা খবে একেকছ। এেপট স্টমক়ে  রুেী দেোে বকে 
স্টোন েেকে বকেকছ। পেোে োইি ৫৮৮৪৫ নম্বে। 
  
 যাপেে মুকখে  াপে পমপেক়ে পেক়ে  োৎ ওে মুখ েপেন  ক়ে উেে। 
  
–স্টোনটা বযব াে েেকে প্াপে? 
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 যাপেকে োকো স্টেকেকছ  ুপেে। এখন ও আে ো োকমানা েকে েম্ভীে, েপেন আে 
ে়েঙ্কে পচপন্তে  ক়ে উেে।  ুপে েক্ষ্য েেে  যাপেে িা়োে স্টোোকে  াে োুঁপ্কছ। 
  
–িানা? 
  
  ুপে ছা়ো  যাপেে েো এেকে স্টেউ শুনকে প্াকে না। 
  
– যাপে েো বেপছ। পে  ক়েকছ? 
  
 যাপে উিেটা শুনে।  ুপে স্টদখে  যাপেে  ােটা পেপেোকেে ওপ্ে শি  ক়ে স্টচকপ্ 
বকেকছ। 
  
েেক্ষ্র্ আকে? পেে আকছ। স্টচকপ্ বকে োে। পেে আকছ। চুপ্ েে, স্টবাে না। েব পেে 
 ক়ে যাকব।  যাুঁ,  যাুঁ, আো চপে। 
  
ও স্টটপেকোন স্টেকখ পদে। 
  
 ুপে ওকে স্টচাখ পদক়ে পবকধ বেে, পে স্টেউ ধকে স্টেকেকছ স্টোমা়ে? 
  
– যাুঁ। 
  
  যাপে ওকে এে ে মা োে েকে স্টদখে। 
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আমা়ে এেটু ো াযয েেকে প্াকো? ো়ে েুপেক়ে  যাপে  ুপেে স্টোকেে ওপ্ে োদা 
োেক  স্টমা়ো এেটা স্টছাট প্যাকেট স্টেকে পদক়ে বেে, োে অবপধ এটাকে োমকে স্টেখ, 
স্টেমন? েুপেক়ে স্টেখ। যপদ স্টোমাে োকছ স্টেউ স্টখাুঁ  পনকে আকে আপম স্টোমা়ে পেছু 
পদক়েপছ পেনা, েুপম এেটা েোও বেে না। স্টেমন?  
  
 ুপে স্ট কে বেে, আে োকোে  কনয এ ো  েেোম না। স্টোমাে  কনয েেব। 
  
েক্ষ্মী স্টমক়ে। োে আমাে েকে এেটু স্টবকোকে প্ােকব? আপম স্টোমা়ে োঞ্চ খাও়োকবা। 
  
োে ন়ে। োে আমাে েম়ে  কব না। েোটা আকদৌ েপেয ন়ে। োেপ্ে এেটু স্টেকম 
বেে, প্েপদন  কে প্াকে। েুপম োে োকে আেকব? 
  
পনশ্চ়েই েুপম ওটা োমকে স্টেকখা। চপে। 
  
দে াে পদকে এপেক়ে স্টেে  যাপে। দে া খুেকেই আচমো ও দাুঁপ়েক়ে প়্েে, এে প্া 
পপ্পছক়ে এে। 
  
পবশাে স্টচ াো, োক়ে বষদাপে, েপ্াকে টুপপ্ নামাকনা, দুপট স্টোে োকেকে ঢুেে। পু্পেশ! 
এটা স্টবাঝাে েকে েকে  ুপেে  াে-প্া অবশ  ক়ে স্টযকে োেে, ওে মকন  ে ও েপেক়ে 
িুকব যাকে। ওে আকেই স্টবাঝা উপচে পছে, এই  কনযই  যাপে প্যাকেটটা  াে বদে 
েেে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 প্য ইন দ্য বটল । জেমস জেডলল জেে  

39 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপ্ত্র 
 

 

 যাপে পু্পেশ অপেোেকদে েকে ে  , স্বাোপবে োকব েো বেকছ,  ােকছ। োকেে 
অনযানয নােী-পু্রুষোও ওকদে স্টদখকছ, স্টেউ ন়েকছ না, েোও বেকছ না। পনক কদে 
স্টযন েবাে পদক়ে মুকছ স্টেকেকছ েবপেছু স্টেকে, এমনই সনবদযপিে মুখেপে ওকদে। 
  
পিকটেপটে িেকনে মুখ স্টচকন  ুপে। স্টে প উ়োকটদে অপেকেে পদকে ো়ে স্ট োকেই  যাপে 
োুঁধ ঝাুঁপেক়ে এপদকে স্ট ুঁকট  ুপেে পদকে না োপেক়েই চকে স্টেে। 
  
 পু্পেশগুকো স্টযই স্টচাকখে আ়োে  ে, অমপন যে স্টমক়ে পু্রুষ েবাই হুক়োহুপ়ে েকে 
দে াে পদকে ছুকট স্টেে। েক়েে মু ূকেদে মকধযই োকেটা খাপে  ক়ে স্টেে। 
  
 ুপে োবক়ে পেক়ে প্যাকেটটা বযাকে েেকে যাপেে পেন্তু ো না েকে  নশূনয োকেে 
পদকে োপেক়ে পনক়ে স্কাটদটা েুকে স্টোমকেে বাুঁধন স্টেকে প্যাকেটটা ঢুপেক়ে পনে। বযাকে 
োখে না োের্ ওো প্রেকমই বযােটা খুুঁ কব। 
  
প উ়োকটদে অপেকে স্টবশীক্ষ্র্ োেে না পু্পেশ। ওো  যাপেে েকে স্টবপেক়ে এে। স্টপ্ছকন 
প উ়োটদ। ওে মুকখ চাপ্া োে। 
  
েমব়েেী অপেোেপট  যাপেকে পনক়ে এপেক়ে স্টেে। োেপ্ে এেেকে স্টবপেক়ে স্টেে ওো। 
  
প উ়োটদ আে িেন পেছুক্ষ্র্ েো বেে। োেপ্ে ওো  ুপেে োকছ এে। িেন টুপপ্টা 
েুকে ধেে। ওে পবশ্বাে েে বযব াে েেকে প্রপেদান প্াও়ো যা়ে। 
  
ইপেপনিং পমে। আপ্পন পে ঐ স্টগ্নব স্টছােোকে স্টচকনন? 
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 ুপে ওকদে পদকে উদযে দৃপিকে চাইে। 
  
না পচপন না। যপদ পচপনও োকে আপ্নাে পে? 
  
–ও এখপন আপ্নাে েকে েো বেপছে না? 
  
 পেোকেট পেনপছে। 
  
 িেন ওে পদকে স্টো ােুপ  চাইে।  ুপে স্টচাখ পেপেক়ে পনে। 
  
পেনপছে বুপঝ? পেন্তু আপম যখন ওকে োচদ েেোম, প্যাকেট স্টদখোমনা স্টো? পে 
বযাপ্াে বেুন স্টো? 
  
 ুপেে মুখটা েযাোকশ  ক়ে স্টেে। েুে  ক়েকছ, মাোত্মে েুে  ক়ে স্টেকছ। ও চুপ্ েকে 
েইে। 
  
আপ্নাকে ও পেছু োখকে স্টদ়েপন? িেন স্টো ােুপ  প্রশ্ন োখে। 
  
  ুপে বুঝকে প্ােে ওে স্টমরুদণ্ড পশেপশপেক়ে এেটা োণ্ডা প্রবা  উকে আেকছ, পেন্তু ও 
স্ট াে েকে িেকনে স্টচাকখ স্টচাখ স্টেকখ বেে, –না স্টদ়েপন। 
  
–আপ্নাে বযােটা স্টদখকে স্টদকে? 
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 ুপে জ্বকে ওোে োন েকে বেে, আমাে বযাে স্টদখাে স্টোন অপধোে স্টনই আপ্নাে। 
েকব স্টদখকে যপদ খুশী  ন স্টো স্টদখুন। 
  
বযােটা িেকনে পদকে স্টেকে পদে। িেন ওটা দুকো না প্যদন্ত। বেে–পেে আকছ পমে। 
আপ্নাকে আে পবেি েেব না। 
  
প উ়োকটদে পদকে স্টচক়ে িেন বেে, চেোম েযাম। আবাে স্টদখা  কব। 
  
োো োকেটাে পদকে স্টচাখ বুপেক়ে িেন মৃদু স্ট কে বেে, স্টোমাে োেবাকে স্টবাধ ়ে 
স্টোেোন েটাোম। মকন  কে স্টোমাে খকেেো এেটুকেই োবক়ে যা়ে! 
  
েপেন স্টচাকখ প উ়োটদ বেে, আো। 
  
িেন  ুপেে পদকে টুপপ্টা েুকে ধকে বেে, –স্টেকবে মকো স্টমক়েকদে ো়োোপ়ে োোকে 
প্াকে, এমন স্টোন স্টছকে আকছ বকে আমাে  ানা স্টনই।  ়েকো অনয স্টেউও োেকে 
প্াকে, েকব োকে আমাে েকন্দ  আকছ। গুিনাইট। 
  
ও চকে স্টযকে প উ়োটদ  ুপেে পদকে পবশ্রী স্টচাকখ চাইে। ে়ো েো়ে বেে, –মেেব পে? 
পে শ়েোনী েেছ েুপম? 
  
 ুপে অবাে  ক়ে েুরু েুকে বেে, আপম বুঝকে প্ােপছ না, েুপম পে বেকছ? 
  
বন্ধ  কে প্কে স্টোমাে েকে েো  কব। বকে প উ়োটদ ধ়োে েকে দে া বন্ধ েকে 
অপেকে পেক়ে ঢুেে। 
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গুদামেকেে োটা আ়েনাটা স্টদকখ  ুপে মাো়ে টুপপ্ প্েপছে, প উ়োটদ ঢুেে। োকেকে 
এখন শুধু ওো দু ন। 
  
প উ়োটদ ওে স্বোবপেদ্ধ স্টোপমে েকে বেে, স্টেব স্টোমা়ে পে োখকে পদক়েপছে? 
  
প উ়োকটদে রুক্ষ্ েো আে োণ্ডা অনুেন্ধানী দৃপি স্টদকখ  ুপে হুুঁপশ়োে  ে। 
  
–পখুঁপচক়ে বেে, িেনকে পে বেোম, ো স্টো শুকনকছ, স্টশানপন? আমা়ে পেছুই স্টদ়েপন ও। 
  
 –িেনকে যা বকেকছ ো শুকনপছ পেেই। 
  
আকো োকছ একে প উ়োটদ বেে, পমকেয েো যপদ বেকে না প্াকো স্টো চুপ্ েকে স্টেে। 
িেন পেেই বুকঝকছ েুপম এেটা ধান্দা প্াোকে চাইছ। স্টেব স্টোমাকে স্টয আিংপটগুকো 
পদক়েকছ, ো যপদ িেন বুঝকে নাও প্াকে, েকব স্টোমাকদে মকধয স্টয এেটা বযাপ্াে 
চেকছ ো পেেই আুঁচ েেকে স্টপ্কেকছ। 
  
আিংপটগুকো?  ুপে স্টটে স্টপ্ে ওে চাম়োে েিং েযাোকশ  ক়ে যাকে। 
  
ে়ে স্টপ্ক়ে বেে, আ-আপম  াপন না েুপম পে বেছ। 
  
ওে স্টচাকখ ে়ে স্টদকখ প উ়োটদ এেটু নেম  কো। ও  ুপেকে স্টে  েকে, োেেু ঝুট 
ঝাকমো প্াোকে চা়েনা ওে েকে। বেে, স্টদখ বাছা, এেপদন পনক কে েুপম পদপবয 
চাোে চেুে বকেই প্রপেপ্ন্ন েকে একেছ। এখন স্টবাো  ক়ে যাে। আমাকদে আওোে 
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বাইকে স্টেকবে োেবাে। আমো ওে োেবাে স্টেকে েুকটা প়্েোপটও প্াই না। আমো 
ওে  কনয পেছু েপেনা, ও-ও আমাকদে  কনয পেছু েকে না, বুঝকে? পেে আকছ েুপম 
 ানকে না। আমাে স্টোমাকে েমকঝ স্টদও়ো উপচে পছে। আপম স্টোমাকে স্টদাষ পদপে 
না। স্টেব না স্টদাষ পদপে। স্টেব ব়ে স্টবশী প্াকখা়ো । 
  
–বেপছ ও আমা়ে পেছু স্টদ়েপন। 
  
 ুপেে বুে ধ়োে ধ়োে েেকছ। ও যপদ স্বীোে েকে স্টয  যাপেে োছ স্টেকে স্টচাোই 
আিংপট পনক়েকছ, েকব ও একেবাকে প উ়োকটদে  াকেে মুকো়ে চকে যাকব। পে স্টবাোমী 
আে োুঁচা ো ই না  ক়ে স্টেকছ প্যাকেটটা পনক়ে। ওে স্টবাঝা উপচৎ পছে ওকে স্টচাোই 
মাে আকছ। পনক ে ওপ্েই োে  পেে ওে। 
  
প উ়োটদ ওকে ন ে েেে। আে ওে প্ােো ধাোকো মুখটা েপেন  ক়ে উেকো। 
  
–স্টশান, আ  েকন্ধযকবো এে ন ধনী মপ ো দু-স্টেকেন্ড, স্টবশী ন়ে পেে দু স্টেকেন্ড ওে 
স্টেপেিং স্টটপবকে  া াে প্াউন্ড দাকমে পেনকট  ীকেে আিংপট স্টেকখ এেটু আ়োকে 
পেক়েপছকেন। বযাে! আিংপটগুকো স্টবমােুম  াও়ো। এই  কে স্টেব। পেে দু-স্টেকেকন্ড োম 
েকে! অেম্ভব দ্রুে েপেকে ো  োকে, আে েবাে স্টশাবাে েে  কে ওে পবচের্কক্ষ্ত্র। 
এই  কো ওে োইন! িেন আে আপম ওকে খুব োেই পচপন। 
  
চুপেটা েকেই ও েোেপে এখাকন চকে একেপছে। আমাে ধাের্া স্টমক়েটাে স্টোন একেপছে 
ওকে েেেদ েোে  কনয। আে ও েখনই মাে স্টোমাে োকছ প্াচাে েকে। পনক ে 
স্টনািংো চাম়ো বাুঁচাকে ও যাকে োকে োুঁোকে প্াকে। এখন স্টশান  ুপে, স্টেব একেবাকে 
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স্টোখকো োপ্। ওে  কনয এখাকন পু্পেে ঢাো়ে আপম ওকে প্ছন্দ েপে না। ওে েো 
োবকে আপম প্রস্তুে নই, এখন আপম আিংপটগুকো চাই। 
  
 ুপে ওে টুপপ্ আে স্টোট খুকে পনক়ে োুঁ েকে দে াে পদকে একোে পেন্তু প উ়োটদ ওে 
োমকন পেক়ে দাুঁ়োে। 
  
ওে স্টচাকখ এেটা েুৎপেে দৃপি জ্বকে উেে। 
  
–এে পমপনট দাুঁ়োও  ুপে। 
  
–আিংপটে েো পেছু  াপন না আপম। পমঃ প উ়োটদ দ়ো েকে আমাকে স্টযকে পদন। আপম 
বাপ়ে স্টযকে চাই। 
  
এখকনা ন়ে।  ুপে, আপম খুব সধযদ স্টদখাপে, স্টেন না আপম স্টোমা়ে প্ছন্দ েপে। পেন্তু ঐ 
স্টোেটাে  কনয েুপম েকবকটে মে বযব াে েেছ। এখাকন পে চকে না চকে আমাে েব 
ন কে আকছ। েুপম ওে েকে েো বকেছ, নানােেম ো়েদা েেছ, আপম েব েক্ষ্য 
েকেপছ। ওকে োুঁেকে স্টচিা েকেকছ, োই না! খুব োবধান। স্টেব স্টমক়েকদে েবদনাশ ছা়ো 
স্টোনপদন োে েকেপন। ওে মে স্টনিংপট ইুঁদুে স্টেন, েুপম অকনে স্টছােো প্াকব। স্টেব 
স্টমক়েমানুকষে অপেেপন্ধ  াকন, আে োকেই ও মাোে। 
  
ওঃ। স্টোন ো কে েুপম আমাে েকে এোকব েো বকো? েকে দাুঁ়োও, প্ে ছাক়ো 
বেপছ।  ুপে স্টখকপ্ স্টচুঁপচক়ে উেে। 
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প উ়োকটদে আে সধযদ োেে না। ও বকে উেে, স্টোমা়ে োবধান েকে পদপে, আিংপটগুকো 
আমাকে না পদক়ে েুপম এখান স্টেকে ন়েকে প্ােকব না। আমা়ে যপদ স্ট াে েকে স্টেক়ে 
পনকে বাধয েে, েকব আপম স্টোমা়ে ছাুঁটাই েেব। 
  
–েুপম এগুকো প্াে না। আপম স্টোমাে প্চা ো ও চাই না। আপম এেেম ো  অকনে 
অকনে স্টপ্কে প্াপে। স্টোমা়ে ে়ে প্াই না। বুক়ো শ়েোন স্টোোোে। 
  
 ুপেে স্টছাট্ট োদা মুখ েপেন, ওে দৃঢ়প্রপেে োবেেী, মুকো প্াোকনা  াে স্টদকখ 
প উ়োকটদে মন প্রশিংো়ে েকে উেে। ও  াপেকে স্টেকট প়্েে। 
  
চে  ুপে। স্টবাোপম স্টোে না। স্টোমাে যকেি প ম্মে আকছ। েুপম আে আপম পদপবয 
চাপেক়ে পদকে প্ােব। আিংপটগুকো পদক়ে দাও, আপম এই ঝুটঝাকমো েুেকে চাই। 
  
বেপছ স্টয েুপম পে বেছ আমাে মাো়ে ঢুেকছ না। বােবাে বেপছ আমাে োকছ আিংপট 
স্টনই আে োেকেও স্টেগুকো আপম স্টোমাকে পদপে না। 
  
 ুপে স্টখুঁপেক়ে উকে ছুট োোে। পেন্তু প উ়োটদ ওকে ধকে স্টেেে। এে াকে ওে েপি 
ধকে, অনয  াকে  ুপেে োক়ে  াে বুপেক়ে স্টেে। োকে েুুঁেকে েুুঁেকে  ুপে বেে, 
আমা়ে স্টছক়ে দাও নইকে আপম প্া়ো মাো়ে েেব বকে পদপে। 
  
–স্টচুঁচাও না, স্টচুঁচাও। প উ়োটদ  াুঁোকে  াুঁোকে বেে, যপদ পু্পেে আকে স্টো বেব স্টেব 
স্টোমা়ে আিংপটগুকো পদক়েকছ। েখন েুপমই োেকব। স্টবশী ো়েদা স্টোে না। চুপ্ েকে 
দাুঁ়োও। আপম  াপন ওগুকো স্টোমাে োকছই আকছ। 
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ও আেুে স্টবাোকে স্টবাোকে প্যাকেটটা স্টোো়ে আকছ স্টটে স্টপ্ে। 
  
–আ ঃ! এই স্টো। চুপ্ েকে দাুঁপ়েক়ে োে। ও েেম েকে স্টোন োে  কব না। 
  
 ুপে ধস্তাধপস্ত েেকে োেে, োপে ছুুঁ়েকে োেে। প উ়োকটদে স্টোদা স্টোদা প্াক়ে  ুকোে 
স্টোিে স্টমকেও ওে দুকটা  াে ছা়োকে প্ােে না। এেপ্ে প উ়োটদ যখন ওে স্কাটদ স্টটকন 
েুেকে শুরু েকেকছ,  ুপে স্টেকে েীক্ষ্ণ োনোটা পচৎোে েকে উেে। 
  
দে া খুকে  যাপে ঢুকে বেে, আপম স্টোমাে োণ্ডোেখানা স্টদকখ অবাে  পে েযাম! যা 
েেছ ো আধাআপধ েেকে স্টোমাে দু-মাে স্ট ে  কে প্াকে। 
  
প উ়োটদ,  যাপেকে স্টদকখ পছটকে  ুপেকে স্টছক়ে পদে।  যাপে দে া়ে স্ট োন পদক়ে 
দাুঁপ়েক়ে। ওে টুপপ্টা ো়েদা েকে স্ট পেক়ে নামাকনা,  াে দুকটা প্যাকন্টে প্কেকট, দু-স্টচাকখ 
উদ্ধে পবদ্রূপ্। 
  
–স্টেমন েকে ঢুেকে? প উ়োকটদে েো েীপেমে ক্ষ্ীর্। 
  
  যাপেে স্টচাকখে চাউপন আে প্কেকট স্টঢাোকনা মুকো প্াোকনা  াে দুকটা স্টদকখ ও পেকেে 
েক়ে স্টযন পেুঁটকে স্টেে। 
  
 ুপে টেকে টেকে স্ট াুঁচট স্টখক়ে প উ়োকটদে োছ স্টেকে পছটকে েকে একো। ওে স্টচাখ 
দুকটা োকে জ্বেকছ, মুখ োদা। 
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–প্চা শুক়োে স্টোোোে! আমাে োক়ে  াে দাও এেব়ে আস্পধদা। 
  
  যাপেে মুকখে পদকে োপেক়ে বেে, েব স্টোমাে স্টদাষ। এই বুক়োটাকে স্টমকে স্টটে 
প্াইক়ে দাও েে ধাকন েে চাে। 
  
 যাপে দু-স্টচাকখ প্রশিংো পনক়ে  ুপেে পদকে োোে। স্টমক়েকদে চটকে স্টদখকে, পবকশষ 
েকে  ুপেকে ধানীেঙ্কাে মকো পচ়েপব়ে েেকে স্টদকখ ও খুব খুশী। 
  
এেটু মুচপে স্ট কে  যাপে বেে, এই বুক়োটাে  কনয েব োে খেচ েকে স্টেকো না 
স্টোনা। েুপম পনশ্চ়েই চাও না আপম এেটা বুক়ো স্টোেকে স্টমকে  াে স্টনািংো েপে। চাও? 
চে আমাে েকে বাপ়ে। স্টেন, ও স্টো স্টোমাে স্টোন ক্ষ্পে েেকে প্াকেপন। 
  
 ুপে েে োপটক়ে স্টচুঁচাে, ওে স্টনািংো োবা পদক়ে আমা়ে চটোবাে উপচৎ পশক্ষ্া আপম 
স্টদবই। 
  
চাে প্াউন্ড ও কনে মধু েপেদ এেটা স্টবােে েুকে পনক়ে  ুপে প উ়োকটদে পদকে ছুুঁক়ে 
মােে। ওে বুকেে মপধযখাকন স্টবােেটা োেে, প উ়োটদ টেকে টেকে পপ্ছু  কট স্টেে। ও 
আকেেটা পেছু স্টছাুঁ়োে  কনয খুুঁ পছে পেন্তু  যাপেে  াপেে স্টচাকট দম আটোবাে স্ট াো়ে 
 ে।  যাপে ওকে শি েকে ধকে েকেে বাইকে স্টটকন পনক়ে একো। স্টচুঁপচক়ে বেে, দে া 
বন্ধ েকে দাও েযাম। ওকে আপম স্টবশীক্ষ্র্ ধকে োখকে প্ােব না। ও স্টোমা়ে পনেদাে 
খুন েেকব। 
  
ধ়োে েকে দে া বন্ধ  কো, চাপব েুেে। 
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  ুপে োকেে স্টচাকট  যাপেে  াে ছাপ়েক়ে দে া়ে আোে েেকে োেে। 
  
–আমাকে স্টেেকে ঢুেকে দাও, স্টনািংো বুক়ো ছােে স্টোোোে। স্টোমাে েকে আমাে 
স্টবাঝাপ়্োে স্টশষ  ়েপন। স্টোমা়ে আপম স্টশষ েেব  েোো। 
  
দে াে োুঁে পদক়ে প উ়োটদ স্টচুঁপচক়ে বেে, স্টবপেক়ে যাও েুপম। স্টোমা়ে আপম স্টছক়ে 
পদোম, বুঝকে! স্টোমাে মুখ প্যদন্ত স্টদখকে চাই না। োকো নইকে, পু্পেশ িােব। 
  
 ুপে প্ােটা স্টচুঁচাে, আপম স্টোমাকে ধোব আমাে োক়ে  াে স্টদবাে  কনয। স্টেবনা, প্াে 
প্াকব েুপম, স্টেকবা না স্টমাকটই। 
  
 ুপে োকে স্টেেকে ঢুেকে দাওকশষ েেব  েোেেম। স্টোমা়ে আপম স্ট  
  
 যাপে বেে, চে  ুপে। স্টযকে দাও বুক়োটাকে। যকেি ে়ে খাইক়েকছ, ও আে স্টোন 
ঝাকমো েেকব না। 
  
 ুপে প উ়োটদকে স্টছক়ে  যাপেকে পনক়ে প়্েে। 
  
আমাে ো টা স্টখকে েুপম। স্টোমাে প্কক্ষ্ দাুঁপ়েক়ে দাুঁপ়েক়ে দাুঁে স্টবে েোটা স্টো া। 
পেন্তু আপম এখন েেবটা পে? 
  
 যাপে োবে, আপম বকেপছোম যা  ়ে পেছু এেটা েটকব, পেন্তু একো স্টদখপছ আকো োে 
 কো। 
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 ুপে এেটু োণ্ডা  ক়ে বেে, েুপম পে বযবস্থা েেকব শুপন? 
  
 ুপে এখন উপ্েপি েেকছ স্টয োকেকে ো  না েোে মাকনটা না স্টখক়ে মো।  প্তা়ে 
বাকো প্াউকন্ডে ো  প্াও়ো অেম্ভব। ও  যাপেে ওপ্ে স্টচুঁপচক়ে উেে,  া ান্নাকম যাও 
েুপম। স্টোমাকে  ীবকন স্টদখকে না স্টপ্কেই োে  কো। যপদ স্টোমা়ে ো াযয েেকে না 
স্টযোম। 
  
মাো েেম স্টোে না। চে েোবােদা বকে স্টদপখ। আমাে োপ়ে বাইকে আকছ। আপম 
স্টোমা়ে বাপ়ে পনক়ে যাপে। 
  
পে স্টয েেকব, পেছুই বুঝকে না স্টপ্কে  যাপেে েকেই চেে। ও এেো  কে প উ়োকটদে 
োকছ পেক়ে মাে স্টচক়ে পনে। পেন্তু  যাপে ওকে েনুইক়েে ধািা়ে প উ়োকটদে োছ স্টেকে 
োপেক়ে একনকছ। ওকে পেকে স্টযকে স্টদবাে পবনু্দমাত্র ইকে স্টনই ওে। 
  
প্কেে আকোে পনকচ দাুঁপ়েক়ে আকছ এেটা ক্রাইেোে োপ়ে।  ুপে স্টদখে নাম্বাে স্টেকটে 
 া়েো়ে ো়োকট োপ়েে নম্বে। 
  
 যাপে বেে, স্টোন োবনা-পচন্তা না েকে স্টো া োপ়েকে ওকো, োে স্টোো়ে? 
  
–এটা স্টোমাে োপ়ে।  ুপে একেবাকে পবমূঢ়। 
  
পনশ্চ়েই। নম্বে স্টেটটাে স্টোন মাকন স্টনই। ওে এেমাত্র মাকন  ে আপম োপ়েটা চােু 
োখকে প্াপে, স্টোকেকে স্টপ্েে স্টপ্কে প কেে েকে পু্পেশ আমা়ে উেযি েকে না। 
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োপ়েটা েম্বা, ঝেঝকে বকনট, স্ট িোইট োে েকে স্টদখে  ুপে, মকন মকন োবে এমন 
এেখানা োপ়ে োখকে প্াকে, ো কে  ়েকো ওে স্টবশ টাো-প়্েো আকছ।  ়েকো স্টেন, 
পনশ্চ়েই আকছ। স্টদপখ ওে ো়ে স্টেকঙ আপম পে আদা়ে েেকে প্াপে। 
  
–স্বপ্ন স্টদখ না ো েুমােী!  াকো। স্টোো়ে োকো েুপম? বকে  যাপে ওকে স্টেকে োপ়েে 
স্টেেে ঢুপেক়ে পদে। 
  
েুে যাম প্যাকেে স্টোি, বেে  ুপে, চও়োনেম েপদকে স্টচকপ্ বেে আোম েকে।  ুপেে 
প্াকশ  যাপে উকে বেে, োটদাকে প্া োখে। 
  
–েে পনক়ে োকো?  যাপেে প্রশ্ন। 
  
–স্টছাট ফ্লযাট। 
  
োকো েকে োোোপে েকে আকছা? 
  
না, েুপম ব়ে স্টবশী  ানকে চাও, োই না? 
  
– যাুঁ, প্কেে বযাপ্াকে নাে েোকনা আমাে স্বোব। এেটু  ােে  যাপে।  নশূনয প্ে পদক়ে 
ঝক়েে েপেকে োপ়ে চেে। যেক্ষ্র্ না  ুপেে বাপ়েে স্টেকট পেক়ে োপ়েটা োমে ওো 
আে এেপট েোও বেে না। 
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োেপ্ে  যাপে প কেে েেে, এই বাপ়ে? চে স্টেেকে যাই। এে োপ্ চা স্টপ্কে োে 
 কো। 
  
 ুপে খযাে েকে বেে, েুপম স্টেেকে আেকব না, স্টোকনা চা-টা প্াকব না। যপদ 
আিংপটগুকো স্টেেৎ চাও স্টোমাকে েীপেমে দাম পদকে  কব। 
  
 যাপে ো়ে েুপেক়ে ওে পদকে চাইে। ওে স্টোুঁকটে  াপে পেন্তু ক্রকমই েপেন  ক়ে উেে। 
  
–পেন্তু আপম স্টোমাে েকে েো বেকে চাই। এখাকন দাুঁপ়েক়ে আমো েো বেকে প্ােকবা 
: না। েক্ষ্মী স্টমক়ে স্টশান, আমাকে স্টেেকে স্টযকে বেে। 
  
–এে োকে পু্রুষ মানুষকে স্টনমন্তন্ন েকে বাপ়েকে স্টঢাোকনা আমাে অকেযে স্টনই। 
আিংপটগুকোে  কনয আমাে প্ঞ্চাশ প্াউন্ড চাই, নইকে ওগুকো েুপম প্াকে না। 
  
 যাপে চাপ্া পশে পদে। 
  
–অে পনষু্ঠে  ক়ো না স্টোনামপন। প্ঞ্চাশ প্াউন্ড! ঐ নোে প পনেগুকোে আেে দামই 
অকো নাপে? 
  
–ওগুকোে দাম দশ  া াে প্াউন্ড, ো েুপম োে েকেই  াকনা। োে েোকে টাো 
পনক়ে আেকে োে। নইকে আপম আিংপট স্টবকচ স্টদব। 
  
োপ়েে দে া  যাুঁচো টাকন খুকে স্টনকম  ুপে প্রা়ে স্টদৌক়ে পেুঁপ়ে পদক়ে পেক়ে দে া খুেে 
বাপ়েে। 
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 ুপে! 
  
–োে েোে প্যদন্ত স্টদখব। োে মকধয একে োে। নইকে োেপ্ে েুপম ওগুকোে স্টদখা 
প্াকে না। েেকবদ স্টোষর্া েকে  ুপে দুম েকে বাপ়েে দে া বন্ধ েকে পদে। 
  
. 
  
 যাপে োকছই অকপ্ক্ষ্া েেপছে। এেেোে এেটা েকে আকো জ্বকে উেে। ও এেটু 
স্ট কে োপ়ে চাপেক়ে োছাোপছ স্টেে। এ প্া়ো়ে োকছই এেটা েযাকে  োোোে স্টখাো 
োকে। ও স্টেখাকন োপ়েটা স্টেকখ  ুপেে বাপ়ে অবপধ স্ট ুঁকট একো। েখন োে পেনকট 
স্টবক  স্টেকছ। ও োস্তাে এপদে-ওপদে স্টদকখ পনে। এেটা স্টব়োে স্টচাকখ প়্েে শুধু। 
োেপ্ে ে   অেযস্থো়ে স্টো াে স্টেপেিং টপ্কে প্াইপ্ স্টবক়ে  ুপেে  ানো স্টেকে েকে 
ঢুকে  ানো বন্ধ েকে পদে। অেম্ভব দ্রুে ওে চোকেো স্টেমপন পনঃশকে। েবশুদ্ধ 
েক়েে স্টেকেন্ডও োেে না। 
  
প্দদা েপেক়ে স্টদখে েেটা ব়ে, আেবাব মপেন, স্টেমন আোমদা়েে ন়ে। পবছানাে প্াকশ 
স্টটপবেেযাম্প। স্টদও়োে ঢাো োে  আে আেবাকবে পনষ্প্রে স্টচ াোে ওপ্ে বাপ়েটাে 
স্টোোপ্ী আো ছপ়েক়ে প্ক়েকছ। 
  
েেটাে ওপ্াকশ আধকখাো দে াে ও প্রান্ত স্টেকে  ে প়্োে শে শুকন বুঝে ওটা 
োকনে েে।  ুপে স্টশাবাে  কনয সেপে  কে  কে গুর্গুর্ েকে োন েেকছ। টুপপ্ আে 
স্টোট খুকে এেটা ইপ কচ়োকে বকে  যাপে পেোকেট ধোে। 
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েক়েে পমপনট বাকদ েবু  োকেে স্টপ্াষাে প্কে  ুপে েকে ঢুেে। শেীকেে প্রপেপট স্টেখা 
স্পি।  যাপেকে বকে োেকে স্টদকখ ও প্রেকম েমকে দাুঁ়োে। োেপ্ে ওে মুখ োদা 
স্টেকে োে  ক়ে স্টেে। 
  
 যাপে  ােোোকব বেে, এই স্টয, আমা়ে মকন প়্েকছ? বে, এই পবছানাে ওপ্ে। স্টোমাে 
েকে েো আকছ। 
  
পবপ্ন্ন স্টচাকখ  ুপে চাে পদকে চাইকে চাইকে স্টেপেিং স্টটপবকে ওে স্টচাখ আটকে স্টেে। ও 
ছুকট স্টেে স্টেপদকে, পেন্তু োে আকেই  যাপে স্টেখাকন পেক়ে ওে বযাকেে পনচ স্টেকে দুকটা 
 ীকেে আিংপট েুকে পনে। 
  
স্টেকখ দাও,  ুপে কু্রদ্ধ চাপ্া েো়ে বেে। 
  
  যাপে ওগুকো প্কেকট পু্কে নেম েো়ে বেে, দুঃপখে স্টোনা। ওগুকো স্টছকেকখোে 
প পনষ ন়ে, ে়োনে দেোেী প পনষ। আপম েো বেকে চাই  ুপে। একো, োব েপে। 
আমা়ে এে োপ্ চা খাও়োও। 
  
শ়েোন?  ুপে োকে স্টেকট প়্েে। বেে, আপম স্টোমাে  কনয এে  যাপ্া স্টপ্া়োোম আে 
আমাকেই এে প়্েো পদকে চাে না? প্চা বদমাশ! 
  
–স্টে বেে আপম স্টোমা়ে পেছু পদপে না? েুপম ো  চাও, োই না? স্টবশ আপম স্টোমাে 
 কনয এেখানা দারুর্ ো  স্টদকখ স্টেকখপছ। েপেয বেপছ। ধাপ্পা ন়ে। 
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–পে েেম ো ? 
  
–আকে আমা়ে এেটু চা খাও়োও। মুখ স্টেকে পবেপি মুকছ স্টেে। পবশ্বাে েে  ুপে, 
আপম চা না স্টখক়ে েো বেকে প্ােপছ না। 
  
 ুপে নেম  কো ওে েো শুকন। বেে, স্টোমা়ে পনক়ে প্াো যা়ে না  যাপে। চা েপেক়েই 
েকব ছা়েকব। স্টদেী  কব না স্টবপশ। 
  
 ুপে চা েেকে োেে আে  যাপে পেোকেটটা স্টশষ েকে োবকে োেে, আপম ওকে 
চমৎোে মযাকন  েকেপছ, পেছুক্ষ্কর্ে মকধযই আপম যা বেব ও োই েেকব। 
  
 ুপে স্টে েকে চা পনক়ে এে। স্টটপবকে স্টে স্টেকখ চা স্টঢকে  যাপেকে এে োপ্ চা এপেক়ে 
পদক়ে বেে, োক ে েো পে বেপছকে? েুপম আমা়ে প্ঞ্চাশ প্াউন্ড স্টদকব, ওটা েুকে 
স্টযও না। 
  
েযাম স্টোমা়ে পে পদপেে? 
  
– প্তা়ে বাকো প্াউন্ড। 
  
–চট েকে েুপম অে টাোে ো  প্াকো না যপদ না– যাপে এেটু স্টেকব পনক়ে বেে, পে 
ো  েেছ ো পনক়ে স্টবশী খুুঁেখুুঁে েে আে…খাপনেটা ঝুুঁপে পনকে ো ী োে। 
  
–স্টোমাে এ েোে মাকন? 
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যা বেোম! েযাকমে োকছ েপেন পছকে? ছমাে। 
  
–োে আকে? 
  
–এেটা েম্ভাে োইকব্রেীকে। 
  
োে আকে? 
  
 োে আকে আপম এেটা োেখানা়ে ো  েেোম। বেকে বেকে  ুপেে েুরু েুুঁচকে 
স্টেে। 
  
–ো কে প়্েোে মুখ স্টদকখকছা েকব এই ছমাে? 
  
– যাুঁ। প়্েোে মুখ, আমাে যপদ োপধয োকে, আপম স্টদকখই চেকে চাই।  ুপে আেও 
েপেন েো়ে বেে, এে আকে আপম  ীবনটা উপ্কোে েেকেই প্াপেপন। স্টোমাে েী 
মকন  ়ে েুপম আমা়ে এেটা োকো ো  স্টদকখ পদকে প্ােকব? 
  
 আপম  াপন, প্ােব। 
  
পে ো ? 
  
  যাপে চা স্টখকে স্টখকে  ুপেকে োে েকে স্টদখকে োেে। আে ওকে নীেব োেকে 
স্টদকখ  ুপে বেে, েুপম আমাে  কনয ো  পেে েকেছ বকে আপম পবশ্বােই েপে না। গুে 
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স্টদবাে আে  া়েো প্াওপন। যপদ দাও, প্স্তাকব। আপম িেকনে েকে স্টদখা েকে 
আিংপটগুকোে েো বকে পদকে প্াপে। স্টেউ আমাে মুখ বন্ধ োখকে প্ােকব না। 
  
 যাপেে  াে স্টেকে স্টপ়্োোটা প্ক়ে যাবাে স্টযাো়ে  ে।  ুপে েোগুকো োট্টা েকে 
বেকেও পেে োট্টা প কেকব স্টনও়ো যাকে না।  ুপে  ়েকো ওকে ে়েকে পদকে, পেন্তু 
 যাপেে মকন  ে, না,  ুপে স্টেকবপচকন্তই বকেকছ। 
  
এে পমপনট  ুপে! পে বেছ স্টেকব স্টদখ। োবধান, পু্পেশকে স্টয স্টমক়ে েো োো়ে োকে 
এেটা পবপেপে, েুৎপেে নাকম িাো  ়ে, বুঝকে? 
  
েোে োক়ে আপম মূছদা যাব না।  ুপে প্ােটা  বাব পদে। মাো ঝাুঁোে, োক ে েো 
পে বেকছা? 
  
 যাপে হুুঁপশ়োে  ক়ে, পনক কে োমকে বেকে োেে, এে মপ োে প্পেচাপেোে ো , 
স্টমাটা টাোে ো । আমাে এে বান্ধবী বাপ়েে োক ে স্টোে ন স্টদবাে এক িী চাোন 
এেটা। পেপন স্টোমা়ে ো টা প্াইক়ে পদকে প্াকেন। 
  
 ুপে শি আে আ়েি  ক়ে স্টেে।  যাপেে পদকে স্টচাখ েুুঁচকে োপেক়ে বেে, েুপম বেকে 
চাও পে? আপম বাপ়েে পঝক়েে ো  েেব? 
  
না  ুপে। স্টশান, স্টেকে স্টযও না। চাট স্টছাুঁ়োে  কনয মুপখক়েই আছ েুপম। টাোটা যপদ 
স্টমাটা  ়ে, ো কে পে ো  না ো  ও েব পনক়ে োবছ স্টেন? বাপ়েে োক  স্টদাষ পে? 
 া াে  কেও েুপম স্টো োকেকে ো  েকেকছ। অে পপ্টপপ্পটপন স্টোমাে স্টনই। আকছ? 
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ো টা খুব োে। চমৎোে ফ্লযাকট োেকব, োে খাকব, ছুপট প্াকব। আে েবকচক়ে ব়ে 
েো স্টমাটা টাো প্াকব। 
  
বাপ়েে পঝ…,  ুপে উকে দাুঁপ়েক়ে প্া়েচাপে েেকে োেে।  যাপে ওে োকেে স্টপ্াষাে প্ো 
শেীেটা স্টদখকে স্টদখকে স্টটে স্টপ্ে ওে মন স্টযন ক্রমশই োক ে প্রেে স্টেকে দূকে চকে 
যাকে। 
  
–না, আপম প্ােবনা। প উ়োটদ আমাকে  প্তা়ে বাকো প্াউন্ড পদে। োে েকম আপম 
চাোকে প্ােব না, চেকব না। বাপ়েে পঝ-এে মাইকন োে ধাকে োকছও ন়ে, ওো স্টবশী 
প্া়ে না। 
  
 যাপে মুচপে স্ট কে বেে, এ বাপ়েে োক  প্া়ে। এ ো টা স্টস্পশাে ো ।  প্তা়ে 
প্কনকো প্াউন্ড মাইকন, ো  েুকোকে প্ঞ্চাশ প্াউন্ড স্টবানাে। পে বে, োকো ন়ে! 
  
 ুপে প্া়েচাপে েেকে েেকে েুকে ওে পদকে োপেক়ে বেে, পেন্তু স্টেউ ো স্টদকব না। 
  
–পেে আকছ স্টশান, স্টখাুঁচাখুুঁপচ েকে এে স্টবশী পেছু  ানকে স্টচওনা।  যাপেে েো ধাোকো 
 ক়ে উেে, আপম চাই স্টোেকট পেছু প়্েো েে। পে েকে ো  ানকে স্টচও না। যা 
বেোম আশা েপে স্টবাঝাে মে বুপদ্ধ স্টোমাে আকছ। 
  
–োই বে। পনকমকষ  ুপেে েকন্দ   ে, বেে স্টোকনা স্ট াচু্চপে োেবাে, োই বেে। 
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বেকে প্াকো…েকব েুপম যপদ না  ান বযাপ্ােটা পে, ো কে স্টোমাে স্টোন পবপ্দ স্টনই। 
বুঝকে? 
  
 ুপে োবে, স্টেই পু্েকনা যুপি।  যাপে অবশয পেেই বেকছ। প উ়োটদও এই এেই যুপি 
স্টদপখক়ে বকেপছে, পেছু স্টদখ না, পেছু শুকনা না, ো কে স্টোমাে স্টোন পবপ্কদে ে়ে স্টনই, 
পদপবয চাপেক়ে স্টনকব। এই পন়েম স্টমকন ো চাপেক়ে পনক়েপছেও বকট। 
  
 যাপে বেে, স্টোমা়ে শুধু এেপট পবকশষ বাপ়েকে মােখাকনে ো  েেকে  কব। ওখাকন 
 প্তা়ে পেন প্াউন্ড প্াকব। আপম স্টদখব যাকে েুপম আকো বাকো প্াউন্ড প্াও। ো টা  ক়ে 
স্টেকে প্ঞ্চাশ প্াউন্ড স্টবানাে প্াকব। েো প্াো েেবাে  কনয এখপন আপম স্টোমা়ে দশ 
প্াউন্ড পদকে প্াপে। 
  
পেন্তু  যাপে…আপম এেটু স্টেকব স্টদখকে চাই। 
  
–পেে আকছ োেই স্টবাে। এখন স্টচকপ্ যাও।  প্তা়ে প্কনে প্াউন্ড, ো  েুকোকে প্ঞ্চাশ 
প্াউন্ড স্টবানাে, একেবাকে েুঃ েকে উপ়েক়ে স্টদবাে মে ন়ে েোটা। 
  
 ুপেে মকন  োৎ এেটা স্টেমন েকন্দ  স্ট কে উেে, বেে, েুপম োট্টা েেকছ না স্টো? 
োেপ্ে স্টদখব েুপম এখান স্টেকে  াুঁটা পদকে আে আপম োড্ডা়ে প্ক়ে েইোম। আপম 
োেকেে স্টমক়ে নই। স্টোমাে েকে আমাে যপদ আে স্টদখা না  ়ে, ো কে আমাে পে 
 কব? 
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 যাপে স্টচ়োে স্টছক়ে পবছানা়ে ওে প্াকশ একে বেে। ওকে োকছ স্টটকন পনক়ে বেে, োকন 
োকন এেটা েো স্টশান। ও  ুপেে োকনে োকছ মুখ পনক়ে পেক়ে পেেপেপেক়ে বেে, 
আ  োকে আপম স্টোমা়ে স্টছক়ে যাপে না, বুঝকে? 
  
 ুপে ওকে স্টেকে েপেক়ে পদক়ে উকে দাুঁ়োে। 
  
না, না, ওেকবে মকধয আপম স্টনই। না স্টবকোও েুপম। বেঞ্চ প্কে স্টদখা  কব স্টেই োে। 
  
 যাপে স্ট া স্ট া েকে স্ট কে উেে। 
  
পনক ে মন  ান না, োই না? প্রেকম আমা়ে োেকে বেছ, োেপ্ে োপ়েক়ে পদকো। 
আো স্টোমাে মন আপমই পেে েকে পদপে। 
  
 ুপে ো়োোপ়ে স্টেপেিং োউনটা টানকে স্টেে, পেন্তু  যাপে ওকে প্াুঁ াকোো েকে েুকে 
পনে।  ুপে পনক কে ছা়োবাে স্টচিা েেকে েেকে পেেপেপেক়ে বেে, না! োম  যাপে, 
না…। 
  
 যাপেে স্টোুঁট  ুপেে স্টোুঁকটে ওপ্ে স্টনকম এে। এে মু ূেদ ধস্তাধপস্ত  ে, োেপ্ে দু- াকে 
 যাপেে েো  প়েক়ে ধেে। 
  
 া ান্নাকম যাও!  ুপে ওে োকন োকন বেে, আকো শি েকে  প়েক়ে ধে আমাকে। 
  
. 
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 ীর্দ প্দদাে োুঁে পদক়ে েোকেে স্টোদ একে প্ক়েকছ। প্কে এে ন স্টো়োো োে 
স্টো়োকে োনোটাকনা আও়োক  স্টব া়ে ধমকে স্টচুঁপচক়ে উেে, োেপ্ে দুকধে স্টবােকেে 
ঝঝনাপন আও়ো । আকেেটু দুকে িােপপ্ওন োকো বাপ়েকে স্ট াকে স্ট াকে ধািা পদকে। 
  
 ুপে এেটু ন়েচক়ে শেীে টানটান েকে  াই েুকে স্টখ়োে েেে বােরুকমে পদে স্টেকে 
 ে প়্োে শে আেকছ। চাদকেে েো়ে প্া দুকটাকে ছপ়েক়ে পদক়ে  ুপে প্েম েৃপপ্তকে 
েম্বা এেটা পনঃশ্বাে স্টেেে। েুম েুম  ়োকনা েো়ে  ুপে বেে, েব স্টপ্ক়েকছ স্টো 
 যাপে? 
  
–আপম এখপন চা চাই। পবছানা স্টছক়ে ওেপন এখকনা? 
  
–এই উেপছ।  ুপে আবাে প্াশ পেকে শুক়ে পচবুে অবপধ চাদেটা স্টটকন পনে। 
  
–বকট!  যাপে দে াে োমকন একে দাুঁ়োে।  ুপেে মকন  ে স্টো়োকে  প়েক়ে ওকে 
মুপষ্ঠকযাদ্ধাে মে োেকছ। স্টোকদকপ্া়ো স্টপ্শে, েপেন শেীে ওে।  যাপে বেে, ওকো 
পশেেীে, নইকে পবছানা স্টেকে ছুুঁক়ে স্টেকে স্টদব। 
  
োক়েে চাদে ছুুঁক়ে স্টেকে পদক়ে  ুপে বেে, এই উেপছ, উেপছ। এখকনা নটা বাক পন। 
  
 যাপে বােরুকম ঢুকে স্টেে, বেে, েোকে আমাে অকনে ো  আকছ। 
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োন্নােকে ঢুকে  ুপে স্টেটপে বোে। মকন মকন োবে, অবাে োণ্ড বকট! মকন  কে ও 
স্টযন আমাে েকে োো ীবন েক়েকছ। ও স্টযন আমাে  ীবকনে এেটা অিংশ। স্টদাষ শুধু 
পনক ে েো উেকে এপ়েক়ে যা়ে। এমনপট না  কেই োে  ে। 
  
োকে ও েল্প েেকে েেকে েেোকব  ানকে স্টচিা েকেকছ  যাপেে সদনপন্দন  ীবনটা 
স্টেমন, ও পে েকে, ও পে োকব, পেন্তু প্রপেবােই োট্টা োমাশাে স্টদও়োকে স্টোিে স্টখকে 
 ক়েকছ ওকে। প্রপেটা পেপে়োে েোকেই োমাশা েকে েোে প্রেে বদোকে স্টচক়েকছ। 
  
 ুপেে চা পনক়ে আোে আকেই  যাপেে স্টপ্াষাে প্ো  ক়ে স্টেকছ। 
  
– যাপে…ঐ আিংপটগুকো…আমাে পচন্তা  কে। েুপম ওেেম এেটা ো  েকে প্াে প্াকব 
না স্টবশীপদন। স্ট কন স্টেকখা। 
  
ওে  াে স্টেকে চাক়েে স্টপ়্োো পনক়ে  যাপে শুধু স্ট কেকছ। 
  
–স্টদা াই স্টোমাে, আমাে  কনয োবকে শুরু েে না। যপদ পচন্তা েেকেই  ়ে, পনক কে 
পনক়ে পচন্তা েে। 
  
পেন্তু আপম স্টোমা়ে পনক়ে পচন্তা েপে স্টয? 
  
স্টদখ, এ দুপন়ো়ে আমাে স্টম়োদ অল্পপদকনে, োকেয োেকে ব়েক াে চপিশ বছে। 
চপিশটা বছে আবাে েম়ে নাপে? পেেেু না। োেপ্ে েবকেে অন্ধোে, োণ্ডা স্টপ্াোে 
খাবাে  ও়ো। োে স্টচক়ে যপেন  ীবন আকছ সু্ফপেদ েকে পনই। 
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দশ বছে যপদ স্ট কেই োটাকে  ়ে, েকব প়্েো পনক়ে োেটা পে? আেকে  যাপে আে 
 ুপে দু কনে  ীবনদশদনই এে েেম। োই  যাপেে স্টেকে এেটা েকন্তাষ নে উিে 
প্াবাে আশা়ে  ুপে এই প্রশ্নটা েেে। 
  
চাোে  কেও  ানকে  ়ে। পেনবছে আপম স্ট ে এপ়েক়ে চকেপছ, এখনও চেব। 
  
  ুপে আবাে ওকে খুুঁপচক়ে মকন েপেক়ে পদে, আপম না োেকে েুপম ইপেমকধয স্ট কে ঢুকে 
স্টযকে। 
  
–পবশ্বাে, ইকে  কে স্টোে। স্টেউ না স্টেউ আমাে পেে  ুকট যা়ে। শুনকে অবাে  ক়ে 
যাকব, েুপম আিংপটগুকো না োখকে আপম স্টযমন েকে স্ট াে ওগুকো প্াচাে েেোমই। 
এেেম আকেও অকনেবাে  ক়েকছ। 
  
 ুপে এেটু পবেি ও কু্ষ্ণ্ণ  ে। ও োবকে চাইপছে স্টয, পনক কে ও েীপেমে পবপ্দগ্রস্ত 
েকে  যাপেকে স্ট কেে  াে স্টেকে বাুঁপচক়েকছ। খচ  েকে প কেে েেে, স্টয স্টমক়ে স্টোমা়ে 
ো াযয েকে, োে েকে েবেমক়েই স্টপ্রম েে না পে েুপম?  ়েে স্টোমাে ধাের্া়ে এটাই 
পু্েস্কাে? 
  
 যাপে স্ট কে বেে, োপে েগুক়ে স্টমক়ে েুপম। োে েকে স্টপ্রম েেপছ, স্টে পবষক়ে আমাে 
খুেখুুঁেুপন আকছ। স্টটে প্াকব এেপদন। 
  
 ুপে এখন  যাপেকে এমন অন্তেে োকব স্টপ্ক়েকছ, স্টেমপন েকে অনয স্টোন স্টমক়েও 
স্টপ্ক়েকছ, এই পচন্তাটা ওকে যন্ত্রর্া পদকে োেে। 
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 ুপে এটা প কেে না েকে োেকে প্ােকো না। বেকো,  যাপে…িানা স্টমক়েটা স্টে? 
স্টোমা়ে স্টোন েকেপছে? 
  
 যাপেে েপ়েেপ়ে  বাব, আমাে মা। োেী োে, পে স্টযন েোটা, মো  াপে োখ টাো, 
না পে স্টযন? যা স্ট াে, স্টোমাে ওকে খুব োে োেকব। 
  
 ুপে প্া েুকে বেে, স্টোমাে এেব নযাো ঢিং ছাক়ো। বেে, স্টে িানা! আপম  ানকে 
চাই।  যাপে  ুপেে মুখ েক্ষ্য েেে, োেপ্ে  ােে। 
  
–খুুঁপচও না  ুপে। িানা আমাে প্পেপচে এেটা স্টমক়ে। মাো খাোপ্ েোে মকো পেছু 
স্টনই। স্টোমাে অকধদে রূপ্ও ওে স্টনই। আে আমাে োকছ ওে স্টোন মূেযও স্টনই। 
  
–ও স্টেমন েকে  ানে, পু্পেশ স্টোমা়ে খুুঁ কছ?  ুপে প্রশ্ন েেে। 
  
–মন্ত্র  াকন। নখদপ্দকর্ িেনকে স্টদকখপছে। 
  
–ো়োপম োমাকব? আমাকে েপেয েো বেকব পেনা?  ুপে স্টেকে স্টেে। 
  
–স্টদখ, পনক ে চেো়ে স্টেে পদক়ে যাও।  যাপে  ােে, পেন্তু  ুপে েক্ষ্য েেে ওে স্টচাকখে 
দৃপি অেপেদকে েপেন  ক়ে উকেকছ। 
  
দু কন দু কনে স্টচাকখ স্টচাকখ স্টচক়ে েইে।  ুপেে স্টচাখই আকে স্টনকম একো। ও স্টদখে 
 যাপেকে প্ী়োপ্ীপ়ে েোই বৃো। ও এবাে চাে প্ােটাকো। 
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 ুপে স্ট কে বেে, স্টেশ, ে েয েেকে চাও স্টো েে।  ুপেে েোে েব স্টেৌেূ ে স্টযন 
এে মু ূকেদ পনকে স্টেকছ। বেে, আকেেটু চা স্টনকব? 
  
 যাপে স্টপ়্োো এপেক়ে পদে। আে এেটা পেোকেট ধোে, েপ়ে স্টদকখ বেে, আে এে 
মু ূকেদ আমাকে স্টবকোকে  কব। 
  
 ুপে োবকে োেে এই মু ূকেদ  যাপে ওে বাপ়ে স্টেকে স্টবপেক়ে যাকব, আে  ়েে 
স্টোনপদনও স্টদখা  কব না। 
  
চা ঢােকে ঢােকে  ুপে প কেে েেে, স্টোো়ে োে েুপম  যাপে? 
  
দশনম্বে িাউপনিং স্ট্রীট। ওপ্কে এেটা স্টছাট ফ্লযাট পনক়ে পদপবয আোকম োপে। এেটাই 
বাটোে আমাে আে প্রধানমন্ত্রীে ো  েকে। 
  
উকিকে, স্টক্রাকধ  ুপে অপস্থে  ক়ে উেে। ও োবকো একে োুঁপটক়ে স্টোন োে স্টনই। 
 যাপেে এই ো োপম েচকেপমে আ়োকেে বযপিত্বটা ধো স্টছাুঁ়োে বাইকে।  ুপেকে 
ওেেম স্টনই আুঁেক়ে  কে চেকব না। যখন দু কন দু নকে োেোকব পচনকব েখন 
 ়েে  যাপে ওকে পবশ্বাে েেকব। 
  
 ুপে  ােো েো়ে বেে, েুপম েম্ভীে  কে প্াকো না  যাপে? 
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–েম্ভীে  কে যাকবা স্টেন? খাও, পপ্ও, স্টমৌ  েকো, স্টপ্রম েকো। আোমীোেই  ়েে 
েবকেে স্টপ্াোো স্টোমা়ে েুকে েুকে খাকব। েম্ভীে  ও়োে েম়ে আমাে স্টনই। সু্ফপেদ 
েেকেই চপব্বশ েণ্টা স্টেকে যা়ে। 
  
–েকব আপম  ানকেও প্ােকবা না েুপম স্টোো়ে োকো?  ুপে োবে স্টমক়েটা ওে েকে 
োকে, োই  যাপে আমা়ে পেোনা বেকছ না। 
  
–একেে েম়ে স্টোমাে বুপদ্ধকে ধাে স্টখাকে  ুপে। 
  
–স্টবশ, ে েযই েকো।  ুপে স্টেকে মুখ স্টেোকো। 
  
 উিকে  যাপে বেে, আমাে পবষক়ে যে েম  ানকব েেই মেে। 
  
স্টোটটা েুকে পনক়ে ও বেে, আো, আপম চপে। োক ে েো পে োবকে  ুপে? 
  
 ুপে অপনেুে েো়ে বেে, পেে আকছ। োবোম ো টা েেব। আমা়ে শুধু 
প্পেচাপেোে ো  েেকে  কব, আে পেছু ন়ে। 
  
 যাপে বেে, শুধু োই। েকব স্টচাখ, োন স্টখাো োখকে  কব। 
  
 ুপে েখপন বুঝে এেটা চুপে  কব। ওকে বাপ়েে খবোখবকেে  কনয োখা  কব। ও এে 
মু ূেদ ইেস্তেঃ েেে। ওকে ইেস্তেঃ েেকে স্টদকখ  যাপে প্কেট স্টেকে প্াুঁচ প্াউকন্ডে 
স্টনাট বাে েেে। বেে, আপম েো পদক়েপছোম আোম পেছু স্টদব। নাও, প্কেকট োকখ। 
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আে ইেস্তেঃ েেে না  ুপে। স্টয পবষক়ে ও  াকন না পেছু, ো পনক়ে পবপ্কদ প়্েকে 
প্াকে না। আে পনক কে যকেি োমকে চেকেও প্াকে ও। টাো পনে ও। 
  
আমা়ে পে েেকে  কব? 
  
 যাপে ওকে এেটা োিদ পদে। বেে, এই পেোনা়ে পমকেে স্টেকঞ্চে েকে স্টদখা েকে 
আমাে নাম েকে বেকব আপম প্াপেক়েপছ। পেপন েব  াকনন। উপন েব স্টোমাকে বুপঝক়ে 
বকে স্টদকবন, পে েেকে  কব। ও. স্টে? 
  
–স্টোন ে়ে স্টনই স্টো? আমাে স্টোন পবপ্দ  কব না স্টো? 
  
–পেেেু না।  যাপে বেে, স্টোমা়ে শুধু প্পেচাপেোে ো  েেকে  কব। বযে। স্টো া োই 
না? 
  
ওে পদকে েীক্ষ্ণ স্টচাকখ স্টচক়ে  ুপে বেে, আে স্টচাখ োন স্টখাো োখকে  কব। 
  
 যাপে  ােে, যা বকেকছা। আো,  ুপে, আবাে স্টদখা  কব। 
  
–আবাে েকব স্টদখা  কব? 
  
–পশেেীে। এখন আমাে অকনে ো  আকছ। প্কে আপম স্টোমাে েকে স্টযাোকযাে েেব। 
  
–পু্রুষ-মানুকষে মকোই েো। যা চাইকে স্টপ্ক়ে স্টেকে, বযস্, োণ্ডা স্টমকে স্টেকে!  ুপেকে 
োকছ স্টটকন পনক়ে  যাপে চুকমা স্টখে। 
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–যপদ আমাকে খুব দেোে  ়ে, পমকেে স্টেঞ্চকে এেটা খবে পদও। দু-এেপদন বাইকে 
স্টযকে প্াপে, উপন  াকনন স্টোো়ে স্টখাুঁ  েেকে আমা়ে প্াকবন। পেে আকছ? 
  
ওে পদকে স্টচক়ে  ুপে বেে, পেে েে োেকেই  কব। 
  
ওকে আবাে  প়েক়ে ধকে চুকমা স্টখক়ে  যাপে বাইকে স্টবপেক়ে স্টেে। 
  
 ানাো়ে দাুঁপ়েক়ে  ুপে োবে, চুপেে ছে েষা  কে। আমাকে স্টেেকেে খবে স্ট াো়ে 
েকে পদকে  কব। যােকে, টাোটা োকো। আেে চুপেে েকে স্টো আমাে স্টোন স্টযাে 
স্টনই, ো কে আমাে পবপ্দ  কে প্াকে না। 
  
 াকেে স্টনাট দুকটাে পদকে স্টচক়ে ও  ােে, টাোটা  ব্বে। 
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দু্ষ্প্রাপ্য বইক়েে জদ্াোন 
স্টম স্টে়োে স্ট্রীকটে এেটা দুষ্প্রাপ্য বইক়েে স্টদাোকনে ওপ্কে  ুপে পমকেে স্টেকঞ্চে 
অপেে খুুঁক  স্টপ্ে। বইক়েে স্টদাোকনে িানপদকেে দে া পদক়ে ঢুকে োমকন পেুঁপ়ে। 
  
এেপট স্টমক়ে পপ্েপন  েুেুে স্টোকে পনক়ে দে া়ে শপ়েক়েপছে।  ুপেে পদকে চাইে স্টে, 
পেন্তু স্টোন স্টেৌেূ ে েুকট উেে না োে স্টচাকখ। োেপ্ে োঢ় েঙ মাখা স্টচাখ দুকটা 
োস্তাে পদকে স্টেোে। এেপট স্টোে প্রেকম স্টমক়েপটকে োেপ্ে  ুপেে পদকে স্টচক়ে স্ট ুঁকট 
চকে স্টেে। স্টমক়েপট ভ্রূকক্ষ্প্ও েেে না। এে মকধয স্টোেপট এখান পদক়ে দুবাে স্ট ুঁকট 
পেক়েকছ। যাো মনপস্থে েেকে েম়ে স্টন়ে, এ  ়েকো স্টেই ধেকনে স্টোে। ও আবাে 
পেকে আেকব। 
  
 ুপে েপবকে ঢুেে। স্টমক়েটা নাে পেুঁটোে। আপম স্টোনপদন অে পনকচ নামব না।  ুপে 
স্বেকোপি েেকো। 
  
এপদে ওপদে চাইকে চাইকে স্টদখকে স্টপ্ে বইক়েে স্টদাোকনে োুঁকচে ওপদে স্টেকে 
এেটা েম্বা,  া়েপেকে স্টোে ওকে স্টদখকছ। মাো়ে এে ঝুপ়ে োদাপ্াো চুে।  ুপে 
অস্বপস্ত স্টবাধ েেে। ও বুঝে যেক্ষ্র্ ওকে স্টদখা যাকব, বুক়োটা ওকে স্টদকখ যাকব। 
  
পেুঁপ়েে মাো়ে এেটা দে া়ে স্টেখা, 
  
পমকেে স্টেঞ্চ। 
স্টিাকমপেে এক পি 
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স্টেেকে অনুেন্ধান েরুন। 
  
 দে াটা স্টেকে  ুপে এেটা পছমছাম, ো াকনা েকে ঢুেে। েকে েুে, ঝেমকে স্টোদ। 
  
 ানোে ধাকে এেটা চাোে-চেুে, মাপ দে স্টমক়ে বকে টাইপ্ েেকছ। স্টমক়েপটে বাদাম–
স্টোনা চুে ওপ্কে েুকে আুঁচ়োকনা। োে স্টবাোম, োদা স্টপ্াষােপট শেীকে এুঁকট বকেকছ। 
ঈষদা়ে, স্টেৌেূ েী আগ্রক   ুপে ওকে স্টদখকে োেে। 
  
স্টমক়েপট ওকে স্টদখে।  াে েখনও টাইপ্ েকে চকেকছ।  ুপেকে স্টদকখ ও টাইপ্ েো 
োমাে, পবেপিকে েুরু েুুঁচকে স্টচ়োে স্টেকে োউন্টাকে একে দাুঁ়োে। 
  
স্টমক়েপট স্টপ্াষাকেে স্টদাোকনে মকিকেে মকো েম্বা। চোকেো়ে এেটা ে   োবর্য 
আকছ। ওকে স্টদকখ  ুপেে স্টযন পনক কে স্টখকো েঙচটা মকন  ে। েকে েকে  ুপে মকন 
মকন স্টেপে়ো  ক়ে উেে। 
  
পেছু চাইপছকেন? স্টমক়েপট  ুপেকে অেপেদকে প কেে েেে। ওে চাউপনকে োপেেয। 
েোটা পনচু, স্টেমন স্টযন স্টচনা স্টচনা। 
  
 ুপে এেটু অপ্রস্তুে  ক়ে বেে, পমঃ  যাপে আমাকে পমকেে স্টেকঞ্চে েকে স্টদখা েেকে 
বকেকছন। 
  
–ও আপ্পন বুপঝ  ুপে  েযান্ড, বেুন। এেটু অকপ্ক্ষ্া েরুন। মা এখন বযস্ত আকছন। 
বকে ও টাইপ্ েেকে চকে স্টেে। 
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 ুপে এেটু আ ে  কো স্টমক়েপটে বযব াকে। অকনেক্ষ্র্ চুপ্চাপ্ বকে অকপ্ক্ষ্া েেকে 
 কো। শুধু টাইকপ্ে খুটখাট শে আে োইন স্টশকষে টুিং আও়ো । স্টমক়েপটকে েক্ষ্য 
েেকে োেে  ুপে, আে োবকে োেে, এো পনশ্চ়ে োে প়্েো স্টদ়ে। েেটাে োটছাুঁট 
েুন্দে, নাইেকনে স্টমা াও প্কেকছ স্টদখপছ। ওেেম এেটা  ামা আমাে যপদ োেে। 
আমাকে ওে স্টচক়ে অকনে োে স্টদখকে। 
  
 োৎ স্টমক়েপট এে স্টো়ো োে  পনক়ে অপেকে ঢুকে স্টেে। স্টবপেক়ে একে বেে, যান 
স্টেেকে। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ এেটা ব়ে স্টটপবকে  ানোে ধাকে বকেপছকেন। প্েকন পমশপমকশ োকো 
স্টপ্াষাে। স্টদকখ  ুপে মকন ধািা স্টখে। স্টেন স্টযন ওে মকন  ে স্টোন আত্মীক়েে 
শ্রাদ্ধবােকে একেকছ। মপ োে োকন স্টঝাো স্ট ট প্ােকেে দুে। স্টমক়েে রূপ্োবকর্যে 
পেছুই স্টনই ওে মকধয, পেন্তু দৃঢ়প্রপেে, আুঁটোুঁকটা স্টোুঁকট আে পচবুকে দু কনে োদৃশয 
খুব স্পি। 
  
মকন  ে  ুপেে পবষক়ে ইপন েব পেছু  াকনন, আচমো োক ে েো স্টপ্ক়ে বেকেন। 
  
স্টেব আমা়ে স্টোমাে েো বকেকছ। যপদ মাো খাপটক়ে চে, স্টদখকব ো টা ে  । স্টদকখ 
স্টো  াবা মকন  কে না। 
  
 ুপে এখনও দাুঁপ়েক়ে স্টদকখ উপন অধধযদ  ক়ে বেকেন, বে, বে।  াকেে ইশাো়ে এেটা 
স্টচ়োে স্টদখাকেন। েোটা োপে রুক্ষ্। 
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আ  পবকেকে েুপম ৯৭, প্ােদওক়েকে যাকব। অযােবাটদ  ে স্টোো়ে  ান? প্ােদওক়ে োে 
প্াকশই। েুে স্টোমাে  কব না। বাপ়েটা স্টযমন েুপেে স্টেমপন ব়ে। পমকেে  াও়োিদ 
ওক়েেপে স্টোমাে খাে মপনব। েুপম োে চােোনী  কব। স্টোমা়ে ওুঁে প পনষপ্ত্র 
োমোকে  কব, স্টপ্াশাে প্ো  ক়ে স্টেকে গুপছক়ে োখকে  কব, স্টেউ একে দে া খুেকে 
 কব, েেকটে স্টদকব, েুে ো াকব, স্টটপেকোন ধেকব। োক ে েো ধেকে ো টা 
স্টো া। ও বাপ়েকে আকো বাুঁধা স্টোে ন অনয েব ো েমদ েকে। খাবাে আকে 
স্টেেুকেন্ট স্টেকে। পমকেে ওক়েেপে স্টোমা়ে োো খাও়োে প্ে  প্তা়ে পেন প্াউন্ড 
স্টদকবন। প্রপে শপনবাে পবকেকে এখাকন একে স্টোমাে বা়েপে টাো পনক়ে যাকব। বুঝকে 
স্টো? 
  
– যাুঁ। 
  
 পমকেে স্টেকঞ্চে স্টেেে স্টযন পে এেটা আকছ, ওে অস্বপস্ত  কে োেে। োঢ় অন্ধোকে 
স্টোন অস্বাোপবে শে শুনকে স্টযমন মকন  ়ে এখপন োক়েে ওপ্ে একে প়্েকব, পেে 
স্টেমপন ে়েকমশাকনা অস্বপস্ত। 
  
–স্টোমাে ইউপনেমদ ওখাকন ওই স্টমা়েকে। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ েো বেকে বেকে োকনে চুকে  াে পদকেন। স্টযন স্টোন স্টোপ্ন ে েয 
স্টটে স্টপ্কেন। মুখ  াপেকে েকে স্টেে, যপদ পেট না েকে, বদকে পনও। মকন  ়ে পেেই 
 কব। স্টদা াই ওখাকন ম়েো  ামা প্কোনা, পমকেে ওক়েেপে স্টব া়ে স্টেকে যাকবন। এই 
স্টয স্টোমাে প্রশিংোপ্ত্র। দুকটা খাম উপন পদকেন, প্ক়ে স্টদখ। পমকেে ওক়েেপে পবকশষ 
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খুুঁপটনাপট স্টদখকবন না, েকব বো যা়ে না। এে ন িািাে, এে ন ধমদযা কেে 
প্রশিংোপ্ত্র। এগুকো স্ট াো়ে েেকে আমাকে অকনে খেচও েেকে  ক়েকছ।  াপেও না 
স্টযন। 
  
ধনযবাদ।  ুপে োবক়ে পেক়ে খামদুকটা বযাকে েেে। পমকেে স্টেঞ্চ বকে চেকেন, এখন 
বুঝকে স্টোমা়ে পে েেকে  কব? ওক়েেপেকদে েো স্টোমা়ে এেটু বকে পদই। েুপম 
পনক ই স্টটে স্টপ্ক়ে যাকব, েবু োবধান েকে পদপে। একোকেন পি াইনাে োমদ ওক়েেপে 
স্টবনটকনে পেপন়োে প্াটদনাে  াও়োিদ ওক়েেপে। োেখানাটা নটদক াল্ট পবমান োুঁপটে 
োকছ। ওক়েেপে স্টেখাকন স্টো  যান। ওুঁে েো েুপম প্ক়ে োেকে প্াে। উপন অন্ধ। 
জ্বেন্ত ব়োে স্টেন চাপেক়ে স্টেেে আনাে  কনয পেকক্টাপে়ো ক্রে স্টপ্ক়েপছকেন। স্টেকনে 
েমদীকদে বাুঁপচক়েপছকেন নাপে স্টযন, েব আমাে পেে মকন স্টনই। যাইক াে, উপন অোধ 
ধনী, অন্ধও বকট। 
  
এেটা স্টপ্পিে পনক়ে মপ ো েপটিং-এ দাে োটকেন, বেকেন, পমকেে ওক়েেপে পবক়েে 
আকে পমউপ েযাে েকমপিে অপেকনত্রী োনশ টুযকেে পছকেন। েুপম  ়েে ওুঁকে স্টদকখ 
োেকব। উকটে মকো মদ স্টেকেন ঐ মপ ো। স্টেই োেকর্ েেমঞ্চ স্টছক়ে পদকেন। 
ওক়েেপে পচেপদন ওুঁকে পনক়ে প্ােে। উপন পনক কে ছা়ো োকো  কনয োকবন না। 
শুকনপছ ওক়েেপেে টাোে  কনয ওুঁকে পবক়ে েকেকছন, এেপ্ে স্টেকে নেে যন্ত্রর্া স্টদন। 
ে়েঙ্কে স্টম া  ওুঁে, স্টব া়ে স্টছাট মন, আে চপেত্র, োস্তাে স্টব়োকেে মকো েচ্চপেত্র। 
  
এেটু স্টেকব বেকেন, প়্েো নম্বে েুিী এেটা। 
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  ুপে  েেম্ব  ক়ে বেে, আো! 
  
পমকেে স্টেঞ্চ আবাে বেকে োেকেন, স্টোমাে ওুঁকে পনক়ে ঝাকমো  কব। স্টোমাে ো  
স্টবশ স্টো া  কব। পমকেে ওক়েেপেকে বাোকনা স্টো া  কব না। আে স্টে নয স্টোমা়ে 
এে টাো পদপে। টাোটা েি েকে স্টো োে েেকে  কব, স্টেবনা ো টা খুব 
আোকমে। 
  
 ুপেে পদকে খুপশ-খুপশ স্টচাকখ চাইকেন, আপম যদূে  াপন উপন পেন  প্তাে স্টবশী 
এেপদনও চােোনী োখকে প্াকেনপন। পেন্তু স্টোমাে ো ই  কো যেক্ষ্র্ না আপম 
স্টোমা়ে ছা়েকে বেপছ, েেক্ষ্র্ পটকে োো। আমো সেেী  বাে আকে োকে স্টছক়ে পদকে 
স্টেই প্ঞ্চাশ প্াউন্ড আে প্াকে না। বুঝকে? 
  
 ুপে ধাোকো েো়ে বেে, পেকেে  কনয সেেী  কে? 
  
আমো যখন  ানাকে চাইব েখন েুপম  ানকব। এখন স্টোমাে ো   ে প্ােদওক়েকে 
পেক়ে স্টঢাো আে স্টেক়ে বো। আমো স্টয টাো পদপে, োকে েুপম খুশী? খুশী না? 
  
– যাুঁ। টাো পেেই আকছ। 
  
েকব খুশী োে। প্রশ্ন স্টোেনা। 
  
স্টদো  খুকে মপ ো বেকেন, এখন এে। মুখ স্টেকে ওই েিং মুকছ স্টেে। মকন স্টেকখা, 
এখন েুপম চােোর্ী, পেকনমাে অপেকনত্রী নও। 
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– যাুঁ।  ুপেে স্টেন্না  ে মপ োে ওপ্ে। টাোগুকো ও বযাকে পু্েে। 
  
–স্টম া  োমকে চকো। পমকেে ওক়েেপে যখন ে়েোকে োেকবন, েখন স্টম া  পেে 
স্টেকখা। খুব হুুঁপশ়োে  কেও োমোকনা েপেন  ক়ে প্ক়ে েখন। 
  
বুঝোম। 
  
–স্টবশ। ো কে এখন স্টেকট প্ক়ো। স্টবকোবাে েম়ে িানাকে স্টবাে, আপম ওকে িােপছ। 
  
 ুপে ইউপনেেমটা পনপেে। মপ োে মুকখ িানা নামটা শুকন  াে স্টেকে স্টমা়েেটা প্ক়ে 
স্টেে প্রা়ে। ো কে এই স্টমক়েটাই িানা।  যাপেে েো ওে মকন প়্েে, ও বকেপছে, িানা 
স্টোমাে মকো রূপ্েী ন়ে, ওে েো োবাে দেোে স্টনই। রূপ্েী ন়ে? স্টেমন েকে  যাপে 
ওকে পমকেযটা বেে? েবই স্টো আকছ, োট, রূপ্, োে স্টপ্াশাে। খুব োে  কো  ুপেে। 
মনটা স্টেকঙ স্টেে।  যাপে ওকে স্টবাঝাকে স্টচিা েকেপছে, স্টমক়েপটে স্টোন মূেয স্টনই ওে 
োকছ। ওেেম স্টমক়ে 
  
পমকেে স্টেঞ্চ  াুঁে ছা়েকেন, স্টদপে েেছ স্টেন? েুপম স্টো  ান এখন পে েেকে  কব, না 
পে  ান না? 
  
– যাুঁ।  ুপে অপেকেে বাইকে স্টেে। 
  
 ুপেে পদকে স্টপ্ছন পেকে িানা স্টটপেকোন েেপছে,  া, এখন অপেকে আকছ। স্টদকখ স্টো 
মকন  কে পেেই আকছ। ো়ে েুপেক়ে  ুপেকে স্টদকখ েো োমাে। 
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পমকেে স্টেঞ্চ আপ্নাকে িােকছন।  ুপে বুঝে ওে পনক ে েো োুঁপ্কছ। অপেে স্টেকে 
স্টবপেক়ে বাইকে দাুঁপ়েক়ে ও োন প্ােে। 
  
োুঁকচে শাপেদে ওপ্াশ স্টেকে িানাে স্পি েো স্টশানা যাকে। 
  
এই মু ূকেদ পবদা়ে  কো। এেটু স্টবশযা টাইকপ্ে, েকব যপদ ো   াপেে েকে…পে 
বেকে? না ো আপম পেে  াপন না।  যাুঁ টাো ওো েবাই চা়ে। ওই েোই স্টো োকব 
ওো। পেে আকছ আ  োকে েো বো যাকব। 
  
োে েকে িানা েো বেকছ,  ুপে োবে। ওে মুখ েেম  ক়ে উকেকছ। না  যাপে ন়ে। ও 
পেছুকেই পবশ্বাে েেকব না, ওকে স্টবশযা টাইকপ্ে স্টমক়ে বেকে  যাপে ো বেদাস্ত েেকব। 
অপেকে ঢুকে িানাকে এেখানা চ়ে েষাকে ইকে  কো ওে। োেপ্ে  োৎ স্টযন ওে 
মকন  কো ওে ওপ্ে স্টেউ ন ে োখকছ। ও স্টপ্ছন পেেে। স্টেেকেে অপেে স্টেকে 
বাইকে দে া়ে দাুঁপ়েক়ে আকছন পমকেে স্টেঞ্চ। পেুঁপ়েে মুকখে  ানোে স্টোদ ওুঁে োকনে 
দুকে প্ক়ে ঝম েেকছ। পমকেে স্টেঞ্চ ন়েকেন না, েোও বেকেন না। ে়েঙ্কে ে়ে 
স্টদখাকনা  কো ওকে। স্টচম্বাে অে  েেে–এখাকন স্টয েব স্টমাকমে মূপেদ োকে, োকদে 
মকো সপ্শাপচে।  ুপে োেটাে েুকে, েেমে স্টখক়ে পেুঁপ়েে পদকে পপ্পছক়ে স্টেে। 
  
রুদ্ধশ্বাকে বেে, আপম শুনপছোম না পেছুই। 
  
 পমকেে স্টেঞ্চ এেদৃকি প্ােে–প্ােে স্টচাকখ ওে পদকে োপেক়ে েইকেন। 
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 ুপে েুকে পেুঁপ়ে পদক়ে স্টদৌক়ে নামে। পেুঁপ়েে স্টমাক়ে পেক়ে স্টয স্টমক়েপট দাুঁপ়েক়েপছে োে 
েকে ধািা োেপছে, আকেেটু  কেই। স্টয স্টোেটাকে  ুপে প্কে স্টদকখপছে, স্টে স্টমক়েপটে 
স্টপ্ছকন উেকছ। স্টোেটা  ুপেে পদকে চাইে না। ওে স্টচাখ পেুঁপ়েে ওপ্ে পদকে। মুখটা 
টটকে োে। 
  
পনকচ, বইক়েে স্টদাোকনে দে াে োুঁকচে ওপ্ে স্টেকে স্টেই স্টোো, েুটকো স্টোেটা ওে 
পদকে স্টচক়ে আকছ। পেুঁপ়ে পদক়ে স্টনকম ছুকট স্টম স্টে়োে স্ট্রীকটে েেম, বযিো, 
হুক়োহুপ়েকে যেক্ষ্র্ না  ুপে স্টপ্ৌঁছে, েেক্ষ্র্ স্টোেটা ওে পদকে স্টচক়েই েইে। 
  
. 
  
পঝনুকেে বুকেে মকো স্টোোপ্ী েকঙে োেোপমক ে ওপ্ে পেকেে স্কােদ  প়েক়ে ৯৭ 
প্ােদওক়েে েদে দে া  যাুঁচো টাকন খুকে স্টখুঁপেক়ে উেে এে মপ ো, পে চাও? 
জ্বাোবাে আে েম়ে প্াওপন? স্টেউ বকে স্টদ়েপন আমাে চােোনী স্টনই? মপ োে েুরু চুে 
েব স্টোনােী োদা। পু্েুকেে মকো পমপি েুটেুকট মুখটা েুকমে আকবকশ স্টোোকোো। 
স্টদকখ মকন  কে এইমাত্র েুম স্টেকে উেকেন। 
  
 ুপে  েচপেে ও অপ্রস্তুে  ক়ে বেে, আপ্নাকে যপদ পবেি েকে োপে, আপম দুঃপখে। 
  
মপ ো োে োে চাপ্বাে স্টোন স্টচিাই েেে না।  ুপে বেে, আমাকে পমকেে স্টেঞ্চ 
প্াপেক়েকছন, স্টেকবপছোম আমাে আোে েো আপ্পন  াকনন। 
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োনশ ওক়েেপে বেে, েকব স্টেেকে এে না ছাই। বহুপদন স্টোন োক ে স্টোে স্টনই 
আমাে। োকদে স্টেকে যা বযব াে প্াই। েপেযই! 
  
 কেে োউকঞ্জ ঢুেে মপ ো।  ুপে েদে দে া বন্ধ েকে স্টপ্ছন স্টপ্ছন একো। 
  
োনশ োে ধাোকো আঙুেগুকো স্টোনােী, স্টোুঁে়ো চুকেে স্টেেে চাোকে চাোকে বেে, 
এেটু েপে না স্টখকে আপম স্টোমাে েকে েোই বেব না। একে যখন প্ক়েকছা খুুঁক  স্টবে 
েকে েপে বানাও। এই স্টয োন্নােে। দ়ো েকে এেোদা প্রশ্ন স্টোে না। আমাে মাো 
যন্ত্রর্া়ে স্টেকট যাকে। আকে আমা়ে েপে দাও। এই প্যাকে  স্টপ্পেক়ে স্টশকষে েেটা়ে 
আপম আপছ। 
  
 ুপেে পদকে মপ ো এেক্ষ্কর্ োেোকব স্টচক়ে স্টদখে, বেে, আকে েুপম স্টো স্টদখপছ স্টবশ 
েুটেুকট। এেপদন েুপেে মুখগুকো স্টদকখ স্টদকখ আমাে স্টচাখ প্কচ স্টেকছ। এই োক ে 
স্টোেগুকো স্টয স্টেন এে পবপেপেপেপে  ়ে আপম স্টেকব প্াইনা। পেন্তু যাও। দাুঁপ়েক়ে 
আকছ স্টেন? েপে বানাকে প্াকো, না পে োও প্াকো না? 
  
– যাুঁ।  ুপে এে টুেকো  ােকো। 
  
 োনশ স্টচাখ েুুঁচকে বন্ধ েেকো। 
  
–ো োে, পেন্তু আমাে পদকে স্টচক়ে দ়ো েকে স্ট কো না। আমাে নাকেদ েইকব না। 
প্াক়েে োপটকনে চপট স্ট া়োে পদকে স্টচক়ে বেে,  যাুঁ, আপম চাই আমাে েকে যখন েো 
বেকব মযািাম বেকে োে  ়ে। োকে অেুপবধা  কব না আশা েপে। 
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না মযািাম।  ুপেে মুখ স্টেকে  াপে পমপেক়ে স্টেে। মুখটা োে  ক়ে স্টেে। 
  
চকট স্টেকে? স্টপ্নপেকে আুঁো েুরু স্ট া়ো েপ্াকে েুকে বেে, স্টোমাকে চটাবাে মকো পে 
বকেপছ? োে পবকটে মকো োে  ক়ে স্টেকে। আমাে মকন  ়ে ওকে োেী পবশ্রী স্টদখা়ে। 
  
–না মযািাম। স্টপ্ছকন  াকেে মুকো দুকটা শি  ক়ে স্টেে  ুপেে। 
  
 োনশ আত্মেৃপ্তোকব বেে,  ়েকো চপটক়ে পদকেই প্াপে, এখন অেবা প্কে। পমঃ 
ওক়েেপে বকেন আপম চােেকদে েকে মাপনক়ে চেকে  াপননা।  ়েে ো েপেয। পেন্তু 
আমাে মকন  ়ে যপদ স্টেউ োকো মাইকন পদকে প্াকে, েকব োে যা খুশী বোে অপধোে 
আকছ। 
  
 ুপে চুপ্ েকে দাুঁপ়েক়ে েইে। মনকোোকনা স্টছাট্ট পু্েুকেে মকো মুখখানা, চুকেে োপশ 
পেকে আকছ মুখটাে চােপ্াকশ, েবশুদ্ধ ওকে পবকমাপ ে েকে স্টেকেকছ। 
  
োনশ েুরু েুুঁচকে বেে, আমা়ে স্টচাখ পদক়ে অমন েকে পেকোনা। আমা়ে স্টদকখ স্টোে 
স্টচক়ে োকে, োকে অবশয আপম অেযস্ত। পেন্তু ওেেম বা়োবাপ়ে েেকে আমাে স্টম া  
স্টব া়ে খাোপ্  ক়ে যা়ে। 
  
–দুঃপখে মযািাম।  ুপে বেে বকট। পেন্তু এই মপ োে এমনই এেটা অমানুষী, ববদে 
আেষদর্ী ক্ষ্মো আকছ স্টয স্টবশীক্ষ্র্ স্টচাখ পেপেক়ে োো যা়ে না। 
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োনশ আঙুে পদক়ে েে পটকপ্ ধেে আে বেে, আ  েোে স্টেকে আমাে শেীেটা অেুস্থ 
োেকছ। আপম যপদ মকেও যাই, োকে োে পে একে যা়ে। োেপ্েই  োৎ েীষর্ োকে 
োনশ পচৎোে েকে উেে, ঈশ্বকেে স্টদা াই েুপম পে েপেটা আনকব, না দাুঁপ়েক়ে দাুঁপ়েক়ে 
আমাকে পেেকব? আপম পে এেটা স্টববুন আে আমাে প্াছা দুকটা নীে, স্টয এমনোকব 
স্টদখকছা? 
  
 ুপে েক়ে পপ্পছক়ে পেক়ে বেে, দুঃপখে মযািাম, আপম এখপন আনপছ। 
  
োন্নােকে পেক়ে ও ো়োোপ়ে দে া বন্ধ েকে পদে। মকন মকন োবে, আমাকে োবধান 
েকে স্টদও়ো  ক়েপছে। পেন্তু মপ ো স্টয এমন আপম ধাের্াও েেকে প্াপেপন। বাব্বাঃ 
ো টা পটপেক়ে োখকে স্টেকে খুব োবধাকন, োমকে চেকে  কব। 
  
 ে স্টোুঁটাে েমক়েে মকধয  ুপে ো়োোপ়ে েে খুকে, স্টমা়েে স্টেকে ইউপনেমদ স্টবে 
েকে প্েে। োবে, ইউপনেমদ প্ো স্টদখকে মপ ো  ়েকো খুশী  কে প্াকেন। আপম স্টয 
আমাে অবস্থা  াপন, ো অন্তেঃ বুঝকবন।  ুপে  ােে। 
  
  ুপে স্টে পনক়ে যখন োনকশে েকে ঢুেে, েখন েে স্টচাখ ধাুঁধাকনা আকো়ে জ্বেকছ। েকে 
বাপে একেি আে ব্রাপন্ডে েন্ধ। েকেে বাোেটা বদ্ধ, োপে। পবকেে পেনকট স্টবক  
স্টেকেও এেপট প্দদা বা  ানো স্টখাো  ়েপন। 
  
েকে অেুে পবোকোপ্েের্, অেম্ভব পবশৃঙ্খো। োেই মকধয প্া়েচাপে েেপছে োনশ। 
 ােো নীে স্টেকপ্ে স্টেোই স্টদও়ো পু্রু আস্তেকর্ স্টদও়োেগুকো ঢাো। নীে-োদা 
চাম়োে েদী েকেে োদা পু্রু োকপ্দকটে ওপ্ে ইেস্তেঃ ছ়োকনা। ইপ  স্টচ়োে ও 
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স্টেপ্কমা়ো পিোন। োরুোযদেেী স্টেপেিংকটপবকেে ওপ্ে প্াউিাে, স্টপ্ইকন্টে পটউব স্টেকে 
স্টপ্ইন্ট, অকনে পশপশ উেকট প্ক়ে আকছ। স্টমকঝকে, পবছানা়ে, স্টচ়োকে স্টপ্াষাে ছ়োকনা। 
েকেে স্টচ়োকে  ুকো ছুুঁক়ে ছুুঁক়ে স্টেো। 
  
–পে েম়েটাই না পনকে, প্রা়ে স্টখুঁপেক়ে উেে োনশ। বেে, এখাকন ো  েেকে চাও স্টো 
আকো ো়োোপ়ে ো  েেকে  কব। বুঝকে? 
  
 ুপেে পদকে পপ্টপপ্ট েকে স্টচক়ে স্টদকখ বেে, এপে স্টপ্াষাে বদে েো  ক়েকছ স্টদখপছ। 
বা স্টোমা়ে োেই স্টদখাকে। পে েুন্দে ইউপনেমদ। পবছানাে প্াকশ এেটা স্টটপবে স্টদপখক়ে 
বেে, ওখাকন স্টেটা স্টেকখ চকে যাও।  ়েকো বােরুমটা প্পেষ্কাে েেকে প্াকো। োেপ্ে 
আমো েো বেব। ওই স্টয বােরুম। েক়েে পমপনট বাকদ েো েইব। 
  
বােরুমটা স্টদকখ  ুপেে প িংকে  ে। আোদা েকে শাও়োে, স্টমকঝকে পনচু বােটাব, 
স্টেপেিংকটপবে, মুখ মযাোক ে স্টমপশন, পে াে, চুে শুকোবাে যন্ত্র। এেপট অেে, আহ্লাকদ 
স্টমক়েে েমস্ত চাপ দাে েম্ভাে ো াকনা। স্টশাবাে েকেে মে েবই আকছ, পেন্তু এখাকনও 
চূ়োন্ত পবশৃঙ্খো। বােটাব খাপে েো  ়েপন। দুকধে মকো স্টো়োকে  কে োেকছ। 
স্টমকঝকে ছ়োকনা পছকটাকনা বােেল্টগুকো  ুপেে  ুকোে চাকপ্ োঙকে োেে।  ুপে মুখ 
স্টমাছে পটেুয োে , ক্রীমমাখা  াে–স্টো়োকে েুেকে োেে। 
  
যে ো়োোপ়ে েম্ভব বােরুমটা প্পেষ্কাে েকে স্টেেে। টবটা খাপে েেে, স্টো়োকেটা 
পনিংক়ে স্টমকঝ মুকছ স্টেেে। 
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ও যখন স্টশাবাে েকে একো, োনশ েখকনা প্া়েচাপে েকেই চকেকছ। স্টেপেিং স্টটপবকেে 
স্টপ্ছন স্টেকে উুঁপে মােকছ অকধদে ব্রযাপন্ড স্টবাঝাই প্াত্র। 
  
–এই স্টো েুপম একে স্টেকছ, োনশ  ােে। এখন ওকে আকো উজ্জ্বে স্টদখাকে এবিং 
আকো খুশী খুশী। 
  
–স্টোমাে নামটা পে প কেে েপেপন, েকেপছ পে? েপেপন স্টবাধ ়ে। 
  
 ুপে  েযান্ড, মযািাম। 
  
োনশ এেটা ইপ কচ়োকে বেে, এে ে মা স্টচাখ বু ে, োেপ্ে মুখ েুকে  ুপেকে স্টবশ 
োে েকে োপেক়ে স্টদখে। 
  
েুপম পে বেকে পমকেে স্টেঞ্চ স্টোমা়ে প্াপেক়েকছন। আমাে আ োে পেছুই মকন োেকছ 
না। 
  
– যাুঁ, মযািাম। 
  
–পেে আকছ। মকন  ়ে স্টোমা়ে পদক়ে ো  চেকব। স্টোমাে প্রশিংোপ্ত্রটা আকছ পে? 
  
 ুপে দুকটা খাম স্টবে েকে ওনাে  াকে পদে। 
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োনশ খামগুকো খুেকে খুেকে পবেি  ক়ে বেে, স্টমক়েকছকেটা এে প্াো ো  েকে। 
প্রশিংোপ্ত্রগুকো়ে স্টচাখ বুপেক়ে ছুুঁক়ে স্টটপবকে স্টেকে পদক়ে বেে, স্টোমা়ে মাইকনে েো 
বকেকছ। স্টবাধ ়ে? 
  
– যাুঁ, মযািাম। 
  
–পেে আকছ। ধকে নাও আ  স্টেকে েুপম ব াে  কে। এেটু ঝুুঁকে আ়েনা়ে মুখ স্টদকখ 
বেে, স্টদখা যাে, স্টেমন মাপনক়ে চেকে প্াে। েপেটা স্টো োেই বাপনক়েকছ। েুপম 
বাপ়েটা প্পেষ্কাে োখকব আে আপম যখন বেব েখন ো  েেকব, এইটুেুই মাত্র চাই। 
এই প্যাকেক ে ওপদকে স্টোমাে েে। েেটা োে। স্টোে নকে আোকম োখা়ে পবশ্বােী 
আপম। েুপম এখপন ো  শুরু েেকে প্াকো। 
  
– যাুঁ, মযািাম। 
  
 োনশ পচরুনী েুকে পনক়ে চুে আুঁচ়োকে োেে। 
  
–আ  োকে আপম বাইকে োেব। েুপম এখপন চকে একো এখাকন। ফ্লযাটটা খাপে োখকে 
চাই না আপম। স্টোমাে পে মকন  ়ে এখপন আেকে প্ােকব? 
  
– যাুঁ, মযািাম। এই ঝেঝকে পু্েুেটাে োমকন দাুঁপ়েক়ে োেকে ক্লাপন্ত স্টবাধ েেপছে 
 ুপে। 
  
–োকে এো োেকে আপ্পি স্টনই? 
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 ুপে অবাে  ে, না মযািাম, স্টমাকটই না। 
  
োনশ অেে েেীকে বেে, পে ো ে স্টোমাে। আমাে এো োেকে পবেি োকে। পমঃ 
ওক়েেপে েে প্কনকো পদন যাবৎ প্যাপেকে, আমাে ে়ে েকে। স্টে  াকন েখন স্টে ঢুকে 
প়্েকব। আ োে োকে এেেব অদু্ভে অদু্ভে আও়ো  স্টশানা যাকে। আে চুপেও স্টবক়ে 
স্টেকছ। আমাে মাকঝ মাকঝ মকন  ়ে এ বাপ়েকে েূে আকছ। স্টোমাে েূকেে ে়ে স্টনই? 
  
 ুপে স্ট াে পদক়ে বেে, না, মযািাম। 
  
েল্পনাটল্পনা না োো পনশ্চ়ে োে। োনশ ওে চুকেে স্টোে়োগুকে  াে বুকোে বুকোকে 
বেে, আপম এে অনুেূপে োেে, এমন পেেু! একেেবাে আমাে মকন  ়ে, েপেয স্টযন 
স্টেউ প্যাকে  পদক়ে আেকছ, যাকে। স্টে স্টবাধ ়ে আমাে নাকেদে  নয। 
  
পেিংবা মকদে স্টঝাুঁকে ঝুুঁদ  ক়ে োে বকে,  ুপে মকন মকন োবে,  ােকে ইকে েেে 
ওে। মুকখ বেে, োকনে  ে েেব মযািাম? 
  
–েে। এেটা বযাে স্টোছাকে  কব। োে েকন্ধযে আকে আপম পেেপছ না। পমঃ ওক়েেপেও 
স্টেই েম়ে নাোদ পেেকবন। আমাে অকনে ো  োকে। বহুপদন স্টোন স্টোে স্টনই। 
আমাে েব অকোছাকো  ক়ে আকছ। েব পেে েকে স্টোছাকে  কব। েক্ষ্মীকমক়ে, ঐ 
োবািদটা স্টখাে। ওইকট। স্টদখ, আমাে প্রপেপট স্টপ্াশাকেে আোদা নম্বে আকছ। ঐ স্টয 
 যাঙাকে ঝুেকছ। 
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েকে পেনকট পবশাে পবশাে োবািদ। োকে স্টেকে বন্ধ েোে দে া।  ুপে স্টেটা খুকে 
স্টদখে, োপে োপে স্টপ্াে ঝুেকছ, েে আে ইেপনিং োউন। 
  
প্রকেযেটা স্টপ্াষাকেে েকে মযাপচিং-েো টুপপ্, পনকচে স্টপ্াষাে, দস্তানা, বযাে আে  ুকো 
আকছ। োনশ ক্লান্ত, ক্ষ্ীর্ েো়ে বেে, পন়েমটা আপমই স্টবে েকেপছ। প্রকেযেটা প পনকষে 
নম্বে আকছ। নম্বেী প পনষগুকো পমপেক়ে এেেকে োখাই স্টোমাে ো । প্ােকব বকে 
মকন  কে? 
  
– যাুঁ মযািাম। 
  
–ওখাকন এেটা আেমােী আকছ। স্টদও়োকেে স্টেেে োুঁো, স্টদখকে প্াকব না। ওটা আপম 
পনক  স্টদকখশুকন োপখ। ওকে আপম োকেে প পনষ আে ে়েনা োপখ। এখন েুপম 
ো়োোপ়ে োকনে  ে দাও। আমাকে প্াুঁচটা েুপ়েে স্টেন ধেকে  কব। স্টদেী  ক়ে যাকে। 
  
োনশ যখন োকনে েকে স্টেে,  ুপে েখন স্টশাবাে েেটা খুব োে েকে প্পেষ্কাে েেে। 
েকন্ধযকবো এে ো়োোপ়ে ছুপট প্াকব ও োকবপন, োই োবে েকন্ধকবোটা পেোকব 
োটাকব। যপদ ও  যাপেে েকে স্টযাোকযাে েেকে প্ােে, ো কে দু কন এেটা পেকনমা়ে 
স্টযকে প্ােে। পেন্তু স্টযাোকযাকেে স্টো স্টোন উপ্া়ে স্টনই। েকব  যাপে বকেপছে পমকেে 
স্টেঞ্চ ওে োকছ খবে স্টপ্ৌঁকছ স্টদকবন। এেবাে স্টচিা েকে স্টদখকে  ়ে। 
  
োনশকে েওনা েো এেটা প্রার্ান্তেে অবস্থা। মাো খাোপ্  ক়ে যাবাে স্টযাো়ে। দুবাে 
েুটকেশ খুেকে  ে, স্টেন না, োনশ পে পনক়ে যাকব আে পে পনক়ে যাকবনা, পস্থে েেকে 
প্ােপছে না। 
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োেপ্ে যখন েব পেেোে স্টোছোছ  ে,  ুপে টযাপিে  কনয স্টোন েেকে যাকব, েখন 
োনশ খুুঁেখুুঁে েেকে োেে আে পেে েেে যাকব না। 
  
ইপ কচ়োকে ধপ্ েকে এপেক়ে প়্েে ও। স্টপ্াষাে প্কে, মুকখ েঙ স্টমকখ ওকে আশ্চযদ 
েুন্দে স্টদখাপেে। েিংচকঙ আেষদর্ী়ে এেটা পু্েুে স্টযন। বকে প্ক়ে বেে, েপেয মকন 
 কে আপম এে ঝাকমো েেকে প্ােকবা না। আপম স্টয ওকদে স্টেমন প্ছন্দ েপে োও 
ন়ে। ওো এে খাোপ্ স্টয বোে েো ন়ে। োছা়ো আমাে শেীেও োে োেকছ না। 
আপম যাব না…বযে। েব ো  নি  বাে আকেই েুটকেশ খুকে েুকে দাও আেমােীকে। 
  
োেপ্ে  োৎ স্টযন যন্ত্রর্া  কে এমপন েো়ে ও স্টচুঁপচক়ে উেে, স্টবচাো  ুপে! আমাকে 
স্টো স্টযকেই  কব। আপম েুকেই যাপেোম বােী ওখাকন োেকব। ওে েকে স্টদখা েেকেই 
 কব আমাকে। পশেেীে েব েে, না কে আপম স্টেন ধেকে প্ােকবা না। স্টোমা়ে এে 
খাটাপে বকে আপম স্টয পে দুঃপখে ো পে বেব। 
  
 ুপেে েখন স্টচাখ স্টেকট  ে আোে স্টযাো়ে। েমস্ত প পনষ দুমদাম েুটকেকশ েেকে 
োেে। ও স্টযই িাো বন্ধ েেকে যাকব, অমপন োনশ বেে, না  ুপে এখপন বন্ধ স্টোে 
না। পে স্টযন…ঐ আপম ঐ স্টোোপ্–স্টবগুনী  ামাটা স্টনব না। পনকচে পদকে আকছ, ওটা 
প়্েকে আমাকে ম়োে মকো স্টদখা়ে। 
  
 ুপেে েখন োকে োনকশে েো পটকপ্ মােকে ইকে েেকছ।  যাুঁচো টাকন  ামাটা স্টবে 
েেকে েব ওেট–প্ােট  ক়ে স্টেে। ওকে স্টেকে স্টযকে স্টদকখ োনশ এেটা প্ােটা চাে 
চােকো। 
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খুব আেকো েকে বেে, েুপম পে োউনটা পনকে চাও  ুপে? আমাে ওটা োে োকে না। 
প পনষটা অবযব াকে নি  কব স্টেন? 
  
 ুপে স্টমকঝকে বকে প়্েে, ওে েব োে েকে  ে  ক়ে স্টেে। 
  
–পে বেকেন মযািাম? োউনটা ও আঙুে বুপেক়ে আদে েেে। 
  
 ামাটা েুন্দে, োই না?  াটদকনকেে সেেী। েিংটা আমাে োকো োকে না। স্টেকবই প্াই 
না, স্টেন ওটা পেকনপছোম। েুপম চাও ওটা? 
  
আপম?  ুপেে স্টচাকখ খুশীে পঝপেে,  যাুঁ, পনশ্চ়ে। ধনযবাদ মযািাম। 
  
োনশ েখন পনষু্ঠে, এেঝেে  াপে  ােে, যা স্টদকখ  ুপেে আশা দপ্ েকে পনকে স্টেে। 
আে েখপন োনশ বেে, আপম স্টেকব স্টদখবখন। আপম এটা পদকে প্ােব না। ঐ স্টদ়েকশা 
পেপন না েে স্টযন দাম স্টেকেপছে ওটাে। পবশ প্াউন্ড পদকে আপম স্টোমা়ে ওটা পদক়ে 
পদকে প্াপে। 
  
আশােকে  ুপে স্টচ়োকেে পপ্কে স্টপ্াষােটা স্টেকখ পনচু  ক়ে েুটকেে স্টোছাকে োেে। 
  
োনশ ো়েদা েকে বেে, স্টোমাে পনশ্চ়েই এেটা স্টপ্াষাকেে স্টপ্ছকন পবশ প্াউন্ড খেচ 
েোে ক্ষ্মো স্টনই? 
  
–না মযািাম।  ুপে মুখ পেপেক়ে পনে। 
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যাকে পেছু স্টেবনা। দুঃকখে েো এই স্টয, স্টোমাে অবস্থাে এেপট স্টমক়ে স্টপ্াষােটা প্েকে 
স্টন াে স্টবমানান  কো। েবাই স্টোমা়ে স্টদকখ  ােে। োে স্টচক়ে আপম টাইম োেক  
পবোপ্ন স্টদব, পদকে প্াপে না? 
  
 ুপে চট েকে এেবাে োনকশে মুকখে পদকে স্টচক়ে, ওে পবেৃে উিাে স্টদকখ বুঝে স্টয, 
োনশ ইকে েকে ওকে োুঁকদ স্টেোে স্টচিা েকে ম া প্াপেে। 
  
মকন মকন  ুপে বেে, পেে আকছ, স্টনািংো পবিী স্টোোোে, োমাশা েে। েকব স্টোমাে 
োুঁকদ আপম ধো পদপে না। 
  
োনশ চকে যাবাে প্ে  ুপে োবে, ও যপদ আমাে মাো খাোপ্ েকে স্টদবাে স্টচিা়ে 
োকে েকব স্টে গুক়ে বাপে। োমকন চপব্বশ েন্টা ও োেকছ না।  যাপে ওে পে ক্ষ্পে 
েেকব েরুে, আপম স্টো়োোও েপে না।  যাপেকে ো াযয েেকে যপদ ওে নােটা খুবকে 
পনকে  ়ে স্টনব। 
  
 ুপেে মকন  ে, এখন দু-েন্টা মকো ফ্লযাটটাে স্টপ্ছকন খাটকে েকব প্পেষ্কাে েকে উেকে 
প্ােকব।  যাপেে েকে স্টযাোকযাে েম্ভব  কে োেটা়ে ওো স্টদখা েেকে প্াকে। 
  
 ুপেে পমকেে স্টেকঞ্চে ওখাকন স্টোন েোে স্টোন ইো পছে না। পেন্তু আে স্টো স্টোন 
উপ্া়েও স্টনই। োই এেটু ইেস্তেঃ েকে ও স্টোন েেে। 
  
িানা স্টোন ধেে। 
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িানাে েম্ভীে েো শুকন  ুপে আ়েি  ক়ে বেে,  ুপে  েযান্ড েো বেপছ। আপম পমঃ 
স্টেকবে– েকে েো বেকে চাই, োে নম্বেটা স্টপ্কে প্াপে পে? 
  
ধরুন। িানা বেে। 
  
খট েকে স্টটপবকে পেপেোেটা নাপমক়ে োখে িানা।  ুপে শুনকে স্টপ্ে, স্টেই  েযান্ড 
স্টমক়েটা স্টোমাে েকে েো বেকে চা়ে। 
  
 যাপেে েো শুকন  ুপে অবাে  ক়ে স্টেে। 
  
–পে  ক়েকছ?  যাপেে েো়ে ধাে। 
  
–পেছু না, েব পেে আকছ। েকন্ধযটা এেদম োুঁো। পমকেে ওক়েেপে বাপ়েকে স্টনই। আপম 
স্টোমাে েকে স্টদখা েেকে চাইপছোম। োেটা নাোদ স্টদখা েেকে প্াপে? 
  
 যাপে স্টযন পবেিস্বকে বেে, দুঃপখে, আপম এখন খুব বযস্ত। 
  
–পেন্তু  যাপে, েবুও আমো স্টদখা েেকে প্াপে পনশ্চ়ে।  াপন না আবাে েকব ছুপট 
পমেকব। এখন আপম একেবাকে এো। পেছু েোে স্টনই আমাে। 
  
–পবশ পমপনকটে মকধয স্টেন ধেব। আপম দুঃপখে, আমাে পেছু েোে স্টনই। যখন পেেব 
েখন প্ােকে স্টদখা েেব। এে পমপনটও েম়ে স্টনই। চপে।  যাপে স্টোন স্টেকখ পদে। 
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 ুপেে োে  ক়ে স্টেে। োবে, স্টোিা়ে যা েব! উেকন যাে! খুব পবপ্কদ প়্ো স্টেে। 
োকোে েকে েো বো যাকব না, স্টবকোকনা যাকব না। েকন্ধযটা োুঁো, পে দুেদােয! এে 
ে ক   যাপেকে স্টপ্োম, আে ও আমাে েকে আে এেটু োেোকব েোও বেে না। 
 া াে  কেও আমো স্টপ্রম েেপছ। 
  
োেপ্ে ও োবে,  ়েকো িানা শুনপছে বকে  যাপেে েো বেকে অেুপবধা  পেে। োই 
ঐোকব েো বকেকছ। 
  
খাপনেক্ষ্র্ প্ে, পনক ে েকে পবছানা়ে শুক়ে ও পনঃেে েন্ধযাে দুঃখ েুকে স্টেে। পনক ে 
েে স্টদকখ স্টো ও েীষর্ খুশী। এ ফ্লযাকটে অনযানয েকেে মে এ েকেও েুেপজ্জে 
আেবাব, স্টটপেকোন, পবছানাে প্াকশ োনপ োে আে েকে প্পেেন্ন এেটা বােরুম 
েক়েকছ। 
  
এে মকধয  ুপে েুে যাম প্যাকেে স্টোকি পনক ে ফ্লযাকট পেক়ে বাি গুপছক়ে পনক়ে 
একেকছনেুন আস্তানা়ে। এই নেুন  ীবকন, পবশােবাহুে প্পেকবকশ ওে পনক কে আে 
উকপ্পক্ষ্ে মকন  ে না। এই েুন্দে েে, েেম  কে োন, স্টেপিও, স্টোন,  যাপেকে 
স্টদখকে না প্াও়োে, েে না প্াও়োে দুঃখ েুপেক়ে পদকো। আে এই আোমপ্রদ পবছানা়ে 
েব ক্লাপন্তে অবোন। 
  
োক়ে এোকোটা়ে স্টেপিও বন্ধ েকে আকো পনপেক়ে স্টশাবাে বযবস্থা েেকে যাকব, এমন 
েম়ে ও শুনকে স্টপ্ে এই ফ্লযাকটে স্টোো়ে স্টযন এেটা দে া বন্ধ  ও়োে শে  ে। 
আও়ো  শুকন। ওে  াে স্টেকম স্টেে। অস্বপস্ত পনক়ে, োনকপ্কে ও অকপ্ক্ষ্া েেকে 
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োেে। স্টছাট্ট পনস্তি েেটাকে অকপ্ক্ষ্া েেকে েেকে ওে মকন প়্েে পমকেে োনকশে 
েো, আমাে এো োেকে ে়ে েকে, আপম  াপন এখাকন েূে আকছ। োকে এমন েব 
শে  ়ে। 
  
 ুপে োবে, ঐ েোগুকো  ়েে ও আমা়ে ে়ে স্টদখাকে বকেপছে। আবাে আকো স্টনোকে 
যাকব স্টদখে প্দদাগুকো েুকে েুকে উকে স্টেকম স্টেে। পনক কে েেো পদে, ও পেছু ন়ে, 
স্টবাধ ়ে বাোকে…। পেন্তু ও েেেদ  ক়ে শুনকেই োেে। 
  
ফ্লযাটটা়ে স্টোন আও়ো  স্টঢাকে না এমনোকবই সেেী। এখন েপ়েে আও়ো  আে 
বুকেে দ্রুেোকে ধধ ছা়ো আে স্টোন শেই স্টনই। 
  
অধীে  ক়ে ও আকো স্টনোে। েে অন্ধোে  ক়ে স্টযকেই ও োবকে োেে, ফ্লযাকট পে 
স্টেউ ঢুকেকছ? প্দদা েপেযই পে বাোে স্টেকেই েুকে উেপছে? 
  
নাঃ…এ একেবাকেই যাকেোই! আপম যপদ ে়ে না প্াই, েকব এ ফ্লযাকট এমন পেছুই স্টনই 
আমা়ে ে়ে স্টদখাকে প্াকে।  ুপে োবে। 
  
পেে েখন ও স্পি শুনকে স্টপ্ে, এেটা নেম, মৃদু মৃদু প্া স্টেোে আও়ো  ওে েকেে 
পদকে আেকছ। ওে শেীে োণ্ডা  ক়ে স্টেে। এ স্টো েুে  বাে পেছু স্টনই। 
  
পবছানাে প্াকশে বাপেটা জ্বােকে পেক়ে বাপেটা স্টমকঝ়ে উকট প্ক়ে স্টেে। োকপ্দকটে ওপ্ে 
আকোটা প্ক়ে স্টযকেই ও পবছানা স্টেকে ঝুকে,  ন্তদন্ত  ক়ে ওটা খুুঁ কে োেে। বুকেে 
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স্টেেে হৃদপপ্ণ্ডটা উেকছ আে নামকছ। োেপ্ে ও স্টটে স্টপ্ে অন্ধোকে দে াে  ােেটা 
েুকে যাকে, েখপন ওে স্টখ়োে প়্েে দে া়ে োো বন্ধ েো  ়েপন। 
  
দে া খুকে স্টযকেই প্যাকেক ে আকোে স্টেখা েকে একে ঢুেে।  ুপে পবছানাে ওপ্ে 
গুুঁপ়ে স্টমকে পপ্পছক়ে পেক়ে, ো়ে গুুঁক  েক়ে োুঁটা  ক়ে বকে েইে। স্টমকঝে ওপ্কে েরু 
আকোকে ে়ে স্টদখাকনা ছা়ো। দে াটা খুেকছ না আে। প্যাকেক  োে পনঃশ্বাকেে নেম 
আও়ো । 
  
এে ে়ে স্টপ্ক়ে স্টেে  ুপে স্টয ওে মুখ স্টেকে এেটা আও়ো  স্টবকোে না। েক়ে ে স্টমকে 
স্টেে। 
  
োদা অস্পি পে স্টযন এেটা দে াে ওপ্াকে এপেক়ে একো।  ুপেে স্টেেকে এেটা 
আেদনাদ স্টেকট প়্েকব বকে স্টিো প্াপেক়ে উেে। েো পদক়ে এেটা োঙা, পবেৃে 
আও়ো  স্টবকোে শুধু। 
  
আকো জ্বকে উেে। দে া়ে দাুঁপ়েক়ে ওক়েেপে। আকোছা়ো়ে ওকে এেটা উিপেে 
স্টপ্রকেে মে স্টদখাকে। 
  
 ুপে আবাে স্টচুঁচাে। 
  
োনশ পনষ্পাপ্ েো়ে বেে, আপম পে স্টোমা়ে পবেি েেোম? স্টেকবপছোম চুপপ্চুপপ্ 
একে স্টদকখ যাকবা েুপম পেেমে শুক়েকছ পেনা। 
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নীে েুকেে মে নীে স্টচাখদুকটা  ুপেে আেপঙ্কে মুকখ পস্থে  ক়ে এুঁকট েইে। োনশ 
আবাে বকে উেে, স্টশষ অবপধ মে প্ােটাোম। স্টশষ স্টেকন বাপ়ে পেেোম। স্টোমা়ে 
অ ানকে ে়ে প্াইক়ে পদক়েপছ বকে দুঃপখে। 
  
 োৎ োনকশে মুকখ উিপেে  াপে ছপ়েক়ে প়্েে, েুপম বকেপছকে না েুপম পেেু নও, 
বকেপছকে পেনা? না পে েুপম শুধুই ব়োই েকেপছকে? 
  
আকো পনপেক়ে অন্ধোকেে মকধয োনশ বেে, গুি নাইট  ুপে। 
  
 দে া বন্ধ  ক়ে স্টেে। 
  
. 
  
অদু্ভে, পবেৃে মানপেে অবস্থা োনকশে। ওে মাো়ে  ়েকো স্টোন স্টোেমাে আকছ, এই 
পেদ্ধাকন্ত স্টপ্ৌঁছকে  ুপে। যুপি ও বুপদ্ধ পদক়ে  ুপে বুঝে ও যেই হুুঁপশ়োে  ক়ে চেুে, 
োনকশে েকে ও এুঁকট উেকে প্ােকব না। এবিং োই চট েকে ও োুঁকদও প়্েে। 
  
প্রােঃোশ সেেী েেকে েেকে  ুপে ো়োে োখাে োবািদ স্টেকে চা পনক়ে আেকছ,  োৎ 
স্টদখে আকো আুঁধাকে স্টমকঝে ওপ্ে উপু়্ে  ক়ে এেটা মৃেকদ  প্ক়ে আকছ। 
  
মু ূকেদে মকধয ওে শেীে স্টছক়ে স্টযন প্রার্টা স্টবপেক়ে পেক়ে েুেপ্াে স্টখক়ে আবাে শেীকে 
একে ঢুেে। এই অেপেদে আোকে োন্নােেটা  োৎ অন্ধোে  ক়ে এে, খাপনে বাকদ 
 ুপেে মাো েুেকে োেে, খাপনে বাকদ ো়ুে পবপ্যদক়ে  ুপেে স্টপ্শী েক়ে আ়েি  ক়ে 
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স্টেে, ও স্টমকঝকে এপেক়ে প়্েে। স্টবশ েক়েে পমপনট োটকে  ুপে ো ে েঞ্চ়ে েকে 
স্টদ টাে পদকে োোকে বুঝে ওটা ে়ে প্াবাে মে পেছু ন়ে, েক়েেটা  ামাোপ্ক়ে 
েুশন েকে ওটা বানাকনা  ক়েকছ।  ুপে বুঝে োনশ আবাে স্টটিা পদক়েকছ। 
  
োন্নােকে একে োুঁপ্া োুঁপ্া  াকে ও এে োপ্ চা সেেী েকে বেে। োবে, এেেম যপদ 
চেকেই োকে েকব ওকে ো টা ছা়েকেই  কব। অেটা ে়ে প্াও়ো আমাে স্টবাোপম 
 ক়েকছ, পেন্তু স্টে বুঝকব অে মন পদক়ে স্টমক়েকছকেটা মোটা বানাকব? 
  
প্কে ও স্টদোক  প্দাটদদা েুেকছ  োৎ গুকটাকনা চাম়োে পে স্টযন এেটা  াকে স্টেেে। 
োপেক়ে স্টদখে স্টদোক ে পনকচ এেটা েুণ্ডেী প্াোকনা ে়োনে োপ্। স্টদকখ ও প্ােে 
 ক়ে স্টেে। োকপ্ ওে েীষর্ ে়ে, োন োটাকনা চীৎোে েকে ও দে াে পদকে ছুটে। 
  
েক়েে চমেটা োটকে ও এটাও োনকশে চমে স্টেকব পেকে পেক়ে েক়ে েক়ে স্টদো টা 
স্টদখে। োুঁকচে স্টচাখ, স্টেেকে অনয প পনষ োো, েবু ওটা োপ্ই বকট। পশউকে উকে ওটা 
োপ়্ে স্টচাপ়্ে চাপ্া পদক়ে স্টদো টা বন্ধ েেে। েক়ে  াে-প্া খুকে যাবাে স্টযাো়ে, পেে 
েখনই স্টবে স্টবক  উেকে ও চমপেক়ে োপেক়ে উেে। 
  
দে া স্টখাোে েো স্টখ়োেই স্টনই ওে। েপম্বে পেকে আেকে স্টদখে এেপট েম্বা, 
েুেপজ্জে স্টচ াোে স্টোে ওকে শীেে উৎেুে স্টচাকখ স্টদখকছ। 
  
–পমকেে ওক়েেপে ওকেপন স্টবাধ ়ে? স্টোেটা ওকে নাপেকশে েপেমা়ে প কেে েেে। 
োেপ্ে েটান স্টেেকে ঢুকে  ুপেে  াকে স্টোট আে টুপপ্টা পদে।  ুপে টুপপ্টা পনক়ে 
স্টবাোে মে দাুঁপ়েক়ে েইে। স্টোেটা  াকেে দস্তানা খুকে টুপপ্কে স্টেেে। 
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 ুপে বেে, না, পমকেে ওক়েেপে ওকেনপন। োবে, স্টোেটা স্টে? পে চা়ে? 
  
–আপম পমঃ প উ স্টবনটন, পমঃ ওক়েেপেে প্াটদনাে, স্টোেটা বেে। ওে মুখটা প্ােো, 
পনখুুঁে েকে দাপ়ে োমাকনা, েিং েযাোকশ, চুে োদাকট, স্টোুঁট েিশূনয, স্টচাখ  েকদকট। 
েোে স্বে স্টযন, ও পে দাে স্টেেে েো বেকছ। খুুঁপটক়ে খুুঁপটক়ে স্টদখে ও  ুপেকে, স্টযন 
অশ্বপবকক্রো েদয খপেদ েো স্টো়ো স্টদখকছ। বেে, েুপম স্টবাধ ়ে নেুন চােোনী? 
পমকেে ওক়েেপেকে বেকব আপম একেপছ। 
  
–এে ো়োোপ়ে িাো উপন প্ছন্দ েকেন না। 
  
–বাঃ, স্টবশ! স্টোেপট  ােে। স্টছাট স্টছাট দাুঁেগুকো এমন যাপন্ত্রে োকব স্টদখাে স্টয ওটাকে 
 াপে বো যা়ে না। বেে, স্টোমাে স্টচক়ে আপম পমকেে ওক়েেপেকে অকনে স্টবশীপদন ধকে 
পচপন। ওুঁে অকেযে আমাে  ানা আকছ। বে, আপম একেপছ। 
  
–পেন্তু আমাে মকন  ়েনা…।  ুপে বেকে স্টেে। ও স্টো  াকন েোে োক়ে এোকোটা়ে 
িােকে োনশ পে েেম স্টখকপ্ স্টযকে প্াকে! 
  
স্টবনটন মুখ পবেৃে েকে বেে, েুপম পে মকন েেকব স্টে  কনয স্টোমা়ে মাইকন স্টদও়ো 
 ়ে না। যা বো  কব ো স্টমকন চোে  কনয মাইকন স্টদও়ো  ়ে। 
  
 ুপে স্টপ্ছন েুকে োনকশে েকেে পদকে স্টেে। ঐ স্টোেটাকে এে েো বেকে েুকযাে 
পদক়েকছ। বকে ওে পনক ে ওপ্কে োে  কে োেে। দে া়ে স্টটাো পদক়ে ও েকে ঢুেে। 
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োনশ স্টোুঁকট পেোকেট পনক়ে শুক়ে আকছ।  াকেে োকছ স্টটপবকে ব্রাপন্ডে প্াত্র। 
  
 মুখ েুেে ও। েযাোকশ, স্টোো স্টছাট্ট মুখটা েপেন  ক়ে উেে। 
  
–আপম পনশ্চ়েই স্টোমাকে েব েম়ে েকে ঢুেকে প্াে বপেপন, বকেপছ পে? ওে স্টচাখ োকে 
ঝক্ঝক েকে উেে। বেে, দেোে  কে েন্টা বাপ ক়ে স্টোমাকে িােব। স্টবপেক়ে যাও। 
  
 ুপে আকস্ত আকস্ত বেে, আপ্নাকে পবেি েো়ে দুঃপখে। পেন্তু পমঃ স্টবনটন একেকছন, 
আপ্নাকে িােকে বেকছন বােবাে। আপম বকেপছ আপ্পন পবশ্রাম পনকেন। 
  
েমস্ত োে পমপেক়ে পেক়ে োনশ ধ়েে়ে েকে উকে বেে। 
  
–প উ? এই অেমক়ে? ওকে দাুঁ়ে েপেক়ে োখা চেকব না।  ুপে েেটা ো়োোপ়ে োে 
েে। আমাে স্টমেআকপ্ে বািটা দাও। ো়োোপ়ে। মো মাকছে মকো দাুঁপ়েক়ে স্টেকো 
না। 
  
এ স্টয অনয এে োনশ। স্টেই পনষু্ঠে, পপ্শাচী, অধীে, পবোেগ্রস্ত োনকশে স্টচক়ে এই 
ছটেকট, স্টছাট স্টমক়েে মে উকি না়ে অধীে োনশ স্টযন আকো েৃর্য। 
  
োনশ দ্রুেোে েকে মুকখ েিং মাখকে োেে।  ুপে ছুকটাছুপট েকে েকেে পবশৃঙ্খে 
অবস্থাকে। বাকে আনকে োেে। 
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েযাোকশ োকে েিং োোকে োোকে োনশ হুেুম পদে, চাপেপদকে েুেন্ধী ছ়োও। েকে পে 
দুেদন্ধ। রুক ে েুপে স্টেকখ এে চুমুকে ব্রাপন্ড স্টখক়ে োেটা স্টেকখ বেে, ো়োোপ়ে এেটা 
 ানো স্টখাে। এমন স্টটকন স্টটকন ছুটকছা স্টযন স্টোমাে পপ্ে স্টেকঙ স্টেকছ। 
  
রুদ্ধশ্বাকে  ুপেকে যা যা ছ়োন, স্টছটাকনা, স্টোছান েেকে বো  কো ও েব েেে। 
স্টনািংো। স্টো়োকেগুকো বাপন্ডে েকে বােরুকম োখে। 
  
যখন ও বােরুম স্টেকে েকে এে, েখন স্টদখে োনশ বাপেকশ মাো স্টেকখ শুক়ে, েুকিৌে 
 াে দুকটা মাোে ওপ্ে ো  েো, স্টদকখ মকন  ়ে এে স্টমা ম়ে আেষদকর্ে মূপেদ। 
  
স্টেই েযাোকশ, োদাকট স্টমক়েকছকেটাে এমন স্বকপ্নে আশ্চযদ রূপ্ান্তে স্টদকখ  ুপে ঈষদা়ে 
জ্বকে উেে, োবে, ওঃ, খুপে পু্েুেপট ো কোক ে  াকনটা পে? 
  
োনশ খযাচ েকে উেে, দাুঁপ়েক়ে দাুঁপ়েক়ে আমা়ে পেেকছা পে? ওকে িাে। 
  
স্টবনটন োউকঞ্জ মুকখ পেোকেকটে স্টধাুঁ়ো ছা়েকে ছা়েকে পবেি, পবেে মুকখ প্া়েচাপে 
েেপছে।  ুপে ঢুেকেই বেে, সেেী  ক়েকছন উপন? েুপম স্টো অকনেক্ষ্র্ স্টেকছ। 
  
দ়ো েকে এপদেটা়ে চেুন। ওে োমকন  াুঁটকে  াুঁটকে  ুপেে অস্বপস্ত  পেে। ও যখন 
োনকশে দে াে োকছ স্টপ্ৌঁছে স্টবনটকনে এেটা  াে ওে উরু স্পশদ েেে। পেে স্টযন 
এেটা মাে়েো স্ট ুঁকট স্টেে,  ুপে পশউকে উেে। 
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েযাোকশ দৃপিকে  ুপেে পদকে স্টচক়ে স্টেকে, অপনো েকেও  ােটা েপেক়ে পনে। োেপ্ে 
োনকশে েকে ঢুকে েরু েো়ে বেে, 
  
–ও োনশ! পে েুন্দে স্টদখাকে স্টোমা়ে, পে ো়োোপ়ে উকে প্ক়েকছ। দে াটা স্টেকে 
পদে। পু্কো বন্ধ েেে না।  ুপেে োো শেীে  ুক়ে েখন পশ ের্। ও শুনে স্টবনটন 
বেকছ, খবে আকছ,  াও়োিদ োে েকেকছ, স্টোমবাকেে আকে পেেকছ না। 
  
েুপবকধবাদী, েুকযােেন্ধানী স্টোোোে! োনশ স্ট কে বেে। 
  
স্টবনটন ধীকে ধীকে বেে, ন়েই বা স্টেন? আ  পবকেকেই আপম আবাে আেকে প্াপে। 
আমো পু্কো শপনবােটা এেেকে োটাকে প্ােকবা। 
  
োনশ বেে, িাপেদিং দে াটা বন্ধ েকে পদকে  ়েনা? ফ্লযাকটে চেুপদদকে েুেীপেদে েো 
েপটক়ে পদকে চাওনা পনশ্চ়েই। 
  
 ুপে ো়োোপ়ে েকে একো। োবে, ওঃ  ুপট বকট এেখানা। মরুেকে ওো। েকব পে 
োনশ েপেযই পু্কো শপনবােটা বাইকে োেকছ? 
  
েখপন ওে  যাপেে েো মকন প়্েে। োে  যাপে মযানকচোে স্টেকে পেেকছ। নানােেম 
েযান েকে ো  স্টনই। ওই োনশ নাও স্টযকে প্াকে আে  যাপেও নাও পেেকে প্াকে। 
 ়েকো  ুপেকে এই েম্বা দুকটা পদন এেো এই পন দন ফ্লযাকট োটাকে  কব। 
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অকনে প্কে স্টবনটন েকশে েে স্টেকে স্টবকোে।  ুপে োন্নােে স্টেকে শুনে ও প্যাকে  
ধকে  াুঁটকে  াুঁটকে োন্নােকে ঢুকে দে া বন্ধ েকে পদে। 
  
 ুপে স্টটপবকে পপ্ে স্টেকখ ওে মুকখামুপখ দাুঁ়োে। 
  
–আপ্পন পে পেছু চান?  ুপেে োণ্ডা েো। 
  
 –চাই।  া…আপম স্টোমাে েকে েো বেকে চাই। 
  
 ুপে েখন মকন মকন রুকখ উেকছ আে েক়ে দাুঁপ়েক়ে আকছ। 
  
ওকে স্টদখকে স্টদখকে স্টবনটন বযাে স্টেকে প্াুঁচ প্াউকন্ডে এেটা স্টনাট বাে েেে। 
  
– যাুঁ। স্টনাটটা স্টছাট্ট, পনখুুঁে ো  েেে স্টবনটন, পে স্টযন বেপছোম। ো েো স্টনাটদটা 
আঙুকেে োুঁকট েুেকে েুেকে বেে, েুপম পমকেে ওক়েেপেে খাে চােোনী।  ়েকো 
অকনে পেছু স্টদখকব বা শুনকব, যা স্টোমাে আওোে মকধয ন়ে। এে ন খাে চােোনী 
োপবক়ে স্টব়ো়েনা। বুঝকে? 
  
 ুপে স্টেকে োে  ক়ে বেে, স্টে েো আপ্নাকে বকে পদকে  কব না। 
  
স্টবনটকনে েুরু দুকটা েপ্াকে উকে স্টেে। 
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–স্টদা াই স্টোমাে। স্টেকে স্টযওনা। পমকেে ওক়েেপে অেম্ভব ঝাকমো প্াোকে প্াকেন। 
স্টবশীে োে েম়েই উপন চােোনীকদে এে েপ্তাক ে স্টবশী োখকে প্াকেন পন। আমাে 
মকন  ়ে ওে চােোনী অেদাৎ েুপম, স্টোমাে েকে আমাে এেটু োক ে েো আকছ। 
  
এে মু ূেদ মাত্র  ুপে ইেঃ েেে। স্টে স্টো এই োক ে োুঁকদ প্া পদক়েকছ েুকট স্টনবাে 
 কনয? ো কে ঐ েযাোকশ স্টোেটা ওকে েুষ পদকে পনকে বাধা স্টোো়ে? প্াুঁচ প্াউন্ড! 
প্কে  ়েকো আকো স্টদকব। স্টবনটকনে স্টচাখক া়ো়ে, স্টচাখ স্টেকখ,  ়েকো  ক়েকছবেকে 
 ুপেে ো ে দেোে  ে। 
  
–আপম  াপন আপম েুে বুপঝপন স্টোমা়ে। স্টদখ আপম চাই না পমঃ ওক়েেপে পেছু েো 
 ানুন। স্টবনটন মুকখ পবেৃপে পনক়ে বেে, উপন অন্ধ। আে  ানকব অন্ধো ে়োনে 
খুেখুকে, েকন্দ বাপেে  ়ে। আপম ওকে আোে পদকে চাই না। 
  
বুকঝপছ। 
  
স্টবনটন বকে চেে, এ ফ্লযাকট পে  কে না  কে, যেক্ষ্র্ েুপম স্টদখকে যাকে না, শুনকে 
যাকে না, েেক্ষ্র্ েুপম আপম স্টবশ মাপনক়ে চেকে প্ােব। এই ধে, আ  েোকে আপম 
এখাকন 
  
আপেপন। বুঝকে? 
  
 ুপে মাো স্টনক়ে স্টবাঝাে স্টে েবপেছু বুকঝকছ। 
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এই বকন্দাবস্তটা স্টোমাে–আমাে মকধযই োেুে। পমকেে ওক়েেপে এটা প্ছন্দ নাও 
েেকে প্াকেন। 
  
আবােও  ুপে মাো না়োে। 
  
চমৎোে। 
  
 স্টবনটন স্টো া  ক়ে দাুঁ়োে। েম্বা স্টোেটাে োক়ে েযাকেন্ডাে আে চুরুকটে েন্ধ। স্টনাটটা 
 ুপেে  াকে পদক়ে আদকেে েপেকে বাহুকে চাপ়্ে মােে। ওে স্পকশদ পশউকে উকে  ুপে 
পপ্ছু  াুঁটে। পেন্তু পপ্ছকন স্টটপবে। স্টবনটন ওকে স্টটপবকে স্টেকে ধেে। এই ে়োব  মু ূকেদ 
 ুপে োবে ও বুপঝ ওকে চুকমা খাকব। পেন্তু স্টবনটন ো না েকে েকে স্টেে। দে া 
খুেকে খুেকে বেে, স্টযখান স্টেকে এটা একো, স্টেখাকন আকো স্টনাট আকছ ুপে। েুেোিং 
ে   েোটা বুকঝকছা পনশ্চ়ে। পেছু স্টদখ না, পেছু শুকনা না। স্টবনটন স্টবপেক়ে স্টযকেই 
োনশ েণ্টা বা াে। 
  
োনকশে েকে স্টঢাোে েকে েকে  ুপে স্টদখে ওে স্টদও়োকেে আ়োকেে আেমাপেটা 
স্টখাো। স্টেেকে ইস্পাকেে খুপ্পেকে দুকটা শপিশােী বাল্ব জ্বেকছ।  ুপে স্টদখে স্টেেকে 
োপে োপে োেকোট ঝুেকছ। ও এেটা োে েেপদন মকন মকন স্টচক়েকছ। েেপদন 
স্টোোেদ স্টচাকখ েণ্টাে প্ে েন্টা ওক়েে একেে স্টদাোকনে োমকন দাুঁপ়েক়ে ও োে 
স্টদকখকছ। এখাকন পচপঞ্চো, পেে, বীোে, স্টেবে, োদা স্টশ়োকেে চাম়োে  ামা আে 
আমদাইন ঝুেকছ। আেমােীে অনয পদকে ইস্পাকেে স্টদও়োে আেমােী স্টদকখ  ুপে বুঝে 
ওটা পনশ্চ়ে ে়েনাে আেমােী। 
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োনশ স্টেপেিং স্টটপবকে বকে পেনপেকন স্টমা া প্েপছে। মুখ েুকে ও  ুপেে পদকে োপেক়ে 
 ােপছে। 
  
েপবদে েপেকে বেে, েন্ডকনে প্রকেযেটা স্টচাে আমাে োে চুপে েো পনক়ে েো বকে। 
পেন্তু ওো ো প্ােকবনা, োের্ যে আেমােী এ প্যদন্ত সেেী  ক়েকছ, োে মকধয ওটা 
েবকচক়ে পনখুুঁে, ওটা স্টখাো েেকেে অোধয। আমাে স্বামী ওটা সেেী েকেকছন। পেে 
মকন স্টনই এ প্যদন্ত ছ  ন বা আট ন স্টচাে ওটা োঙকে পেক়ে ধো প্ক়েকছ। ওো আে 
স্টচিা েেকব না। স্টয ওই আেমােীকে  াে স্টদকব, েখপন স্টেনপেিংটন পু্পেশ স্টেশকন েণ্টা 
স্টবক  উেকব, দু পমপনকটে মকধয পু্পেশ একে প়্েকব। 
  
 ুপে মকন মকন োবে, এটাে  নযই ো কে  যাপেে আগ্র । ওই  ন্তুটাে পে পশক্ষ্াই না 
 কব, োেগুকো চুপে েেকে একে। 
  
োনশ বেে, শুধু আপম আে পমঃ ওক়েেপে  াপন স্টেমন েকে ওটা খুেকে  ়ে, স্টোো়ে 
ওে চাপব। 
  
 ুপে ইকে েকে েোে প্রেে প্াল্টাকো স্টযন আেমােীটাে বযাপ্াকে ওে স্টোন আগ্র ই 
স্টনই। বেে, আপম পে পেছু েেকে প্াপে মযািাম? 
  
–আপম এই েপ্তাে স্টশষটা বাইকে োেপছ। পমঃ ওক়েেপে স্টোমবাকেে আকে পেেকছন না। 
আপম প পনকষে েদদ েকে পেকখ স্টেকখপছ। েুপম প পনষগুকো গুপছক়ে দাও। 
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েেবাে বাি স্টোছাকনাে েো  ুপেে মকন আকছ।  ়েে এবােও ঐেেম েেকব।  ুপে 
েদদ অনুযা়েী প পনষপ্ত্র স্টোছাে, পেন্তু োনশ পেছু বেে না। েবু  ুপে ওে অনয 
বদমাইপশে আশা়ে অকপ্ক্ষ্া েেকে োেে। 
  
 োৎ ও বকে উেে,  ুপে এ ছুপটটা পে েেকব? 
  
  ুপে  োৎ এই প্রকশ্ন আমো আমো েকে বেে,  াপন না মযািাম। 
  
েুুঁক়েপম স্টোেনা। স্টদখকব অকনে স্টেোই েোে আকছ, রুকপ্াে প পনষগুকো োে েেকব। 
ো  পনক়ে স্টেকো। আমা়ে স্টযন বকে পদকে  ়েনা, পে েেকব। েুে োপ ও, আমাে 
 ুকোগুকো প্পেষ্কাে স্টোে। চােপদকে োোকেই স্টদখকব অকনে ো  আকছ। 
  
– যাুঁ, মযািাম। 
  
েপববাে েুপম স্টবকোকে প্াে, পেন্তু বাপ়েটা োুঁো োে এটা আমাে প্ছন্দ ন়ে। বুকঝকছা? 
স্টদা াই স্টোমাে স্টোন উটকো পু্রুষ মানুষকে বাপ়েকে ঢুপেও না। স্টোমাকদে মে 
স্টমক়েকদে আপম পচপন। বাপ়েে দাকো়োন  াকন েুপম এো োেকব। 
  
 ুপেে মুখ-স্টচাখ েেম  ক়ে স্টেে। 
  
োনশ েুরু েুুঁচকে বেে, স্টম া  খাোপ্ স্টোেনা। আপম বেপছ না েুপম বাপ়েকে পু্রুষ 
স্টঢাোকব, যপদ স্টঢাোও স্টো আপম ে য েেব না। এপদকে এে। 
  
 ুপে এপেক়ে স্টেে। ওে মুকখ স্টক্ষ্াে, পবকো । 
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োনশ ওে শুেকনা োপেে মে আঙুেগুকো পদক়ে  ুপেে োে ছুুঁকো,  ুপে পশউকে পপ্পছক়ে 
স্টেে। োনশ বেে, পে োকো পেোে স্টোমাে, পে েুন্দে চাম়ো। আমা়ে ে়ে স্টপ্ও না। 
োনকশে স্টচাখ ঝেঝে েকে উেকো, ে়ে প্াও না স্টো আমাকে? 
  
না, মযািাম।  ুপেে েো়ে অস্বপস্ত। 
  
 োনশ স্ট কে বেে, পেে আকছ। স্টেউ স্টেউ আমা়ে ে়ে প্া়ে, পেন্তু স্টোন মাকন  ়ে? 
আপম প্রকেযকেে েকে োে বযব াে েপে। মাকঝ মাকঝ এেটু োমাো েপে, স্টে শুধু ম া 
েকে। োেপ্ে  ুপেকে খুব েীক্ষ্ণ ন কে স্টদকখ বেে, োবাকিদে োমকনে স্টেই মানুষটা 
স্টদকখ ে়ে স্টপ্ক়েপছকে? 
  
–স্টবশী না।  ুপেে েো়ে আগ্র  স্টনই। 
  
–প্াওপন? নীে েুকেে মকো স্টচাখদুকটা েপেন  ক়ে উেে। 
  
অনয এেটা চােোনীে প পেপে়ো  ক়েপছে। স্টে যা ম া! আে োপ্টা? স্টদকখ চমোওপন? 
স্ট কে উকে বেে, োপ্টা পনক়ে েে়ে েেকে আপম োেবাপে। আমাে স্বামী ওটাকে স্টেন্না 
েকে। ওে পবছানা়ে মাকঝ মাকঝ ওটাকে স্টেকে োপখ। 
  
 ুপে মুখটা েুপেক়ে পনে। ওে মুকখে েৃর্া োনশকে স্টদখাকে চাইে না। ওে ইকে েেে, 
োনশকে ধকে ঝাুঁপে মােকে। 
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 ুপে েুপম পে োে োেবাে? োনশ স্টমোপ্ স্টশষ েেকে েেকে অেপেদকে প কেে 
েেে। 
  
 ুপে মকন মকন পেে েেে, েুপম আে আমা়ে োুঁকদ স্টেেকে প্ােছনা। মুকখ বেে,  যাুঁ 
মযািাম,  ়েে োেবাপে। 
  
–আমাে োেগুকো স্টদখা স্টছাুঁও ওগুকো  ুপে। আপম চাই েুপম ওগুকো ছুুঁক়ে স্টদখ, 
োেবাে।  ুপে ন়েে না। 
  
ধনযবাদ মযািাম। অকনযে োকে আমাে স্টোন আগ্র  স্টনই। 
  
 োনশ স্টেৌেুকে স্ট কে উেে, বাক  েো। স্টদখ ওগুকো। এেপট স্টমক়েও স্টনই স্টয ওগুকো 
প্াবাে  কনয স্টচাখ অবপধ উপ্ক়ে পদকে চাইকবনা। এই পেকেে স্টোটটাে দাম প্াুঁচ  া াে 
প্াউন্ড, োদা স্টশ়োকেে োক়েে োেটা…আপম দাম বেকে চাই না। যাও না স্টেেকে। স্টদখ 
ওগুকো। 
  
 ুপে আেমােীে োকছ স্টেে। োেগুকো খুব েুন্দে। পেন্তু ও স্টোন আগ্র  স্টদখাে না। 
  
 োনশ বেে, পেে স্টোটটা  যাুঁঙাে স্টেকে নামাও। োক়ে পদক়ে স্টদখকে প্াকো ইকে  কে। 
  
 ুপে আেমাপেকে ঢুকে পেে স্টোটটাে োক়ে  াে পদকে স্টেে।  োৎ েুইে েকে শে 
েকে, ইস্পাকেে স্টদও়োেগুকো বাোকেে ঝাপ্টা স্টমকে  ুপেকে বন্ধ েকে স্টেেে। 
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এে মু ূেদ  ুপে এমনই  েেম্ব  ক়ে স্টেে স্টয এেটুও ন়েকে বা স্টোন পেছু োবকে 
প্ােকো না।  ুপে পনক কে োমোকো। 
  
োবে, এে স্টেকধ স্টিকে আনে। স্টবাঝা উপচে পছে ও স্টোন মেেব ো কছ। ওকে স্টেন 
ধেকে  কব, আমাকে স্টবশীক্ষ্র্ পু্কে োখকে প্ােকবনা। পেন্তু আে এেটু ন়োচ়োে 
 া়েো োেকে োে  কো। এখাকন বাোেও স্টবশী স্টনই, আে এই  েনয োেগুকোে 
েেকম েি  কে োেে। ও যপদ আমাে প্রার্টাকে খাুঁচা ছা়ো েেকে চা়ে আপম ো  কে 
স্টদব না। আপম মাো োণ্ডা েকে বকে োেকবা যেক্ষ্র্ না আমাকে স্টবে েকে স্টদ়ে। 
  
ে়েটা শােকন স্টেকখ  ুপে আেমােীটাে স্টমকঝকে বকে প়্েে। োে স্টোটগুকো ওে মাো 
ছুুঁক়ে যাকে। 
  
োেপ্ে ওে োবনা একো, যপদ ঐ মাো খাোপ্ মপ োটা আমাকে এখাকন স্টেকখ েপেযই 
চকে যা়ে, আপম স্টো এই েম বাোকে স্টবশীক্ষ্র্ পটকে োেকে প্ােকবা না। এখনই 
পনঃশ্বাকেে েি  কে। 
  
 োৎ আকো দুকটা পনকে স্টেে। েপ্ত, শােকোধোেী অন্ধোে ওকে পেকে ধেে। 
  
 ুপে উকে দাুঁ়োে। ও বুঝকে প্ােে ও োুঁপ্কছ। বন্ধ  া়েো়ে দাুঁপ়েক়ে োেকে োেকে 
ওে মকন  ে এই শ্বােকোধী ে়েঙ্কে অন্ধোকে স্টযন ওকে  ীবন্ত েবে স্টদও়ো  ক়েকছ। 
  
মাো স্টোেমাে  ক়ে স্টেে ওে। বনয চীোকে স্টেকট প্ক়ে ও ইস্পাকেে স্টদও়োকে েুপষ, 
োপে মােকে োেে, আুঁচ়োকে োেকো। চােপদকেে োেগুকো স্টযন স্টচকপ্  প়েক়ে ধেকে 
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চাইকছ ওকে। েুপষ মােকে মােকে  ােগুকো স্টযন অকেক া েবাকেে  ােুপ়েে মে  ক়ে 
স্টেকছ। ক্রমশঃ শ্বােকোধী অন্ধোকে িুকব স্টযকে োেে ও। আেদনাদ েেকে োেে। ওে 
অপস্থে ছটেটাপনকে এেটা োেকোট  যাুঁঙাে স্টেকে খুকে প্ক়ে ওকে চাপ্া পদে। 
  
. 
  
োঢ় অেচ অস্বপিেো েুম স্টেকে ধীকে স্ট কে ওোে মকো েকে  ুপেে স্টচেনা পেকে 
এে। ওপ্ে পদকে স্টচক়ে ও অকনেক্ষ্র্ োুঁদে। স্টেন স্টয োদে ও পনক ও  াকননা। 
স্টবাধ ়ে েীষর্ ে়ে স্টপ্ক়েপছে, এখনও ওে ো়ুেগুকোকে শােকন আনকে প্াকেপন বকে 
এই োন্না। 
  
োেপ্ে আে োুঁদকে প্ােে না। েখন ওে মকন  ে স্টে ওকে পবছানা়ে পনক়ে একো! 
প উ স্টবনটকনে স্পকশদে েো মকন  কেই ওে ো পশউকে উেে পবেৃষ্ণা়ে। 
  
ও োবে, আে ন়ে, আপম আে োেবনা। োনশ প্ােে, পবপ্জ্জনেও বকট, আপম মকে 
স্টযকেও প্ােোম। 
  
পবছানা স্টছক়ে উকে ও োনকশে েকে স্টেে। মকন  ে, োনশ স্টযন েকেই আকছ। পেন্তু না, 
োনশ চকে স্টেকছ। পবোট, পবোেবহুে োমোটা অস্বাোপবে োুঁো োেকছ োনশ স্টনই 
বকে। বাোকে েযাকেন্ডাে আে চুরুকটে ক্ষ্ীর্ েকন্ধ  ুপে পশউকে উকে বুঝে ো কে 
স্টবনটন একেপছে। 
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পবছানাে প্াকশে োবািদ স্টেকে এে স্টবােে ব্রাপন্ড আে এেটা োে স্টবে েেে। পবছানা়ে 
আোম েকে বকে খাপনেটা ব্রাপন্ড স্টখক়ে অধচেনয োবটা স্টেকট স্টেে। 
  
  ুপে োবে, আে োেপছ না। আ ই প পনষপ্ত্র স্টোছোছ েকে োকে চকে যাকবা। আপম 
যেই েমকঝ চপে না স্টেন ও আমা়ে োুঁকদ স্টেেকবই।  যাপে যাই বেুে, যকেি স্টোোপন্ত 
 ক়েকছ। 
  
 ুপেে চকে যাবাে মুখয োের্ যেই োনশ স্ট াে, েবু ঐ দামী োেকোটগুকোই ওকে 
ে়ে ধপেক়ে পদক়েকছ। এখাকন োো মাকনই পবপ্কদে ঝুুঁপে স্টনও়ো। পু্পেশ স্টখাুঁ  প্াকব ও 
প উ়োকটদে ওখাকন ো  েেে, ওো বুঝকব  ুপে পছে স্টচােকদে েেী। েকন্দ   কব চুপেে 
েকে ওে স্টযাে আকছ। না। োনশ, োেকোট স্টোন পেছুে েিংস্পকশদই ও োেকব না। 
  
 োৎ ফ্লযাকটে স্টোো়ে স্টযন এেটা স্টটপেকোন বা ে।  াে বাপ়েক়ে ও পেপেোে েুেে। 
  
 ুপে? 
  
– যাুঁ। েুপম স্টোো়ে  যাপে? আপম স্টোমাে েো োবপছোম। স্টোমাে েকে আমাে স্টদখা 
েেকেই  কব। েুপম স্টোন েকেছ বকে আপম খুব খুশী। আশ্চযদ! পেে যখন স্টোমাে েো 
োবপছোম! 
  
পে  ক়েকছ?  যাপে েীক্ষ্ণ েো়ে  ানকে চাইে। 
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–স্টোমাে েকে স্টদখা েেব  যাপে।  ুপে একেবাকে স্টেকঙ প়্েে, েুপম যেই বযস্ত োে, 
আমাে স্টোমাে েকে স্টদখা েো েীষর্  রুেী। আপম স্টোমা়ে স্টদখকে চাই  যাপে। 
  
–পেে আকছ, পেে আকছ, উকিপ ে  ক়ো না। এেেণ্টাে মকধয স্টোমাে েকে স্টদখা েেকে 
প্াপে। েুপম স্টবকোকে প্ােকব? 
  
–স্টমক়েকছকেটা দুপদকনে  কনয বাইকে স্টেকছ। ওঃ  যাপে! স্টোমাে েো শুকনও োকো 
োেকছ। ওে এেটা েো মকন  কো,  যাপে েুপম এখাকন চকে একো। এখাকন আপম ছা়ো 
স্টেউ স্টনই। বাপ়েটাও স্টদখকে প্ােকব। োও েে চাও েুপম, োই না? 
  
–স্টটপেকোকন এেব েো োে। স্টেউ আেকব না স্টো?  যাপে প্রশ্ন েেে। 
  
না স্টেউ আেকব না। পমঃ, ওক়েেপে স্টোমবাে োকেে আকে আেকব না। পবছানাে প্াকশে 
েপ়েটা স্টদকখ  ুপে বেে, োক়ে চােকট বাক । েুপম েখন আেকব? 
  
ছটা।  ়েে েও়ো ছটা। 
  
– যাপে, োবধাকন ঢুকো। দাকো়োন বাপ়েে ওপ্ে ন ে স্টেকখকছ। 
  
োইকনে অপ্েপ্রাকন্ত খাপনেক্ষ্র্ চুপ্চাপ্। োেপ্ে  যাপে বেে,  ়েকো আপম না একেই 
োকো। এে ঝাকমো েোে প্ে প পনষটা স্টেুঁপচক়ে পদকে চাই না। 
  
–স্টোমা়ে আেকেই  কব। ওপ্ে েো়ে চকে যাকব পেেট পনক়ে, স্ট ুঁকট নামকব। ওপ্ে 
েো়ে পমকেে স্টগ্রেেী োকেন, েুপম োন েে ওে োকছ যাকে। 
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চাোে  ক়ে স্টেছ েুপম।  যাপে  ােকে  ােকে বেে, পেে আকছ যাকবা। 
  
–স্টোমা়ে আবাে স্টদখব স্টেকব োে োেকছ। 
  
পেন্তু  যাপে স্টোন স্টছক়ে স্টদবাে েকে েকে,  ুপে স্টয এখাকন োেকব না শুকন  যাপে পে 
বেকব স্টেকব  ুপে পচপন্তে  কো।  োৎ ওে মাো়ে বুপদ্ধ স্টখকে স্টেে। োনকশে স্টপ্াশাকেে 
আেমােীে পদকে ছুকট স্টেে ও। 
  
মকন মকন খুশী  ক়ে োবে, আপম ওকে খুব চমকে স্টদব। আমাকে এে েুন্দে স্টদখাকব 
স্টয, ও আমাে েো স্টেেকে প্ােকব না। 
  
োনকশে অ ে স্টপ্াষাে স্টেকে ইেপনিং োউনটা স্টবকছ পনে। স্টয োউনটা ও বাছে স্টেটা 
প্পপ্ েুকেে মকো েিং, েোটা পনচু োটা, চও়ো স্টেে স্টদও়ো স্কাটদ।  ুপে ওে েন, োঢ়, 
বাদামী চুে োুঁধ অপে আুঁচক়ে ছটাে মকধযই সেেী  ক়ে স্টেে। 
  
 আ়েনা়ে পনক কে স্টদকখ োবে, ওকে এে েুন্দেী স্টদখাকে স্টয িানা ওে প্াক়েে োকছও 
দাুঁ়োকে প্ােকব না।  ুপে ব়েকে অকনে েরুর্, মুকখ োেেয, অকনে স্টবশী পচি াপের্ী। 
আে স্টপ্াষােটা প্কে ও এখন অকনে স্টবশী উজ্জ্বে  ক়ে উকেকছ। যা অনয স্টপ্াশাকে 
েখনও  ়েপন।  ুপেে পনক কে পচনকেও েুে  কে। 
  
ছটাে এেটু প্কে দে া়ে েণ্টা বা ে। দে া খুকে স্টদখে টুপপ্টা বাুঁো ো়েদা়ে নাপমক়ে 
ওোেকোকটে প্কেকট  াে ঢুপেক়ে  যাপে দাুঁপ়েক়ে ওে োমকন। এে ে মা়ে ও  ুপেকে 
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পচনকেই প্ােে না। োেপ্ে ো়োোপ়ে এপেক়ে একো, পবহ্বে  াপেকে েকে স্টেে ওে 
মুখ। 
  
 ুপে! এই ধােেো স্টপ্াষাকে স্টোমা়ে দারুর্ স্টদখাকে। আপম স্টো একেবাকে পেেপম স্টখক়ে 
স্টেপছ। স্টেেো েপেয।  যাপে  ুপেকে পচনকে প্ােপছে না।  যাপে োবে, ওঃ। অপূ্বদ 
স্টদখকে ওকে! একেবাকে স্টোপ নুে? আে আপম স্টে েো  ানোমই না। 
  
 ুপেকে  প়েক়ে ধেে ও,  ুপে  াে ছাপ়েক়ে বেে, আমাকে ছুুঁক়োনা। আমাে স্টপ্াষাে 
োট স্টখক়ে যাকব। 
  
 ুপেে স্টচাকখে েপেন দৃপি স্টদকখ  যাপে চমকে স্টেে। েেমে স্টখক়ে স্টেে।  ুপেে পদকে  াুঁ 
েকে স্টচক়ে বেে,  ুপে েুপম অোধাের্! পেন্ডাকেো স্টোমাে োকছ পেছুই ন়ে। স্টোমা়ে 
স্টদকখ স্টো আমাে মাো েুেকছ। এটা স্টেই স্টমক়েকছকেটাে স্টপ্াশাে? 
  
পনশ্চ়েই। েুপম পনশ্চ়ে োবকে প্াকো না স্টয এ স্টপ্াষােটা আপম পেনকে প্াপে। নাপে োই 
োকবা? পেন্তু েুপম স্টেেকে একো। স্টোমাে েকে েো বেকে চাই। একো। 
  
 যাপে ওে স্টপ্ছকন োউকঞ্জ ঢুেে।  ীবকন এই প্রেম ও এেটা স্টেমন অেুপবকধ স্টবাধ 
েেকছ।  ুপেে স্টেৌন্দযদ আে বাপ়েে প্পেকবশ ওে আত্মপবশ্বাে টপেক়ে পদক়েকছ।  ুপেে 
পদকে স্টচক়ে োেকে োেকে  যাপে বুঝে ও  ুপেে স্টপ্রকম প্ক়ে যাকে। এই অপেেোে 
েকে ও পেোকব খাপ্ খাও়োকব স্টেকব স্টপ্ে না। 
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 ুপেও বুঝে ওে স্টেৌন্দযদ  যাপেে মকন পে েেম প্রোব স্টেকেকছ। ো়োে-স্টেকেে োমকন 
পস্থে, অপবচে দৃপিকে  যাপেে পদকে স্টচক়ে স্টেকে ও  যাপেে এই অবস্থাটাকে পনক ে োক  
োোকে চাইে। 
  
–পে বযাপ্াে  ুপে! েুপম আমাকে এেটা চুকমাও স্টদকব না? 
  
না।  ুপে োটা োটা েো়ে বেে, আপম এখানোে ো  স্টছক়ে স্টদব। আপম আে ে য 
েেকে প্ােপছ না। 
  
–স্টেন, পে বযাপ্াে  ুপে?  ক়েকছটা পে? 
  
  ুপে োনকশে ে়ে স্টদখাকনাে েমস্ত েটনা বেে। 
  
 ুপেে দৃঢ়প্রপেে োব স্টদকখ  যাপে  োশ  কো। বেে, স্টশান  ুপে, অে উকিপ ে  ক়ো 
  
–ওকে ে়ে েকে আমাে। 
  
স্টোো়ে পেক়ে বেে  যাপে।  যাপে পেে েেকো  ুপেকে এোক  ব াে োখকে  কে ওকে 
স্টেন এখাকন োখা  ক়েকছ খুকে বেকে  কব। 
  
অপস্থেোকব পেোকেট ধপেক়ে বেে,  ুপে আ   ানকেও  ানকব, োে  ানকেও  ানকব। 
আপম ঐ োেগুকো চাই। েুপম ো বুকঝছ, স্টবাঝপন? 
  
–েুপম পে আমাকে  াুঁদা স্টেকবকছা নাপে? পনশ্চ়েই বুকঝপছ। আমাে োে োেকছ না। 
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–স্টোমাে স্টোন পচন্তা স্টনই, েুপম পনোপ্কদই োেকব। স্টোমাে ো  খাপে আেমােীটা পে 
েকে স্টখাকে স্ট কন নাও। শ কে এটাই েবকচক়ে েপেন ো   ক়ে দাুঁপ়েক়েকছ। আপম পেে 
েকেপছ আেমাপেটা োঙব। স্টোমাে ো াযয চাই। েুপমই এেমাত্র স্টোে স্টয আমাকে 
ো াযয েেকে প্ােকব। 
  
 ুপে েিংকক্ষ্কপ্ বেে, ওটা েুপম োঙকে প্ােকবনা। োনকশে স্টেকে স্ট কনপছ আেমােীটাে 
েকে স্টেনপেিংটন পু্পেে স্টেশকনে স্টযাোকযাে আকছ। 
  
 যাপে োমকন এপেক়ে বেে, এইকো। এ েব খবকেে অকপ্ক্ষ্াকেই স্টো পছোম। আপম 
 ানকে চাই, ও আে পে বকেকছ? 
  
 বকেকছ, আট ন স্টচাে ওটা খুেকে পেক়ে ধো প্ক়েকছ। স্টেমন বযাপ্ােটা? 
  
–চাে ন, আট ন ন়ে। আপম স্টেকবপছোম ওই  কনযই ধো প্ক়েকছ েবাই, পেন্তু পনপশ্চে 
 কে প্ােপছোম না। স্টদখছনা স্টোনা? েুপম যপদ স্টেকে োেকে প্াে, ো কে আমা়ে েব 
দেোেী স্টখাুঁ  খবে পদকে প্াে। োেগুকোে েো বে। 
  
–এেটা পেে স্টোট আকছ। ও বেে, স্টেটাে দাম প্াুঁচ  া াে প্াউন্ড।  ুপে স্টচাখ 
স্টোুঁচোে। োেগুকোে েো েুেকে প্ােকছনা ও। ওগুকো স্টদখাে প্ে স্টেকেই ওে স্টপ্কে 
ইকে  কে। বেে, এেটা োদা স্টমরু স্টশ়োকেে োে, অপূ্বদ স্টদখকে। ওই পপ্শাচীটাে 
প্কক্ষ্ খুব স্টবশী োে। োছা়ো বীোে, পচপঞ্চো, আমদাইন, স্টেবে। 
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–স্টোনও ে়েনাোপট স্টদখকে? 
  
না। েকব আপম  াপন ওই আেমােীে স্টেেে এেটা ইস্পাকেে পেনু্দকে ে়েনা আকছ। 
  
 ওকে প্রশ্ন েেকে েেকে  যাপে োবপছে স্টেমন েকে  ুপেকে এখাকন োেকে োপ  
েোকনা যা়ে।  ুপেে স্টোন দুবদেোে েো  ানকে  কব, যাকে ো স্টমকে ওকে স্টযমন 
েকেই স্ট াে োপ  েোকেই  কব। 
  
–েুপম বেকে েুপম স্টেেকে ঢুেকেই আেমােীটা বন্ধ  ক়ে স্টেে। ো়োোপ়ে বন্ধ  কো না 
আকস্ত? 
  
 ুপে পশউকে উকে বেে, ইুঁদুে ধোে েকেে মে দুম েকে। দে া এেবাে বন্ধ  কে, 
স্টেেকে। স্টোন  াও়ো স্টনই েুপম দম বন্ধ  ক়ে মেকব। 
  
বন্ধ যাকে না োেকে  ়ে, স্টেই স্টচিাই েেকে  কব। োনশ পে দে া বন্ধ েকে স্টদ়ে না 
ওটা আপ্না স্টেকেই বন্ধ  কো? 
  
োনশ স্টো ধাকে োকছই পছে না। েপেয বেপছ আপম  াপন না। 
  
–স্টবশ স্টদখা যাে, আমাকে ওে স্টশাবাে েকে পনক়ে চকো। 
  
–স্টবশ। স্টদখকে চাও স্টো স্টদখ, োে েকে স্টদখ, েকব আমাে ো াকযয স্টদখা-স্টটখা  কব 
না। আপম এ েকবে মকধয আে োেপছনা। 
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আকো  োশ, অে া়ে  যাপে ওে স্টপ্ছন স্টপ্ছন োনকশে েকে স্টেে।  ুপেে এই ো  
স্টছক়ে স্টদবাে দৃঢ় পেদ্ধান্ত  যাপেকে স্টযন  াপেক়ে পদকে। 
  
 ুপে ওকে স্টেপ্ ঢাো স্টদও়োে স্টদখাে। 
  
–ওে স্টপ্ছকন। ওটা ছুুঁক়োনা। আমো চাই না এখুপন পু্পেশ একে প়্ুেে। 
  
–পেে বকেছ। আমো চাই না।  যাপে এেটু অস্বপস্তে েকে স্টদও়োেটা খুুঁপটক়ে স্টদখাে প্ে 
বেে, স্টোোও স্টোন পচহ্নই স্টনই। পনখুুঁে ো । দে াে প্ািা পে বাইকেে পদকে খুকে 
যা়ে, না প্াকশ েকে যা়ে? 
  
প্াকশ েকে পেক়েপছে। 
  
স্টদও়োকেে পদকে পচপন্তে দৃপিকে েক়েে পমপনট স্টচক়ে মাো না়েে  যাপে, না, স্টোন োে 
স্টনই। আপম  াে স্টদবাে আকে আমাকদে োে েকে স্ট কন পনকে  কব পে েকে স্টখাকে 
আেমােীটা। স্টোমাকেই  ানকে  কব  ুপে। 
  
 ুপে ওে অস্বপস্ত স্টটে স্টপ্ক়ে বেে, আপম প্ােকবা না, স্টোমাকে স্টো বকেইপছ, আপম 
োেকে প্ােকবা না। 
  
 যাপে ওকে োকছ স্টটকন পনে। 
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–আকেেটু স্টেকে োে  ুপে। আপম স্টোমাকে প্ঞ্চাকশে বদকে এেকশা প্াউন্ড স্টদব। 
 ুপে, পে , আকেেটু ো ে স্টোমাকে স্টদখাকেই  কব। েুপম স্টো এ প্যদন্ত চমৎোে 
চাোকে। 
  
 ুপে মুখ েুেে। ওে পু্রুিু স্টোুঁট  যাপেে স্টোুঁকটে নাোকে। 
  
না  যাপে। যকেি  ক়েকছ আমাে। স্টদখ আপম স্টোমাে েযান েব শুকনপছ। েকে এ োক  
আপম স্টোমাে পবপ্ক্ষ্  োম। আপম পু্পেকশে ঝাকমো়ে পনক কে  ়োকে চাই না। োছা়ো 
ঐ স্টমক়েকছকেটাকে আপম েে ে়ে প্াই েুপম  াকনা। আপম ওকে ে য েেকে প্ােপছ না। 
  
 যাপেে মকন এেটা েো েপ়েৎ েপেকে স্টখকে স্টেে।  যাপে উপ্েপি েেে এ স্টমক়েপটে 
মূেয ওে  ীবকন েেখাপন। ও মকন মকন োবে, েোটা স্টোোখুপে বকে স্টেোই োে। ও 
আমা়ে োে েকে স্টেকেকছ, আপম ওকে  াোকে চাই না। ওে মকো আমাে  ীবকন স্টেউ 
আকেপন। ওকে যপদ পবক়েও েেকে  ়ে েেব। চুকো়ে যাক েব, আপম োই চাই। 
  
 ুপেে  াে ধকে  যাপে বেে, েুপম পে এেটু স্টবশী স্টবশী স্টদখাকো না  ুপে? আে দু-
পেন পদকনে মকধযই স্টো ো  েকে  ক়ে যাকব। োেপ্ে আমো পবক়ে েকে স্টেেব, 
স্টেমন োেকব স্টোমাে? 
  
 ুপেে পদকে োগ্রক  স্টচক়ে ওে আকো োকছ পেক়ে বেে, বােী  ীবনটা আোকম োোে 
মে প্রচুে প়্েো োেকব আমাে  াকে। আমো আকমপেো়ে চকে স্টযকে প্াপে। মকনে 
েুকখ োেকে প্াপে। 
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 ুপে ওকে স্টেকে েপেক়ে পদক়ে ওে মুকখে পদকে চাইে। এ একেবাকে আশােীে। ওে 
পশেদাুঁ়ো পদক়ে উকি নাে স্টোে বক়ে স্টেে। 
  
পবক়ে েেকব আমাকে? আকমপেো পনক়ে যাকব? 
  
–স্টেন েেবনা? েুপম আনন্দ চাও, চাও না?  যাপে উকিপ ে  ক়ে উেে, আপম স্টোমাকে 
আনন্দ স্টদব। েমস্ত পৃ্পেবীটা োো়ে োপ ক়ে স্টোমা়ে উপ্ াে স্টদব। েুপম বুঝছ না 
স্টোনা, আপম স্টোমাকে েে োেবাপে। আপম স্টোমাে  কনয প্ােে  ক়ে স্টেপছ। 
  
–যপদ পমকেযপমকেয বে…,  ুপেে স্টচাখ চক েকে উেে। 
  
পনশ্চ়েই পমকেয বেপছনা। েপেয বেপছ  ুপে। েুপম যপদ এ ো টা স্টছক়ে দাও পে  কব 
স্টোমাে? স্টোো়ে যাকব েুপম? ধে আমাকে স্টছক়ে স্টেকে, স্টোো়ে যাকব েুপম? প উ়োকটদে 
োকছ? স্টে স্টোমা়ে আে স্টনকব না। োেখানা়ে  প্তা়ে চাে প্াউকন্ডে চােপে েেকে 
স্টোমাে আে োে োেকব? আপম স্টো স্টোমা়ে যা যা চাও েব পদকে চাইপছ–স্টপ্াষাে, 
টাো, ম া, যপদ আমাকে চাও স্টো আমাকেও।  া ান্নাকম যাে েব, এে স্টচক়ে স্টবশী 
পেছু স্টো আমাে স্টদবাে স্টনই। আকমপেো়ে আমাে পেছু বনু্ধ আকছ, আমো ম াশূপেদকে 
োটাকবা বােী পদনগুকো। পে বেে? 
  
 ওকে এেটু স্টচক়ে স্টদখে  ুপে। এইকো ওে  ক়েে মু ূেদ।  যাপেে মকনে েোপট মুকখ 
একেকছ।  যাপে ওকে োেবাকে। এখন  ুপেকে েেেদ  ক়ে চাে চােকে  কব, যাকে স্টোন 
পবপ্কদে ঝুুঁপে না পনক়ে ও  যাপেে স্টেকে যা ইকে োই আদা়ে েেকে প্াকে। 
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 যাপেে েো  প়েক়ে ধেে  ুপে। বেে, আপমও স্টোমাকে োেবাপে  যাপে। পেন্তু আপম 
এখাকন োেকে চাই না। আপম স্টচাে নই। স্বীোে েেপছ, যা আমাে েো উপচে ন়ে 
স্টেমন ো  আপম েকেপছ, েকব আইন বাুঁপচক়ে। আপম স্টোনপদন এমন ো  েপেপন বা 
েেকবা না, যাকে আমাকে স্ট কে স্টযকে  ়ে।  যাপে স্টদা াই, েুপম এ ো  স্টছক়ে দাও। 
আপম  াপন েুপম ধো প়্েকবই। োনশ পপ্শাকচে মকোই ধূেদ। েুপম ধো প়্েকে আমাে 
পে  কব? 
  
 যাপে  ুপেকে োকছ স্টটকন পনে। 
  
 যাপে োবে, এখাকনই স্টখো েুপেক়ে স্টেকে আপম পে েেকবা। যপদ স্টচাখ স্টখাো না োপখ 
েকব ওকে  াোকবা। পমকেে স্টেকঞ্চে েকে স্টদখা েেকে  কব। স্টোন উপ্া়ে ওকে স্টবে 
েেকেই  কব। পেপন এ োক  অনয স্টমক়ে খুুঁক  স্টবে েরুন। 
  
–স্টবশ  ুপে,  যাপে চুকমা স্টখে, এই যপদ স্টোমাে ইকে  ়ে, স্টোমা়ে আপম স্ট াে েকে 
ধকে োখকে স্টো প্ােকবা না। োকে আমাকদে েম্পকেদে েোৎ  কব না পেছু। আপম স্টয 
েকে স্ট াে ওই পটকনে স্টেৌকটাটা়ে স্টঢাোে উপ্া়ে খুুঁক  স্টবে েেবই। েকব েুপম চকে 
যাও। আপম স্টোমাে  কনয প্ােে  ক়ে স্টেপছ স্টোনা। স্টোমা়ে পেেই স্টদখব। 
  
–েপেয  যাপে। েপেয বেছ? 
  
–পনশ্চ়েই। 
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–পেন্তু স্টেন এ ো  েেছ  যাপে? চে না আকমপেো়ে চকে যাই দু কন। এ ঝুুঁপে পনও 
না  যাপে। 
  
 যাপে এেটু অধীে  ক়ে বেে, আমাকে এো   াপেে েেকেই  কব। েুপম োবছ স্টোো 
স্টেকে টাো আেকব? স্টশান  ুপে, এো টা েেকে প্ােকে আমাে োকে প্াকবা আট 
 া াে প্াউন্ড। আমা়ে েেকেই  কব। 
  
আট  া াে প্াউন্ড! 
  
এেপট মু ূেদ োবে, ওে প্রকোেকন স্টেকে যা়ে এখাকন, ো াযয েকে  যাপেকে। োেপ্ে 
হুুঁপশ়োে  ক়ে োবে, স্টে এ পচন্তাকে আমে স্টদকব না।  যাপে পনশ্চ়েই এেটা েন্দী 
োওোকব পেেই। যাপে পেে চাপেক়ে স্টনকব। োেপ্ে স্টে টাো  ুপেে  কনযই খেচ 
েেকব। স্টবোে ঝপি স্টপ্া়োকে  যাকব স্টেন? 
  
–স্টবশ  যাপে… ুপে বেকে শুরু েেে। 
  
 –ওটা পে?  যাপে শি, আ়েি  ক়ে স্টেে, পেছু শুনকে স্টপ্কে? 
  
 ুপে ওকে স্টেকে েপেক়ে পদে। 
  
না? পে বেকছা েুপম? 
  
 চট েকে দে াে োকছ পেক়ে দে াটা খুেকেই, চটপ্ট েকে আবাে দে াটা বন্ধ েকে 
পদে। 
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ফ্লযাকট স্টেউ ঢুকেকছ মকন  কে।  যাপে পেেপেপেক়ে বেে। 
  
োনশ! 
  
 ুপে অোন  ক়ে স্টেে প্রা়ে। োনকশে স্টশাবাে েকে, ওেই স্টপ্াষাে প্ো অবস্থা়ে ধো 
প়্েকে পে অবস্থাটাই  কব  ুপেে। েক়ে  কম পেক়ে দাুঁপ়েক়ে েইে। 
  
প্যাকে  পদক়ে এেক া়ো প্া স্ট ুঁকট আেকছ। 
  
পমকেে ওক়েেপে?  ুপেে েক়ে খাপব খাও়োে অবস্থা। পে েেব আপম।  ানোে পদকে 
পমকেযই ছুকট স্টেে ও। আমাকে েুকোকেই  কব। 
  
দে া খুকে স্টেে। এেটা েীব্র আেদনাদ স্টচকপ্ পনক়ে  াে মুকো প্াপেক়ে েুকে দাুঁ়োে 
 ুপে। এেপট স্টোে ঢুেে। োকো চশমা োে স্টচাকখ। দে া়ে দাুঁপ়েক়ে োকো চশমা 
স্ট া়োে স্টেেে পদক়ে স্টো া  ুপেে মুকখে পদকে স্টচক়ে আকছ। 
  
–স্টেউ আকছ এখাকন? স্টোেপট আকস্ত বেে, োনশ, েুপম আকছা? 
  
এখন েীব্র উকিে স্টেকে ে ো মুপিে স্বপস্তকে পবভ্রান্ত  কে  কে  ুপে বুঝে এ  াও়োিদ 
ওক়েেপে। ওক়েেপে ওকে স্টদখকে প্াকেন না। 
  
. 
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 াও়োিদ ওক়েেপে খুব এেটা েম্বা মানুষ না  কেও  ুপেে মকন  ে স্টোেটা পবশােকদ । 
শিেমেদ শেীে, চও়ো োধ, স্টো া  ক়ে  াুঁকটন। োকো চশমাে স্টেেে পদক়ে  ুপে েক্ষ্য 
েেে ওে স্টচাখ-মুখ অপে েুশ্রী, দৃঢ়বদ্ধ স্টোুঁট, শি পচবুে ওুঁে শেীকেে মকধয এেটা 
েেৃদকত্বে আপে ােয একন পদক়েকছ। চও়ো েপ্াকেে ওপ্ে অবাধয বাদামী চুকে েকব 
েকেে োকছ প্াে ধকেকছ। প্কে ও স্ট কন অবাে  ক়েপছে স্টয, ওে ব়েে মাত্র আটপত্রশ। 
  
 ুপে আে  যাপে দু কনই ওুঁে পদকে স্টচক়ে দাুঁপ়েক়েপছে। উপন েকে ঢুেকে ওো েকে 
দাুঁ়োে। 
  
েকে স্টেউ আকছ পে? উপন আবাে প কেে েেকেন। 
  
  যাপে  ুপেকে  াে স্টনক়ে ইশাো েকে এই প্পেপস্থপেকে পে োকব োমোকে  কব, 
স্টেটাই স্টবাঝাকনাে স্টচিা েেকছ। 
  
 ুপে ক্ষ্ীর্ েকে  বাব পদে,  া…আপম। 
  
ওক়েেপে ওে পদকে মুখ েুকে এমনোকব েুরু স্টোচোকেন স্টযন আোকো়োই উপন 
 ানকেন  ুপে এখাকন আকছ। 
  
–েুপম স্টে? প্যাকন্টে প্কেট স্টেকে স্টোনাে পেোকেট স্টেে স্টবে েকে এেটা পেোকেট 
ধোকেন। 
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–আপম  ুপে  েযান্ড, নেুন চােোনী।  ুপে পনক ে েোকে েিংযে শােকন োখাে স্টচিা 
েেে। 
  
–ওঃ। উপন প্কেট  াে়োকেন। েপ্ােটা েুুঁচকে স্টেে, বেকেন, আমাকে এেটু আগুন 
পদকে প্াকো। মকন  কে ওোেকোকটে প্কেকট আপম স্টদশোই স্টেকে একেপছ। 
  
চাপেপদকে উদ্ভ্রাকন্তে মে চাইে  ুপে।  যাপে প্কেট স্টেকে োইটােটা স্টবে েকে, স্টটপবকে 
স্টেকখ, বুক়ো আঙুে পদক়ে ও ওক়েেপেকে স্টদখাে।  যাপেে না যাও়ো স্টদকখ  ুপে অবাে 
 ে। ও পস্থে, েেেদ দৃপিকে ওক়েেপেকে েক্ষ্য েেকছ। 
  
 যাপেে এই ধীেোব স্টদকখ  ুপে পবেি  কো।  ুপে োুঁপ্কছ, েেেে েকে, ওে পনঃশ্বাে 
পনকে েি  কে। োইটােটা স্টছাুঁ স্টমকে েুকে ও ওক়েেপেে পদকে একোে। ও আকে 
স্টযখাকন দাুঁপ়েক়েপছে ওক়েেপে স্টেপদে প্াকনই োপেক়ে আকছ স্টদকখ প্রমার্  ক়ে স্টেে স্টয, 
উপন েপেযই অন্ধ। ওকদে স্টদখকে প্ানপন। 
  
োইটােটা জ্বাোকে স্টচিা েেে  ুপে। ওে আঙুে এে োুঁপ্কছ স্টয ওটা প্ক়ে যাবাে 
স্টযাো়ে  ে প্রা়ে। 
  
–আমাকে দাও। ওক়েেপে  াে বা়োকেন। 
  
 ুপে োইটােটা পদে। 
  
পমকেে ওক়েেপে স্টোো়ে? 
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–উপন এই শপনবাে বাইকে স্টেকছন েযাে।  ুপে  যাপেে পদকে োোকে  যাপে ওে পদকে 
স্টচক়ে মাো স্টনক়ে, স্টচাখ পটকপ্ দে াে পদকে েকে স্টেে। 
  
–আো। ওক়েেপে পেোকেট ধপেক়ে োইটােটা  ুপেকে পদক়ে বেকেন, ধনযবাদ। 
  
  ুপে োইটাে পনক়ে স্টটপবে োখকো,  যাপে ওটা েুকে পনে। 
  
 ওক়েেপে প্যাকন্টে প্কেকট  াে ঢুপেক়ে বেকেন, েকব পেেকবন বকেকছন? 
  
 স্টোমবাকেে আকে আপ্পন আেকবন বকে োকবন পন উপন। স্টোমবাে নাোদ পেেকবন। 
  
–েুপমও োকবাপন আপম আেব? ওক়েেপে  ােকেন, স্টোমাে েকন্ধযটা মাপট েকে পদোম না 
স্টো? 
  
–না েযাে।  ুপে োবযস্ত  ক়ে বেে। মকন ে়ে  ে উপন আবাে েকন্দ  েেকছন না স্টো? 
–আমাে পেছু েোে পছে না। মযািাকমে েে প্পেষ্কাে েেপছোম। 
  
েেপছকে বুপঝ? স্টোমাে োক়েে েুবাকে আমাে মকন  কে েুপম স্টোন প্াপটদকে যাে। 
এেটু স্ট কে বেকেন, আপম স্টোমাকে স্টোন েটু েো বেোম না স্টো? েকব আ োে 
আমা়ে নাে আে োকনে ওপ্ে পনেদে েকে চেকে  ়ে পেনা। োপে েুন্দে েুেপন্ধ স্টমকখছ 
স্টো! 
  
 ুপে োে  ক়ে স্টেে, পপ্পছক়ে এে দু–প্া। েুন্দে েুেপন্ধই স্টো  বাে েো। োনকশে 
েুেপন্ধ 
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ও স্টোেোপম েকে বেে, আ–আপম স্টবকোপেোম না। 
  
ওক়েেপে বেকেন, পমঃ স্টেপে  মােপ্ত্র স্টদখকছন। উপন আমাে স্টেকক্রটােী। এখপন ওপ্কে 
আেকবন। েুপম আমাকদে েপে খাও়োকে প্ােকব? 
  
– যাুঁ েযাে।  ুপে োবে এখপন এই স্টপ্াষাে ছা়েকে  কব। 
  
–ো়োোপ়ে েপে পদও। আমাে ো  আকছ। ওক়েেপে মাো স্টোোে, মকন  ে উপন 
 যাপেে পদকে েটান চাইকেন।  যাপে ো়োোপ়ে পপ্পছক়ে স্টেে। ওক়েেপে বেে, আমাে 
স্টেবপে মকন  কে, এ-েকে আকো স্টেউ আকছ। আকছ পে? ওক়েেপে দে াে  ােেটা 
 ােক়ে  ােক়ে খুুঁ কে োেকেন। 
  
 যাপে ওক়েেপেে  াকেে োকছই একে স্টেে।  ুপে পনঃশ্বাে বন্ধ েকে ওকে েকে স্টযকে 
বেে ইশাো েকে। 
  
না েযাে, স্টেউ স্টনই। 
  
ওক়েেপে েুরু স্টোুঁচোকেন, আমাে এমপন মকন  ে। পেে আকছ, যে ো়োোপ়ে প্াে 
েপে বানাও। উপন স্টবপেক়ে স্টেকেন। 
  
উপন চকে স্টযকেই  যাপে পেেপেে েকে বেে, ও। খুব বাুঁচান স্টবুঁকচপছ। স্টপ্াশােটা ছা়ে। 
আকেেটা স্টোে স্টোমা়ে স্টযন এ স্টপ্াশাকে না স্টদকখ স্টেকে। 
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–আমাে স্টদাষ স্টনই, আপম  ানোম না উপন আেকবন।  ুপেে স্টেুঁকদ স্টেোে স্টযাো়ে। 
  
–স্টে োেকে! ো়োোপ়ে স্টপ্াশােটা স্টছক়ে স্টেে। 
  
 োনকশে আেমােী স্টেকে ইউপনেমদ স্টবে েকে, ছুকট স্টেটা বােরুকম পনক়ে পেক়ে এে 
পমপনকটে মকধয স্টপ্াশাে প্াকল্ট একো। 
  
ও যখন পেকে এে,  যাপে েখন োন স্টপ্কে পে স্টযন শুনকছ। ও ো়োোপ়ে পেেপেস্ 
েকে বেে, ওকদে েপে দাও। আপম স্টবপেক়ে স্টযকে চাই। 
  
 ুপে রুদ্ধশ্বাকে বেে, আবাে েকব আমাকদে স্টদখা  কব? আপম আে এখাকন োেব না। 
এেপ্কে স্টো ন়েই। 
  
োে পবকেে অপে োকো। আপম পেে পেনকটে েম়ে উকল্টা পদকেে প্াকেদ োেব। স্টেকট 
প্ক়ো। এখন যাও। োে েো  কব। আপম এখন স্টযকে চাই। 
  
 ুপে এে মু ূেদ ইেস্তেঃ েেে। 
  
–পেে আকছ। েকব আমাকে স্ট াো ুপে েকে োে  কব না। আপম এখাকন োেব না। 
 ুপে ো়োোপ়ে োন্নােকে চকে স্টেে। 
  
ও যখন েপে পনক়ে পেকে একো ওক়েেপে েখন ইপ কচ়োকে বকে চুরুট খাকেন। এেপট 
যুবে স্টটপবকে বকে োে প্ত্র োুঁটাোুঁপট েেকছ। ব়েকে  ুপেে স্টচক়ে োমানয ব়ে  কব। 
ওে প্ােো, েুশ্রী মুখখানা  ুপেকে স্টদকখ উজ্জ্বে  ক়ে উেে।  ুপে অনুমান েেে ইপনই 
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পনশ্চ়েই ওক়েেপেে স্টেকক্রটােী, স্টেপে । ওক়েেপেে োকছই এেটা স্টটপবে স্টদপখক়ে পদক়ে 
ও আবাে ো  েেকে োেে। 
  
 ুপে নীচু  ক়ে স্টে-টা োখকে ওক়েেপে প কেে েেকেন, েুপম পনশ্চ়েই েদয একেছ? 
  
োে একেপছ েযাে। 
  
েিংশ়েেো েো়ে ওক়েেপে বেকেন, আশা েপে এখাকন স্টোমাে োে োেকব। আমো 
এে ো়োোপ়ে পেেব পেে পছেনা, ো স্টোমাে যপদ এই শপন-েপববাে স্টোোও যাবাে 
োকে, আমাকদে  কনয নি স্টোে না। আমাকদে পেছু োেকব না। আমো শপনেপববােটা 
োেখানা়ে োেব। োেকে স্টব্রেোে স্টদবাে  নয পবেি েেব, শুধু। বুঝকে? 
স্টেেুকেকন্ট অিদাে পদক়ে পদকে প্াে। েোে নটাে মকধয আমো স্টবকোব, েুপম োক়ে 
আটটাে মকধয পদকেই  কব, স্টেমন? 
  
–পেে আকছ েযাে।  ুপে  বাব পদে। 
  
োনকশে স্টশাবাে েকে স্টযকে স্টযকে োবে, উপন খুব োে, দ়োেু মানুষ। অন্ধ  ও়ো পে 
অপেশাপ্? োনকশে মকো পপ্শাচী,  াকনা়োেটাকে পে স্টদকখ উপন পবক়ে েেকেন? 
  
োনকশে েে স্টোছাকনা  ক়ে স্টেকে ও োন্নােকে স্টেে। পে স্টয েেকব স্টেকব প্াকে না ও। 
এখকনা  াকে অকনে েম়ে আকছ। স্টবকোকে প্ােকে োে  কো পেন্তু এো এো েুেকে 
োে োকে না। প্া়েচাপে েেকে েেকে  ুপে েপবষযকেে েো োবকে োেে। 
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 যাপেে েো মকন একো। ওক়েেপে আোে আকে  যাপেে েকে আকমপেো যাবাে েো 
োবকে ওে স্টোমাঞ্চ অনুেব  পেে, পেন্তু এখন স্টযন স্টেমন োেকছ না। মকন মকন 
ওক়েেপেে েকে  যাপেে েুেনা েেকে োেে। এ স্টযন নেে  ীকেে েকে আেে  ীকেে 
েুেনা। ওে  োৎ মকন  ে  যাপে চপেত্র ীন,  যাপেে স্টপ্াশাে-আশাে েিং-চকঙ, েু-রুপচ 
েম্পন্ন। ওক়েেপে ধনী, আপে ােয োে স্টচাকখ মুকখ।  যাপে  ীবকনও ওুঁে মে ধনী  কব 
না।  যাপে োেগুকো চুপে েকে আট  া াে প্াউকন্ডে মাপল্পে  ক়ে েেপদন োেকব? 
আকমপেো পেক়ে মকনে েুকখ টাো ও়োকে স্টবশীপদন োেকব না টাো। েখন পে  কব? 
  
ও পনক ে মকনই স্বীোে েেে,  যাপে এেপট োে স্টচাে। িেন ওকে  যাপেে েো বকে 
োবধান েকে পদক়েপছে। প উ়োটদ ওকে স্টেন্না েকে। ঐ  েনয পমকেে স্টেকঞ্চে েকে 
 যাপেে োেবাে চকে। োেপ্ে ঐ িানা স্টমক়েটা।  যাপেকে পবক়ে েকে আপম েটা ঝাকমো 
স্টিকে আনব? 
  
পবক়ে যপদ েেকে  ়ে েকব ওক়েেপেে মে স্টোেকেই পবক়ে েো উপচে।  ুপে যা যা 
চা়ে, োপ়ে, বাপ়ে, স্টপ্াষাে, দাে–দােী েব। েকব  যাুঁ, ওক়েেপে ওকে স্টচক়েও স্টদখকব না। 
োছা়ো ওুঁে স্টো পবক়ে  ক়ে স্টেকছ। 
  
যপদ  ুপে ওুঁকে চুপেে েো েব বকে স্টদ়ে?  ়েে  ুপেে েকে োে বযব াে েেকবন 
উপন।  োৎ ে়ে স্টপ্ক়ে স্টেে  ুপে। এেব পে োবকছ ও। এেেম োবা পেে ন়ে। একে 
পবপ্দ আকছ। ওে মকন এে স্টেই স্টমক়েপটে েো স্টয েব েো চাউে েকে স্টব়োে। োে 
েো প উ়োটদ পে বকেপছে! এ-েব মকন আনা পেে ন়ে। 
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দে া়ে আকস্ত স্টটাো প়্েকে ওে পচন্তাে  াে পছুঁক়ে স্টেে। স্টেপে  েপেে স্টে  াকে 
ঢুেে। 
  
– যাকো, মকন  ে স্টে-টা পনক়ে আপে। চমৎোে েপে স্টখোম। স্টেপেক ে মুকখ েহৃদ়ে 
 াপে। 
  
 ুপে খুশী  ক়ে স্টেপেক ে  াে স্টেকে স্টে-টা পনক়ে বেে, স্টোমাকদে দেোে পছে 
েপেটা। 
  
প্কেকট  াে ঢুপেক়ে োন্নােকে েুেকে েুেকে যুবেপট বেে, আপম টম স্টেপে । আপম পমঃ 
ওক়েেপেে েব ো েমদ স্টদপখ। আমাকদে আোপ্  কে খুব খুশী  কবা। েুপম আমাকে 
এখাকন েনেমই স্টদখকব। 
  
–স্টদখব বুপঝ? 
  
– যাুঁ। পমঃ ওক়েেপেকে বেোম েুপম স্টদখকে চমৎোে। 
  
 ুপে মুখ পেপেক়ে েপেে বােনগুকো স্টো়োে  া়েো়ে োখকে োেে। 
  
আশা েপে েুপম পেছু মকন েেকে না। েপেয েো বেকব। 
  
 ুপে  ােে। না আপম পেছুই মকন েপেপন। েকব আমাে মকন  ়ে ওক়েেপে আমাে েম্বকন্ধ 
খুব আগ্র  স্টদপখক়েকছন। 
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স্টেপে  েেো পদে, স্টদপখক়েকছন বই পে। মুকখ না বেকেও োন খা়ো েকে শুনপছকেন। 
  
 ুপে  ােকে  ােকে বােন ধুকে োেে। 
  
স্টেপে  বেে, পমঃ ওক়েেপে এখন পিক্টাকোকন েো বেকছন। োই স্টোমাে েকে আোপ্ 
েেকে এোম। পেছু মকন েেপন স্টো? 
  
–চমৎোে! এখাকন োেকে স্টেমন োেকছ? 
  
 –স্টেমন োে ন়ে,  ুপে েপেয েো বেে। 
  
পমকেে ওক়েেপে পনশ্চ়ে োমাোগুকো েকেকছন? 
  
– যাুঁ। 
  
–স্টেই নেে োপ্, আেমােীকে পু্কে বন্ধ েকে স্টদও়ো। 
  
 ুপে অবাে  ক়ে প কেে েেে, স্টেমন েকে  ানকে? 
  
–েেকেে েকেই েকেন। আমাে েকেও এই বদেপেেো েকেপছকেন। আপম ঐ  েোো 
আেমােীকে দশ পমপনট বন্দী পছোম। স্টেকবপছোম মকে যাব। 
  
 ুপে দৃঢ়েো়ে বেে, এখাকন ঐ পবপ্জ্জনে মপ োে েকে আমাে স্টবশীপদন োোে ইকে 
স্টনই। 
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না না, োে। এেবাে অকেযে  ক়ে স্টেকে স্টদখকব, পমকেে ওক়েেপে চমৎোে মপ ো। 
পেছুপদন বাকদ উপন আে স্টখাুঁচাখুপচ েেকবন না। এই স্টো, এখন আমাকে আে পবেি 
েকেন না। স্টোমােও ওক়েেপেকে োে োেকব। 
  
 ুপে স্ট োন পদক়ে দাুঁ়োে। স্টেপেক ে মুখ স্টেকে েমস্ত েল্প স্টশানাে  কনয ওে মন স্টবশ 
সেেী। 
  
েেকোে টাো পদক়ে মপ োকে পবদা়ে েকে স্টদননা স্টেন? 
  
–ওুঁে টাো স্টনই বকে। এখন প্াইেটকদে বদকে স্টয যন্ত্র পদক়ে স্টেন চাোকনা  ়ে, অকধদে 
েমক়ে, অকধদে খেকচ, স্টেপট সেেী েেবাে  কনয ওক়েেপে এেটা যাপন্ত্রে প্দ্ধপে 
আপবষ্কাে েেকে স্টচিা েেকছন। এই প্রকচিাে পেোকচদে  কনয উপন োনােপ়েপটও োপেক়ে 
বকে আকছন। পমকেে ওক়েেপে এেো খুব োেোকবই  াকনন স্টয উপন পেছুকেই 
টাোেপ়ে পদক়ে পবদা়ে েকে পদকে প্ােকবন না। 
  
 ুপে শুকন অবাে  ক়ে বেে, পে ে়োনে অবস্থা! োে ওপ্ে আবাে উপন অন্ধ। 
  
– যাুঁ, স্টেপে  মাো না়েে, এ েপ্তাক  ওনাে এেটা ব়ে আশা়ে ো স্টখকেন উপন। এে ন 
েোেী স্টস্পশাপেে িািাে ওনাকে আশা পদক়েপছকেন, পেপন ওুঁে স্টচাখ অপ্াকেশন েকে 
োে েেকে প্ােকবন। োই আমো প্যাপেকে পেক়েপছোম। 
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েপ়েে পদকে স্টচক়ে পশস্ পদক়ে স্টেপে  বকে উেে, আপম যাই। বকেপছোম শুধু প্াুঁচ পমপনট 
স্টদপে  কব। প্কে স্টোমাে েকে স্টদখা  কব। 
  
প্কে,  ুপে যখন শুক়ে প্ক়েকছ োকন এে স্টেপে  স্ট ুঁকে বেকছ, গুিনাইট! চমকে উেে 
ও, মকন োবে োকেই স্টিকে বেকছ স্টেপে । স্টেপে কে োে োে স্টেকেকছ। োেপ্ে 
বুঝে ও ওক়েেপেে েকে েো বকে চকে স্টেে। েদে দে া বন্ধ  ও়োে আও়ো  
প্াও়ো স্টেে।  ুপেে  োৎ মকন  ে এই ফ্লযাকট ও আে ওক়েেপে ছা়ো স্টেউ স্টনই। 
  
ওক়েেপে স্টোেটা স্টবশ োে।  ুপে োবে পচন্তাে পেছু স্টনই। ওই  া়েো়ে যপদ স্টবনটন 
োেে আ , ো কে  ুপে েক়ে োুঁটা  ক়ে োেে। 
  
 ুপেে েুম একে পেক়েপছে, পেন্তু  োৎ োুঁচ োঙাে শকে ওে েুম স্টেকঙ স্টযকে ও োপেক়ে 
স্টেপেিং োউনটা চ়োে। 
  
ওে ে়ে  ে ওক়েেপেে  ়েে স্টোন দুেদটনা  ক়েকছ। প্যাকে  পদক়ে ওক়েেপেে েকে োন 
প্ােকে েকে মানুকষে ন়োচ়োে আও়ো  স্টপ্ে। ও ধািা পদে। 
  
–স্টে ওখাকন? ওঃ! স্টেেকে এে  ুপে, ওক়েেপে বেে। 
  
 ুপে দে া স্টেকে েকে ঢুকে স্টদখে প্েকন স্টেপেিংোউন ও প্া়ে ামা প্কে েকেে 
মাঝখাকন দাুঁপ়েক়ে আকছন ওক়েেপে। এখকনা স্টচাকখ স্টেই োেী, োকো চশমা।  ুপেে মকন 
 ে ওটা স্টো খুকে স্টেেকে প্াকেন। আে প্াক়েে েকছ োঙাকচাো োুঁকচে প্াত্র ছ়োকনা। 
োকপ্টট পেক  স্টেকছ। 
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– যাকো  ুপে! ওক়েেপেে মুকখ  াপে, আমাকে উদ্ধাে েেকে একেকছা? 
  
–আপম শুনকে স্টপ্োম…েো বেকে পেক়ে ওক়েেপেে  াে স্টেকে েি প়্েকে স্টদকখ  ুপে 
বেে, এপে, আপ্নাে  াে স্টেকট স্টেকছ? 
  
– েোো প্াত্রটা  াে স্টেকে পপ্ছকে প্ক়ে স্টেে। প্পেষ্কাে েেকে পেক়ে আঙুকে োুঁকচে 
টুেকো পবকধ স্টেে। 
  
–আপম বযাকন্ড  পনক়ে আেপছ। ওক়েেপেকে ো াযয েেকে স্টপ্কে  ুপে মকন মকন খুশী 
 কো। ো়োোপ়ে োনকশে বােরুম স্টেকে োে এইকিে বাি পনক়ে একে বেে, বেুন, 
আপম স্টবুঁকধ পদপে। 
  
ধনযবাদ। চােপদে  ােপ়েক়ে ওক়েেপে পব়েপব়ে েকে বেকেন, আঃ, স্টচ়োেটা স্টোো়ে? 
আপম েব স্টেমন েণ্ডকোে েকে স্টেকেপছ। 
  
 ুপে ওে  াে ধকে ওকে স্টচ়োকেে োকছ পনক়ে এে। 
  
বেকে বেকে ওক়েেপে বেকেন, এে অে া়ে  ও়ো পবশ্রী বযাপ্াে। েুপম একে না প়্েকে 
পে স্টয েেোম,  াপন না। 
  
 ুপে পে বেকব স্টেকব স্টপ্ে না। খাপনেক্ষ্র্ আ়েিোে প্ে ওক়েেপেে আঙুকেে েিটা 
মুপছক়ে বযাকন্ড  স্টবুঁকধ পদে। বেে, এে ওপ্ে পদক়ে আঙুে ঢাো প্পেক়ে পদই, ো কে 
আপ্নাে স্টোন অেুপবধা  কবনা। 
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–খুব োে েো। অকনে উপ্োে েেকে। েুপম েুপমক়েপছকে নাপে? 
  
না, এেটা নেম চাম়োে আঙুে ঢাো বযাকন্ডে ওপ্ে পদক়ে প্োে  ুপে, ওক়েেপেে েপি 
পেকে স্টটপ্টা বাুঁধে। প কেে েেে, একে এেটু আোম স্টবাধ  কে পে? 
  
–চমৎোে। ওক়েেপে আঙুেটা ো  েকে মুক়ে স্টদখকেন। বেকেন,  া়েোটা আপম পে 
ে়োনে স্টনািংো েকে স্টেকেপছ। 
  
–না, না। পেে আকছ, আপম প্পেষ্কাে েকে পনপে। 
  
 ুপে ঝা়ুে আে ম়েো স্টোোে বােন একন োুঁচগুকো েুকে োকপ্দকটে পেক  দাে মুকছ 
পনে। 
  
এখন েব প্পেষ্কাে েকে পদক়েপছ। আে পেছু েেকে প্াপে পে? 
  
 োৎ ওক়েেপেে এেটা প্রকশ্ন  ুপে চমকে উেে,  ুপে স্টোমাে ব়েে েে? 
  
–এেুশ। এেটু োবক়ে পেক়ে উিে পদে। 
  
–স্টদখকে েুন্দে? 
  
 –আপম  াপন না,  ুপে এেটু েজ্জা স্টপ্ে। 
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স্টেপে  বেপছে েুপম নাপে স্টদখকে েুন্দে। স্টেপে  এ েব োে স্টবাকঝ। আমাে  োৎ 
মকন  ে স্টোমাে েকে এো োো পেে ন়ে। পমকেে ওক়েেপে একে খুশী  কবন না। 
  
ওক়েেপে স্টেপেিং–োউকনে স্টোমকেে দপ়েটা না়োচা়ো েেকে েেকে বেকেন, এখন 
আবাে ক্লাকব স্টযকে ইকে েেকছ না। আমাে  ়েকো োই েো উপচে, পেন্তু আপম আে 
প্ােপছ না। যাই স্ট াে, আপম স্টয োকে এখাকন পছোম এেো আপম ওকে বেব না। 
েুপমও না বেকে খুশী  কবা। 
  
না পেছু বেব না আপম।  ুপে েখনই স্টেকব পনে োনশ এেো েুর্াক্ষ্কে স্টটে স্টপ্কে 
চেম  স্টনািংোপম েেকব। 
  
ধনযবাদ, এ এেটা বাক  বযাপ্াে বকট। পেন্তু পে আে েো যা়ে। যাও শুক়ে প়্ে। 
ওক়েেপে বেে। 
  
–আে পেছু েেবাে স্টনই স্টো? 
  
 ুপে যাবাে আকে আমাকে এেটা েো বেকব? ওক়েেপে স্ট কে বেকেন, আপম যখন 
পছোম না, এখাকন পমঃ প উ স্টবনটন একেপছকেন পে? আমাে প্াটদনাে? 
  
 ুপেে মুখ পদক়ে  া স্টবপেক়ে একেপছে প্রা়ে। পেন্তু ওক়েেপেে বকে োোে েপে,  াকেে 
ন়োচ়ো স্টযন ওকে োবধান েকে পদে। এখন েেীে েজ্জা়ে ওে মকন প়্েে মুখ বন্ধ 
োখাে  কনয ও স্টবনটকনে োছ স্টেকে টাো পনক়েকছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 প্য ইন দ্য বটল । জেমস জেডলল জেে  

134 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপ্ত্র 
 

 

না। এই পমকেযটা বেকে ওে পনক ে ওপ্ে স্টেন্না  ে। বেে, স্টেউ আকেপন। 
  
–আো। ওক়েেপে ইপ কচ়োকে ো স্টছক়ে পদকেন, পেে আকছ, শুেোপত্র  ুপে। বাপেটা 
পনপবক়ে পদও। আমাে আকোে দেোে স্টনই। 
  
এই পনপেে অন্ধোকে উপন এো বকে আকছন,  ুপে চকে যাকে, এ স্টযন পেেেম। 
োবকে মন পবষ  ক়ে ওকে। 
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জদ্শলাইটা জোকে ছুুঁক়ে জেকল 
 যাপে স্টেব পেোকেট ধপেক়ে স্টদশোইটা অস্বাোপবে েেম স্ট াকে ছুুঁক়ে স্টেকে পদে। 
ধাোকো েো়ে বেে, আমাে ওপ্ে স্টচুঁপচক়ে োে স্টনই।  ুপে োেকব না বকেকছ। আপম 
অকনে স্টচিা েকেপছ, স্টোন োে  ়েপন। ও োে ো  স্টছক়ে স্টদকব। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ ওকে শি শীেে মুকখ োপেক়ে স্টদখকো। 
  
–ওকে ো ী েোকেই  কব। ও বাপ়েকে আে এেটা স্টমক়ে স্টঢাোকনাে েুকযাে আমো 
প্াবনা।  ুপে যপদ ো  স্টছক়ে স্টদ়ে, আমো স্টেপছ। 
  
 যাপে অে া়ে োকব বেে, আপম স্টো যা েোে েকেপছ। এখন ও যপদ ো  স্টছক়ে পদকে 
চা়ে, েকব আপম ওকে োেকে বাধয েেকে প্াপে না। প্াপে পে? 
  
পমকেে স্টেঞ্চ রুক্ষ্ েো়ে বেকেন, েুপম ব়ে নেম মকনে মানুষ। স্টোমাে উপচে পছে 
েুিীটাে ো়ে ধকে োমকধাোই স্টদও়ো। ও োই চাইকছ। পেে মে মযাকন  েেকে 
প্ােকে েুপম যা বেকে ও োই েেে। 
  
 যাপেে পবেপি েো মুখ। 
  
–আপম স্টমক়েকছকেকদে স্টমকে ও েব চাইপছ না। আমাকদে অনয উপ্া়ে স্টেকব স্টবে েেকে 
 কব। 
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পমকেে স্টেঞ্চ স্টখপে েুেুকেে মে েযাুঁে েকে বেকেন, আমাকদে আে পেছু েোে স্টনই 
ো স্টোমাে মাো়ে ঢুেকছ না? আপম েো বেব ওে েকে। 
  
–না। োকে োে  কব না। জ্বাপেও না ওকে।  যাপে খযাে েকে উেে। 
  
 পমকেে স্টেঞ্চ বাুঁো স্টচাকখ োপেক়ে বেকেন, েুপম ওকে স্টদকখ েকে প়্েছ না স্টো  যাপে? 
  
 যাপে চা়ে না পমকেে স্টেঞ্চ ওকে েকন্দ  েরুে। ওে পনোপ্িাে পদে স্টেকে োবকে 
উপন ওে পবষক়ে ব়ে স্টবশী স্ট কন স্টেকেকছন। োই ওুঁকে ে়ে প্া়ে  যাপে। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ আো েেকছন  যাপে ওুঁে স্টমক়ে িানাকে পবক়ে েেকব। উপন যপদ এখন 
েকন্দ  েকে বকেন স্টয  যাপে  ুপেে স্টপ্রকম প্ক়েকছ ো কে ঝাকমো প্াপেক়ে ওকে 
পু্পেকেে  াকে েুকে পদকেও েেুে েেকবন না। 
  
–স্টছুঁ়ো েো বকো না,  যাপে বেে, ও আমাে োকছ পেছুই ন়ে, আপম শুধু স্টোনেেম 
মােকধাে চাই না। েুপমও ো  ান! 
  
পমকেে স্টেঞ্চ বেে, মােকধাকেে দেোে প়্েকব না। আপম শুধু ওে েকে েো বকে ওকে 
এেটু ে়ে স্টদখাকে চাই, বাস্, ওই প্যদন্তই। ো কেই ও েমকঝ যাকব। 
  
প্রস্তাবটা  যাপেে মকনামে  ে না, আবাে প্রপেবাদও েেকে প্ােে না। 
  
–পেে আকছ, েকব ওে োক়ে  াে স্টদকব না পেন্তু। োবধান েকে পদপে, আপম ে য েেব 
না। 
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পমকেে স্টেঞ্চ োটছাট েো়ে বেকেন, স্টবশ! েুপম এখন স্টেকট প়্ে স্টদপখ। দেোে 
প়্েকে স্টিকে প্াোব। ো টা  াপেে েেকে আমাকদে স্টযমন েযান পছে স্টেমপন  কব, 
ওকে যা বো  কব ও োই েেকব। 
  
–পেে আকছ। ওে অস্বপস্ত  কে োেে। ও দে াে পদকে স্টযকে স্টযকে বেে, পেন্তু মকন 
োকে যা বেোম, ওে োক়ে  াে পদও না। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ স্টোন  বাব না পদক়ে পে স্টযন োবকেই োেকেন। োেপ্ে স্টটপেকোন 
েুকে এেটা নম্বে িা়োে েেকেন। পেও স্টটপেকোন ধেে। 
  
স্টে? পেও নাপে? োুঁদুকন েো়ে প কেে েেকেন। 
  
 এখপন চকে এে। এেটা ো  েেকে  কব। ে়ো েো়ে েুম পদকেন স্টেঞ্চ। 
  
 – ে পে? োে  ক়েকছ। আপম েুমকে যাপেোম। 
  
– যাপে ওই  েযান্ড স্টমক়েটাে েকে স্টবপ়েক়েকছ। স্টমক়েটা স্টবে়েবাই েেকছ। আপম চাই েুপম 
ওে েকে েো বকে স্টদখ। 
  
–ও এই েো? পেও েীপেমে খুশী  ে, এটা ো  ন়ে, এ  ে আোম েো। আপম 
এখপন আেপছ। ও পেপেোে স্টেকখ পদে। 
  
. 
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পেও প্ােদওক়েে উকল্টাপদকেে এেটা স্টবকঞ্চ পেক়ে বেে।  াে দুকটা প্যাকন্টে প্কেকট, 
টুপপ্টা মাোে স্টপ্ছন পদকে স্টেকে স্টদও়ো। মুকখে েযাুঁেকেুঁকে পেোকেকটে স্টধাুঁ়োটা েুণ্ডেী 
প্াপেক়ে উেকছ বকে পেওে এেটা স্টচাখ েুুঁচকে আকছ। 
  
নটা বা কে ে-পমপনট বাপে। প্কেে এপদেটা়ে স্টোে ন পবকশষ স্টনই। মাকঝ মাকঝ বাে 
যাকে। স্টোকদ বকে োেকে স্টবশ োেই োেকছ পেওে।  ীবকনে স্টবশীে োে েম়েটাই 
প্কেে স্টোকর্ দাুঁপ়েক়ে শেীেকে আোকম স্টেকখ, স্টোন পেছু না েকে োপটক়ে পদক়েকছ। স্টে 
স্টোনেেম ন়োচ়োও অপ্ছন্দ েকে। স্টেপে  প্ােদওক়ে স্টেকে স্টবপেক়ে োপ়েকে উেে। 
ওক়েেপে পেছুক্ষ্র্ বাকদ দাকো়োকনে ো াযয পনক়ে োপ়েকে একে বেে। োপ়েটা চকে 
স্টযকে পেও এেটা দীেদশ্বাে স্টেেে। এখন ওকে োক  বযস্ত  ক়ে প়্েকে  কব। 
  
পেোকেটটা েকষ পনপেক়ে প্ােদওক়েে পবশাে  েেকে ও ঢুেকেই দাকো়োন আপেে েে 
স্টছক়ে স্টবপেক়ে একে ওকে োপেক়ে স্টদখে। 
  
–পে চাই? দাকো়োকনে েো়ে েকন্দ । 
  
–আমাে স্টবানকে স্টদখকে যাপে। ৯৭ নম্বে ফ্লযাকটে চােোর্ী। স্টোন আপ্পি আকছ? 
  
দাকো়োকনে েকন্দ  োঙাকে পেও আেও বেে, আমাে েো যপদ পবশ্বাে না  ়ে স্টো 
স্টোন েে। বে ওে োই  যাপে স্টদখা েেকে একেকছ। 
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দাকো়োন খচখচ  েকে উেে, আমা়ে পে েেকে  কব বােোকে  কব না। পমকেে 
ওক়েেপে প্ছন্দ েেকবন না। 
  
–োকেও বে। পেও স্ট কে বেে, েবাইকে বে। খবকেে োেক  ছাপপ্ক়ে দাও। োবাকে 
োকো স্টদাস্ত, আমাে ো়ো স্টনই, মকনে েুকখ যা েোে েে। 
  
দাকো়োন বুঝে ও স্টবাোপম েেকছ। বেে, ো়োোপ়ে যাও েকব। পেক়ে স্টদখা েকে 
একো। স্টবপশক্ষ্র্ স্টেে না। স্টোমাে মে মাে এখাকন স্টদখকে চাই না আপম। 
  
–োপবপন েুপম চাইকব। স্টেই নযই এোম। 
  
 পেও অকটাকমপটে পেেকটে োকছ স্টেে, দে া খুকে ঢুেে, দে া বন্ধ েকে চােেোে 
স্টবাোম পটপ্ে। 
  
 পেেকটে োক়ে দাুঁপ়েক়ে মকন মকন োবে। ঝটপ্ট ো  োেকে  কব নইকে বুক়োটা 
স্টদখকে আেকব পে  কো। োোনব্বই নম্বে ফ্লযাকটে েণ্টা বাপ ক়ে ও দাুঁপ়েক়ে েইে। 
  
 ুপে দে া খুেে। 
  
–এই স্টয ম়েনা। পেও ওে  াকেে স্টচকটা পদক়ে পচবুকেে পনকচ এেটা পনদারুর্ স্টেো 
মােে।  ুপে েুেকে েুেকে স্টেেকে পেক়ে প়্েে। পেও েকে ঢুকে েুপষ প্াপেক়ে বেে, 
স্টেুঁই স্টেুঁই স্টোে না। পমকেে স্টেকঞ্চে োছ স্টেকে আেপছ। 
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 ুপে পপ্পছক়ে স্টেে। স্টদখে োমকন এেটা স্টবুঁকট, স্টচৌকো, একোমকো োকো চুে স্টোকটে 
েোকে স্টেকেকছ, স্টোে মুখটা ক্ষ্েপবক্ষ্ে, স্টচাখগুকো োছাোপছ, স্টোটপ্াোকনা, পনষু্ঠে 
এেটা সপ্শাপচে স্টচ াো। 
  
উকিপ ে  ক়ো না ম়েনা। পেও স্ট কে বেে, স্টেেকে চকো। আপম বেকে চাই না, ক্লান্ত। 
  
েক়ে োুঁপ্কে োুঁপ্কে  ুপে পেওকে পনক়ে োউকঞ্জ স্টেে।  
  
–পদপবয খাো, োই না? এেেম  া়েো স্টছক়ে স্টযকেও মন চা়ে, অযাুঁ।  ুপেকে স্টদখে ও, 
োেপ্ে বেে, েুপম স্টছক়ে পদকে চাইছ, োই না? 
  
 ুপে ক্ষ্ীর্েকে বেে, আপম যাবই। স্টেউ আটোকে প্ােকব না আমা়ে। 
  
–আপম প্ােব। োকছ বে ম়েনা। আমো েো েইব। পেও ইপ পচ়োকে বেকে বেকে 
বেে। 
  
 ুপে স্টটপেকোকনে পদকে ছুকট স্টযকে পেও ওকে প্ােক়ে ধকে পনক ে পদকে েুপেক়ে ধেে। 
 ুপে মুখ  াুঁ েেকে অমপন ওে মুকখ চ়ে মােে। েক়ে ও যন্ত্রর্া়ে ওে েো স্টেকে ক্ষ্ীর্ 
আেদনাদ স্টবকোে। 
  
-এেপ্ে আমাে  াকেে েুপষ খাকব। বযাপ্াে পে? স্টধাোই স্টখকে চাও? 
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  ুপে অে া়ে োকব োুঁদকে োেে। ও আে স্টোন ঝাকমো প্াোকব না পনপশ্চে স্ট কন 
পেও বেে। বেে, স্টোমাকে এ োক ে স্টশষ অপে স্টদখকে  কব, নইকে েপ্াকে অকশষ 
দুঃখ আকছ স্ট কন স্টেকখা। আপম স্টোমাে স্টোন যুপি শুনকে চাই না। 
  
না!  ুপে েুুঁপপ্ক়ে উেে, আপম পু্পেশকে বকে স্টদব। আপম এো  েেকে চাই না। 
  
 পেও  ােে। বেে, োই োবছ বুপঝ! প্কেট স্টেকে েযাুঁেকেুঁকে বযাে স্টবে েকে ও 
পেনকট ম়েো েকটা স্টবে েেে, স্টদখ এগুকো। পু্পেকশে েকটাগ্রাোকেে োছ স্টেকে 
স্টঝক়েপছ। েপেয ছপব, স্টদখ না, োে োেকব। 
  
 ুপে মুখ স্টেোে। 
  
–আপম পেছু স্টদখব না। ও উদ্ভান্ত েো়ে বেে, েুপম যপদ না যাও… 
  
পেও ঝুুঁকে প্ক়ে বেে, আবাে স্টধাোই স্টখকে োধ  ক়েকছ,  াবা হুুঁপ়ে? ছপবগুকো স্টদখপব, 
নাপে ছােু েেকবা স্টোকে? 
  
পেও উকে দাুঁপ়েক়ে বেে, স্টোে ওগুকো স্টদখ, আপম স্টোকে দুবাে বেব না। 
  
ধীকে ধীকে ছপবগুকো েুকে স্টদকখ  ুপেে মুখ েক়ে স্টবুঁকে স্টেে। 
  
পেও বেে, পেপেঅকেে স্টখো। স্টদকখ মকন  ়ে েপেয স্টদখপছ। এটাে নাম এপম প্ােেি। 
মােী স্টবশযা। এেটা পনকগ্রা ওে এই অবস্থা েকে। অযাপেি খাবাে আকে মােী স্টদখকে 
মন্দ পছে না। স্টদখ, স্টদখকে োে। ও মােীটা এপিে েেন। আকেে কনে খকেে 
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োোকে পেক়ে মুকখ অযাপেি খা়ে। আে এই মােীটা স্টেোে স্টস্কা়োকে এেটা োকেকে 
ো  েেে েকব োবাে বড্ড স্টবশী। এেপদন এে খকেে একে েপে চাইে, স্টযমপন 
পদকে যাকব মুকখ ঝা়ে স্টখে অযাপেি। আে এইকট স্টদখকছ পেপেঅকে ওকে িুপবক়ে 
স্টছক়েকছ? স্টদখকে খাশা পছে মােীটা। স্টশান ম়েনা, পু্পেে  াকনও না এো  স্টে 
েকেকছ। েুপম যপদ পেে দাকনে পপ্কে পেে দান না স্টখে েকব স্টোমাকেও অযাপেি ঝা়ো 
 কব! 
  
োুঁপ্কে োুঁপ্কে ছপবগুকো স্টদকখ  ুপেে শেীে েক়ে প ম  ক়ে স্টেে। 
  
পেও ওে োক়ে স্টটাো পদে। 
  
–স্টদখ, এই স্টয মাে। ে দন আে বুক়ো আঙুকে এেটা স্টছাট পশপশ ধকে বেে, পনক়ে 
স্টব়োই  ানকে? স্টেবনা প্াপেক়ে বাুঁচকব, আপম মানুষকে খুুঁক  স্টবে েেকে স্টব া়ে ওস্তাদ। 
এখন স্টেকে স্টোমাে এেটা চাকে েুে স্টদখব, অযাপেি ঝা়েব। মুখপট বুক  যা বো  ে 
েে, স্টবুঁকচ যাকব। আমো যা প্ছন্দ েপে না স্টেমন এেটা ঝাকমো প্াোকে, বযে রূকপ্ে 
দশা খেম। বুকঝকছা? 
  
– যাুঁ। 
  
আে স্টোন স্টবকেিাপ্না না েকে বুধবাকেে মকধয আমাকদে  ানাকব আেমােী স্টেমন 
েকে স্টখাকে। স্টোন ছুকো েেকে আবাে একে স্টধাোই স্টদব। বুধবাে আটটা়ে স্টম স্টে়োে 
স্ট্রীকটে অপেকে খবে স্টপ্ৌঁছাকনা চাই। না স্টেকে প্স্তাকব। বুঝকে? 
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– যাুঁ। 
  
 –স্টবশ। বােরুমটা স্টোো়ে? 
  
 –ওইপদকে।  ুপেে মাো ো  েেকছ না ও স্টেন বােরুকমে স্টখাুঁ  েেকছ। 
  
চে স্টেখাকন। 
  
 –না… 
  
ম়েনা, এই না বোে অকেযে স্টোমাকে ছা়েকে  কব। নইকে পবপ্কদ প়্েকব। চে। 
  
  ুপে বুঝকে প্ােপছে ে়েঙ্কে পেছু এেটা েটকে চকেকছ এখন, পেন্তু ওে পেছু েোে 
পছে না। প্যাকে  পদক়ে টেকে টেকে পেক়ে ও বােরুম স্টদপখক়ে পদে। 
  
বােরুকমে দে া বন্ধ েকে পদক়ে পেও বেে, খাো! এমন বােরুম োে স্টেকখও েুখ 
আকছ। স্টবশ ম়েনা বােটকবে প্াকশ দাুঁ়োও।  ুপে েুুঁেক়ে েকে স্টেে। 
  
–আমাকে দ়ো েকে স্টছক়ে দাও। যা বেকব োই েেব। শুধু আমাকে ছুুঁক়ো না। 
  
–স্টবাো ছুপ়েে মকো স্টোে না। আমাে টাইকমে পেনেণ্টা আকে েুপম আমা়ে পবছানা 
ছাপ়েক়ে আমাে েোেটা মাপট েকেছ। স্টোন মােী আমাে েকে এেেম েকে না। 
  
দ়ো েকে… । 
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 –আে েুপম–েোটা এে অশ্লীে স্টয  ুপে েমকে স্টেে। 
  
–স্টদখ স্টেমন োকে। ওে মুকখে পদকে েুপষ ছুুঁ়েে।  ুপে দু- াকে মুখ ঢােকে পেও দারুর্ 
স্ট াকে ওে স্টপ্কট েুপষ চাোে। 
  
পেও স্ট কে বেে, েুন্দে োকপ্দটটা নি েেকব আশা েপে পন। 
  
 ুপে স্টমকঝকে স্টেকঙ প্ক়ে বপম েেকে োেে, পেও বােরুকমে দে া বন্ধ েকে স্টবপেক়ে 
স্টেে। 
  
. 
  
স্টেপদন পবকেে পেনকট়ে  যাপে স্টেই স্টবঞ্চটাকেই বেে স্টযটা়ে পেও েোকে বকেপছে। 
অধীে আগ্রক  ওক়েেপেে বাপ়েে  ানোে পদকে স্টচক়ে অকপ্ক্ষ্া েেে,  ুপে একো না। 
স্টপ্ৌকন চােকট়ে ও স্টেকে স্টেে। উকিেও  ে। 
  
অস্বপস্তকে োবে, পে  কো ওে? ও পনশ্চ়েই অকপ্ক্ষ্া না েকেই চকে যা়ে পন? 
  
আকো প্াুঁচপমপনট স্টদকখ ও োকছে এেটা বুে স্টেকে ওক়েেপেে ফ্লযাকট স্টোন েকে স্টোন 
 বাব স্টপ্ে না। 
  
এবাে  যাপে দুপশ্চন্তাগ্রস্ত  ক়ে োবে স্টোন্ চুকো়ে স্টেে? স্টবাবা  ানোগুকোে পদকে 
আবাে োোকো। 
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–ওখাকন পেক়ে স্টখাুঁ  েোে অকনে পবপ্দ। পেছুক্ষ্র্ পেছু স্টেকব না স্টপ্ক়ে মকন আশঙ্কা 
 কো পমকেে স্টেঞ্চ  ুপেকে পেছু েকে বকেপন স্টো? এখাকন দাুঁপ়েক়ে োেো ন স্টেকব পে 
 কব। এেটা টযাপি ধেে ও, স্টচেেীে পেোনা বেে। যপদ ওো  ুপেে স্টোন ক্ষ্পে েকে 
 যাপে ওকদে স্টটে প্াও়োকব ম া।  ুপে এখন ওে। 
  
ওুঁকদে পছমছাম ফ্লযাকট পমকেে স্টেঞ্চ আে িানা যাপেকেন।  যাপে েম্বা েম্বা প্া স্টেকে 
ঢুেকো 
  
–িানা উকে একো। 
  
–এপে  যাপে? আপম স্টো  ানোম না েুপম আেকব? 
  
 যাপে ওকে স্টপ্পেক়ে পমকেে স্টেকঞ্চে োমকন পেক়ে দাুঁ়োে। মুকখ োে স্টেকট প়্েকছ। 
  
রুক্ষ্ েো়ে  যাপে বেে,  ুপেে আ  পবকেকে আমাে েকে স্টদখা েোে েো পছে, একো 
না। ফ্লযাকট স্টোন েেোম, স্টেউ ধেে না।  ুপেে পে  ক়েকছ? েুপম পেছু বেকে প্াকো? 
  
পমকেে স্টেঞ্চ প্ােকেে মকো পস্থে দৃপিকে ওে পদকে োোকেন। 
  
– যাপে েুপম যোেীপে েকবকটে মকো েেকছ। ওে পে  কো না  কে োকে স্টোমাে পে 
একে যা়ে? 
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অকনে স্টচিা়ে  যাপে পনক কে োমকে স্টেকখ োবে, পেছুকেই একদে  ানকে স্টদও়ো 
চেকব না  ুপেকে ও োেবাকে। ো টা স্ট াে, োেপ্ে টাোটা  াকে স্টপ্ক়ে এই 
দু নকে স্টবাঝাকব ওকদে ধাের্া েপেয। 
  
ও োটাোটা েো়ে বেে, েুপম পে বেকে চাইছ আপম  াপন না। স্টে আমাকদে  ক়ে 
ো  েেকছ। আপম ওে ওপ্ে স্টচাখ স্টেকখপছ। এখন ও উধাও  ক়ে স্টেকছ। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ বেকেন, োে োকে েুপম বেকে ও আমাকদে  ক়ে ো  েেকছ না। 
আমাে মকন  ়ে েুপম ওকে পনক়ে অপধে বা়োবাপ়ে েেছ  যাপে। এটা িানাে ওপ্ে 
েুপবচাে  কে না। 
  
 যাপে ওুঁে পদকে  েন্ত স্টচাকখ চাইে। 
  
িানা ওে োমকন দাুঁপ়েক়ে প্রশ্ন েেে, ও স্টোমাে োকছ পবকশষ পেছু পে? 
  
না। পেন্তু আপম  ানকে চাই ওে পে  ক়েকছ? 
  
 পমকেে স্টেঞ্চ স্ট কে বেকেন, পেে আকছ স্টশান। আ  েোকে আপম পেওকে ওে োকছ 
প্াপেক়েপছোম। ওকদে েোবােদাে প্ে  ুপে এখন মে বদকেকছ। োই পনক়ে স্টবাধ ়ে 
মুখকোম়ো েকে বকে আকছ এখন। 
  
পেও! েুপম ওই নেকেে ইুঁদুেটাকে প্াপেক়েপছকে? 
  
 –স্টেন প্াোব না? েুপমই স্টো বেকে ে়োনে স্টবে়েবাই েেকছ। 
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পেও! অকনে েকি পনক ে োে োমকে বেে, ও ওে োক়ে  াে পদক়েপছে? 
  
 োৎ এে স্টেৌেূ ে স্টেন? আপম স্টো শুনোম েুপম বেকে স্টমক়েপট স্টোমাে োকছ স্টেমন 
পেছু ন়ে। 
  
 যাপে এেবাে পমকেে স্টেকঞ্চে পদকে োেপ্ে িানাে পদকে োপেক়ে দে াটা আছক়ে বন্ধ 
েকে স্টবপেক়ে স্টেে। 
  
িানা ওে স্টপ্ছকন যাপেে। পেন্তু পমকেে স্টেঞ্চ ওকে আটকে বেকেন, শীেপেে ওে 
স্টমক়েটাকে মন ছুকট যাকব। যপদ না স্টছাকট েকব ো টা  াপেে  কেই আপম স্টমক়েটাকে 
পনকেশ েকে স্টদব। স্টবাোে মে েপেে না। পচন্তা েপেে না। 
  
–চুপ্ েে, বকে িানা োন্না়ে স্টেকে প়্েকো। 
  
*** 
  
স্টোমবাে েন্ধযা়ে পেপেপবেি স্টম াক  োনশ ওক়েেপে বাপ়ে পেেে। ছুপটটা স্টমাকটই 
 কমপন। স্টবনটকনে স্টম া  স্টেমন পখুঁচক়ে পছে। ওে োমনাে দাক্ট স্টযন েুকোপেে না, 
স্ট াকটেটাও নেে। প উ স্টবপ্কো়ো  ুক়ো স্টখকে, আেে ধাকে িুকব আকছ। ঐ েষটা যপদ 
স্টেকব োকে স্টেো েুখ েুপবধা ছা়ো শপন–েপববাে োনকশে েকে োটাকব, েকব স্টে োবনা 
স্টবপশপদন স্টনই। 
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প্ােদওক়েে পবশাে  েেকে ঢুকে পেে েেে এখাকন, ওে পনক ে বাপ়েকে স্টোনেেম 
বজ্জাপে বেদাস্ত েেকব না ও। এখাকন যপদ ও আগুন চা়ে, স্টজ্বকে পদকে  কব। এখাকন 
স্টটাকেে েকে ইকে  কে এে প্াউন্ড মাখন চাইকে স্টযাো়ে েকে পদকে  কব। স্টোনেেম 
ত্রুপট স্টদখকেই েুেোোম ঝে়ো বাধাকব ও। 
  
পেন্তু স্টযই দাকো়োন োনশকে স্টদখে অমপন ও োনশকে দারুর্ ো়েদা়ে স্বােে 
 ানাকো। টযাপিকে ো়ো স্টদও়ো  ে। পচপেপ্ত্র যত্ন েকে স্টবুঁকধ স্টদও়ো  ে। মযাপ কেে 
মকো এেটা জ্বেন্ত স্টদশোই চকে একো োনকশে মুকখ ধো পেোকেকটে পদকে। 
  
এই েশ্রদ্ধ, মন েোকনা বযব াে স্টপ্ক়ে োনশ েকে স্টেে। 
  
 াকেে দস্তানা খুকে োনশ বেে,  যাপেে, পেকে একে োে োেকছ। দুকটা পদন  েনয 
োটকো। এখানোে খবে পে? স্টেউ একেপছে? 
  
দাকো়োন  াকন এেব প্রকশ্নে  বাব পদকে প্ােকেই  প্তা়ে অন্তেঃ প্াুঁচ প্াউন্ড বখপশে 
প্াও়ো যাকব। োনশ েম্পকেদ ওে এোন্ত বযপিেে মোমে পপ্কে চমোকনা অশ্লীে। ও 
বেে শপনবাে োকে পমঃ ওক়েেপে আে পমঃ স্টেপে  পেকে একেপছে মযািাম। েপববাে 
েোকে এেটা স্টোে আপ্নাে চােোনীে েকে স্টদখা েেকে একেপছে। 
  
োনশ মধুে স্ট কে, স্টচাকখে প্াো নাপচক়ে প কেে েেকো, পমঃ ওক়েেপে পে এ দুপদন 
এই ফ্লযাকটই পছকেন? 
  
–না মযািাম, শুধু শপনবাে োেটা। 
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পমঃ স্টেপে  ওুঁে েকে পছকেন? 
  
না মযািাম। 
  
োনশ পেোকেকটে ছাই ঝা়েে। 
  
–পমঃ ওক়েেপেে পেছু দেোকে স্টদখাে  কনয আমাে চােোনী পছে স্টো? স্টে ফ্লযাট স্টছক়ে 
যা়ে পন? 
  
না মযািাম। স্টে পছে। 
  
োনশ মক ািাকে মাো না়েকো। এেখানা  ব্বে ঝে়োে মশো  ুকটকছ বকট। দাকো়োন 
োবে, েরুটা এ স্টেকে পনশ্চ়ে প্রে়ে বাধাকব। বাধাে স্টে! 
  
–স্টে আমাে চােোনীে েকে স্টদখা েেকে একেপছে? 
  
দাকো়োন মুখটা োুঁকচ, স্টোম়ো েকে বেে, বেে স্টো চােোনীে োই  ়ে, পেন্তু ওকে 
স্টদকখই স্টটে স্টপ্োম স্টছােো এেদম বাক  টাইকপ্ে। ওে স্টচ াো আমাে প্ছন্দ  ়ে পন 
স্টমাকটই। 
  
োনকশে  াপে পমপেক়ে স্টেে। ঝঝকন েো়ে বেে, েকব ওকে স্টযকে পদক়েপছকে স্টেন? 
স্টোমাকে প্ইপ্ই েকে বকে যাইপন ও স্টযন ফ্লযাকট স্টোন পু্রুষ মানুষ না স্টঢাো়ে? 
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এেপদকন পনশ্চ়ে েুপম বুকঝকছা ছুেপ়েগুকো স্টবশযাে স্টচক়ে োেন়ে? েুপম পে চাও আপম 
যখন োেবনা, েখন আমাে ফ্লযাট স্টবশযাে়ে  ক়ে ওকে? 
  
দাকো়োন পনক  পবপ্াকে  প়েক়ে প্ক়েকছ স্টেকব বেে, োে েোে নটা়ে স্টছােো 
একেপছে মযািাম। স্টবপশক্ষ্র্ োকে পন। েক়েে পমপনকটে মকধয চকে স্টেকছ। স্টবপশ োেকে 
আপম পনশ্চ়ে ওকে নাপমক়ে পদোম। আমাে পবশ্বাে স্টোনেেম বদমাইপশ েোে েুেেেই 
প্া়ে পন ওো। 
  
োনশ স্টো ােুপ  চাইে ওে পদকে। 
  
োটাোটা স্টেকো েো়ে বেে, েপববাে েোে নটা়ে শপনবাে োে নটাে মেই 
বদমাক়েপশ েো যা়ে। আপম যা স্ট কনপছ, এই প্াুঁকেে স্টপ্াোগুকোে েক়েে পমপনকটই 
বজ্জাপে োেকে পেছু অেুপবধা  ়ে না। ওে োই োেকে প্াকে আমাে পবশ্বােই  ়ে না। 
েুপম পচেোকেে মুখ, োধা। মকন  কে স্টোন পে দাে েবেখানা়ে না স্টেুঁকধাকনা অবপধ 
েুপম োধাই স্টেকে যাকব। 
  
– যাুঁ মযািাম। দাকো়োন েপবনক়ে মাো স্টনা়োে। 
  
ে োেী দাকো়োন মােপ্ত্র পনক়ে পেেকটে পদকে স্টেে। 
  
মূপেদমেী কু্ষ্ে এেটা ঝক়েে মে ফ্লযাকট ঢুকে োনশ প্রার্প্কর্ স্টবে বা াকে োেে। 
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 ুপে ছুকট আেকে োনশ ওকে খুুঁপটক়ে স্টদখে স্টচাকখে নীকচ োেপশকটে দাে, মুখ 
েযাোকশ।  বােই েো, োেোকে এেপ্েেও েুম  ়েপন। 
  
 ুপে পেছু বেে না। 
  
োনশ হুেুম পদে, ব্রযাপন্ড আন ঝটপ্ট। স্টোমাে স্টচ াো পবপশ্র  ক়েকছ। 
  
 ুপে এই মু ূেদটা়ে েক়ে োুঁপ্কছ। ও ব্রযাপন্ডে স্টবােে আে োে একন পদে। েুটকেশটা 
েুকে পনে। 
  
োনশ শাপনে েো়ে বেে, যাকবনা। স্টোমাে েকে েো আকছ। োমকন একো, যাকে 
স্টোমাকে স্টদখকে প্াই। 
  
ব্রযাপন্ড ঢােে োনশ, আধ স্টবােে ব্রযাপন্ড পন দো স্টখে, আবাে ঢােে, পেোকেট ধোকো। 
  
–এই ছুপটটা পেোকব োটাকে? 
  
 ুপে স্টচাখ নাপমক়ে বেে, স্টেমন পেছু ন়ে মযািাম, এই েব স্টোছোছ েেোম। পেছু 
স্টেোই পছে। 
  
োনশ সধযদ  াপেক়ে আঙুে নাচাে। 
  
–স্টে স্টছক়ে দাও। স্টেউ একেপছে? 
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না মযািাম। 
  
 োনশ েটমপটক়ে চাইে। 
  
বেকে চাও, েুপম ছা়ো এখাকন এ–দুপদন আে স্টেউ আকেপন বা োকেপন? 
  
 এেটু ইেস্তেঃ েকে বেে  ুপে, োই পেে মযািাম। 
  
–আশ্চযদ স্টো! দাকো়োন বেে, োে স্টোমাে োই একেপছে? 
  
 ুপে স্টোেোকে োেে, আ…আ… আমাে োই? প্কে বুঝে পেও পনশ্চ়ে দাকো়োনকে 
োই প্পেচ়ে পদক়েপছে। বেে,  যাুঁ,  যাুঁ..মযািাম। আপম েুকে স্টেছোম। আপম ওকে 
বাপ়েকে ঢুেকে পদই পন। স্টবপশক্ষ্র্ োকে পন। আপ্পন পনশ্চ়েই স্টদাষ স্টনকবন না। 
  
োনশ আক়েশ েকে ব্রযাপেকে চুমুে পদে। ধাোকো েো়ে োনশ বেে, আপম মকন েপে 
েুপম পমকেয বেছ। আপম পবশ্বাে েপে না স্টোমাে স্টোন োই আকছ বা েুপম োকে 
বাপ়েকে স্টঢাোও পন। 
  
 ুপে বেে, আপম েপেয েো বেপছ মযািাম ও বাপ়েকে স্টঢাকে পন। ও  া াক  ো  
স্টপ্ক়েকছ পবদা়ে  ানাকে একেপছে। 
  
োনকশে স্টচাকখ পধপেপধপে আগুন জ্বেকে োেে। 
  
–আো! োই বুপঝ। 
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 মকন মকন োবে, এ স্টবশযা ছুুঁপ়েটা স্টদখপছ ম া োেী, েকব ওে েকে ে়েোো স্টশষ 
েপেপন এখকনা। 
  
েুরু েুকে প কেে েেে, স্টোমাে োই ছা়ো েকব আে স্টেউ আকে পন? 
  
 ুপে োবকে োেকো দাকো়োন োনশকে পে বকেকছ।  ুপেকে ওক়েেপে পেছু বেকে 
বাের্ েকেকছন। দাুঁপ়েক়ে আমো আমো েেকে োেকো, পে বেকব স্টেকব প্াপেে না। 
  
 বাব দাও। 
  
 ুপে োবে যা  বাে  কব। 
  
না, আে স্টেউ আকেপন মযািাম। 
  
োনশ  ােে। 
  
–পমঃ ওক়েেপে আকেন পন  ুপে? ওে েো েীপেমে পমপি। 
  
  ুপে স্টদখে ও স্টো েব স্ট কন স্টেকেকছ। এখন আপম পে েপে? 
  
োনশ ওকে স্টোন পেছু বোে েুকযােই পদে না। দুেন্ত োকে জ্বকে উেে। স্টচ়োে স্টছক়ে 
ে োকে ে োকে বেে, এই বযাপ্াে আুঁ?  াপন অন্ধো বাছাবাপছ েেকে প্াকে না। 
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েোই আকছ অন্ধোকে েব স্টব়োেই এেেকঙে পেন্তু ওক়েেপে এেটা প্কেে শুটকো 
স্টব়োেকে প্ছন্দ েেকো? 
  
 ুপেে েোগুকো প্রেকম েেম োেপ্ে োণ্ডা োেে। ওে স্টো পেছুই েোে স্টনই। যেক্ষ্র্ 
না পমকেে স্টেঞ্চ ওকে স্টযকে না বেকছ ওকে এখাকন োেকেই  কব।  ুপে মপে়ো  ক়ে 
বকে উেে, আপ্পন েুে েেকছন মযািাম। 
  
–েুে েেপছ? স্টচুঁপচক়ে োন োপটক়ে পদে, স্টোন্ ো কে েুপম পমকেয েো বকো? ব্রযাপন্ডে 
োেটা  ুপেে পদকে ছুুঁ়েে।  ুপেকে স্টপ্পেক়ে োেটা স্টদও়োকে স্টেকে োঙে। 
  
–স্টবপেক়ে যাও োমকন স্টেকে আধা প়্েোে স্টবশযা! 
  
 ুপে দে াে পদকে ছুটে। আকো পেছু খুুঁ কে োেে ওকে ছুুঁক়ে মােবাে  কনয। 
ওক়েেপে ঢুেপছকেন। ওুঁে েকে  ুপেে আকেেটু  কে ধািা োেপছে। 
  
–পে  কে এখাকন? োনশ? পে  কে? 
  
 োনশ স্টচুঁচাকে োেে, পে  কে? স্টোমাে আধপ়্েোে স্টমক়েমানুষকে বেপছ ও পে 
 াকেে স্টমক়ে। 
  
ওক়েেপে েিংযে েো়ে বেে, েুপম পনক কে শান্ত েে োনশ। পে বেছ ো েুপম পনক ই 
 ান না। 
  
–েুপম অস্বীোে েেকে প্াে ঐ ছুপ়েটাে েকে েুপম োে োটাও পন? 
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–আপম শুধু শপনবাে োকে এখাকন পছোম। োকেই েুপম চকটছ? 
  
–স্টোমো যপদ বদমাক়েপশ না েকে োকো স্টো ও স্টেন বেে, েুপম স্টমাকটই এখাকন আকো 
পন? 
  
আপমই ওকে এইেো বেকে বকেপছোম। স্টেকবপছোম স্টোমাে মে স্টনািংো, েিংেীর্দ 
মকনে মানুষকে ও েো বেকে এেটা পবশ্রী ঝাকমো এ়োকনা যাকব। এখন স্টদখপছ আমাে 
েুে  ক়েপছে। খুপশ  ক়েছ? 
  
োনশ উন্মাদ  ক়ে উেে, েস্তাে বদমাশ স্টোোোে। 
  
 োেপ্ে মাকেে শে, আেবাব উেকট প়্োে শে স্টশানা স্টেে। 
  
 ে়ে স্টপ্ক়ে  ুপে েকে উুঁপে পদে। 
  
ওক়েেপে মুকখ  াে ঢাো পদক়ে চুপ্চাপ্ দাুঁপ়েক়ে আকছ আে োনশ ওুঁে মুকখামুপখ দাুঁপ়েক়ে 
জ্বেকছ। চােপদকে স্টটপবে, েুেদাপন স্টেকঙ প্ক়ে আকছ। ওক়েেপে শান্ত েো়ে বেে, 
এবাে পনশ্চ়ে েুপম খুপশ  ক়েছ? 
  
না  ইপন! অপ্দােদ স্টোোোে! োনশ ওুঁে মুকখ আবাে চ়ে মােকো। 
  
 ওক়েেপে পপ্পছক়ে স্টেকেন। 
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যকেি  ক়েকছ োনশ। েুপম মাোে  ক়েছ। যাও শুক়ে স্টনশা োটাও। স্টোমা়ে স্টদকখ 
আমাে স্টেন্না  কে। 
  
োনশ স্টচুঁপচক়ে উেে, আপম স্টোমা়ে স্টেন্না েপে। চােপদকে খযাপ্াে মে স্টচক়ে ও ো়োে 
স্টেকেে আগুন স্টখাুঁচাবাে পশেটা েুকে পনে। স্টচাকখ খুনীে মে ে়েঙ্কে দৃপি। োনকশে এই 
রূপ্ স্টদকখ  ুপেে েি প ম  ক়ে স্টেে। োনশ পশেটা পনক়ে ওক়েেপেে পদকে ছুটকেই 
 ুপে স্টচুঁপচক়ে উেে, োবধান! ওে  াকে পশে। 
  
ওক়েেপে োনকশে প্াশ োটাবাে স্টোন স্টচিাই েেকেন না।  ুপে একে োনকশে েবপ  
স্টচকপ্ ধেে। 
  
–ওুঁে োক়ে  াে পদও না। উপন অন্ধ না?  ুপে স্টচুঁপচক়ে উেকো। 
  
 োনশ  াে ছাপ়েক়ে  ুপেে পদকে োজ্জব  ক়ে স্টচক়ে েইকেন। ওে োে চকে পেক়ে প্েম 
উিাকে  ােকে োেকো। 
  
–ওঃ  াও়োিদ। এ একেবাকে স্টব া়ে েে়ে!  ােকে  ােকে োনশ বেে, স্টবাোটা 
স্টেকবপছে, আপম স্টোমা়ে েপেয মােকবা। 
  
 ুপে  েেম্ব  ক়ে দাুঁপ়েক়ে োনকশে সপ্শাপচে  াপে পবমূঢ়  ক়ে শুনকে োেে। ওে মুখ 
োদা। 
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োনশ  ােকে  ােকে বেে, প্াোও  ুপে। ওকে বাুঁচাকে  কব না স্টোমা়ে। আপম ওকে 
েখকনাই আোে েেব না। 
  
 ুপে স্টঢাুঁে পেকে েে স্টছক়ে স্টবকোকে যাকব এমন েম়ে েদে দে া়ে েণ্টা স্টবক  
উেকো। 
  
প উ স্টবনটন টুপপ্ আে দস্তানা  ুপেে  াকে পদক়ে ওকে স্টদখকে েম্ভীে  ক়ে। প কেে 
েেে, পমঃ আে পমকেে ওক়েেপে বাপ়েকে আকছন আশা েপে? আপম পনক ই স্টযকে 
প্ােকবা। 
  
স্টেেকে ঢুকে দাুঁপ়েক়ে পশেটা, োঙা েুেদাপন, োকপ্দকট  কেে দাে স্টদকখ ওে  েকদ 
স্টচাখ দুকটা োনকশে ওপ্ে পেক়ে পস্থে  কো। 
  
োনশ  ােো েো়ে বেে, এই স্টয প উ। একেছ, োেই  ে। আপম স্টম া  খাোপ্ 
েেপছোম। 
  
 স্টবনটন োবধাকন েকে ঢুেে, দুঃকখে েো।  যাকো  াও়োিদ। েুপম পেকেছ? অপেকে 
পছোম না েুপম আোে েমক়ে, স্টে কনয দুঃপখে। আপম ব্রাইটকন শপন েপববােটা েম্বা ছুপট 
োটাপেোম। 
  
ওক়েেপে বেে, অপেকে োই বেে। আশা েপে েুপম োেই োপটক়েছ? 
  
–মন্দ ন়ে, ধনযবাদ। আব াও়ো েুপবকধে পছে না। 
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োনশ মধুে েো়ে বেে, প উ, েুপম পনশ্চ়ে স্টোন োে স্ট াকটকে পছকে? েস্তাে 
স্ট াকটেগুকো এে বাক , আগুন োকে না। ব্রযাপন্ড োকে না, মাখন স্টদ়ে না।  েনয। 
  
স্টবনটন েকে প্া়েচাপে েেকে েেকে বেে,  াপন েুপম পে বেছ। েকব এখন েম়েটা 
খুব েপেন, েম়েটা োে ন়ে। 
  
োনশ  োৎ অপস্থে  ক়ে উেকো,  ুপে!  ুপে স্টোো়ে স্টেে। এগুকো োে েকে স্টেে 
এখপন। 
  
 ুপে ো়োোপ়ে প্পেষ্কাে েেকে োেে, স্পি বুঝে স্টবনটন স্টেৌেূ েী দৃপিকে ওকে 
স্টদখকছ। 
  
ওক়েেপে  োৎ বেকেন, এেটু মদ খাও প উ। আ  োকে আপম স্টবকোপে না, বাপ়েকেই 
ো  েেব। 
  
স্টবনটন বেে, স্টব া়ে আেকশাষ! আপম োবপছোম স্টোমো দু ন আমাে ক্লাকব পিনাে 
খাকব পে না। আপম এেটা হুইপস্ক স্টখকে প্াপে। পে, মে বদোকব না পে? 
  
ওক়েেপে োইিকবাকিদে পদকে স্টযকেই োশ বেে, আমা়ে ব্রযাপন্ড পদও িাপেদিং। প উ, 
স্টোমাে ক্লাকব পিনাে স্টখকে আমাে োে োেকব। পে েুন্দে পু্েকনা ধাুঁকচে ক্লাবটা। চে 
না  াও়োিদ। 
  
ওক়েেপে আকস্ত বেকেন, আমাে ো  আকছ। 
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 োনশ বেে, েকব স্টোমাকে ছা়োই যাব। আপম এখাকন োোপদন বন্ধ োেকবা না পে? 
  
–যা ইকে। ওক়েেপে দুকটা োে পনক়ে একেন। 
  
 োনশ োকে হুইপস্ক স্টঢকে স্টবনটনকে পদে। 
  
স্টবনটন বেে, পেে আকছ, প্কে েখকনা  কবখন। 
  
–পেন্তু আপম স্টোমাে পু্কোন ক্লাকব স্টযকে চাই স্টবনটন।  াও়োিদ স্টোোও স্টযকে চা়ে না। 
  
স্টবশ  াও়োিদ যপদ পেছু মকন না েকে। 
  
–স্টেন মকন েেব? ওক়েেপে  ােক়ে  ােক়ে এেটা স্টচ়োকে পেক়ে বেকেন। 
  
 ুপে োুঁকচে টুেকোগুকো পনক়ে স্টবপেক়ে পেক়েপছে পেন্তু  োৎ ও দাুঁপ়েক়ে প়্েকো দে াে 
বাইকে। ওে হৃদপপ্কন্ডে স্পন্দন স্টযন স্টেকম স্টেে। শুনে স্টনটন বেকছ, োনশ! স্টোমাে 
ওই আশ্চযদ আেমােীে েো আ  েযান্ডািদ োেক  প়্েপছোম। পেকখকছ ওটা নাপে 
পৃ্পেবীে অিম আশ্চযদ। ঐ আেমােীটা আপম েখকনা স্টদপখপন। েুপম স্টোনেেম ে েয না 
েকে ওটা আমাকে স্টদখাকব? আপম েো পদপে আপম স্টচাে নই। 
  
স্টদও়োকে স্টেপ্কট  ুপে শুনকে োেে। 
  
োনশ বেে, পনশ্চ়ে স্টদখাব। আপম োপবপন ওটা েুপম স্টদখকে চাইকব। স্টবশ ম াে 
প পনষ।  ুপেকে স্টেপদন আটকে পদক়েপছোম ওে স্টেেকে। োনশ  ােে। 
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–স্টেন ও ো  েকেপছকে? ওক়েেপেে শাপনে েো। 
  
–োমাশা েকে। স্টদখপছোম ও পে েকে। স্টনপে মূছদা স্টেে। 
  
ওক়েেপে বেকেন, ো টা পে োে  ক়েপছে? পবপ্জ্জনেও বকট। 
  
 োনশ অবক ো়ে বেে, ও স্টো আে নাপেশ েেকে আকেপন। আমাে ইকে  কে োমাশা 
েেব। ওে োে না োেকে ো  স্টছক়ে পদকে প্াকে। 
  
স্টবনটন পমকে েো়ে বেে, আ োে স্টো চােোর্ী স্টমো েপেন। ওকে েে স্টবশ োক ে 
বকেই মকন  ়ে। 
  
স্টদখকে েুটেুপটপট আে েস্তাে স্টমম আকছ। স্টেই কনয স্টদখপছ েুপম আে  াও়োিদ েবদদা 
ওে  ক়ে ওোেপে েেকছ। োনশ ধাোকো েো়ে বেে,  াও়োিদ স্টো এমনই মক কছ 
োে োকে স্টচাকেে মে একে ওে েকে োে োপটক়েকছ। 
  
েকে ে ো নীেবো স্টনকম একো। 
  
অস্বপস্ত োটাকে স্টবনটন বেে, না োনশ! 
  
েীক্ষ্ণ েো়ে োনশ বেে, আপম বেপছ না পেছু  ক়েকছ। আে  াও়োকিদে স্টে ব়েেও 
স্টনই। েকব  ুপে ওে স্টপ্ছু স্টনও়োে স্টচিা েেকে প্াকে। 
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ওক়েেপে স্টেকে বেে, আমো পে এ প্রেে োমাবোনশ? এেপদকনে প্কক্ষ্ যকেি 
আক বাক  েো  ক়েকছ। আমাে মকন  ়ে না এটা োমাশা প কেকবও উচ্চস্তকেে। 
  
স্টবনটন ো়োোপ়ে বেে, চে না আেমােীটা স্টদপখ। ঝে়ো বাুঁধাে আকেই ওে এই 
অপছো, স্টদখকে স্টদকব আমা়ে? আপম োরুকে বেকে যাকবা না ওটা স্টেমন েকে স্টখাকে। 
  
 ওক়েেপে োণ্ডা েো়ে বেে, স্টে োনশ  াকন। আমো পেে েকেপছোম স্টয েপম্বকনশানটা 
আমো দু ন ছা়ো স্টেউ  ানকব না। 
  
–ওঃ, ো যপদ  ়ে…। 
  
 োনশ বকে উেে, এেবাকেই ন়ে। ও পনশ্চ়েই স্টদখকব। প উক়েে োকছ আমাকদে স্টোপ্ন 
পেছু স্টনই, আকছ পে? 
  
ওক়েেপে বেে, স্টদখাকে চাও, স্টদখাও। 
  
স্টবনটকনে েো়ে এেটা বযাকেে েুে, আপম ধনয  োম। আকে পেঙ্কটা স্টশষ েপে, োেপ্ে 
স্টদখাকব। 
  
োনশ পখেপখপেক়ে স্ট কে বেে, আমো েবাই যাব। আেমােীটা আমাে স্টশাবাে েকে। 
 াও়োিদই বেকে প্ােকব ওটা স্টেমন েকে খুেকে, বন্ধ েেকে  ়ে। 
  
 ুপে এই েো শুকন ো়োোপ়ে োনকশে েকে স্টেে। স্টোো়ে েুকোকব? োবাকিদ? না 
ওখাকন েুপেক়ে োে স্টনই। পবছানাে পনকচ। না পবপ্দ আকছ। ো কে  ানোে োমকন 
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প্দদাে আ়োকে।  ুপে ছুকট পেক়ে প্দদাে োুঁকে ঢুকে প্দদা স্টটকন দম আটকে দাুঁপ়েক়ে 
েইে। 
  
েক়েে পমপনট বাকদ আকো জ্বেে।  ুপে প্দদাে স্ট াক়েে েরু োুঁকে স্টচাখ স্টেকখ েব 
স্টদখকে স্টপ্ে। 
  
োনশ আে স্টবনটন স্টদও়োকেে োমকন দাুঁপ়েক়ে। ওক়েেপে এেটা ইপ কচ়োকে বেকেন। 
  
োনশ বেে, এই স্টয আেমােীটা এই স্টদও়োকেে স্টপ্ছকন। আপম এই পরিংটা ছুুঁকে 
স্টদও়োেটা েকে যাকব প্াকশে পদকে। এটা  াও়োকিদে বুপদ্ধকে সেেী। েমস্ত প পনষটা ও 
পনক  সেেী েকেকছ। অন্ধ  বাে আকে ও েব পেছু পনক ে  াকে েেকে প্ােকো। 
এমনই বুপদ্ধ পছে ওে। 
  
ধােব  াপে  ােে োনশ। স্টে  াপে শুকন  ুপে পশউকে উেকো। োনশ স্টবনটকনে পদকে 
এেটা অেদপূ্র্দ  াপে স্ট কে বেে, এেটা েুকোকনা প্ক়েন্টাে আকছ। স্টেটা এেটা পবকশষ 
নম্বকে ঢুপেক়ে পদকে েকব পরিংটা ো  েেকব, নইকে ন়ে। 
  
ওক়েেপে প কেে েেে, অযাোমদ বন্ধ েকেকছ? 
  
না, ওটা েুেকে চেকব না। োনশ স্টবনটকনে পদকে চাইে, অযাোমদ বন্ধ না েকে যপদ 
প্ক়েন্টােটা স্টছাুঁও, ো কে মু ূকেদে মকধয ফ্লযাট পু্পেকশ েকে যাকব। 
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পবছানাে োকছ একে মাোে পদকে  ােক়ে এেটা পক্লে শে  কো। অযাোকমদে স্টোপ্ন 
েুইচটা বন্ধ  কো। 
  
–এখন অযাোমদ বন্ধ  কো। োনশ বেে। 
  
–ও ো কে এমপন েকে স্টোমো স্টচাে ধে। বকে োনশকে োকছ স্টটকন পনে। োনশ 
প্রেকম এেটু চমকে  াও়োকিদে পদকে োপেক়ে স্টদখে ও পনশু্চপ্োকব বকে আকছ। ও 
েখন স্টবনটকনে চুকমা পনকে মুখ েুেে। 
  
োনশ স্টবনটনকে স্টেকে পদক়ে আঙুে েুকে োবধান েকে পদে।  ুপে োবে উপন েকে 
আকছন, স্টেমন েকে ওো এ ো  েেকছ? 
  
এই স্টয প্ক়েন্টাে। স্টদও়োে স্টেকে স্টেকপ্ে খাপনেটা আবের্ েোকো,  ুপে স্টদখে স্টছাট 
নম্বকেে এেটা িা়োে আকছ স্টদও়োকেে োক়ে। 
  
–আপম প্ক়েন্টােটা পেন নম্বে অপে স্টোোোম, প্া পদক়ে ন়েটা পটপ্োম, দে া খুেে। 
  
 স্টদও়োে েকে, ইস্পাকেে দে া স্টদখা স্টেে। 
  
–খাো, পনখুুঁে ো । ও োনশকে ধেকে স্টযকে োনশ েুরু েুুঁচকে ওকে স্টেকে পদে। 
  
োনশ বেে, এই ইস্পাকেে দে া়ে আকেেটা অযাোমদ আকছ। ওটা বন্ধ েকে স্টদকব 
 াও়োিদ। ওক়েেপে উকে দাুঁ়োকেন। োনশ স্টবনটনকে বেকো, েুইচটা বােরুকম এমপন 
েুইকচেই মকো। 
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স্টবনটন শুনে না। ওক়েেপে  াে়োকে  াে়োকে বােরুকমে পদকে স্টযকেই স্টবনটন 
োনশকে  প়েক়ে ধেকো। দু কন দু নকে পপ্কষ স্টেেকে োেে। স্টবনটকনে স্টোুঁট স্টনকম 
একো োনকশে স্টোুঁকট। আকবকেে উন্মিো়ে ওো স্টটেই স্টপ্ে না ওক়েেপে পেকে একেকছ। 
  
ওক়েেপে দাুঁপ়েক়ে আকছন।  ুপে স্টদখে ওে মুকো শি  ক়ে উেকো।  ুপেে মকন  ে, 
উপন স্টযন শুনকে প্াকেন ওো পে েেম  ন্তুে মকো আচের্ েেকছ। 
  
ে ো স্টবনটকনে আপেেন স্টেকে োনশ পনক কে ছাপ়েক়ে পনে। ওক়েেপেকে স্টদকখ মুখ 
স্টবুঁপেক়ে দাুঁে স্টবে েেে ও। 
  
ওক়েেপে পনরুিাপ্ েো়ে বেে, অযাোমদ বন্ধ েকে পদক়েপছ। 
  
োনশ এেমু ূেদ স্টোন েোই বেকে প্ােকো না, োেপ্ে বেে,  াও়োিদই বেুে স্টচাে 
ধেবাে োুঁদটাে েো। 
  
স্টবনটন েখন রুমাে পদক়ে মুখ মুছকছ। 
  
–স্টচাে ধোে োদটা পে? ওে স্খপেে েোে স্বে। 
  
 ুপে েীক্ষ্ণ ন কে স্টদখে, োনশ ইস্পাকেে দে াটাে প্াকশে েুইচটা বন্ধ েেকো।  োৎ 
বাোে স্টবপেক়ে যাবাে মে প েপ স্ আও়ো   ে। েকেে আকো স্টেুঁকপ্ উেে। দে াটা 
খুকে স্টেে। 
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ওক়েেপে বেকেন, যপদ বা স্টোন স্টচাে এে অপে স্টপ্ৌঁছকে প্াকে, এখকনা অপে  ়ে পন, 
েবু আেমােীকে ঢুেকেই ও বন্ধ  ক়ে যাকব। স্টেেকে স্টদও়োকেে এেপদকে এেটা 
েুকোকনা আকো আকছ। স্টেটা আেমােীটাে উকল্টা পদকেে স্টেেকে স্টদও়োকেে োক়ে 
এেটা েকটাক পনে ইকেেপেে স্টেকে প়্েকছ। 
  
স্টবনটন ঝুুঁকে প্ক়ে স্টেেেটা স্টদখে। 
  
–োেপ্ে? োনকশে পদকে স্টচক়ে ও েুরু েুেে। োনশ মাো না়েে। 
  
ওক়েেপে বকে চেকেন, স্টেেকে স্টোন স্টোে ঢুেকেই আকোটা বাধা প্া়ে। েকে স্টেকেে 
স্টেেে পদক়ে স্টয োকেন্টটা বইকছ স্টেটা বাধা প্া়ে, েকে েকম যা়ে। েকে োক়োি োকবে 
পগ্রি স্টেস্তােকট  স্টবক়ে যা়ে। োে েকে দে া বন্ধ েেবাে প পনষটা়ে পবদুযৎ েেে 
একে ধািা স্টদ়ে। 
  
স্টবনটন বেে, আশ্চযদ বুপদ্ধে স্টখো। আপম যপদ আেমােীকে ঢুপে, ো কে বন্ধ  ক়ে 
োেকবা? 
  
 ওক়েেপে বেকেন,  যাুঁ, যেক্ষ্র্ না স্টেউ খুকে স্টদ়ে, েুপম দমবন্ধ  ক়ে মেকব। 
  
স্টবনটন অে া়ে  াপে স্ট কে বেে, আমাে মকন  ়ে না আপম স্টে স্টচিা েেব। দে াটাকে 
েকরাে েোে স্টোন উপ্া়ে পনশ্চ়ে আকছ! 
  
–পনশ্চ়ে। স্টেকে স্টয আকোটা প়্েকছ স্টেটা পনপবক়ে দাও। বযে, েুপম পনোপ্দ। 
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–পেন্তু এে খুুঁপটনাপট, এে পবোট বযাপ্াে েোে দেোেটা পে পছে? খেচও স্টো প্রচুে 
স্টেকেকছ এটা বানাকে? 
  
–এটা স্টখেনা ন়ে। ওক়েেপে বেকেন, ইনেুযকেি স্টেকে আপম এটা সেপেে খেচ েুকে 
স্টনব। ইনেুযকেি স্টোম্পানী এটা স্টদকখ মুগ্ধ  ক়ে ওকদে স্টেট েপমক়ে স্টদ়ে। োেগুকোই 
স্টো পেপেশ  া াে প্াউকন্ড ইনেুযকেি েো। োছা়ো োনকশে ে়েনাোপট স্টো আকছই। 
  
স্টবনটন বেে, োিংোপেে প পনষ! েকব ইনেুযকেকিে েোটা আপম স্টেকব স্টদপখ পন। 
আমা়ে এটা স্টদখাকনাে  কনয ধনযবাদ। 
  
োনশ বেে, এখন স্টোমাে আপদযোকেে ক্লাকব চে। চে না  াও়োিদ? 
  
 ওক়েেপে আচমো বেকেন, আপম দুঃপখে। আমাে পিেকটশান স্টদবাে আকছ, েুপম যাও। 
  
স্টবনটন বেে, যপদ োই বে…। স্টযমন আকছ স্টেমন চকো োনশ, স্টপ্াশাে প্াল্টাবাে 
দেোে স্টনই। 
  
োনশ পেে স্টোটটা  যাুঁঙাে স্টেকে স্টটকন পনক়ে োক়ে প্েে। 
  
–আেমােীটা বন্ধ েকে স্টদকব  াও়োিদ? 
  
– যাুঁ। ওক়েেপেে োটছাুঁট েো। 
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প্দদাে োুঁে পদক়ে স্টবপেক়ে আেকব োবে  ুপে। অকপ্ক্ষ্া েেকে োেে োনশ যপদ ওকে 
স্টখাুঁক । পেন্তু ও েখন স্টবনটনকে পনক়ে স্টব া়ে মি। 
  
বাইকেে দে া বন্ধ  ও়োে আও়ো  স্টপ্ক়ে  ুপে ধক়ে প্রার্ স্টপ্ে। এেপ্ে প্দদাে োুঁে 
পদক়ে যা স্টদখে োকে ও দাুঁপ়েক়ে  কম স্টেে একেবাকে। 
  
স্টদখে  াও়োিদ োকো চশমা খুকে েকেে মকধয পদপবয স্ট ুঁকট চকে স্টব়োকে। স্টযেেম 
চটপ্ট উপন আেমােীটা বন্ধ েেকেন,  ুপে বুঝে উপন অন্ধ নন। ও এে চমকে স্টেে 
েো পদক়ে এেটা অসু্ফট আও়ো  স্টবকোে। ওক়েেপে শুনকে স্টপ্কেন। েুকে দাুঁপ়েক়ে ও 
স্টযখানটা়ে েুপেক়ে আকছ, প্দদাে ঐ  া়েোটাে পদকে োোকেন। 
  
এখন  ুপে বুঝে চশমা স্ট া়ো ওুঁে মুকখাশ। চশমা ছা়ো ঝেঝকে এেক া়ো স্টচাখ 
স্টদখকে স্টপ্ক়ে ওে ে়ে েেে। 
  
উপন পনচু েো়ে বেকেন, েুপম বাইকে আেকে প্াে  ুপে। 
  
. 
  
ওে োপিে ব়ে ইট বাুঁধাকনা ো়োে স্টেকেে োমকন দাুঁপ়েক়েপছকেন  াও়োিদ ওক়েেপে। 
পবভ্রান্ত, পবহ্বে  ুপে োমকনে এেটা ইপ কচ়োকে বকেপছে। 
  
উপন স্টয স্টদখকে প্ান  ুপে এেো স্ট কন েযাবাচযাো স্টখক়ে স্টেকছ। ওনাে েোনুযা়েী ওুঁে 
স্টপ্ছন স্টপ্ছন োপিকে একেকছ। 
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যপদও উপন স্টবশ স্বাোপবে আকছন েবুও ওুঁকে স্টবশ পচপন্তে, েযাোকশ স্টদখাকে। স্টেউই 
স্টোন েো বেে না। 
  
 োৎ ওক়েেপে বেকেন, স্টেব না আপম:কোমাে ওপ্ে স্টেকে আপছ। ে়ে প্াবাে পেছু 
স্টনই। 
  
 ুপে মুখ েুেে। ওুঁে স্টচাখ দুকটা োিংোপেে স্টযন  ীেে দীপ্ত চাউপন। স্টযন ওুঁে েমস্ত 
েিা স্টেন্দ্রীেূে  ক়ে আকছ ঐ স্টচাখদুকটা়ে। 
  
ওক়েেপে আকস্ত আকস্ত ধীে েো়ে বেকেন, আমাে স্টচাকখ দৃপি োোে েো েুপম োউকে 
বেকব না, এমন পে পমকেে ওক়েেপেকেও ন়ে। আপম স্টে ো বেকে প্ােব না। েকব 
েুপম আমা়ে েো দাও স্টয েুপম োউকে পেছু বেকব না। আপম পে স্টোমাকে পবশ্বাে 
েেকে প্াপে? 
  
 ুপে অবাে  ে স্টয উপন ওে োছ স্টেকে  ানকে চাইকেন না প্দদাে ওপ্াকশ  ুপে পে 
েেপছে। আে েখপন ওে পনক ে ওপ্ে পবশ্বাে পেকে এে। 
  
ও বেে, পনশ্চ়েই। আপম পেছু বেব না। 
  
আমাে পদকে চাও  ুপে। 
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 ুপে মুখ েুকে চাইকে উপন  ােকেন। বেকেন, েুপম পে েপেযই আমাকে েো পদকো? 
এে ওপ্ে আমাে োেেয ও বযেদো পনেদে েেকছ, এটুেুই খাপে বেকে প্াপে। এটা খুবই 
গুরুত্বপূ্র্দ আমাে োকছ। 
  
 ুপে োবে, োই যপদ  ়ে, েকব আপম স্টোন না স্টোন োক  এটাকে োক  োোকে 
প্াপে।  ়েকো এ নযই উপন আমাে স্টেকে  ানকে চান পন স্টেন আপম ওখাকন 
েুপেক়েপছোম। 
  
–েো পদপে।  ুপে বেে। 
  
 েো স্টদও়োে পে স্টোন দাম আকছ?  ুপে স্টদখকব েটনা স্টোন পদকে যা়ে, স্টেইমে ো  
েেকব। 
  
–ধনযবাদ। ওক়েেপে প্যাকন্টে প্কেকট  াে ঢুপেক়ে বেকেন, েুপম স্টোন পবপ্কদে মকধয 
আকছা, োই না? 
  
 ুপে পেছু বেে না। 
  
–স্টদখ  ুপে, েুপম েব খুকে বে। েুপম যা মকন েেকছ আপম োে স্টচক়ে স্টবশীই  াপন। 
এখাকন স্টোন উকেশয পনক়ে োক  ঢুকেকছা োই না? 
  
 ুপে োবে স্টেমন েকে উপন স্টটে স্টপ্কেন, আে ওে েম্বকন্ধ েেটাই বা  াকনন উপন? 
  
–উকেশয? পে বেকছন আপ্পন? 
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–এটা প্ক়ে স্টদখ। োে একেকছ। বযাে স্টেকে এেটা োে  স্টবে েকে ওকে পদকেন। 
  
স্টেখাটা স্টদকখ েক়ে োে  ক়ে স্টেে ও। প উ়োটদ ওক়েেপেকে এেটা স্টছাট্ট পচপে পেকখকছ। 
প্ক়ে ওে মুকখ এে ঝেে েি উকে এে? 
  
পপ্র়ে ম াশ়ে, 
োবধান স্ট ান।  যাপে স্টেব োে স্টচাে।  ুপে  েযান্ড আে স্টেব প্েস্পকেে বনু্ধ। স্টচাখ না 
স্টখাো োখকে আপ্নাে োেগুকো স্টখা়ো যাকব। 
— [ ধনে বনু্ধ] 
  
বুক়ো  ন্তুটা বকেপছে স্টশাধ স্টনকব। ও পনশ্চ়েই  ুপেে ওপ্ে ন ে স্টেকখপছে। 
  
ওক়েেপে খুব আকস্ত প কেে েেকেন, এেো পে েপেয েুপম আে স্টগ্নব দু কনই োে চুপে 
েেকে চাও? 
  
 ুপে এে মু ূেদ ইেস্তেঃ েেকো। োেপ্ে ওুঁকে েমস্ত েো বেকব পেে েেে। উপন 
স্টো চান  ুপে ওুঁে স্টোপ্ন েো স্টচকপ্ োখুে। উপন ওে স্টোন ক্ষ্পে েেকবন না বকে 
েেো আকছ। পেও, ওে েকে যা বযব াে েকে স্টেকছ, োে স্টেকে বাুঁচকে ওকদে েো 
োে েকে পদকে আপ্পি স্টোো়ে? ওকদে  াে স্টেকে বাুঁচাে এেমাত্র েুকযাে! 
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–ওো আমাকে বাধয েকেকছ। বকে রুমাে বাে েকে োন্নাে োন েেকে েেকে বেে, 
আপ্পন  াকনন না ওো পে েেম। আমাকে পেপে়েে স্টদপখক়ে ে়ে স্টদপখক়েকছ, স্টমকে এ 
ো  েেকে বাধয েকেকছ। আপম এো  েেকে চাইপন। 
  
ওক়েেপে বেকেন। 
  
–এে স্টেকঙ প্ক়ো না। স্টো়ো স্টেকে শুরু েে। স্টে এই পচপে পেকখকছ। 
  
 রুমাকে মুখ স্টঢকে  ুপে বেে, েযাম প উ়োটদ। আপম ওে  যামােপিকেে োকেকে চােপে 
েেোম। আপম  ানোম ওে োকে গুণ্ডাকদে স্টদখা েোে  া়েো। েবু আপম ওকদে  াে 
এপ়েক়ে চেকে প্াপে পন। 
  
আপম টাোটা এে চাইপছোম! আপম স্টোনপদন অেদেুখ প্াইপন। আপ্পন  াকনননা 
েেীব ও়োে পে দুঃখ। 
  
এেটা দীেদ পবেপেে প্ে ওক়েেপে বেে, েুপম এেেম স্টোে না বুঝকে? আমাকে যপদ 
স্টোমাকে ো াযয েেকেই  ়ে েেকবা। েকব আমাকে েবপেছু স্টোোখুপে বেকে  কব। 
এই স্টেকবে েকে স্টোমাে পে ঐ োকেকে আোপ্  ়ে? 
  
– যাুঁ। 
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 এবাে  ুপে ওে দুঃকখে েো বকে স্টেে। স্টেমন েকে  যাপে ওে েকে স্টপ্রম েকে, ও 
পবক়ে েেকব বকেকছ স্টে েো, স্টেমন েকে  যাপে ওকে এই ো টা  ুপটক়ে পদে, পেও 
এখাকন একেকছ স্টে েো, েব পেছু বেে। 
  
 স্টশকষ বেে, আপম  াপন আমাে এখাকন ো  স্টনও়ো উপচে  ়েপন। মুখটা এমনোকব 
েুপেক়ে োখে যাকে ওক়েেপে ওে োন্নাে োনটা বুঝকে না প্াকে। বেে, আপম শপ্ে 
েকে বেপছ, আেমােীটা স্টদখাে আকে আপম বুপঝপন, ওো পে েেকে চাইকছ। যখন চকে 
স্টযকে চাইোম, েখন ঐ পেও আমাকে ে়ে স্টদপখক়ে বেে, এো  না েেকে মুকখ 
পেপে়েে ছুুঁক়ে মােকব। আমা়ে ে়ে ধপেক়ে পদে। 
  
ওক়েেপে েব েো মন পদক়ে শুনকেন। 
  
পচন্তা েেবাে পেছু স্টনই। উপন স্ট কে বেকেন। আমো এেটা উপ্া়ে স্টবে েেকবা। স্টদখ 
স্টদেী  ক়ে যাকে। স্টোমাে েো  াপন না, আমাে েীষর্ পখকদ স্টপ্ক়েকছ। েুপম স্টেেুকেকন্ট 
বকে স্টদকব দু কনে খাবাে প্াোকে? এ-েব েো োবকে আপম এেটু েম়ে চাই। েুপম 
খাবাকেে বযবস্থা েে। আমো স্টখকে স্টখকে েো বেব। 
  
মকদে আেমােীটাে পদকে স্ট ুঁকট স্টেকেন। বেকেন, এখন েুপম এেটু মদ নাও। অে 
পচন্তাে পেছু স্টনই। স্টোমাে েব েো শুকন আপম মকন েপে না স্টোমাে স্টোন স্টদাষ আকছ। 
  
দু কনে মদ ঢােকে ঢােকে উপন বেকেন, যখন স্টোমা়ে প্রেম স্টদপখ েখন েকে স্টে পছে 
স্টগ্নব? 
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 ুপে েজ্জা়ে মাো পনচু েেে। 
  
–আপম েখন োবকেই প্াপেপন, আপ্পন স্টদখকে প্াকেন আমা়ে। ও েেম স্টপ্াশাে 
প্কেপছোম বকে আপম েজ্জা প্াপে। 
  
উপন  ােকেন। 
  
–স্টোমা়ে খুব েুন্দে স্টদখাপেে, ওে পদকে মদ এপেক়ে ধকে বেকেন, আে এেপদন এবাে 
আমাে  কনয ওেেম ো কব। 
  
 ুপে চমপেে স্টচাকখ চাইে। ওুঁে মুকখ এেো শুনকব বকে আশা েকে পন। 
  
–স্টে পছে স্টেব? 
  
– যাুঁ। 
  
–স্টবশ, স্টোমাে োেটা পনক়ে যাও। আপম স্টেকব স্টদখকে চাই। খাবাে পদকে স্টযন স্টদেী না 
 ়ে, স্টেমন? 
  
 ুপে স্টেেুকেকন্ট দু কনে খাবাকেে  কনয স্টোন েেে। েখন  ুপেে মকন একেবাকে অনয 
োবনা েুেপ্াে খাকে। খাবাে আেকে স্টযটুেু েম়ে োেে, োে মকধয ও োকো 
স্টপ্াশাকেে ওপ্ে োে স্টবল্ট প্কে, মাো়ে এেটা োে স্কােদ বাধে। আ়েনা়ে পনক কে 
পমপি োেকো স্টদকখ ও খুশী  ে। োবে যেপদন এই স্টচ াো আকছ, েেপদন আশা আকছ 
ওে। 
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োন্নােকে একে ও মদ স্টশষ েকে স্টবশ েুপেদ অনুেব েেকো। এে োেোকব ে ক  ও 
েব পবপ্দ স্টেকে উৎকে যাকব ো ও োকবপন। 
  
 ুপে মকন মকন োবে, আমাে ওপ্ে পমঃ ওক়েেপেে স্টচাখ প্ক়েকছ। যপদ োবধাকন, স্টচাখ 
োন স্টখাো স্টেকখ ওুঁকে স্টখোকে প্াপে, েকব আমাে  কনয এমন ো  স্টনই যা উপন 
েেকে প্াকেন না। প্রচুে টাো আকছ ওনাে। যা চাইব োই প্াকবা। ওই পমকেে স্টেঞ্চ, 
পেও, আে  যাপেে  াে স্টেকে বাুঁচকে প্ােব আে ওকদে শাক়েস্তা েেকে প্ােব। এখন 
আমাে ওক়েেপে আকছ। ওকদে আে দেোে  কব না। 
  
খাবাে স্টে পনক়ে যখন ও স্টেে েখন উপন প্া়েচাপে েেকছন। 
  
–েব সেেী? এেটা স্টে পনকে পনকে বেকেন, খাো স্টদখাকে স্টোমা়ে। েুপম ওখাকন বে, 
যাকে আপম স্টোমা়ে োেোকব স্টদখকে প্াই। 
  
স্টটপবকে মুকখামুপখ বেে ওো। ওুঁে দুপট েহৃদ়ে স্টচাখ স্টদকখ  ুপেে েব েেম ে়ে, অস্বপস্ত 
স্টেকট স্টেে। 
  
ওক়েেপে বেকেন, খাও়ো স্টশষ না  ও়ো প্যদন্ত আমো োক ে েো বেব না। েুপম 
যেটা পবপ্দ বকে োবছ, অেটা েপেন পবপ্দ ন়ে, পেন্তু স্টে েো প্কে  কব। এখন েুপম 
খুশী েে? 
  
না। 
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 ুপেে মকন স্টোন দুঃখ স্টনই, খাোপ্ও ওে োেকছ না। েবু ওক়েেপেে মন স্টবাঝাে  কনয 
বেে, আমাে এখাকন বো উপচে  কে না। পমকেে ওক়েেপে েীষর্ চকট যাকবন। 
  
েক্ষ্য েেে ওক়েেপেে মুখ েপেন  ক়ে উেে। 
  
শাপনে েো়ে বেকেন, ওুঁে নাপেশ েেবাে স্টোন অপধোে স্টনই। পনক ে বযব াকেই 
পেপন স্টে অপধোে খুইক়েকছন। েুপম স্টদকখপছকে পে েেপছকেন েকে? 
  
– া  েনয োণ্ড। 
  
ওক়েেপে বেকেন, েকব ওুঁে প্রেে োেুে। আপম স্টোমা়ে আকেেটু মদ পদই। 
  
উপন আকো মদ ঢােকে োেকেন। েকে এে মু ূকেদে নীেবো। োেপ্ে উপন পেকে একে 
 ুপেে পদকে স্টচক়ে  ােকেন। 
  
–একে আপম খুব খুশী  ক়েপছ  ুপে। ইদাপনিং ব়ে স্টবপশ এোপেত্ব অনুেব েেপছোম। 
বহুবছে েুন্দেী স্টমক়েকদে েকে এেেকে খাও়ো  ়েপন। আমাে খুব োে োেকছ। 
  
 ুপে ওক়েেপেে আে বাপ়েক়ে েো বো স্টদকখ অবাে  কো। 
  
ওক়েেপে ওে পবি়ে েক্ষ্য না েকেই বেকেন, েুপম যা বেপছকে আপম ো স্টেকব 
স্টদখপছোম। স্টেই স্টয  ীবকন আনন্দ না প্াও়োে েো।  ুপে, আনন্দ বেকে েুপম পে 
স্টবাঝ? 
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 ুপে ঝটপ্ট  বাব পদে, যা েেকে চাই োই েেকে প্াো। 
  
–পে েেকে চাও েুপম? 
  
 ুপে স্টোন ইেস্তেঃ না েকেই বেে, টাো চাই, োে স্টপ্াশাে, নাচ োন েেব। 
েবকচক়ে োে স্টেেুকেকন্ট স্টখকে যাব। োপ়ে োেকব আমাে, যা খুশী পেনকবা। এইেব। 
  
ওক়েেপে  ােকেন। 
  
 ুপে স্টে েব পদক়ে  কবটা পে? েুপম স্টদখপছ অেীকেে মকধয িুকব আকছ। ওেব প পনকষ 
আে আ োে ম া স্টনই।  ীবকনে ে   প পনষগুকো স্টযমন ধকো, োে বই প়্ো, 
েুন্দে এেটা বাোন, স্ট ুঁকট স্টব়োকে যাও়ো, বা না স্টশখা, এইেব এখন আনন্দ পদকে 
প্াকে। 
  
 ুপে মকন মকন োবে স্টে আপ্পন েুে স্টেকবকছন। মুকখ বেে, প়্েো োেকে আপম যা 
চাই ো ে ক  স্টপ্কে প্াপে, আে আপম আনকন্দ েম়ে োটাকে প্াপে। 
  
–স্টবশ স্টদখা যাকব। োেপ্ে ঐ োকেকে  ুপেে অপেেো পনক়ে খুুঁপটক়ে খুুঁপটক়ে  ানকে 
চাইকেন। োকেকে যাো যাো আেকো োকদে বর্দনা খুব মন পদক়ে শুনকেন। 
  
খাও়ো যখন স্টশষ  ে েেক্ষ্কর্  ুপে ওুঁে েকে ে    ক়ে উকেকছ। 
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–পেে আকছ, এই স্টে-গুকো আকে পবদা়ে েো যাে োেপ্ে োক ে েো  কব। েপ়েে 
পদকে স্টচক়ে বেকেন, েকব স্টবপশ েম়ে পদকে প্ােব না, োের্ শুকে যাবাে আকে আমাে 
অকনে ো  আকছ। 
  
োন্নােকে স্টে-গুকো স্টেকখ  ুপে পেকে আেকে ওক়েেপে ওকে স্টচ়োকে বেকে বেকেন আে 
পনক  ো়োে স্টেকেে োমকন দাুঁ়োকেন। 
  
পনচু েো়ে বেকেন, আমো এখন এেটা ো ই েেকে প্াপে, পু্পেকশে োকছ স্টযকে 
 কব। 
  
  ুপে ে়ে স্টপ্ক়ে বেে, না, ো েেকে প্ােকবা না। 
  
–েুপম ওকদে দেকে ে়ে প্াকো, োই স্টো? পেন্তু আে স্টো স্টোন উপ্া়েও স্টদখপছ না 
এছা়ো। পু্পেকশে ো াকযয আমো ওকদে  নয োুঁদ প্ােকবা, আে েেেকে ধকে স্টেেব। 
েুপম পনপশ্চন্ত োেকে প্াকো। 
  
 ুপে পশউকে উকে বেে, পেন্তু যপদ ওো স্ট কন যা়ে? যপদ পেও পু্পেকশে  াে ছাপ়েক়ে 
প্াো়ে? 
  
আমাকদে এখন স্টদখকে  কব, যাকে ওো না প্াো়ে, ওো যাকে স্ট কন না যা়ে। বুধবাে 
ওকদে েকে স্টদখা েকে েুপম বে স্টেমন েকে আেমােী খুেকে  ়ে। আপম স্টোমাকে েব 
খুুঁপটক়ে পেকখ স্টদব, েুপম ওটা নেে েকে স্টনকব। স্টেব যপদ স্টোমাে ো াযয চা়ে েুপম 
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ো াযয েেকব। আপম পু্পেকশে েকে স্টযাোকযাে েেব। েকব আমো স্টয ওকদে  কনয 
অকপ্ক্ষ্া েেপছ এটা ওো স্টযন েুর্াক্ষ্কেও  ানকে না প্াকে। োেপ্ে েব দাপ়েত্ব আমাে। 
  
ওুঁে েো শুকন  ুপেও মকন স্ট াে স্টপ্ে। 
  
 ুপে অস্বপস্তে েকে বেে, পেন্তু আমাে যপদ পেছুনা  ়ে, ো কে স্টো ওো বুকঝ যাকব 
আপমই ওকদে ধপেক়ে পদক়েপছ। 
  
েখন ওো প্াল্টা পেছু েোে েম়েই প্াকবনা। স্টদখ  ুপে েুপম পে বুঝছনা, এটাই 
স্টোমাে বাুঁচাে এেমাত্র োস্তা? 
  
– যাুঁ।  ুপেে েো়ে অপনো। 
  
–পেে আকছ। বুধবাে েুপম স্টগ্নকবে েকে স্টদখা েকে  ানকে স্টচিা েে ওো েখন 
আেমােী োঙাে েো োবকছ। এটা  ানা খুবই  রুেী। আমো সেেী োেব। স্টোমাে 
পে মকন  ়ে েুপম স্টশষ অপে চাপেক়ে পনকে প্ােকব? 
  
 যাুঁ। পেওে পচন্তা়ে  ুপেে েো ক্ষ্ীর্। 
  
এে দীেদ মু ূেদ ওক়েেপে  ুপেে পদকে স্টচক়ে স্টেকে প কেে েেকেন, স্টোমাে পে মকন 
পচন্তা  কে এেব চুকে স্টেকে েী েেকব? 
  
– াপন না। আপম পেছু োবকে প্ােপছ না,  াপন না পে েেব। 
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ওক়েেপে আকস্ত বেকেন, পচন্তাে পেছু স্টনই। আপম স্টোমা়ে এেটা েুকযাে পদক়ে স্টদখকে 
চাই, েুপম যা বেকে পেে স্টেইোকব আনন্দ স্টপ্কে প্াে পেনা, স্টেইেব প পনষ স্টেকে। 
  
 ুপেে পদকে অনুেন্ধানী দৃপিকে স্টচক়ে েইকেন ওক়েেপে। বেকেন, আমাে ছ-বছকেে 
পববাপ ে  ীবকন আপম োেবাো বা মমো পেছুই প্াইপন। পেনবছে আকে অন্ধ  ক়ে 
যাবাে প্ে আমাে  ীবন পনোনন্দ  ক়ে ওকে। এখন যখন স্টচাখ পেকে স্টপ্ক়েপছ, আপম 
এখন নেুনোকব  ীবন শুরু েেকে চাই। স্টোমােই মে এে নকে আমাে দেোে। 
নােীবপ দে  ীবন োপটক়ে আপম ক্লান্ত। েুপম খুবই েুন্দে। আপম পে বেকে চাইপছ আশা 
েপে বুকঝকছা? 
  
 ুপে স্টযন পনক ে োনকেই পবশ্বাে েেকে প্ােকছ না। ওে মুখ েকিে ঝেকে োে  ক়ে 
উেে। 
  
উপন বকে চেকেন, আপম পিেী়েবাে আে পবক়ে েেকে চাই না েকব স্টোমাকে আপম 
পনোপ্িা, এেটা বাপ়ে, বছকে  া াে প্াউন্ড পদকে প্াপে। স্টোমাকে খুব এেটা জ্বাোেন 
আপম েেব না, েকব আমো  ়েে েুখীই  কব। 
  
এখন  ুপে বুঝে উপন পে স্টবাঝাকে চাইকছন। বছকে  া াে প্াউন্ড আে বাপ়ে পদক়ে উপন 
ওে মুখবন্ধ োখাে স্টচিা েেকছন, আে োেই দাম পদক়ে উপন পনপশ্চে  কে চাইকছন যাকে 
 ুপে োরুকে বকে না স্টদ়ে উপন স্টদখকে প্ান। 
  
ো  ুপে বুঝে। ওে মকন স্টো এই োমনাই পছে, স্বকপ্নও োকব পন ওে প্রেযাশা পূ্র্দ 
 কব। উকি নাে ব ে স্টচকপ্ োখকে ওকে েীপেমে স্টচিা েেকে  ে। 
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উপন বকে চেকেন, স্টেকব স্টদখ  ুপে। আপম আমাে মকনাোব স্টোমাকে  ানাোম। েম়ে 
 াকে আকছ প্রচুে। আমাকদে অনযানয ো  আকে েেকে  কব। স্টোমাকে স্টদখাে প্ে 
স্টেকেই আপম এ েোই োবপছ। 
  
 ুপে োবে এ উপন পমকেয বেকছন। োকে আমাে পে? উপন চান স্টো আপম চুপ্ েকে 
োেকবা। উপন দাম স্টদকবন োে। 
  
 াপন না পে বেব… ুপে পে স্টযন বেকে যাপেে, ওক়েেপে ওকে  াে স্টনক়ে োপমক়ে 
পদক়ে বেকেন, 
  
েকব এখন বেকে  কব না। স্টেকব স্টদখ। েব চুকেবুকে স্টেকে আপম স্টোমাে েকে েো 
বেব। 
  
েে স্টেকে স্টবকোকে স্টপ্কে  ুপে স্টযন বাুঁচে। 
  
. 
  
ওক়েেপেে প্রস্তাকবে প্রেম চমে স্টেকট যাবাে প্ে  ুপেে োকছ আে েবই স্টেৌর্  ক়ে 
স্টেে। অপ্রীপেেে দুঃস্বকপ্নে পেওে প্রেে ওে মকনে েো়ে চাপ্া প্ক়ে স্টেে। 
  
ওক়েেপে চান ও োে েপক্ষ্ো  ক়ে োকে।  ুপে ওুঁে শকেদ ো ী। নীেব োোে প্পেবকেদ 
ও প্াকব পনোপ্িা, পনক ে ফ্লযাট,  া াে প্াউন্ড, বছকে স্টপ্াশাে। ওক়েেপে পে অোধ 
ধনী নন? উপন স্টো পবপশ্র স্টমাটা বুক়োগুকোে মে নন। উপন চমৎোে স্টোে। উপন প্রেম 
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স্টেকে  ুপেে প্রপে আেৃি  ক়েকছন। োে মাে আকে এেটা েম্ভাে োইকব্রেীকে  ুপে 
ো  েেপছে, আে এখন পনক ে বাপ়ে, বছকে  া াে প্াউন্ড প্াকব। 
  
 োৎ োনশ েণ্টা বাপ ক়ে ওে পদবাস্বপ্ন েে েেে। 
  
োনকশে েকে স্টযকে স্টযকে  ুপে োবে, আে স্টবপশপদন স্টনই, েখন আমােই এেটা 
চােোনী োেকব। 
  
— োনশ পবষ স্টম াক , োটাোটা েো়ে বেে, োকনে  ে েে।  াপেে মে দুো়ে 
েকে আও়ো  স্টোে না। আমাে মাো স্টেকট যাকে। 
  
 ুপে পেছু না বকে বােরুকম পেক়ে টকব  ে েেে না। স্টশাবাে েকে একে স্টদখে োনশ 
প্া়েচাপে েেকছ। 
  
োনশ েযাচ েকে উেে, এই  প্তা েুকোকেই েুপম চকে যাকব। আপম স্টোন েো শুনকে 
চাই না। 
  
 ুপে ওে নেুন  ীবন শুরুে আকে এখাকনই োেকে চা়ে–এই স্টেকব স্ট কে স্টেেপছে। 
  
– যাুঁ, মযািাম, ও এমন খুশী  ক়ে েোটা বেে স্টয কু্ষ্ি োনশ পবিক়ে ওে মুকখে পদকে 
োোে। 
  
–যপদ স্টোন বজ্জাপে েোে স্টচিা েে স্টো প্াকব। এখন স্টবকোও আমাে োমকন স্টেকে। 
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পেছুক্ষ্র্ প্ে োনশ স্টবপেক়ে স্টযকে ও স্বপস্তে পনশ্বাে স্টেেে। োউকঞ্জ পেক়ে এেটা 
ইপ কচ়োকে বকে োে  প়্েকে োেে। 
  
ও পনক ই পনক কে স্টশানাে, পেছুপদন বাকদ এটাই  কব স্টোমাে স্বাোপবে রুপটন। এখন 
স্টেকে অকেযে েো যাে। 
  
পেছুক্ষ্কর্ে মকধয ও অপস্থে  ক়ে এেখানা উপ্নযাে প়্োে স্টচিা েেে, োে োেে না, 
স্টেপিও খুকেও যুকদ্ধে বা না শুকন পবেপিকে বন্ধ েকে পদে। 
  
োুঁো বাপ়েটা স্টযন ওে বুকে স্টচকপ্ বেকে োেে। 
  
পনক কে েেো পদক়ে স্টবাঝাে, যখন পনক ে বাপ়ে  কব, েখন অনযেেম োেকব। েন্টাে 
প্ে েণ্টা আপম স্টপ্াশাে প্েব, ছা়েব আে ো ব। 
  
দুপু্কেে মকধয পেছু এেটা েেকে  কব বকে ও রুকপ্াে প পনষগুকো োে েেকে বেে। 
  
 আশ্চযদ, পে ো়োোপ়ে েম়ে স্টেকট স্টেে। 
  
 পনক কে ধমে পদে, এেেম চােোর্ী েুেে অেযাে আমা়ে ছা়েকে  কব। পবপশ! 
  
প্াুঁচটাে ে-পমপনট বাকদ োনশ পেকে একো। ওুঁে অপস্থে চোকেো়ে  ুপে স্টটে স্টপ্ে 
োনকশে পবেপি ধকে যাপেে। 
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 ুপে োবে, আমাে েপবষযৎনীপেে পবকোধী এই অেদ ীন চােপে আপম চাই না। টাো 
োেকে আপম বো  পেকনমা স্টদকখ, নাকচে আেকে পেক়ে, োন শুকন েম়ে োপটক়ে পদকে 
প্ােব। পেন্তু োনশ এই টাোে প্াুঁ া়ে বকে পে েেকব ো স্টেকব প্া়ে না, আপমও পে 
এই অবস্থা়ে প়্েকব। 
  
 ুপে োবকে োেকো, পমঃ ওক়েেপে ওুঁে স্টচাকখে দৃপি পনক়ে স্টেন োন েকে চকেকছন 
উপন অন্ধ?  ুপেে পবশ্বাে  ়ে না ওুঁে োেখানাে োক ে েকে স্টোন স্টযাে আকছ। 
  
 োৎ ওে স্টখ়োে  ে োনশ স্টটপেকোকন স্টবনটকনে েকে েো বেকছ।  ুপে দে া়ে োন 
প্ােে। 
  
প্পেষ্কাে শুনকে প্াকে োনকশে েো, োে োকে প্ােপছ না িাপেদিং।  াও়োকিদে েকে 
এেপেকট স্টেই  েনয পিনাকে স্টযকে  কে। ইকে  কে স্টচুঁচাকে। েুপম টাো প়্েোে 
বযাপ্ােটা গুপছক়ে পনকেই আপম পিকোেদ েেকবা। যাক াে পেছু েে। 
  
–েুপম স্টো শুধু আমাে টাোকেই পদন োটাকে চাও। োই না? আমাকে স্টদখকে  কব না। 
েুপম পনক  চেবাে মকো টাো স্টযাো়ে েে স্টোনা। স্টযাো়ে েেকেই আপম স্টোমা়ে পবক়ে 
েকে স্টেেব। 
  
আবাে পেছুটা স্টেকম োনশ বেে, েেবান, আপম দে াটা খুকে স্টেকখপছ। স্টেই ছুুঁপ়েটা 
স্টবাধ ়ে েব শুনে। 
  
 ুপে ো়োোপ়ে োন্নােকেে দে া বন্ধ েেকো। 
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 প্কে  ুপে ওক়েেপেে স্টঢাোে আও়ো  স্টপ্ে।  ুপে ওুঁে োকছ স্টেে। 
  
ওক়েেপে ওে পদকে না োপেক়ে এমন োব স্টদখাকেন স্টযন উপন অন্ধ। ওক়েেপে বেে, 
 ুপে পেে আকছ েব। পু্পেশ বেকছ স্টযন পেছুই  ়েপন এইোকব েুপম এপেক়ে যাও। োে 
ওকদে েকে স্টদখা েকে  াপনক়ে দাও আেমােী পেোকব স্টখাকে। 
  
প্কেট স্টেকে এেটা োে  স্টবে েকে ওকে পদক়ে বেকেন, এটা নেে েকে নাও। একে 
েব বুপঝক়ে স্টদও়ো আকছ। ওকদে যাকে স্টোন েকন্দ  না  ়ে স্টেইোকব েুপম ওকদে 
স্টেকে স্ট কন নাও েখন ওো োে চুপে েেকে আেকব। পু্পেশ ওকদে  াকেনাকে ধেকব 
আে স্টোমাে স্টোন ে়ে স্টনই। 
  
–আো! 
  
 ুপে ওকদে দু কনে েপবষযৎ েম্পকেদ  ানাে আশা়ে দাুঁপ়েক়ে েইে। 
  
ওকে দাুঁপ়েক়ে োেকে স্টদকখ ওক়েেপে বেে, পে ে়ে েেকছ? প্ােকব স্টো? 
  
– যাুঁ প্ােকবা। 
  
ওক়েেপে বেে, পমকেে ওক়েেপেকে চুপেে েো পেছু স্টবাে না। উপন স্টযন স্টোনোকব 
 ানকে না প্াকেন। 
  
 ুপে মকন মকন স্টখকপ্ পেক়ে োবে, চুকো়ে যাে চুপে। মুকখ বেে, বেকবা না। 
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–পেে আকছ। আমো দু কন েো বেপছ এটা প্রোশ না  ও়োই োকো। স্টবপশপদন 
এোকব োবধাকন চেকে  কব না আমাকদে। 
  
 ুপে বেে, পমকেে ওক়েেপে আমাকে  প্তা েুকোকেই চকে স্টযকে বকেকছন। োে আকেই 
পে েব  ক়ে যাকব? 
  
–স্টেবকে যপদ শুক্রবাে োকেে েো়ে ো ীেোকে প্াে েকব  কব। আমো স্টেপদন 
বাইকে। োেব। 
  
 ুপে োবে, এই  েোো চুপে ছা়ো পে আমাে েো এেটুও োবকবন না? 
  
–আপম স্টো ওকদে ো ী েোব। পেন্তু আমাে পে  কব? এখান স্টেকে স্টেকে স্টো আমাে 
োোে  া়েো চাই। 
  
উপন অধীে  ক়ে  াে না়েকেন। 
  
–স্টে পেে  ক়ে যাকব  ুপে। েুপম এখন প্াোও স্টেমন। উপন  ােকেন। 
  
 ুপে বেে, পেন্তু আমাকদে  াকে স্টয স্টবপশ েম়ে স্টনই। আপ্পন আমাকে এেটা ফ্লযাট 
স্টদকবন বকেপছকেন?  ুপে োবে, উপনযপদ এেব পচন্তা না েকে োকেন, েকব বাধয েেব 
এই পচন্তা েেকে। 
  
পনশ্চ়ে। স্টোমাে ফ্লযাট  কব। আমাকদে স্টদখকে  কব োই না? 
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এেটু োবকেন ওক়েেপে। বেকেন, বৃ স্পপেবাে পবকেকে এেবাে আমাে েকে স্টদখা 
েেকে প্ােকব? স্টদখব পে েো যা়ে। এখন প্াোও  ুপে। আবাে স্টবরুবাে আকে আমাে 
ো  আকছ। 
  
 ুপে ওুঁে অপনো আুঁচ েেকে স্টপ্কেকছ। পেন্তু েেবােও স্টো পেছু স্টনই। োও পেছুক্ষ্কর্ে 
 কনযও স্টো ওে েো োবকে বাধয েকেকছ। 
  
–পেে আকছ  াও়োিদ…পনশ্বাে আটকে, োে  ক়ে ও বেে, আ…আপম স্টোমাকে  াও়োিদ 
বেকে প্াপে স্টো? 
  
–ওক়েেপেে মুখ আ়েি, েপেন  ক়ে স্টেে। 
  
 রুক্ষ্ েো়ে বেকেন, যা ইকে োই স্টিে আমা়ে। এখন যাও। 
  
দে াে োকছ পেক়ে  ুপে েুকে ওে পদকে োোে। 
  
ওে পনশ্চে শেীকে এেটা মা়ুে ও পশো স্টছুঁ়ো টানটান উকি না। মকন  ়ে স্টোেটা স্টোন 
স্টবামা পবকস্ফােকর্ে  কনয সেেী  ক়ে বকে আকছ। 
  
. 
  
বুধবাে। 
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েোেটা স্টযন োটকে চাইপছে না। োনশ ওক়েেপেে েকে োকে পিনাকে স্টযকে চা়ে পন, 
স্টম াক ে ঝাে স্টঝক়েকছ  ুপেে ওপ্ে। 
  
োনকশে োকেে েকে  ুপেে মকন  ক়েকছ আ  পমকেে স্টেকঞ্চে োমকন ওকে দাুঁ়োকে 
 কব, মকন  কেই ওে পপ্কে চমকে স্টেকছ। পনক কে অেুস্থ মকন  ক়েকছ। 
  
োনশ োকঞ্চ স্টবপেক়ে স্টযকে স্টটপেকোন বা কো। 
  
 যাপে স্টোন েেকছ। 
  
 ুপে। েপববাে স্টেকে স্টোমা়ে ধোে স্টচিা েেপছ। যেবাে স্টোন েকেপছ ঐ ওক়েেপেে 
বউটা ধকেকছ। স্টোমাে েো স্টেকব স্টেকব আমাে মাো খাোপ্  কে চকেকছ। পেও স্টোমা়ে 
পে েকেপছে? 
  
 ুপেে োো শেীে োকে জ্বকে উেে। 
  
–স্টোমাে েকে স্টোন েো বেকে চাই না। েীরু স্টোোোে। েুপম ঐ শুক়োকেে 
বাচ্চাটাকে আমাকে মােকে প্াপেক়েপছকে? আপম স্টোমাকে স্টেন্না েপে। মুখ স্টদখকে চাই 
না স্টোমাে, বকে পেপেোেটা দুম েকে স্টেকখ পদে। 
  
আবাে স্টোন স্টবক  উকে, স্টবক  স্টবক  স্টেকম স্টেে। 
  
প্রেম স্টদখা  বাে প্ে  ুপে  যাপেকে এেটু োেকবকেপছে। এখন ওক়েেপেকে স্টপ্ক়ে ওে 
পদকে পেকেও োোকব না  ুপে। 
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োমকনে দে া়ে েণ্টা বা কে ও পেক়ে খুকে পদে। পিকটেপটে ইনেকপ্েটাে িেন। 
  
–আেটােনুন, িেকনে রুক্ষ্ েো। িেন টুপপ্ ছুুঁক়ে বেে, আপম স্টোমাে েকে েো 
বেকে  চাই। 
  
 ুপে িেনকে স্টদখকব বকে আশা েকেপন। ও েকে দাুঁ়োকো, িেন ঢুেে। 
  
চাপেপদকে োপেক়ে িেন বেে, পব্র  োকেে প্ে স্টবশ মুখবদে, পে বে? েুপম স্টো 
এখাকন উকেকছ, োই না? 
  
– যাুঁ।  ুপেে েো ক্ষ্ীর্। 
  
 –স্টদখোম ম াোর্ী স্টবকোকেন। এখন পেছুক্ষ্র্ স্টো আেকছন না, োই না? 
  
–আেকবন না এখন। 
  
–পেে আকছ। চে েো বো যাে। 
  
ওকে োউকঞ্জ পনক়ে একো  ুপে। চাপেপদকে স্টচক়ে িেন বেে, চমৎোে। এেপট োক ে 
প পনষও স্টনই। স্টবশ স্টবশ, েেকেে োপেয েমান  ়ে না। বে েুপম। 
  
 ুপে বেে। ওে প্া োুঁপ্কছ। 
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পমঃ ওক়েেপে চান না ওুঁে স্ত্রী এেব েো  ানুে। মকন েকেন মপ ো নােদাে  ক়ে 
প়্েকবন। স্টদকখ েে মকন  ়ে না মপ ো নােদাে টাইকপ্ে। োই পে? 
  
না 
  
িেন মাো স্টনক়ে বেকেন, স্বামীো  কে আ ব স্টোে। নাপে উপন োবকছন মপ ো 
স্টোমা়ে স্টছচকবন। 
  
 ুপে চমকে উকে বেে, আপম বুঝকে প্ােপছ না, আপ্পন পে বেকছন। 
  
যােকে। এখন স্টশানা যাে েব। পমঃ ওক়েেপে স্টোমাে েো আমাকদে েব বকেকছন। েবু 
োবোম স্টোমাে মুখ স্টেকে েোেপে স্টশানা যাে।  যাপে স্টেকবে েকে স্টদাপিটা ো কে 
 োৎ  ে, োই না? েখন যখন প কেে েকেপছোম, েুপম স্টো ওকে পচনকেই প্ােকে 
না। 
  
 ুপে আবাে মুকখে ো প্ােটাে। 
  
–আপ্নাে েকে…োেপ্কে…ওে েকে আমাে…। 
  
–োই বুপঝ? স্টবশ স্টবশ। আপম স্টোমা়ে ওে েো বকে োবধান েকে পদক়েপছোম। পে 
পদই পন? যাে ওক়েেপেকে েব পেছু বকে েুবুপদ্ধে প্পেচ়ে পদক়েকছ। আকে বা প্কে, 
ওকদে আমো ধেোমই, স্টোমাকেও ধেোম। 
  
 ুপে চুপ্ েকে েব শুনে। বুঝে পে বাুঁচান টা না স্টবুঁকচকছ। 
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িেন বেে, স্টেকবে েকে স্টোমাে স্টদাপস্ত  বাে প্ে স্টেকে েব েো, স্টোন পেছু না 
েুপেক়ে বকে যাও। 
  
 ুপেে স্টোে অপনো োেকেও, ও ওক়েেপেকে যা যা বকেপছে িেনকে োে েবই 
বেে। 
  
িেন শুনকে শুনকে স্টোন বাধা পদে না, েমাকন ওকে েক্ষ্য েকে স্টযকে োেে। 
  
পেওে েো বেকে িেন এেটু নেম  ে। িেন স্ট কে বেে, পেও ব়ে োে স্টছকে। 
দুবছে আকে এেটা স্টমক়েে মাো োটাবাে  কনয ওে ছমাে স্ট ে  ়ে। আে এেটা 
স্টমক়েকে পেপে়েে স্টছাুঁ়োে মামো়ে ওকে ধকেপছোম, পেন্তু স্টমক়েটা স্টবাো ওকে েনাি 
েেকে ে়ে স্টপ্ে। যাই স্ট াে, েুপম েেেদ স্টেকো, আমো ওে ওপ্ে ন ে োখকব। 
  
 ুপে েক়ে স্টেুঁকপ্ উেে। 
  
িেন বেে, পমকেে স্টেকঞ্চে ওপ্কেও আমো ন ে স্টেকখপছ। স্টিাকমপেে এক িী 
চাোবাে েকে ও ব়েকোেকদে স্টেেকেে খবে স্ট কন যা়ে। েকব এই প্রেম স্টদখপছ বুপ়ে 
স্টখাপ ়োে পেট েেকো। খুব েেেদ স্টেকো, এেপট চাকেও েুে স্টোে না। ওকদে েকে 
োকে স্টদখা  কব? 
  
 ুপে ো়ে না়েকো। 
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স্টোমাকে ে়ে স্টদখাকে চাইপছনা, পেন্তু যপদ ওো আুঁচ েেকে প্াকে েুপম ওকদে ধপেক়ে 
পদকো, েকব ওো স্টব া়ে শ়েোনী েেকব। 
  
আপম  াপন। 
  
চে স্টদপখ, আেমােীটা েুপম খুেকে প্াে পেনা পে ােদাে পদক়ে স্টদখাও। ওো চাইকব, 
আেমােী স্টখাোে েম়ে, েুপম ওকদে েকে োকো। 
  
 ুপে ওকে োনকশে েকে পনক়ে স্টেে। 
  
 স্টদকখশুকন িেন বেে, ওক়েেপেে েকে ওে স্ত্রীে েম্পেদ স্টেমন? 
  
 ুপে েেেদ  ে,  ুপে োবে, ওে স্টোন মেেব আকছ নাপে? 
  
 বেে, স্টবাধ ়ে পেেই আকছ। আপ্পন ওুঁকেই প কেে েেকবন। 
  
িেন পনক ে নাকে স্টটাো মােে। শুেকনা স্ট কে বেে, মকন  ়ে না আমা়ে বেকবন। 
আেমােীটা স্টোো়ে? 
  
 ুপে স্টদখাকো। 
  
–স্টদপখ, েুপম স্টখাে ওটা। অযাোমদ বন্ধ েকে পদকে েুকো না। আপম পমকছ স্টোে ন পনক়ে 
হু়েমুপ়েক়ে উপ্পস্থে  কে চাই না। 
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 ুপে অযাোমদ বন্ধ েেে। বােরুকম পেক়ে স্টেখানোে েুইচ বন্ধ েেে। িা়োে ও 
প্ক়েন্টাে স্টদও়োকেে স্টযখাকন আকছ স্টে  া়েোটা খুুঁক  স্টপ্কে ওে স্টদেী ে। প্ক়েন্টাকেে 
োটা পেননম্বকে পেট েকে চাপব পটকপ্ ও প্রেকম দে াটা খুেে। 
  
োে, োেপ্ে? 
  
 ুপে েুইচ পটকপ্ ইস্পাকেে দে া খুেে। েকটা ইকেেপেে স্টেকে স্টয আকো প্ক়ে স্টেটা 
স্টনোে, েকে দাুঁ়োে। 
  
–এমপন েকে খুেকে  ়ে  ুপে বেে। িেন োেগুকো স্টদকখ পশস্ পদে। 
  
 –োে! স্টবাঝা স্টেে েব। এবাে বন্ধ েে। 
  
  ুপে আেমােী বন্ধ েকে েুইচ পটকপ্ পদে। িেন বেে, আমো  ানকে চাই েখন ওো 
আেকছ। যপদ োবধাকন োে, ো কে স্টোন ে়ে স্টনই। পেওে ওপ্ে ন ে স্টেকখা। ওটা 
 কে মূপেদমান পবপ্দ। 
  
 াপন। 
  
িেন ওকে োে েকে েক্ষ্য েেকে েেকে প কেে েেে, এেকবে প্ে পে েেকব, 
আবাে স্টোোও ঝাকমো প্াোকব? 
  
 ুপে আ়েি  ক়ে স্টেে। োণ্ডা েো়ে বেে, না। 
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–োে। িেকনে নীে স্টচাখ দুকটা পেকেে েন্ধাকন স্টযন েুেকছ, িেন প কেে েেে, পমঃ 
ওক়েেপে পে স্টোমাে স্টোন বযবস্থা েকে স্টদকবন? ওুঁে স্টোমাে বযাপ্াকে স্টবশ আগ্র  আকছ 
স্টদখপছ। 
  
—  াপন না। আমাকে োবকে  কব। আশা েপে আবাে চােেী প্াব। 
  
–স্টে বেিং োে। এ–প্যদন্ত েুপম বুপদ্ধে প্পেচ়ে দাওপন বেিং পশক্ষ্া  ক়েকছ স্টোমাে। প্কেে 
বাে  ়েে স্টোন ধনী স্টোে এোকব স্টোমা়ে ো াযয েেকবন না, োই োমকে চেকে 
বেপছ। 
  
দে া খুকে িেন স্টবপেক়ে স্টেে। 
  
. 
  
পমকেে স্টেঞ্চ অপস্থেোকব েপ়েে পদকে োপেক়ে বেকেন, স্টয স্টোন মু ূকেদ ওই ছুুঁপ়ে একে 
প়্েকব। পেওে ন কে আকছ, েণ্ডকোে পেছু  কব না মকন  ়ে। 
  
 যাপে স্টেব উপিগ্ন  কেও ে   ও স্বাোপবে বযব াে েোে স্টচিা েেকছ। 
  
 যাপে বেে, পেওকে দকে স্টনবাে  কনয এেপদন েুপম প্াকব। ওকে আপম প্ছন্দ েপে না। 
  
স্টেন? পে  ক়েকছ? েুপম েব েম়ে ওে েো বে। স্টোমাে ে ে াপন শুনকে শুনকে 
আপম পবেি  ক়ে স্টেপছ। 
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 যাপে বেে, ওকে পবশ্বাে েো চকে না। ও পবপ্জ্জনে। ইুঁদুকেে স্বোব, স্টোর্োো 
েেকেই োম়োকব। 
  
–স্টোর্োো েেকব স্টে? ও স্টব া়ে চাোে। 
  
  যাপে স্ট কে বেে, পেও চাোে? আমা়ে  াপেও না। ওে মাো়ে প্ােে স্টপ্াো আকছ। শুধু 
মাে খমই  াকন। এেপদন ও পেে খুকনে দাক়ে ধো প়্েকব। আপম ওে েকে োেকে 
চাই না। 
  
–পমকেে স্টেঞ্চ স্টেকে বেকেন, েুপম বুপ়েকদে মে েো বেকছ। পেও পেেই আকছ। 
  
 যাপে বেে, ও এেটা স্টমক়েে মাো োপটক়ে স্ট ে স্টখকটকছ। পু্পেকেে োকছ ওে আঙুকেে 
ছাপ্ আকছ। এেটা েুে েকে পু্পেকেে প্যাদাপন স্টখকে ও প্যাে প্যাে েেকব। েুপম আপম 
েখন পে েেব? 
  
আপম ওে েো োবপছ না। আপম ঐ  েযান্ড স্টমক়েটাে েো োবপছ। ন কে না োখকে ও 
মুখ  াোকব। 
  
 াপে মুখ েষকো, এপেক়ে বেকো। 
  
-এেপ্ে আপম আকমপেো স্টেকট প়্েপছ। শ ে খুব েেম  ক়ে স্টেকছ। এখাকন েব োণ্ডা 
 কে স্টদখা যাকব। 
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পমকেে স্টেঞ্চ ধাোকো েো়ে বেে, বযাপ্ােটা পে? ে়ে স্টপ্ক়ে স্টেকে না পে? না োে 
স্টছকে  ক়ে যাে? 
  
 যাপে স্টখাোখুপেই বেে, অবাে  কো স্টেন? এেপদন যা  পমক়েপছ োেই চাপেক়েপছ। 
আে এ োক ও োেই প্াকবা। যপেন প্াপে েুপেদ েকে স্টমৌ  েকে স্টনব। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ ওকে মকন েপেক়ে পদকেন, ো  এখকনা  াপেে  ়েপন। 
  
অপেকেে দে া খুকে স্টেে, িানা ঢুেে। 
  
িানা ওে প্ােো আঙুে  যাপেে চুকে বুপেক়ে বেে, স্টমক়েটা এখকনা স্টো এে না। পে 
 যাপে আমা়ে মকন আকছ স্টো? 
  
 যাপে মাো ঝাুঁপেক়ে েপেক়ে পনক়ে বেে, ছা়ে ও েব। প্কেট স্টেকে পচরুর্ী বাে েকে চুে 
আুঁচক়ে পনে ও। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ িানাে পদকে োপেক়ে বেে, এই ো টাে প্ে  যাপে এেব স্টছক়ে পদকে, 
ও আকমপেো স্টযকে চাইকছ। 
  
িানা বেে, আপমও স্টোমাে েকে যাব  যাপে। োই না  যাপে? 
  
িানাে পদকে স্টচক়ে ধূকেদে  াপে  ােে  যাপে। 
  
োেপ্ে  যাপে বেে,  কে প্াকে, েকব আপম এখকনা মনপস্থে েপে পন। 
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বাইকেে দে া়ে স্টে েোোে েেে। 
  
একেকছ, িানা বেে, আপম যাপে। 
  
 ুপে অন্ধোে প্যাকেক  দাুঁপ়েক়ে। 
  
–এে, িানা, বেে, স্টদপে েকে স্টেে পন? 
  
েকেপছ পে?  ুপে োটাোটা েো়ে বেে, আপম  াপন না।  ুপেে েো শুপেক়ে স্টেকছ, বুে 
ধ়োে ধ়োে েেকছ, েবু পনক কে শােকন স্টেকখকছ। 
  
–এই স্টয ম়েনা! এেটা পবদেুুঁকট েো শুকন  ুপে পপ্ছন পেকে োোে। 
  
অন্ধোে স্টেকে পেও স্টবপেক়ে এে। 
  
োো প্ে স্টোমাে স্টপ্ছকন েুেপছ, প্াকছ মে বদোও। পেওে মুকখে দুেদন্ধ  ুপেে মুকখ 
ঝাপ্টা মােে। 
  
িানাও পেওকে অপ্ছন্দ েকে। ও  ুপেকে বেে, স্টেেকে একো। 
  
 ুপে অপেকেে স্টেেকে এে। পেও  ুপেে প্া মাপ়েক়ে পদক়ে বেে, েুপম আমাকে দুঃস্বকপ্ন 
স্টদকখছ, আপম  েে েকে বেকে প্াপে। োম ছুপটক়ে পদক়েপছ স্টোমাে। 
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 যাপে ওে স্টচ়োে স্টছক়ে উকে দাুঁ়োে। 
  
মুখ বন্ধ েে বাুঁদে, স্টোমাকে স্টে েো বেকে বকেকছ? 
  
 পেও  যাপেে পদকে পবষাি স্টচাকখ স্টচক়ে পমকেে স্টেঞ্চকে বেে, এ মকেদেটাকে আমাকে 
োুঁটাকে বাের্ েকে দাও। পবেপি ধকে যাকে আমাে। 
  
 যাপে েীরু  াপে স্ট কে বেে, এই স্টয  ুপে। এে, আমাে োকছ বে। 
  
পেও  ােকো। 
  
–স্টবশ  ক়েকছ। এবাকে ম়েনাে স্টপ্ছকন োপে মাে। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ দু নকেই চুপ্ োেকে বেকেন।  ুপেে পদকে স্টচক়ে বেকেন, বে, 
আেমােীটা পে েকে স্টখাকে েুপম স্ট কন পনক়েছ? 
  
– যাুঁ।  ুপে বেে। 
  
পেও বেে, আপম োবপছেুম স্টোমা়ে পেকধ েেব ম়েনা। 
  
 যাপে উেকে যাপেে, পমকেে স্টেঞ্চ ওকে োপমক়ে পদক়ে বেকেন, 
  
–স্টবশ স্টবশ। বে, আমাকদে বে। 
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  ুপে  যাপেে োছ স্টেকে স্টচ়োে স্টটকন পনক়ে বেে। 
  
–আপম পেকখ একনপছ। প্ক়ে পনন।  ুপে বেে। 
  
 পেও োমকন ঝুুঁকে প়্েকো। 
  
–পেে  ়ে স্টযন। যপদ ো়েদা েোে স্টচিা েে, েকব প্স্তাকব। 
  
 যাপে  াকেে স্টচকটাে উকল্টা পপ্ে পদক়ে পেওে মুকখ মােে। পেও স্টচ়োে শুদ্ধ প়্েে। 
োকে। োোোপে েেকে েেকে ও এেটা স্টছাট অকটাকমপটে পপ্স্তে স্টবে েেে।  যাপে 
সেেীই পছে, োপে স্টমকে পেওে  াে স্টেকে পপ্স্তেটা স্টেকে েুপ়েক়ে স্টটপবকে োখে। 
  
পেওে পদকে জ্বেন্ত স্টচাকখ স্টচক়ে  যাপে বেে, স্টোমা়ে এেবাে োবধান েকে পদক়েপছ। 
বকেপছ যখন চুপ্ েে,  বান বন্ধ, েখন বন্ধ োেকব। আমাকে বনু্দে স্টদখাকব না, পেন 
প়্েোে স্টবুঁকট মান স্টোোোে? 
  
পেও আকস্ত আকস্ত উকে দাুঁপ়েক়ে  ানোে পনকচে স্টোোটা়ে পেক়ে বেে। 
  
 পমকেে স্টেঞ্চ পপ্স্তেটা েুকে পনক়ে বযাকে পু্েকেন। 
  
েেবাে স্টোমা়ে বকেপছ বনু্দে েকে োখকব না? োকে ঝেঝকে স্টচাকখ বেকেন,  যাপে পে 
বনু্দে স্টেকখকছ? 
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 যাপে জ্বেন্ত স্টচাকখ পেওে পদকে োপেক়ে বেে। না, আপম ওই িেকপ্াকেে বাচ্চা নই। 
আপম স্টোনপদন বনু্দে োপখ না, োখকবাও না। আমাে মে  আেুোকে  ক়ে যা়ে পন। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ েক দ উেকেন পেওকে, স্টোমাে েকে প্কে েো বেকবা। 
  
পেও ছাকেে পদকে স্টচক়ে স্টোুঁট ওল্টাকো। ওে স্টচাকখ েৃর্া জ্বেকছ। 
  
 ুপেে েক়ে, পবিক়ে, বনু্দে স্টদকখ  া়ে প ম  ক়ে স্টেকছ। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ বকেন, পেে আকছ, এবাে োক ে েো স্ট াে, স্টে োে টা স্টোো়ে? 
  
প্পেষ্কাে অক্ষ্কে স্টেখা এেটা োে   ুপে পমকেে স্টেকঞ্চে োমকন োখে। 
  
 পমকেে স্টেঞ্চ এবিং  যাপে োে টা প্ক়ে স্টদখকেন। 
  
–দুকটা অযাোমদ!  যাপে পশে পদক়ে উেকো। ওো স্টদখপছ েবেেকম োবধান  ক়েকছ। আপম 
আকেই স্টেকবপছ ওখাকন স্টোকটা ইকেেপেে স্টেে আকছ। পেে আকছ, আমো যা চাই, পেে 
োই। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ  ুপেে পদকে অনুেন্ধানী দৃপিকে চাইকেন। 
  
পেে বেছ ওটা খুেকে প্ােকব? 
  
 ুপে মাো না়েে। 
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 ুপে বেে, পমকেে ওক়েেপে ওুঁে এে বনু্ধকে খুকে স্টদখাপেকেন, আপম েকে েুপেক়ে 
স্টেকে েব স্টদকখপছ। 
  
–পেে আকছ, পমকেে স্টেঞ্চ োে টা নাপমক়ে োখকেন। এবাে আমো োক   াে পদকে 
প্াপে। আ  বুধবাে। এই  প্তাে স্টশষ নাোদ আপম েবপেছু স্টো়েক া়ে স্টশষ েেকে 
প্ােকবা। ওো শপনবাে পে েেকছ? পে  ান? 
  
 ুপে বেে, আপম শপনবাে ো  স্টছক়ে পদপে। পমকেে ওক়েেপে আমা়ে স্টনাপটশ 
পদক়েকছন। 
  
েেকে এমনপে পেও-ও ওে মুকখে পদকে োোে। 
  
–স্টেন? পমকেে স্টেঞ্চ রুক্ষ্ েো়ে  ানকে চাইকেন। 
  
উপন আমা়ে প্ছন্দ েকেন না। আমাে স্টোন স্টদাষ আকছ বকে উপন আমা়ে ছা়োকেন না। 
  
–আমো যখন ো   াপেে েেকবা ওখাকন স্টোমাকে োেকে  কব। একে েুপমও  প়েক়ে 
প্ক়েছ এখন। ো কে শুক্রবাকেই পেে েইে। পমকেে স্টেঞ্চ বেে। 
  
 ুপেে মকন  ে এেটু অপনো স্টদখাকনা বুপদ্ধে ো ই  কব। বেে, আমাকে আপ্নাো 
স্টে াই পদকেন না স্টেন? আপম স্টো আেমােী স্টেমন েকে স্টখাকে বকেপছ, আে পেছু 
েেকে প্ােকবা না। 
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এখন আমাে েোনুযা়েী চেকে  কব স্টোমা়ে। এ  াে স্টেকট স্টবকোবাে উপ্া়ে স্টনই 
স্টোমাে।  যাপে ওখান স্টেকে স্টবপেক়ে আোে আকে স্টোমাকে স্টবুঁকধ স্টেকখ আেকব। যেটা 
েম্ভব মাো োণ্ডা স্টেকখ চেকে আমো স্টোমা়ে স্টদখব, ওো স্টোমা়ে পেছু েেকে প্ােকব 
না। স্টোমাে োকেে আন্দা  প্াুঁচকশা প্াউন্ড েুপম প্াকব। প্পেশ স্ট ো েেকে বেকব, 
পেনকট স্টনাে োমকনে দে া পদক়ে ঢুকে স্টোমা়ে স্টবুঁকধ োকখ, েুপম শুধু ওকদে 
ওোেকোট আে মুখঢাো টুপপ্ ছা়ো আে পেছুই স্টদখাে েুকযাে প্াও পন। যা বেকব 
বাপনক়ে টাপনক়ে স্টবাে, েকব স্টশষপ্যদন্ত োই বকে স্টযও। েুপম স্টো েপচ খুপেপট নও! 
বুঝকে? 
  
 ুপে কু্ষ্ি স্বকে বেে,  যাুঁ। 
  
–স্টবশ। এবাে  যাপেে পদকে স্টচক়ে বেকেন, স্টোমাে ো   কে  ুপেে েকে এেক াট 
 ক়ে ো   াপেে েো। োেগুকো পনক়ে চােেকদে পেেকট ওগুকো েুকে স্টদও়ো। পেও 
পনচ স্টেকে ওগুকো নাপমক়ে স্টনকব। স্টপ্ছকনে েপেকে োপ়ে োেকব। 
  
এেটু স্টেকম আবাে বেকেন, বাপ়েে পনচেো স্টেকে েপে মাত্র এে-প্া োস্তা। োেগুকো 
পেেকট েুকে পদক়েই পেকে পেক়ে ে়েনাগুকো স্টনকব।  ুপেকে স্টবুঁকধ স্টেকে চােেকদে 
পেেকট পনকচ চকে যাকব। েম়েটা আমো প্কে পেে েকে স্টনব।  ুপেে পদকে েপেন 
দৃপিকে স্টচক়ে বেকেন, ওক়েেপেো শুক্রবাে স্টবকোকব বকে মকন  ়ে? 
  
 ুপে বেে, আপম শুকনপছ ঐপদন ওুঁো োকে বাইকে খাকবন, পেক়েটাকে যাকবন। 
  
–পেে আকছ।  যাপেে পদকে স্টচক়ে পমকেে স্টেঞ্চ বেকেন, শুক্রবাে েন্ধযা আটটা। 
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 যাপে মাো না়েে। মুকখ বেে, পেে আকছ। পেন্তু ওে স্টচাকখ এেটা অস্বপস্ত উুঁপে পদকে 
োেকো। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ প কেযে েেকেন, স্টোন প্রশ্ন আকছ? 
  
 যাপে বেে,  ুপেকে ওখাকন স্টেকে আোটা আমাে োে োেকছ না। পু্পেশ পেে বুঝকে 
প্ােকব স্টেেে স্টেকে স্টখাুঁ - খবে পনক়ে এো  েো  ক়েকছ। ও যপদ মাো পেে োখকে 
না প্াকে, যপদ ো ে  াপেক়ে স্টেকে, আমো স্টেুঁকে যাকবা। 
  
পেও  োৎ উকে বেে। 
  
বেে, ো ে  াোকব না। ো ে  কে স্টশষ প পনষ যা স্টখা়ো যাকব। পেও ওে েীক্ষ্ণ েো়ে 
স্টবেুকো সপ্শাপচে  াপে  ােকে োেে। 
  
 যাপে ওে পদকে জ্বেন্ত স্টচাকখ স্টচক়ে বেে, একে ম াে পে আকছ স্টে? 
  
–চুপ্ েে! পমকেে স্টেঞ্চ  যাপেে পদকে স্টচক়ে বেকেন, ও আ  ে়োনে বাুঁদোপম েেকছ। 
ওে েো়ে োন পদও না।  ুপে মাো পেে োখকে প্াকে পেনা স্টে ঝুুঁপে আমাকদে পনকেই 
 কব। আমো ওকে েকে পনক়ে একে, পু্পেশ ওে স্টখাুঁ  েেকে পেক়ে আমাকদে ধকে 
স্টেেকব। 
  
 যাপে অস্বপস্ত পনক়ে বেে, পেে আকছ।  ুপেে পদকে স্টচক়ে বেে, স্টোমাে পে মকন  ়ে 
 ুপে? স্টশষ অবপধ প্ােকব? 
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 ুপে স্টখুঁপেক়ে উেে, স্টপ্ছকন গুকো পদক়ে এে মকধয স্টটকন নাপমক়ে, এখন োেবাো 
স্টদখাকনা  কে? 
  
 যাপে োে  ক়ে স্টেে। বেে, স্টবশ োই যপদ বে। মুখ পেপেক়ে, আে পেছু আকছ পে? 
  
পমকেে স্টেঞ্চ বেকেন, খুুঁপটনাপট েব আ  আে শুক্রবাকেে মকধয বকে েক়ে স্টনব। ো কে 
ঐ পেে েইে, শুক্রবাে, েন্ধযা আটটা। 
  
আপম চপে ো কে।  যাপেকে স্টযকে স্টদকখ িানাও ওে েকে স্টযকে চাইে।  যাপে ওকে 
বেে, খুবই দুঃপখে। এেটা স্টোকেে েকে স্টদখা েেকে  কব। আো গুিনাইট। ও 
স্টবপেক়ে স্টেে। 
  
িানাকে এোকব অপ্দস্থ  কে স্টদকখ  ুপে মকন মকন খুশী  ে। ও অবশয এখন আে ঐ 
পচপটিং বা , গুণ্ডা  যাপেকে োেবাকে না। 
  
 ুপে উকে দাুঁপ়েক়ে প কেযে েেে, আপম এবাে স্টযকে প্াপে? 
  
 পমকেে স্টেঞ্চ মাো স্টনক়ে বেকেন,  ুপে োবধান! স্টোনেেম চাোপে েেকে স্টযও না। 
পেও ন ে স্টেকখকছ স্টোমাে ওপ্ে। 
  
 ুপে োকোে পদকে না োপেক়ে স্টবপেক়ে স্টেে। েক়েে েকে মকন এেটা  ক়েে উিাে। 
এখন শুধুই অকপ্ক্ষ্া েো ছা়ো উপ্া়ে স্টনই। দাপ়েত্ব এখন ওে ো়ে স্টেকে পু্পেকশে 
োক়ে চকে স্টেকছ। 
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পন দন োস্তা পদক়ে দ্রুেপ্কদ স্ট ুঁকট ও পনউ বন্ড স্ট্রীট স্টপ্কোে, বােদপে স্টস্কা়োকেে পদকে 
একোে। 
  
ে ো ছা়োে আ়োে স্টেকে  যাপে স্টবপেক়ে একে ওে েনুই ধকে প্াকশ প্াকশ চেকে 
োেকো।  ুপে  াে ছা়োকে স্টচিা েেকো। 
  
 যাপে বেে, স্টখকপ্ স্টযও না স্টোনা। আপম  াপন ঐ পেওটা স্টোমাে উপ্ে  ামো েকেকছ, 
পেন্তু আপম স্ট কনপছ অকনে প্কে, আে েখন আমাে পেছু েোেও পছে না। আমাে স্টোন 
স্টদাষ স্টনই। 
  
 ুপে  াে ছাপ়েক়ে েুকে দাুঁ়োে। বেে, চকে যাও আমাে োছ স্টেকে। আপম স্টোমাে েকে 
স্টোন েম্পেদ োখকে চাই না। 
  
 যাপে পবব্রে  ক়ে বেে, ওেেম স্টোে না  ুপে। স্টশান, এ বযাপ্ােটা চুকে স্টেকে আমো 
পবক়ে েকে আকমপেো চকে যাকবা। এ  ীবকন স্টেন্না ধকে স্টেকছ আমাে। এেটু  াকো। 
বে, আমাে েকে যাকব। 
  
 ুপে বেে, চকে যাও! স্টোমা়ে আপম স্টেন্না েপে। েুপম এেটা পচপটিংবা , আে পেছু নও। 
স্টপ্ছন পেকে ো়োোপ়ে  াুঁটকে োেকো। 
  
  যাপে ওকে  াপ্কট েুপেক়ে ধকে বেে, পে  ক়েকছ  ুপে? আপম েপেযই দুঃপখে। আপম 
 াপন আপমই স্টোমাকে এে মকধয  প়েক়েপছ পেন্তু স্টে ক্ষ্পে আপম পু্পষক়ে স্টদবই। 
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–আমাকে ছাক়ো। স্টোমাে মুখ স্টদখকে চাই না। 
  
–েুপম আকমপেো স্টযকে চাও না? আপম স্টোমা়ে দুপন়োে েব ম া েুকট একন স্টদব। এে 
স্টোনা, এেটা চুমু দাও। 
  
ও  াে বা়োকো।  যাপেে এই অেীম আত্মপবশ্বাকে ো স্টদবাে  কনয  ুপে ওে মুকখ চ়ে 
মােকো। আমাে স্টপ্ছন ছাক়ো। বুঝকে? স্টচুঁপচক়ে স্টপ্ছন পেকে  ুপে অন্ধোকে স্টদৌক়ে 
স্টেে। 
  
 যাপে স্তি  ক়ে মুকখ  াে পদক়ে দাুঁপ়েক়ে েইে। 
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লপ্োলডলল জোকটকলে ললবকে 
পপ্োপিপে স্ট াকটকেে েপবকে ওক়েেপেে েকে পমপেে  বাে প্ে স্টেকেই  ুপে খুব অস্বপস্ত 
স্টবাধ েেপছে। ওক়েেপেে েকে স্টদখা  বাে আকে অবপধ পবকেেটা ওে োেই 
স্টেকটপছে। ওে েবকচক়ে োে স্টপ্াশােটা প্কেপছে। পেও ওে পপ্ছু পনকে প্াকেপন, 
স্টে কনয মকন উকি না পছে। বাে স্টেকে স্টনকম মুখ েুপেক়ে টযাপিকে ওোে মকধযও 
উকি না পছে। পেন্তু ওক়েেপে অকন্ধে োন েেকছ  ুপে ো  ানে। আে স্টযোকব মানুষ 
ওক়েেপেে পদকে োোপেে, প্ে স্টছক়ে পদপেে ো াযয েেকে চাইপছে, োকে  ুপে 
স্টব া়ে েঙু্কপচে  ক়ে প়্েপছে। 
  
ওে মকন  পেে ঈশ্বে ে ো কু্রদ্ধ  ক়ে ওক়েেপেকে পশক্ষ্া স্টদবাে  কনয েপেযই অন্ধ 
েকে স্টদকবন। ওক়েেপেে প্কক্ষ্ এেেম আচের্ অনুপচে। 
  
টযাপিটা চেকে শুরু েেকে  ুপেে অস্বপস্তটা স্টটে স্টপ্ক়ে ওক়েেপে স্ট কে বেে, স্টবচাো 
 ুপে! েুপম পনশ্চ়ে পবব্রে স্টবাধ েেকছ। স্টেব না অকেযে  ক়ে যাকব। 
  
 ুপে স্টেকে পেক়ে বেে, পেন্তু এেেম আচের্ েোটা অনযা়ে  কে। 
  
ওক়েেপে ে ো শাপনে েো়ে বেে, অপেন়ে যখন েেকে  ়ে, েখন পনখুুঁে  ও়ো চাই। 
আমাকদে যপদ েম্পেদ োখকেই  ়ে, েকব আপম স্টযেেম, স্টেটাই স্টোমা়ে স্টমকন পনকে 
 কব। 
  
পিউে স্ট্রীকট একেট এক ন্ট োউোে অযান্ড পেবপিে অপেকেে োমকন টযাপি োমকো। 
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ওক়েেপে োে পে দেোে বেকে পমঃ োউোে চমপেে  ক়ে  ুপেে পদকে োোকেন। 
ওুঁে স্টচাকখে অপেবযপি স্টদকখ মকন  ে ও স্টেকে স্টেে। উপন বােদকে স্টস্কা়োে আে পেকো 
স্ট্রীকট দুকটা ফ্লযাকটে বর্দনা পদকেন। 
  
টযাপি পনক়ে ওো দুকটা  া়েোই স্টেে।  ুপেে পেকো স্ট্রাকটে ফ্লযাটটাই স্টবপশ োে োেে। 
স্টশাবাে েকে োঢ় নীে ছাকে রুকপ্াপে োো আুঁো। স্টোোপ্ী োুঁকচে আ়েনা পদক়ে 
এেপদকেে স্টদও়োকেে এ প্রান্ত স্টেকে ও প্রান্ত ঢাো। 
  
  ুপে উকিপ ে  ক়ে স্টছাটাছুপট েকে স্টশাবাে েে, বােরুমটা স্টদকখ ম াখুশী। ওক়েেপে 
ওকে স্টদখপছকেন। ওুঁে চাউপনকে পবদ্রূপ্ েুকট উেকো। 
  
 ুপে বেে, এটা চমৎোে। বােদকে স্টস্কা়োকেে ওই আপদযোকেে ফ্লযাকটে স্টচক়ে এটা 
অকনে োে। 
  
ওক়েেপে োুঁধ ঝাুঁপেক়ে বেকেন, েুপম খুশী  কেই  কো, পেন্তু আমাে মকন  ়ে এ 
 া়েোটা স্টখেে। খাোপ্ স্টমক়েমানুষকদে  া়েো। 
  
 ুপে োে  ক়ে পেক়ে স্টখুঁপেক়ে উেে, স্টে আপম  াপন না। এ  া়েোটা আমাে চাই। 
  
–স্টবশ, স্টোমাে যখন োে স্টেকেকছ ো কে এটাই নাও। 
  
– যাুঁ, আপম এটাই চাই। মকন মকন োবে, ওক়েেপেে যপদ  া়েোটা প্ছন্দ না  ়ে, পেপন 
না একেই  কো। 
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ওো যখন এক কন্টে অপেে স্টেকে স্টবরুে, ওক়েেপে ওে  াকে োমকনে দে াে চাপব 
পদকেন। 
  
চাপবটা পনক়ে ধনযবাদও পদে না  ুপে। ওে োে েখকনা প্ক়েপন। 
  
ওক়েেপে বেকেন, এখন স্টবাধ ়ে স্টোমা়ে পেছু স্টপ্াশাে পেকন পদকে  কব। এখন আে 
স্টোমাে  ীবন স্টেই পব্র  োকে,  যাপে স্টেব, েযাে মাকেদকট  প়েক়ে স্টনই। বুকঝছ? না 
স্টবাঝপন। 
  
োই  কব।  ুপে অপনো েকেও বেে। স্টেই পু্কোন দকেে োকোে েকে আে স্টোনপদন 
স্টদখা  কবনা োে।  ুপে স্টয পু্পেশকে েব বকে পদক়েকছ, আ  স্ট াে োে স্ট াে স্টে েো 
ছপ়েক়ে প়্েকবই। এেবাে  ানা াপন  ক়ে স্টেকে আে স্টেউ  ুপেকে প্ািা স্টদকব না। 
  
ওক়েেপে ওে  কনয  মোকো ন়ে েকব চমৎোে োটছাুঁকটে েব স্টপ্াশাে পেনকেন। স্টে 
স্টপ্াশাে প্ক়ে স্টদাোকনে আ়েনাে োমকন দাুঁপ়েক়ে  ুপে স্টদখে োকে স্টবশ অপে াে আে 
িাটদ স্টদখাকে। স্টদাোকনে স্টোেপট স্টবপেক়ে স্টযকে ওক়েেপে ওে পদকে মুগ্ধ স্টচাকখ চাইকে 
 ুপে খুশীকে ঝেমপেক়ে উেে। 
  
েকব যখন ওক়েেপে ওকে এেটা পমে স্টোট পেকন পদকেন, েখন ওে আনন্দ আে বাুঁধ 
মাকন না। েখপন  ুপে ওক়েেপেে েব েেম খুুঁেখুুঁেুপন ক্ষ্মা েকে পদে। 
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ওক়েেপে বেকেন, এখন আপম োেখানা়ে যাপে। আশা েপে স্টোমাে পবকেেটা োেই 
োটকব। 
  
 পমে স্টোটটা স্টপ্ক়ে  ুপে স্টব া়ে আনপন্দে। ও ওক়েেপেকে পেছু প্রপেদান পদকে চাইে। 
  
ওক়েেপেকে স্টচাকখে ইশাো়ে আমন্ত্রর্  াপনক়ে  ুপে বেে,  াও়োিদ, েুপম পে আমাে 
ফ্লযাকট পেেকে চাও? 
  
চমকে, অে   ও অস্বপস্তে  াপে স্ট কে, ওে  াকে আদে েকে ওক়েেপে বেে, এখন ন়ে 
 ুপে, আমাকে োক ে  া়েো়ে পেেকে  কব। 
  
ো়োোপ়ে ওক়েেপে এেটা টযাপি স্টিকে উকে বেে। টযাপি স্টছক়ে পদে।  ুপে স্টেপদকে 
স্টচক়ে দাুঁপ়েক়ে েইে। 
  
কু্রদ্ধ  ুপে োবে, নােউুঁচু, অ ঙ্কােী স্টোে স্টোোোে! পেে আকছ আমাকে না চাইকে 
আমাে বক়েই স্টেে। প্কে যপদ ওে ইকে  ়ে, আমাে ইকে  কব না। 
  
স্টয োদা স্টপ্াশাকেে পিকেটপটেপট প্েম সধকযদ ওকদে োো পবকেে অনুেের্ েকেকছ 
ওক়েেপেকে চকে স্টযকে স্টদকখ  াুঁপ্ স্টছক়ে বাুঁচে। োো পবকেেটা স্টব া়ে  ়েোপন স্টেকছ। 
এখন স্ট ি অপেকে পেক়ে পেকপ্াটদ পদকে  কব। 
  
 ুপেে স্টপ্ছন স্টপ্ছন স্টযকে স্টযকে ওে মকন  ে, এ আবাে পে নেুন স্টখো শুরু  ে। 
মকন  কে, ওক়েেপে ওকে নেুন বাো়ে েুেকছন?  ুপে ো়োোপ়ে  াুঁটপছে। ওে েুকিাে 
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প্া দুকটা স্টদখকে স্টদখকে ও োবে ওক়েেপেকেও স্টো স্টদাষ স্টদও়ো যা়ে না, অন্ধ  কে পে 
 কব মাে োে স্টপ্ক়েকছ। 
  
 ুপে স্টবাকঝপন ওকে স্টেউ অনুেের্ েেকছ। ও পপ্োপিপেে পদকে স্টযকে োেে। পু্কো 
েন্ধযাটা ওে োমকন। ওে এখন আনন্দ েেকে ইকে  কো। 
  
. 
  
পমকেে স্টেকঞ্চে অপেে স্টেকে স্টবপেক়ে  াকেদেুইন ক্লাকব একেকছ  যাপে স্টেব। এখন ওে 
এেটু মদ দেোে। চুপেে পবষ়ে েমস্ত খুুঁপটনাপট বযবস্থা স্টশষ  ে। 
  
পেুঁপ়ে পদক়ে ক্লাকবউেকে উেকে  যাপে োবে, শুধুই মকন  কে পবপ্দ  কব। যা এটাই 
স্টশষ, আে এো  অন্তেঃ পেছুোে েেকবা না। যকেি  ক়েকছ। 
  
োউকঞ্জ ঢুকে দাকো়োকনে পদকে স্টচক়ে মাো স্টনক়ে স্টো া বাকে ঢুকে স্টেে। োক়ে চােকট 
স্টবক  ে-পমপনট  ক়েকছ। দু ন স্টবশযা টুকে বকে হুইপস্ক খাকে। 
  
 যাপেকে স্টদকখ, স্টবশযা দুকটাে েকে েো বকে ক্লান্ত বােমযান খুপশকে পচেপমপেক়ে উেে। 
পেন্তু  যাপেে েো বোে স্টম া  স্টনই। ও িবে হুইপস্ক পনক়ে  ানোে ধাকেে এেটা 
স্টটপবকে এো একে েে। 
  
োোোে ধকে  যাপে  ুপেে েো স্টেকবকছ। োকে না েুমকে ওে শেীে খাোপ্  ়ে। 
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আোমীোে আমাকদে ো   াপেে  কব। োেপ্ে  ুপেে মন স্টেোবাে স্টচিা েেব। 
ওকে । যপদ এই োক  না  ়োোম, ো কে ওকে পনক়ে স্টোন ঝাকমোই  কো না। 
  
হুইপস্ককে চুমুে পদকে পদকে  যাপে পচন্তা েেকে োেে, পমকেে স্টেকঞ্চে প্কক্ষ্  ুপেকে 
ফ্লযাকট স্টেকখ এে বো খুব স্টো া। স্টেটা পেে  কব না। োে স্টচক়ে  ুপেকে পনক়ে আপম 
যপদ স্টোোও ো ঢাো পদক়ে োপে পেিংবা স্টদশ স্টছক়ে প্াোই দু কন, স্টেটাই পেে ো  
 কব। 
  
পেন্তু  ুপে পে আমাে েকে আেকে ো ী  কব? 
  
 োৎ ওে মকন প়্েে আ  পবকেেটা  ুপে যপদ ছুপট প্া়ে। পে েেকছ ও? ও পনশ্চ়ে 
ওক়েে একন্ড স্টোম়ো মুকখ স্টদাোন স্টদকখ স্টব়োকে। 
  
স্টদপখ, ওকে এেটু খুুঁক  স্টদপখ।  ়েকো বুপঝক়ে বেকে বুঝকব। 
  
 বােমযাকনে পদকে মাো স্টনক়ে পবদা়ে  াপনক়ে ও ক্লাব স্টেকে স্টবপেক়ে পপ্োপিপে স্টপ্ৌঁকছ 
প্ােদ স্টেকনে পদকে ধীকে ধীকে  াুঁটকে োেকো।  াইি প্ােদ অপে পেক়ে ও বােদকে 
স্ট াকটকেে োমকন পদক়ে স্টযকে স্টযকে ও  োৎ  ুপেকে স্টদখে,  ুপে চটপ্ট স্ট ুঁকট 
পপ্োপিপেে পদকে যাকে। 
  
একেই বকে োপেয।  ুপেকে স্টদখকে স্টপ্ক়ে  যাপেে বুকেে স্টেেেটা উকি না়ে েুকে 
েুকে উেকছ। 
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োপেে আকোে েকঙ্ককে োপ়েগুকো েপে েমাকেই ও োস্তা স্টপ্পেক়ে  ুপেে স্টপ্ছকন ছুটে। 
োদা স্টপ্াষাকেে পিকটেপটেটা  যাপেকে ওে স্টপ্ছকন আেকে স্টদকখ োবে এ আবাে 
স্টোকেকে এে, পে চা়ে? এেটু পপ্পছক়ে ও  যাপেকে এপেক়ে স্টযকে পদে। 
  
 যাপে েখন এেই বযস্ত, স্টয পিকটেপটেকে, ও স্টদখকেই স্টপ্েনা।  ুপে োস্তা স্টপ্কোকব 
বকে দাুঁপ়েক়ে আকছ, েখন  যাপে একে ওকে ধকে স্টেেে। 
  
টুপপ্ েুকে বেে,  যাকো আপম এেটু েো বেকে চাই। আমাকদে েযান বদকে স্টেকছ। 
  
 ুপে স্টেকে পেক়ে বেে, আপম েো বেকে চাই না, চকে যাও। 
  
 যাপে ওে  াে ধকে বেে, োক ে েো। স্টো়োেুদপম স্টোে না। স্টোকর্ই এেটা ক্লাব 
আকছ। ওখাকন বকে েো বেকে স্টেউ স্টদখকে প্াকব না। 
  
 ুপে ইেস্তেঃ েেকো। োবকো, েযান যপদ েপেযই বদে  ক়ে যা়ে, েকব ওক়েেপেকে ো 
 ানাকে  কব। 
  
–পেে আকছ। স্টেকেই বেে। পেক ন্ট স্ট্রীট ধকে ওো একোে। 
  
 ুপে োবে  যাপেে েকে স্টদখা  ক়ে ওে েকন্ধযটা মাপট  ে। স্টেকবপছে এেটা পেকনমা 
স্টদকখ প্ােদওক়েকে পেেকব। 
  
 াকেদেুইন ক্লাব এখন খাপে। ওো ঢুেে।  যাপে  ানকে চাইে  ুপে পে খাকব। 
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–পেছু না। স্টোমাে োছ স্টেকে পেছুই চাই না আপম।  ুপেে েিংপক্ষ্প্ত  বাব। 
  
  যাপে িবে হুইপস্কে অিদাে পদে। 
  
  ুপেে মুকখামুপখ বকেও প কেে েেে,  ুপে েুপম পনশ্চ়েই আমাে ওপ্ে এখকনা স্টেকে 
স্টনই? এ ঝাকমোে ো টা়ে  প়েক়ে প্ক়ে, এখন স্টো আে স্টপ্ছকে প্ােব না? 
  
 ুপে অধধযদ  কে উেে। 
  
বকেকছা োক ে েো বেকে চাও, পে বোে আকছ বে, আমাকে স্টযকে  কব। 
  
  যাপে এেক্ষ্কর্  ুপেে শীেে চা পন, অকচনা চা পন োে েকে স্টদখে। স্টদকখ  যাপে বুঝে 
 ুপে আে ওকে োেবাকে না। ও স্টেমন চুপ্কে স্টেে। 
  
 ধীকে ধীকে েঙু্কপচে েো়ে বেে, ো টা  কে স্টোমাকে ওখাকন স্টেকখ আোটা আমাে 
োে োেকছ না। আমাে মকন  কে ও বযবস্থাটা পনোপ্দ ন়ে। োে স্টচক়ে েুপম আমাে 
েকে চকে একো চুপেে প্ে। স্টোোও ো ঢাো স্টদব আমো। োেপ্ে  া াক  চক়ে 
আকমপেো প্াোে। 
  
 ুপে এমনোকব ওে পদকে োোে, স্টযন  যাপে প্ােে  ক়ে স্টেকছ। 
  
ধাোকো েো়ে  ুপে বেে, ওখাকন স্টযকে আপম ে়ে প্াই না। েকব োে োকেই স্টো 
আপম স্টোমাকে বকে পদক়েপছ স্টয স্টোমাে েকে স্টোন েম্পেদ োখকে চাই না আপম। 
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 যাপে এেটু োমকন ঝুুঁকে বেে, স্টদখ  ুপে, আপম স্বীোে েেপছ, আপমই এ োুঁকদ 
স্টোমা়ে স্টেকেপছ। আপম শুধু খাপনেটা টাো চাই। োেপ্েই আপম স্টো া োস্তা়ে চেব, 
োে  ক়ে যাকবা। েপেয বেপছ  ুপে, স্টোমাকে ছা়ো আপম োেকে প্ােপছ না। 
  
 যাপেে েোগুকো ন়ে, স্টয েেীকে ও েোগুকো বেে, োকে  ুপেে মকন েেীে োকব 
এেটা ধািা োেকো। 
  
না। স্টচুঁপচক়ে উেে  ুপে। স্টোমাে েকে আপম  ীবকনও যাব না। পেন্তু  যাপে আপম স্টোমা়ে 
োবধান েকে পদপে। েম়ে োেকে েকে যাও। আপম  াপন এো  েকে প্াে প্াকবনা 
েুপম। স্টদা াই স্টোমাে এো  স্টোে না। 
  
 যাপে ওকে বাধা স্টদবাে আকেই ও োপেক়ে দে াে পদকে ছুটে। 
  
  যাপে এেপমপনট মূকঢ়ে মে োপেক়ে স্টেকে, োেপ্ে স্টচ়োেটাকে োপে পদক়ে স্টপ্ছকন 
স্টেকে  ুপেে স্টপ্ছকন ছুটে। পেুঁপ়েকে  ুপেকে ধকে স্টেেে। 
  
 ুপে? পে বেছ েুপম? পে  ান? 
  
ও  াে ছা়োকনাে স্টচিা েেকে  যাপে ওকে আকো শি েকে ধকে ওে স্টচাকখ স্টচাখ 
োখে। 
  
ওকে ঝাুঁপে পদক়ে প কেে েেে, েুপম পনশ্চ়ে বকে দাওপন েব। বকে পদক়েছ? পু্পেশকে 
বকে পদক়েছ? 
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না। আপম ে়ে প্াপে শুধু। এ ো  স্টব া়ে পবপ্কদে। আমাে শুধু মকন  কে এো  
েেে  কব না।  ুপে েোগুকো বকে স্টেে। 
  
 যাপেে েপন্দগ্ধ স্টচাখ দুকটা ওে মুকখ পে স্টযন খুুঁক ই চকেকছ। 
  
  ুপে বেে, স্টযকে দাও আমা়ে। শুনছ? স্টযকে দাও আমাকে স্টছক়ে দাও। 
  
 পেুঁপ়েে পনচ স্টেকে এেটা েপেন েেস্বে স্টেকে এে, পে পমে? স্টোেটা পে আপ্নাকে 
জ্বাোেন েেকছ? 
  
ওো পনকচে পদকে স্টচক়ে স্টদখে পবশাোোে এেটা স্টোে েপ্ােটাো টুপপ্ আে বষদাপে 
প্কে ওকদে পদকে স্টচক়ে আকছ।  যাপে স্টদকখই পচনকে প্ােকো ও স্টেপেে–স্টো পু্পেশ 
োুঁপ়েে োদা স্টপ্াশাপে পিকটেপটে। ও ো়োোপ়ে  ুপেকে স্টছক়ে পদে। 
  
–পেে আকছ। বকে ও পেুঁপ়ে পদক়ে স্টনকম স্টোেটাকে প্াশ োপটক়ে োস্তা়ে পেক়ে নামকো 
  
 পিকটেপটে  যাপেকে বেে, এেটু স্টখ়োে স্টেকখা ো়ো। নইকে আমাে েকে স্টোমাকে 
এেটু স্টব়োকে স্টযকে  কব। 
  
 যাপে বেে, স্টখ়োে োেকব। 
  
  যাপে ক্লাকব পেকে স্টেে। 
  
. 
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 যাপে যখন  ুপেকে পবশ্বাে েোকে স্টচিা েেপছে স্টয ও োকে োেবাকে, পমকেে স্টেঞ্চ 
েখন পেওে েকে চুপেে পবষক়ে স্টশষ খুুঁপটনাপট আকোচনা েকে পনপেকেন।  ানোে 
প্াকশে স্টচ়োকে বকেপছকেন উপন। 
  
ওুঁে মুকখামুপখ ইপ কচ়োকে ো স্টঢকে প্ক়েপছে পেও। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ বযবস্থা েকে স্টেকেকছন চুপেে  কনয স্টোন্ োপ়ে বযব াে েো  কব। ে ো 
দু কনে মাকঝ এেটা নীেবো। শীেে চাউপনকে বাইকেে পদকে স্টচক়ে পমকেে স্টেঞ্চ স্টযন 
পে োবকছন। 
  
 োৎ মুখ না পেপেক়েই পমকেে স্টেঞ্চ বেকেন, আে পেছু স্টনই স্টো? 
  
 পেও  ােকো। 
  
ঐ স্টয স্টমক়েটা  ুপে পে স্টযন প্দবী ওে! বকে ধুকোমাখা  ুোে পদকে পচন্তােুে স্টচাকখ 
স্টচক়ে বেে,  যাপে ওকে মক কছ। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ স্বেেপচন্তা েেকছন, স্টে  াকন ও আবাে েব োুঁে েকে স্টদকব না স্টো? 
মাো পপ্ছু আট  া াে টাো েকে প়্েকব। ও যপদ েো বকে…। 
  
পেও ধাোকো েো়ে বেে, আবাে ঐ েোগুকো বেকব না পে? বকেপছ আপম ওকে পেে 
েকে স্টদব। আপম…। 
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পেও পে স্টযন স্টেকব আবাে বেে, এখন  যাপে ওে স্টপ্রকম মক কছ, আমাে অকনযে ো াযয 
দেোে। 
  
–পে ধেকনে ো াযয? 
  
পেও ওক়েেকোকটে স্টবাম খুকে  াে ঢুপেক়ে প্াুঁ ো চুেকোকে চুেকোকে বেে, আমাে 
মকন  ়ে,  যাপে ো   াপেে েকে, পেেকট োেগুকো আমাকে নাপমক়ে পদক়ে োেপ্ে 
স্টমক়েটাকে স্টবুঁকধক ুঁকদ, ে়েনাগুকো পনক়ে ও োমকনে পেুঁপ়ে পদক়ে নামকো। আপম োেগুকো 
োপ়েকে োখোম। োপ়ে পেন্তু চাোকব িানা। মাকন পেন কনে  াকে ো টা  কব। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ েবপেছু বুকঝও না স্টবাঝাে োন েকে বেকেন, একে িানাকে  ়োকে চাই 
না আপম। েুপম স্টো আকেও োপ়ে চাপেক়েকছা? 
  
পেও ওুঁে পদকে োপেক়ে স্টেকে বেে, পে  ক়েকছ স্টোমাে? ঐ স্টমক়েটাকে আমাকে স্টদখকে 
 কব না? বকে আবাে প্াুঁ ো চুেকোকে োেে। 
  
–স্টেমন েকে স্টদখকব? 
  
চােেকদে পেেকট আপম উকে আেকবা।  যাপে স্টবপেক়ে না যাও়ো প্যদন্ত আপম অকপ্ক্ষ্া 
েেব। োেপ্ে স্টমক়েটাে বাুঁধন খুকে আেমােীকে ঢুপেক়ে স্টদব। পু্পেশ োবকব ও চুপে 
েেকে পেক়ে আটো প্ক়ে মাো স্টেকছ। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ বাইকেে পদকে স্টচক়ে েইকেন। 
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–স্টে ে খুন  কব পেও। েোটা স্টেমন আনমকন বেকেন পমকেে স্টেঞ্চ। 
  
পেও নাে পেুঁটোে। স্টনািংো নখ পদক়ে নাে খুটে। 
  
দুেদটনা। যাই স্ট াে না স্টেন, স্টদকখ দুেদটনাই মকন  কব। 
  
 পমকেে স্টেঞ্চ বেকেন, আপম বেপছ না আইপি়োটা খাোপ্। আে ও স্টয মুখ খুেকব না, 
োে স্টোন পনশ্চ়েো স্টনই। পেন্তু আপম খুকন মে স্টদব না পেও। 
  
পেও েোটাকে স্টোন আমেই পদে না। স্টমাকচাকনা টুপপ্টাে স্টেেে স্টেকে এেটা 
পেোকেকটে প্যাকেট পনক়ে েব স্টেকে েম স্টনািংো পেোকেটটা স্টবকছ পনক়ে ধোকো। 
  
নাে পদক়ে েম্বা স্টধা়ো স্টছক়ে পেও বেে, প়্েোে খাপনেটা আপম খেচ েেকে চাই। েুপম 
যা বকেপছকে–ও যপদ মুখ স্টখাকে, েকব খেচ েোে েম়েই প্াব না। েুপমও না, িানাও 
না। 
  
– যাপেও না। 
  
– যাপেে পে  ়ে, ো পনক়ে মাো োমাকবা না। আপম ওকে স্টদপখক়ে পদকে। 
  
–আপম এেব েো শুনকে চাই না। স্টোমাে েপজ্জে  ও়ো উপচে। 
  
 –আপম েপজ্জে। পেও আবাে প্াুঁ ো চুেকোকে শুরু েেকো। 
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 দীেদ পবেপেে প্ে পমকেে স্টেঞ্চ বেকেন, ও অবশয আকমপেো চকে যাকব। 
  
পেও মুখ বাুঁোকো। 
  
– যাপেে েো েুেকে প্ােকছ না।  কে স্টমক়েটাে েো। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ মাো না়োকেন। 
  
–আপম ওে েো শুনকে চাই না। খুকন আমাে মে স্টনই। 
  
পেও পমকেে স্টেকঞ্চে পদকে েপন্দগ্ধ স্টচাকখ োোে। োেপ্ে অনা়োকে বকে উেকো, 
বেপছ না, প পনষটা দুেদটনা! আবাে চুেকোকে োেে। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ বেকেন, আপম আে ও পনক়ে েো বেকে চাই না। েুপম  যাপে আে িানাে 
স্টচক়ে স্টবপশ প্াকব। আকো প্কনকোকশা। 
  
পেওে মুখ উজ্জ্বে  ক়ে উেে। 
  
দু– া ােই েকে দাও ওটা। প়্েো উকে যাকব। 
  
প্কনকো শ।  যাপেকে স্টো আমাকেই বুপঝক়ে বেকে  কব। 
  
–না। ো   াপেে  কে েকব টাো োে  কব। েখন ও আপ্পি েেকে প্ােকব না। েখন 
স্টো েব খেম। 
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স্টবশ দু– া াে। 
  
 –িানা োপ়ে চাোকব স্টো? পেও–প কেে েেকো। 
  
 াপন না স্টেন েুপম োপ়ে চাোকে চাইকছ না। েকব েুপম যপদ বে স্টয চাোকে প্ােকব না, 
েকব িানা চাোকব। 
  
–স্টেন েো স্টোোকে। আমো স্টো োক্ষ্ী স্টেকখ ো  েেপছ না। েুপম পে চাও না আপম 
ো টা েপে? 
  
–আপম স্টো বকেপছ স্টমক়েটাে মুখ বন্ধ োখাে এটাই এেমাত্র প্ে। পেন্তু আপম এও 
বকেপছ খুন আপম েমেদন েপে না। এেো যা এখন। 
  
–আপম দু– া াে উপ্পে প্াপে, িানা োপ়ে চাোকে। 
  
 পমকেে স্টেঞ্চ মাো না়েকেন। 
  
–পেে আকছ। স্টছক়ে দাও। ও পনক়ে আপমই স্টেকব স্টদখব। 
  
 পেও স্টবপেক়ে স্টেে। পমকেে স্টেঞ্চ অকনেক্ষ্র্  ানোে বাইকে স্টচক়ে েইকেন। িানা েকে 
একে ঢুেে। 
  
পেও চকে স্টেকছ? এো বকে আকছা? 
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 পমকেে স্টেঞ্চ হু বেকেন। 
  
–েব পেেোে  ক়ে স্টেে? িানা েপ্রশ্ন স্টচাকখ োোে। 
  
 –েব। 
  
 িানা মাে স্টটপবকেে স্টোকর্ বকে  াুঁটুে ওপ্ে স্টযখাকন োটদাে স্টচকপ্ বকেকছ, স্টেখানোে 
োে  া়েোটা েষকে েষকে বেে, ঐ  েযান্ড স্টমক়েটাকে পনক়ে পচন্তা  কে। 
  
পমকেে স্টেঞ্চ িানাে পদকে না োপেক়েই বেে, স্টোমাকে ওে েো োবকে  কব না। 
স্টোমা়ে োপ়ে চাোকে  কব। 
  
িানাে েুরু েুুঁচকে স্টেে। 
  
–স্টেন? পেও চাোকব এেেমই েো পছে না? 
  
পমকেে স্টেঞ্চ উকে দাুঁ়োকেন। 
  
–পেও বেকছ োে স্টচক়েও  রুেী ো  ওে আকছ। আপম  াপন না ওকে পে েেকে 
 কব। আপম পেছু প কেে েপে পন, আপম চাই না স্টয েুপম পেছু প কেে েে। 
  
–িানা এেমু ূেদ েযাোকশ মুকখ মাে পদকে স্টচক়ে েইে। 
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–মা, েুপম পনশ্চ়ে বেছ না? 
  
–চুপ্ েে। পমকেে স্টেঞ্চ আবাে  ানোে পদকে মুখ স্টেোকেন। 
  
. 
  
প্েপদন পবকেকে ওক়েেপেে আোে েো শুকন িেন েনকেবেকে মাো স্টনক়ে 
ওক়েেপেকে স্টেেকে আনকে বেে। 
  
ওক়েেপে েকে ঢুেকেই িেন স্টচ়োে পপ্পছক়ে উকে দাুঁপ়েক়ে বেে, আপ্নাে পেে প্াকশই 
স্টচ়োে আকছ পমঃ ওক়েেপে। োেপ্ে েনকেবেকে ইশাো েেকে স্টচ়োেটা ওক়েেপেে 
 াুঁটুে স্টপ্ছকন স্টেোে, ওক়েেপে বেে। 
  
ওক়েেপে বেকেন, ো কে আ  েন্ধযা়ে ওকদে ধেবাে  কনয আপ্পন প্রস্তুে োেকছন। 
োবোম স্টশষ অবপধ যপদ পেছু েোে োকে, স্ট কন যাই। 
  
–েব পেে আকছ, িেন বেে, ওক়েেপে পচন্তােুে মুকখ চাইে, েব বযবস্থা  ক়ে স্টেকছ, 
স্টোন পচন্তা স্টনই। 
  
িেন মকন মকন োবে, এই স্টোেটা  েযান্ড স্টমক়েটাে মকধয পে স্টদকখকছ? স্টমক়েটা 
স্টদখকে োে, স্টে আপম বেবই, পেন্তু স্টমক়েটাে মকধয আে পেছু স্টো স্টনই। পেন্তু এ 
স্টোেটাে স্টো প্রচুে প়্েো, পশক্ষ্াদীক্ষ্া, রুপচ আপে ােয আকছ। ওকদে দু কনে মকধয 
স্টোন পমেই স্টনই। েকব বযাপ্ােটা পে? 
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স্টেই োদা স্টপ্াশােী পিকটেপটেপটে েো শুকনই ওে স্টেৌেূ ে  ক়েপছে। স্টক্লে  ুপেে 
পপ্ছু পনক়ে বুকঝপছে ওকদে দু কনে মকধয এেটা বযাপ্াে েপনক়ে উকেকছ। 
  
ওক়েেপে ইেস্তেঃ েকে বেকেন, ো কে আপ্নাো েব  াকেে মকধয স্টপ্ক়ে যাকেন। 
আপম স্ত্রীকে পনক়ে পেক়েটাকে যাপে। এেমাত্র পেক়েটাকে স্টেকেই আপম আমাে স্ত্রীকে 
বাপ়েে বাইকে পনক়ে স্টযকে প্ােকবা। েকব আপম খুবই উপিগ্ন আপছ, স্টদখকবন আ  োকে 
যা েটকে চকেকছ োে পবনু্দমাত্রও স্টযন উপন স্টটে না প্ান। ো কে েব স্টোেমাে  ক়ে 
যাকব। এেটু স্টেকম অধীেোকব প কেে েেকেন ওক়েেপে, আপ্পন মকন েকেন  ুপেে 
স্টোন ক্ষ্পে  কব না, োই স্টো? 
  
না।  ুপে বকেকছ ওকদে েযান, চুপেে প্ে ওকে স্টবুঁকধ োখা। যাই স্ট াে, আমো 
োছাোপছই োেকবা। উপন স্টযন শুধু স্টচুঁচান। 
  
–আপ্নাে পু্পেশ পেে স্টোন্  া়েো়ে োেকব? 
  
 কে দু ন, স্টপ্ছকনে েপেকে দু ন, আে ফ্লযাকটে পেে বাইকে পেুঁপ়েে মুকখ দু ন, ছাকে 
দু ন। ওো স্টযই বাপ়েকে ঢুেকব আমো স্টোন ঝুুঁপে না পনক়ে বাপ়েটা পেকে স্টেেকবা। 
  
ওক়েেপে মাো না়েকেন। 
  
 উকে দাুঁপ়েক়ে বেকেন, ো কে েব পেেই আকছ। আমো প কপ্ািোম পেক়েটাকে যাপে, 
মকন  ়ে না আমাকে আপ্নাকদে দেোে  কব। েবুও আটটা চপিকশ ইনটােেযাকেে 
েম়ে আপম আপ্নাকে স্টোন েেব। োকে  কব স্টো? 
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 ও়ো উপচে। ো কে পচন্তাে পেছু োের্ োেকব না। 
  
ধনযবাদ। আপ্নাে পনশ্চ়ে অকনে ো , আে স্টদেী েোকবা না আপ্নাকে। ওক়েেপে  াে 
বা়োকেন। 
  
িেন  াে ঝাুঁপেক়ে বেে, বযস্ত েে োেকে  কবই েযাে। েকব এ ো টা আমাকদে 
প্কক্ষ্ স্টবশ োে। েব েমক়ে আমো স্টেেে স্টেকে এমন খবে প্াই না, বুঝকেন? 
  
–স্টদখকন, আপ্নাকদে  াে েেকে ওো স্টযন না প্াো়ে। 
  
–স্টে ে়ে স্টনই। আপ্পন পনপশ্চে োেুন। 
  
–আপ্নাো স্টবাধ ়ে পমে  েযান্ডকে োক্ষ্ী স্টদও়োকে চাইকবন। যপদ ো প্াকেন–োক্ষ্ী না 
পদকে  ়ে েকব খুশী  কবা। ওে পবষক়ে যে েম প্রচাে  ়ে েেই োে। স্টেটা পে খুব 
প্রক়ো ন  কব? 
  
িেন োবে, এই পে ওুঁে আোে উকেশয? মুকখ বেে, যপদ ধেকে প্াপে ো কে মকন 
 ়ে না ওকে দেোে  কব। অবশয আপ্নাকে দেোে  কব। 
  
–ো পেে আকছ। স্টদখুন আপ্নাো স্টো  াকননই স্টমক়েটা োে প্পেকবশ স্টেকে আকেপন। 
আপম চাই ও যাকে নেুন  ীবন শুরু েেকে প্াকে। দেটা ধো প়্ো়ে ওে  াে আকছ 
চাউে  ক়ে স্টেকে ওে পু্েকনা প্পেপচেো ওকে পবপ্কদ স্টেেকে প্াকে। 
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–ো প্াকে। বাধয না  কে ওকে আমো িােব না েযাে। 
  
 ওক়েেপে মাো না়েকেন। 
  
 উপন ন়েবাে স্টোন েক্ষ্র্ স্টদখাকেন না। এেটু ইেস্তেঃ েকে বেকেন, োকো। 
ইিকপ্ক্টে, পমে  েযাকন্ডে পবষক়ে আমাে আগ্র  আকছ। আপ্পন পনশ্চ়ে আমাে েো 
বুঝকে প্ােকছন। এ েব চুকেবুকে স্টেকে আপম ওে দাপ়েত্ব স্টনব। োই বেপছোম, োমানয 
 ানা াপন  কেও েজ্জা়ে প়্েকে  কব। 
  
িেন েপজ্জে  ক়ে বেকেন, এ পবষক়ে আমাে পে বা বোে োেকে প্াকে? 
  
ওক়েেপে স্ট কে বেকেন, ো আপম  াপন। এ-েব পমকট স্টেকে আপম ওে দাপ়েত্ব স্টনব, 
আপম স্টদখব ও স্টযন আে স্টোন ঝাকমো়ে পনক কে না  ়ো়ে। 
  
িেন পনরুিাপ্ েো়ে বেে, ও ঝাকমো়ে না  ়োকে আমাকদেও স্টখাুঁ  স্টনও়োে দেোে 
প়্েকব না। এেব েো আমাকে বোে দেোে পছে না, েযাে। 
  
–পেন্তু ইিকপ্ক্টে, আপম স্টচক়েপছোম আপ্পন প্রেৃে েটনাটা  ানুন। আশা েপে, েপবষযকে 
আমা়ে স্টোন পিকটেপটে অনুেের্ েেকব না। যপদ েকে আপম বযবস্থা স্টনব। ওক়েেপে 
েপেন েো়ে বেকেন। 
  
িেন মুখ চমকে োবে, ধকে স্টেকেকছ। পনশ্চ়েই  েোো স্টমক়েটা স্টক্লেকে স্টদকখ 
স্টেকেকছ। আে স্টে নযই এে খুকে স্টমকে েব বেকে একেকছ। 
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িেন ধীকে পনচু েো়ে বেে, ওটা এেটা দুেদটনা মকন েকে মাপ্ েকে পদন। আমো 
পমে  েযান্ডকে প্া াো পদপেোম,  োৎই এেটা অক েুে বযাপ্াে একে স্টেে। 
  
োই মকন  কে, েপবষযকে যপদ আপ্নাে স্টোে আমাকদে দু নকে এেেকে স্টদকখ, োকে 
চকে স্টযকে বেকবন। 
  
–আ  েন্ধযাে প্ে আশা েপে পমে  েযান্ডকে আে প্া াো স্টদবাে দেোে প়্েকবনা। 
িেন বেে। 
  
–পনশ্চ়েই না। ওক়েেপে  ােকেন, আ  েন্ধযা়ে স্টোন্ েমক়ে স্টোন েেকবা আপ্নাকে? 
আপ্নাে স্টোে পে আমা়ে টযাপি প্যদন্ত পনক়ে যাকব? 
  
–ও়েেপে স্টবপেক়ে স্টেকেন। 
  
 িেন োবকে োেে, এ-েব স্টোেকে আপম চট েকে োুঁটাকে চাই না। ওুঁে িাে নেম, 
োম়ে োিংোপেে। ওক়েেপেে টযাপিটা চকে স্টযকে স্টদকখ োবে, েকব স্টোেটা োে, 
প ম্মে আকছ। পে, পে স্টপ্ক়েকছ, এপদকে অন্ধ। যপদ স্টমক়েটাকে পনক়ে ম া প্া়ে স্টো প্াে 
না। 
  
ও আবাে ো  েেকে স্টটপবকে পেকে একো। 
  
. 
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 ুপে েকে প্া়েচাপে েেপছে। দে া়ে মৃদু েোোে শুকন ও চমকে উেকো। ওক়েেপে 
োন্ধয স্টপ্াষাকে ঢুেে। 
  
দে া বন্ধ েকে উপন  ােকেন। 
  
–ে়ে স্টপ্ক়েছ  ুপে? বুকে  ােুপ়ে পপ্টকছ? 
  
 ুপে োেেোকব মাো না়োে। 
  
উপন েেো পদকেন, এখপন েব চুকে যাকব। আপম েকে োেকে প্ােকে োে  ে, পেন্তু 
এ ো টা স্টোমাে এোই েেকে  কব। 
  
 ুপে বকে স্টেেে, আমাে…আমাে শুধু  যাপেে েো মকন  কে। োে ওে েকে আমাে 
স্টদখা  ক়েপছে। ও আমাকে ওে েকে আকমপেো পনক়ে স্টযকে চাইে। বেপছে ও আমা়ে 
েপেযই োেবাকে। আপমও স্টদখোম স্টে েো েপেয। 
  
ওক়েেপেে মুকখ স্টোন েো েুটে না। 
  
ধীকে ধীকে বেকেন, োই বুপঝ? পু্পেশ ওকে ধেকব স্টোমাে খাোপ্ োেকছ? পেন্তু স্টেকবে 
মে স্টোে স্টোমাকে স্টোনপদন েুখী েেকে প্ােকব না। আ  বা োে ও পনক কে 
ঝাকমো়ে  ়োকবই আে ওে েকে েুপমও োেকব। স্টোমাে এখন পনক ে েো োবকেই 
 কব। 
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 াপন। পেন্তু স্টয আমাকে োেবাকে োে েকে এেেম েোটা নীচো। এখন মকন  কে 
যপদ ওকে োবধান েকে পদকে প্ােোম…যপদ পেও না োেে…। 
  
ওক়েেপে েো এপ়েক়ে বেকেন, এই নাও এটা। স্টদখ একে মনটা এেটু  ােো  ়ে 
পেনা। মুখ পেপেক়ে  ুপে স্টদখে ওুঁে প্রোপেে  াকে এেটা স্টচেবই। 
  
এটা স্টোমাে। আ়োইকশা প্াউন্ড  মা পদক়ে স্টোমাে নাকম বযাকঙ্ক এেটা খাো খুকেপছ। 
প্রপে পেনমাকে আ়োইকশা প্াউন্ড েকে  মা স্টদব আপম। োে বযাকঙ্ক পেক়ে েইটা েকে 
আেকব। োেপ্ে েুপম টাো েুেকে প্ােকব। 
  
 ুপে পচেোকেে আোপঙ্খে বযাঙ্ক অযাোউকন্টে স্টচেবই স্টপ্ক়ে েযাে েযাে েকে স্টচক়ে 
বেে, আমাে  কনয? আ়োইকশা প্াউন্ড? 
  
–আপম স্টো স্টোমা়ে বকেপছ বছকে  া াে প্াউন্ড স্টদব। এই োে শুরু। 
  
–ও। আেকে এটা েুপম পদকে যাকে আপম মুখ বন্ধ োপখ। েুপম আমা়ে প্ছন্দ েকো না। 
  
ওক়েেপে আকস্ত আকস্ত বেকেন, স্টোমাে চুপ্ োোে গুরুত্ব অকনেখাপন। স্টে নয আপম 
স্টোমা়ে টাো, স্টপ্াষাে, বাপ়ে, আনন্দ যা চাও স্টদব। পেছুকেই মুখ খুেে না। 
  
–খুেব না।  ুপে বেে, স্টচেবইটা  াকে স্টচকপ্ ধেে। 
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আে  যাপেে প্রপে যপদ এখন দুবদেো স্টদখাও স্টো প্কে অনুকশাচনা েেকে  কব। এেটু 
স্টেকম উপন বেকেন,  ুপে, এখন আমা়ে স্টযকে  কব। ে়ে স্টপ্ও না। স্টশষ অবপধ োমকে 
পনকে প্ােকব স্টো? 
  
 ুপে মকন স্ট াে একন োবে, আমাকে প্ােকেই  কব।  যাপেই এেপদন আমাকে বকেপছে, 
টাো মাকন ক্ষ্মো। টাো স্টোো স্টেকে, স্টযমনোকব স্টপ্োম, োবকে চাই না। স্টয েপদন 
বাুঁচব েুপেদ েকে স্টনব। োেপ্ে স্টো েবকেে স্টপ্াো…। 
  
এ স্টো  যাপেেই  ীবনদশদন। আ  যপদ  ুপেে অবস্থা়ে  যাপে প়্েকে ও ইেস্তেঃ েেে 
না। 
  
– যাুঁ আপম প্ােকবা।  ুপে বেে। 
  
ওক়েেপে চকে স্টযকেই ওে  াে প্া েক়ে োুঁপ্কে োেে।  াকেে মুকো শি, েপ়েে 
োটাে পদকে স্টচক়ে বকে আকছ। আে চপিশ পমপনট বাপে  যাপে আেকে।  ুপেে ো়ুেগুকো 
প্াপেক়ে ধেকে োেে। 
  
এই এেই উকি না প্াকেদে োকছে ছা়ো়ে অন্ধোকে  যাপে আে পেওে মকধযও। 
আকোকোজ্জ্বে েটেটা ওো েক্ষ্য োখপছে। 
  
 যাপে উকি না়ে অপস্থে  ক়ে এেবাে এ প্াক়ে, আে এেবাে ওপ্াক়ে েে পদক়ে দাুঁ়োকে 
আে েনেন পেোকেকটে স্টধাুঁ়ো ছা়েকছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 প্য ইন দ্য বটল । জেমস জেডলল জেে  

230 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপ্ত্র 
 

 

পেওে পেছুই  ়েপন। ও এেটা  াে প্কেকট পু্কে, টুপপ্টা মাোে স্টপ্ছন পদকে স্ট পেক়ে 
োকছ স্ট োন পদক়ে পস্থেোকব দাুঁপ়েক়ে। 
  
 যাপে ে ো বেে, েটা বাক ? 
  
–োেটা পবশ। পেও েপ়েে উজ্জ্বে োুঁটা দুকটা স্টদকখ,  যাপেে পদকে স্টেন্নাে স্টচাকখ োোে। 
  
–ওকদে স্টো স্টবপেক়ে যাও়ো উপচে। ওো পে চকে স্টেকছ? 
  
না,  কে প্াকে না। ো়োহুক়ো েেছ স্টেন? আটটাে আকে স্টো আমো পেছু েেকে 
প্ােপছ না। 
  
 যাপে পব়েপব়ে েকে বেে, বুপ়ে স্টেন িানাকে এে মকধয টানে,  াপননা। ো টা 
স্টোআমাকদে দু কনে িাোই  ক়ে স্টযে। 
  
অন্ধোকে পেও স্টপ্রকেে মে  ােে। 
  
বেে, পেেই েকেকছ। েপেকে অকনেক্ষ্র্ োপ়েটা দাুঁপ়েক়ে োেকে স্টেউ স্টদকখ স্টেেকে 
প্ােকো। এই োে  ক়েকছ। আমা়ে স্টেউ স্টদখকে প্াকব না। আপম স্টপ্ছকন যাব, 
োেগুকো স্টনব, িানা োপ়ে পনক়ে আেকব, োেগুকো স্টেেকে োখকবা, ও চকে যাকব োপ়ে 
পনক়ে। এ েে োে বুপদ্ধে ো । 
  
 যাপে আপ্পি  ানাে। প্পেেল্পনাে প্পেবেদন ওে মনপু্েঃ  ়েপন। 
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–ঐ স্টয যাকে। পেও আঙুে েুকে স্টদখাে। 
  
 ওো স্টদখে োনশ আে ওক়েেপে টযাপিকে উেে। োপ়ে চকে স্টেে। 
  
 যাপে পেোকেট ধোে। বেে, স্টখে শুরু  ে। আপম ওখাকন স্টযকে চাই। অকপ্ক্ষ্া েকে 
েকে শেীকে বযো ধকে স্টেে। 
  
পেও স্টচুঁপচক়ে বেে, ে়ে স্টপ্ক়েকছা? 
  
চুপ্ েে বাুঁদে।  যাপে ে দাে। 
  
পেছুক্ষ্র্ চুপ্চাপ্ স্টেকে পেও েপ়ে স্টদকখ বেে, আমাে যাবাে েম়ে  কো। প্াুঁচ পমপনট 
বাকদ েুপম একো। স্ট কে স্টদখা  কব। বকে, েষকট েষকট ও অন্ধোকে পমপেক়ে স্টেে। 
  
 যাপে আঙুে মটকে োবে, স্ট কে স্টদখা  কব। এ ধেকনে বদেপেেো? 
  
 যাপে এখন  ুপেে েো োবকছ। ও পেে েকেকছ ো   াপেে েোে প্ে  ুপেে  া াে 
আপ্পি েকেও ও  ুপেকে েকে পনক়ে স্টবকোকব। 
  
পেও এেক্ষ্কর্ বাপ়েে স্টপ্ছকনে েপেকে স্টপ্ৌঁকছ স্টেকছ ধকে পনক়ে  যাপে েোে েুকে 
একোে। ধীে প্াক়ে প্াকেদে োকেে েীমানা স্টপ্পেক়ে প্ােদওক়েে পদকে একোে। বুে 
ধ়োে ধ়োে েেকছ, েো শুপেক়ে স্টেকছ। 
  
পিকটেপটে িেন আে দু ন োদা–স্টপ্াশােী পিকটেপটে ওকে ন কে স্টেকখপছে। 
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 পবশাে েপবকে ঢুকে ও দাকো়োকনে আপেকে স্টেে। 
  
–পমকেে স্টগ্রেপেে ফ্লযাট খুুঁ পছ। বেকে প্াকেন স্টোো়ে? 
  
 ুপে ওকে বকেপছে ওপ্েেোে ফ্লযাটটা পমকেে স্টগ্রেেীে।  যাপে খবেটা িৃপেপ্কট পেকখ 
স্টেকখপছে। 
  
পমকেে স্টগ্রেেী? 
  
– যাুঁ েযাে। 
  
 –ওপ্কে। িানপদকেে পেেটা পনন।  াপন না উপন আকছ পেনা, স্টদখব স্টোন েকে? 
  
উপন  াকনন আপম আেব।  যাপে ো়োোপ়ে পেেকটে োকছ পেক়ে স্টবাোম পটপ্ে। 
  
অকপ্ক্ষ্া েেকে েেকে ওে এেটা আেকঙ্কে অনুেূপে  কো, মকন  ে ওে ওপ্ে স্টেউ 
স্টযন ন ে স্টেকখকছ। 
  
ওে োম ঝ়েকে োেে। রুমাে পদক়ে মুছে। 
  
ওপ্েেো়ে স্টপ্ৌঁকছ ঝট  েকে েপবটা স্টদকখ পনে।  নশূনয স্টো স্টো। দাকো়োন অপেকে 
পেকে স্টেকছ। 
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পেেট স্টেকে স্টবপেক়ে ও স্টদৌক়ে পেুঁপ়ে পদক়ে ওক়েেপেে ফ্লযাট স্টয েো়ে স্টেখাকন স্টপ্ৌঁছাে। 
পন দন বাোন্দাটা স্টদকখ ও স্টবে পটপ্ে। 
  
চূ়োন্ত যন্ত্রর্া়ে দীেদ েক়েে মু ূেদ স্টদেী  ে  ুপেে দে া খুেকে। 
  
ওে পদকে চাইে  ুপে, েক়ে ওে মুখ োদা, স্টচাখ পবস্ফাপেে। 
  
–েব পেে আকছ  ুপে?  যাপে েপ়েেপ়ে োব স্টদখাে, চে যাই। 
  
পেন্তু  ুপে  াুঁ েকে স্টচক়ে েইে।  যাপে ওোেকোট প্কেকছ, োকো পেেকেে স্কাকেদ পচবুে 
 ়োকনা। 
  
– যাপে, এো  স্টোে না।  ুপে পপ্পছক়ে স্টেে। 
  
 যাপে স্টেকে ওকে  ুপেে স্টশাবাে েকে পনক়ে স্টেে। 
  
 যাপে পনক  অপস্থে  ক়েও ওকে বেে, োণ্ডা  ও, ো়োোপ়ে ো  োেকে  কব। ঢুেব 
আে স্টবকোব। বুঝকে, যে ো়োোপ়ে প্াে, আেমােীটা স্টখাে। 
  
েক়ে পেুঁপটক়ে েইে  ুপে। ওে মকন  কে স্টয স্টোন মু ূকেদ পু্পেশ একে প়্েকব। ও 
ন়েকেই প্ােে না, মোে মে স্টচক়ে েইে। 
  
 যাপে বেে, ো়োোপ়ে েে। স্টদা াই স্টোমাে েো স্টবাে না।  েো়ো আেমােীটা 
স্টখাে।  যাপে অপস্থে  ক়ে  ুপেকে ঝাুঁোে। 
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–পেন্তু  যাপে– ুপে িুেকে উেে। 
  
 যাপে অকনে েকি পনক কে োমকে োখকো, স্টবকোকে েকব েো  কব। স্টখাে এটা! 
স্টেপ্টাো স্টদও়োকেে পদকে ও স্টেকে  ুপেকে পনক়ে স্টেে, অযাোমদ বন্ধ েে। পবছানাে 
প্াকশ এেটা েণ্টা আকছ, বন্ধ েে। 
  
 োৎ  ুপেে মকন  ে,  যাপে যপদ োে না স্টন়ে, ো কে পু্পেশ ওকে ধেকে প্ােকব না। 
ও পদপবয বেকে প্ােকব,  যাপে ওে েকে স্টদখা েেকে একেপছে। 
  
 যাপে স্টশান, েুপম পেছু পনও না। আপম স্টোমাে েকে যাব, েুপম যপদ এখন চকে যাও। 
  
  যাপে ঝট েকে ওে পদকে েুকে দাুঁ়োকো। ওে পশো, ো়ুে, েব পছুঁক়ে যাকে। 
  
 যাপে স্টচুঁপচক়ে উেকো, ঐ  াোমাে অযাোমদ বন্ধ েে। েো স্টবাে না। 
  
–পেন্তু  যাপে েুপম বুঝকছা না স্টেন? …  ুপেে েোে মাঝখাকন চাপ্া েো়ে  যাপে পদপবয 
স্টেকে  ুপেে  াে স্টচকপ্ ধকে  ুপেে মুকখ োে েকে এেটা চ়ে মােকো। 
  
স্টেকে পেক়ে  যাপে বেে, আেমােী স্টখাে। মাো োণ্ডা েকো োধা। 
  
  ুপে বুঝে স্টয ে়ে স্টপ্ক়েকছ বকেই  যাপে ওকে স্টমকেকছ। 
  
 ুপেকে োেবাকে বকেও যপদ ও চ়ে মােকে প্াকে, ো কে ওে োকোবাোে মূেযটা পে? 
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–পেে আকছ। োেপ্ে স্টবাে না, আপম স্টোমা়ে োবধান েপে পন। পেি েো়ে  ুপে বেে। 
  
 যাপে স্টদখে দশ পমপনট  কো ও ঢুকেকছ। এখকনা আেমাপে স্টখাো  কো না। 
  
ো়োোপ়ে েে। রুদ্ধশ্বাকে, আেকঙ্ক  যাপে বেে, স্টবপেক়ে প্াোকে  কব। 
  
  ুপে যন্ত্রচাপেকেে মে পবছানাে পদকে এপেক়ে পেক়ে অযাোমদ বন্ধ েেে। বােরুকম পেক়ে 
পিেী়ে অযাোমদটাও বন্ধ েেকো।  যাপে, ওকে ো়ো োোে। 
  
পে েেকছ ো না বুকঝই  ুপে আেমােীটা খুেে। ইস্পাকেে দে া খুেে, স্টোকটা 
ইকেেপেে স্টেকেে আকোটা  ুপে বন্ধ েেকেই  যাপে ঝাুঁপপ্ক়ে প্ক়ে োেগুকো প্াুঁ া েকে 
েে স্টেকে স্টবপেক়ে স্টেে।  ুপে শুনকে স্টপ্ে ও োন্নােকেে স্টদও়োে েোকে স্টবাম পটকপ্, 
চােেকদে পেেটটা ওখাকন।  োৎ  ুপেে মকন  ে ও স্টযন অোন  ক়ে যাকব। স্টচ়োেটা 
ধকে পনক কে োমোকো। 
  
 যাপে আবাে একে আকেে প্াুঁ া েকে স্টবপেক়ে স্টেে। েপ়েকেে মে স্টছাটাছুপট েেকছ ও। 
 ুপেে পদকে পেকেও োোকে না।  ুপেেও পেছু েোে স্টনই। ও োবকছ এে মু ূকেদই 
পু্পেশ আেকব আে  যাপেে স্টখোও স্টশষ  কব। 
  
োেপ্ে  োৎই বনু্দকেে ে দকনে েকে েকে এেটা েীক্ষ্ণ মমদকেদী আেদনাকদ োো 
ফ্লযাটটা  া  া েকে ধ্বপনে  ক়ে উেকো। 
  
 ুপে দে া়ে এপেক়ে পেক়ে অন্ধোকে উুঁপে মােকো। 
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 ুপে স্টদখে, দে াে ে খাকনে স্টেেকে  যাপে দাুঁপ়েক়ে আে ওে প্াক়েে োকছ পে স্টযন 
এেটা,  যাপেে স্টচাখ স্টেপদকে।  যাপেে  কনয প পনষটা  ুপে স্টদখকে প্াকে না। োকছই 
এেটা অকটাকমপটে পপ্স্তে প্ক়ে আকছ, নে পদক়ে স্টধাুঁ়ো স্টবকোকে। 
  
– যাপে!  ুপে আেদনাদ েেকো। 
  
  যাপে স্টযন আুঁেকে উকে োমকনে দে াটা বন্ধ েেকো। ও ন়েকেই  ুপে স্টদখে, 
স্টমকঝকে পু্েুকেে মকো এেটা শেীে প্ক়ে আকছ। পবস্ফাপেে স্টচাকখ  ুপে স্টদখে শেীেটা 
োনকশে। 
  
োনকশে মুকখে প্াশ পদক়ে েি েপ়েক়ে প়্েকছ। ওে উজ্জ্বে চুে পেকে েিবে়ে েচনা 
েকেকছ স্টদকখ  ুপে আেদনাদ েেকো। 
  
োমকনে দে া়ে েীষর্ আোকেে শে। েযাচ েযাচ েকে উেকো, খুেে না। 
  
 ুপে পশউকে পপ্পছক়ে এে। 
  
দু াকে  যাপেকে স্টেোকে স্টচিা েেে।  াুঁপ্াকে  াুঁপ্াকে বেে, েুপম ওকে গুপে েকেছ, 
েকে যাও  যাপে। 
  
 যাপে  াুঁপ্াকে  াুঁপ্াকে বেে, েুপম পবশ্বাে েে, আপম গুপে েপে পন। আপম োন্নােকে 
পছোম।  ীবকন বনু্দে েকে োপখ না  ুপে। স্টোমাকে পু্পেকশে োকছ বেকে  কব, 
আপম…আপম এো  েপেপন। 
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োেপ্ে োমকনে দে া খুকে পেন ন পু্পেশ অপেোে স্টেক়ে এে। 
  
 যাপে  ুপেকে ছুুঁক়ে স্টেকে পদক়ে োন্নােকে ঢুকে এে প্া ন়োে আকেই ওো  যাপেকে ধকে 
স্টেেে। অকনেগুকো  াে ওে ধস্তাধপস্তে স্টচিা বযেদ েেে। 
  
োেপ্ে েব অন্ধোে।  ুপে স্টযন স্টোন খাকদে ে ন অন্ধোকে েপেক়ে স্টেে। 
  
পেও যখন চােেকদে পেেট চাপেক়ে ওপ্কে উেপছে েখন ও গুপেে আও়ো  শুনকে 
স্টপ্ে। েখপন ও প্েো স্টব্রেটা েকষ োমা়ে। পেেট েখপন সেকম যা়ে।  যাপে পেেকট 
স্টঢাোে  া়েোটা খুকে স্টেকখপছে। স্টেই স্টখাো দে াে এেটু পনকচ পেওে পেেটা োকম। 
মুখটা স্টবে েকে োন্নােকেে ছাদটা স্টদখকে প্া়ে। 
  
 ুপেে উন্মি, েীে আেদনাদ, ফ্লযাকটে েদে দে া োঙাে আও়ো  স্টপ্ে। ও বুঝে 
স্টোোও এেটা েণ্ডকোে  ক়ে স্টেকছ। 
  
পেেকটে স্টেেকে দপ়েে স্টয অিংশটা আকছ, স্টেটা স্টটকন পেেটা নামাকনা যা়ে বহু েকি। 
পেওে দপ়ে স্টটকন স্টটকন পেেট ওপ্কে েুেকে স্টবশ েি  পেে েবু ঐোকব উেে, স্টেননা 
 ুপেে মুখ বন্ধ েো প্রক়ো ন। 
  
এখন ওপ্কে স্টপ্ৌঁছবাে এেটু আকেই স্টোেমাে বাুঁধে। 
  
ে ো ও শুনকে স্টপ্ে  যাপেে শপঙ্কে আও়ো । আপম এো  েপেপন, ওটা আমাে বনু্দে 
ন়ে, আপম শপ্ে েকে বেপছ। 
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পেওে মুখ েপেন  ক়ে উেে। 
  
ও োবে েকব স্টেউ গুপে স্টখক়েকছ। স্টেউ স্টদকখ স্টেোে আকেই অেযপধে বযস্ত  ক়ে 
দপ়েটা টানাে আকেই স্টব্রে আেো েেকো, আে েকে েকে প্রবে েপেকে পেেটা নামকে 
োেকো। পেও স্টব্রেটা প্রার্প্কর্ আুঁচক়ে ধকে বকে েইে। পেন্তু স্টপ্ছকনে েপেে 
পিকটেপটে দু ন স্টদখে অন্ধোকেে স্টেেে স্টেকে পেেটা নীকচ আছক়ে প়্েকো আে 
পেও েক়ে ঝাুঁপেক়ে উেকো। 
  
ছুকট পেক়ে পেওে প্াণু্ডে মুকখ টচদ স্টেেে। যখন ওো পেওকে ছুুঁে পেও এমন আেদ 
চীৎোে েকে উেে, স্টয দু কন চমকে পপ্পছক়ে স্টেে। 
  
েম্বা স্টোেপট বেে। পেে আকছ, মাো োণ্ডা েে। আমো অযামু্বকেি আনপছ। 
  
অনয স্টোেপটকে প্যাকে  ধকে ছুকট স্টযকে স্টদকখ পেও বেে, স্টোো়ে যাকো? 
  
–িেনকে িােকে, অযামু্বকেিকে খবে পদকে। 
  
পেওে মুখ যন্ত্রর্া়ে স্টবুঁকে স্টেে, িেন বুক়োটা আমাকে স্টদখকে প্াকে না, ও পনশ্চ়ে 
স্টব া়ে খুশী  কব। ও  াুঁপপ্ক়ে পনশ্বাে স্টনবাে স্টচিা েেে। বেে, আমা়ে ছুুঁক়ো না, পপ্েটা 
স্টেকে স্টেকছ। না ছুুঁকে েবু এেেেম। 
  
পিকটেপটেটা ওে প্াকশ স্টেবক়ে বকে বেে, এেটু শান্ত  ও, আমো স্টোমা়ে পেে স্টটকন 
েুেব। 
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পেও মুখ স্টবুঁোে। 
  
বেে, স্টশষ অপে োেক  নাম স্টবরুকে। আমাে বযাকে এেটা স্টোকটা আকছ, স্টপ্রেকে 
পদও, আমাে বাবা োেক  আমাে ছপব স্টদকখ চমকে যাকব। প্রেম প্াো়ে স্টবরুকব স্টো? 
  
– যাুঁ। পিকটেপটেপটে মুখ েুুঁচকে স্টেে। 
  
–ো কে ো়োোপ়ে ওটা স্টবে েকে নাও। ওো স্টোমা়ে প়্েো স্টদকব স্টে কনয। েুপম না 
পনকে িেন স্টনকব। পেও স্ট াে পদক়ে বেে। 
  
–এইকট? ওে বযাে স্টেকে স্টোকটাটা স্টবে েকে পিকটেপটেপট ওকে স্টদখাে। 
  
 যাুঁ। স্টপ্রেকে পদও। 
  
এে পমপনট চুপ্ েকে শুক়ে েইে ও। োেপ্ে বেে, গুপেে োেবােটা পে  কো একু্ষ্পন? 
  
– াপন না। স্টেকবে োকছ স্টো বনু্দে পছে না, পছে? 
  
পেও চুপ্ েকে োেে। ও োবে ও মকে স্টেকেও  যাপেে মাকেে দাম উেুে েকে েকব 
মেকব। েকব গুপেে বযাপ্ােটা োে েকে স্ট কন েকবই পেও মুখ খুেকব। 
  
–িেন আোে আকে আপম পেছু বেব না। ওকে ো়োোপ়ে আকনা। আপম প্টে েুেব। 
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না না, েুপম স্টবুঁকচ দশ বছে স্ট ে খাটকব। পিকটেপটে োপেকেযে েুকে বেে। অন্ধোে 
স্টেকে িেন স্টবপেক়ে একো। পেওে প্াকশ  াুঁটু স্টেক়ে বেে। 
  
োদা, যন্ত্রর্া োেে মুখটাে পদকে োপেক়ে িেন বেে,  যাকো, এবাে েপেযই প্যাুঁকচ 
প্ক়েছ, প়্েপন? 
  
পেও স্টচাখ খুেে। 
  
 বেে, আমাকে যেক্ষ্র্ না েুকো আপম পেে োেকব। অযামু্বকেি আেকছ? 
  
িেন বেে,  যাুঁ। পেও এই বনু্দেটা আকে স্টদকখছ? এেটা অকটাকমপটে পপ্স্তকেে ওপ্ে 
টচদ স্টেকে ওকে স্টদখাে। 
  
পেও প কেে েেে,  যাপে গুপে ছুুঁ়েপছে? োউকে স্টমকেকছ? 
  
 াপন না। এটা ওে বনু্দে পেনা োে ওপ্ে েব পনেদে েেকছ। 
  
পেও স্টচাখ বু ে, খুেে। 
  
–ওে বনু্দে। োকে স্টমকেকছ? 
  
–পেে বেকছা? 
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পনশ্চ়ে পেে বেপছ। আপম ওকে বনু্দে আনকে বাের্ েকেপছোম, ও শুনে না। বেে স্টয 
স্টেউ স্টোনেেম বাধা পদকেই োকে ও মােকব। 
  
 বানবন্দী েই েেকব? 
  
পেও েষা োুঁকচে মে স্টচাখদুকটা স্টচক়ে মাো না়েে। 
  
ো়োোপ়ে েে, নইকে প্টে েুেব। পেও যন্ত্রর্াোেে োকব বেে। 
  
 িেন স্টনাট বইক়ে েব পেকখ পনপেে। অকনে েকি পেওকে পদক়ে েই েোকো। 
  
অযামু্বকেি যখন স্টপ্ৌঁছাে পেও মাো স্টেকছ। 
  
. 
  
িেন যখন প্ােদওক়েে েপবকে আবাে ঢুেে, েখন এে ন বপেষ্ঠ স্টচ াোে 
পিকটেপটকেে েকে  ােে়ো োপেক়ে  যাপেকে পেেকট েকে নামাকনা  কে। আকে ন 
পিকটেপটে ওে স্টপ্ছকন আেকছ। 
  
অকটাকমপটে পপ্স্তে  াকে িেনকে স্টদকখই মপে়ো েকে স্টচুঁপচক়ে উেে, আপম এ ো  
েপেপন িেন। ওটা আমাে পপ্স্তে ন়ে। েুপম  ান আমাে স্টোনপদন বনু্দে পেিংবা পপ্স্তে 
পছে না। আপম এেেম ো  েেবই না। স্টদা াই স্টোমাে িেন, আমাকে খুকনে দাক়ে 
ধে না। আপম এো  েপে পন। 
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িেকনে নীে স্টচাখ  যাপেে আোপ্াশেো স্টদকখ পনে। 
  
িেন প্রা়ে ধমে পদক়ে বেে, আমাকে ধাপ্পা পদও না স্টেব। স্টোমাে স্টদাস্ত পেও েব োে 
েকে পদক়েকছ। আমাে োকছ ওে েই েো  বানবন্দীকে স্টেখা আকছ এ পপ্স্তে স্টোমাে। 
েুপম বড্ড চাোে  ক়েকছ স্টেব, এটাই স্টোমাে স্টশষ স্টখো। 
  
 যাপে চীৎোে েকে উেে, পমকেয েো বকেকছ ও, ওকে এখাকন আন, ইুঁদুেটাকে পদক়ে 
আপম েপেয েো বোকবা। পনক়ে এে ওকে। 
  
িেন রুক্ষ্ েো়ে বেে, ও মাো স্টেকছ। পিকটেপটেকে পনকদদশ পদে, ওকে পনক়ে যাও। 
  
 যাপে স্টচুঁপচক়ে উেে, মকে স্টেকছ? োেপ্ে ও ধস্তাধপস্ত েেকে োেকো। দু ন 
পিকটেপটকেে প্রবে স্টচিা়ে ওকে পু্পেকশে োপ়েকে স্টোো  ে। 
  
খবকেে োেক ে োিংবাপদেো ধস্তাধপস্ত েকে  যাপেে স্টোকটা েুেকে োেকো। অন্ধোে 
পবদীর্দ েকে োপ়েটা যখন স্ট াকে চকে যাকে েখনও  যাপেে োেে েকেে প্রপেবাদ 
স্টশানা স্টযকে োেকো। 
  
িেকনে ে োেী োেেন এপেক়ে এে। 
  
নীচু েো়ে বেে, পমঃ ওক়েেপে একেকছন। উপন ওপ্কে স্টেকছন। 
  
িেন মাো না়েে। 
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িেন বেে, আপম  ানকে চাই, মপ ো পু্পেকশে েিদন স্টেকঙ পে েকে ঢুেকো? স্টেন 
এোকব পেকে এে? 
  
োেেন বেে, আপম পমঃ ওক়েেপেকে স্টোন প্রশ্ন েপে পন। ওুঁকে ধােস্থ  কে এেটু েম়ে 
পদোম। আপ্পন ওুঁকে প্রশ্ন েেকবন না আপম? 
  
িেন বেে, আপম যাপে। আমো বাপ়েটা পেকে স্টেকখপছোম,  ানোম স্টেকবে মেেব পে, 
েবু পদপবয স্টেব মপ োকে খুন েেকো। মপ ো েমাক  েুপ্পেপচে বকট। এেবাে 
োে গুকোকে খবেটা স্টপ্কে দাও। এখপন ওো  ানকে চাইকছ, চুপেটা  বাে আকেই 
পু্পেশ েটনাস্থকে  াপ ে  কো স্টেমন েকে।  েযান্ড স্টমক়েটাে খবে পে? 
  
ওপ্কে িািাে ওকে স্টদখকছ। 
  
িেন পেেকটে পদকে একোকে একোকে বেে, পেওটা পপ্ে স্টেকঙ মকেকছ।  যােেন ম়ো 
আেোকে। 
  
ওো পেেকট ওপ্কে উেকো। 
  
িেন েট  েকে প কেে েেকো, ওক়েেপে পেোকব পনকেন? 
  
–একেবাকে স্টেকে প়্েকেন। উপন যখন স্টঢাকেন েখন মৃেকদ  পনক়ে খুব েণ্ডকোে  কে। 
মৃেকদ টা েোকনা  ়েপন, উপন োে ওপ্কেই প্া েুকে পদক়েপছকেন বেকে স্টেকে। আপম 
ওুঁে োকছ। স্টযকে উপন মৃেকদ টা স্টছাুঁ়োমাত্র ে়োনে েেকমে ধািা স্টখকেন। 
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িেন বেে, মকন  ়ে না দু কনে মকধয আে স্টোন োেবাো পটকে পছে। ওক়েেপে 
 েযান্ডকে োখকে চাইপছকেন। যেদূে শুকনপছ, োনশ ওক়েেপেও স্টবশ দুশ্চপেত্রা পছকেন। 
স্টে যাই স্ট াে, বউক়েে মৃেকদক ে োক়ে স্ট াুঁচট খাও়োকে পনশ্চ়েই ম া স্টনই। পে বে? 
  
িেন েদে দে া পদক়ে ফ্লযাকট ঢুেে। 
  
পু্পেশ স্টোকটাগ্রাোেো ছপব পনকে, পেোেপপ্রন্ট পবকশষেো  কে ো  েেকছ। 
  
িেন স্টো া ওক়েেপেে োকছ স্টেে।  ােদুকটা স্টোকেে ওপ্ে ো  েকে বকেপছকেন। 
  
–িেন, ব়ে দুঃকখে েটনা। আপম খুবই দুঃপখে  ক়েপছ। ওক়েেপে পনকস্ত  েো়ে 
বেকেন। 
  
– যাুঁ। আমাে স্টোেো ওে আো স্টেোকে প্ােকো না। োউকে ঢুেকে বাের্ েেকব, এ 
পনকদদশ ওকদে স্টদও়ো  ়েপন। স্টেউ স্টবকোকে স্টেকে বাধা স্টদকব এই েো পছে। আমাে 
স্টোকেো ওুঁকে স্টদকখন পন আেকে। যপদ ওুঁে প্পেচ়ে  ানকো, েকব ওুঁকে বাধা পদকো। 
স্টেন পেকে একেন উপন? 
  
–ওক়েেপে  োশাে েপেকে বেকেন, আমো ঝে়ো েকেপছোম। আমাে অন্ধকত্বে োেকর্ 
এবিং নানা োেকর্ আমাকদে স্টেমন বপনবনা পছে না। উপন খুব মদ স্টখকেন। পেক়েটাকে 
যাবাে আকে উপন খাপনেটা মদ স্টখক়েপছকেন। োপ়েকে আমাকদে েীষর্ ঝে়ো শুরু 
 কো। আপম যখন টযাপিে ো়ো স্টমটাপে, েখন উপন স্টনকম চকে স্টেকেন। পেক়েটাকে 
স্টঢাোে আকে উপন চকে স্টেকেন আপম বুপঝপন। 
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আপ্পন পনশ্চ়ে বুঝকবন এেটা েী়ে, স্টেোকেপেে মকধয এেটা অন্ধ স্টোেকে এো স্টছক়ে 
স্টেকে োে পে অবস্থা  ়ে। োবোম  ়েকো বােরুকম, ন়েকো বাকে স্টেকছন। পেন্তু প্দদা 
উকে যাও়োে প্েও উপন না আোকে োবোম উপন আে পেক়েটাে স্টদখকে চান না, 
 ়েকো ক্লাকব চকে স্টেকছন। ে ো মকন  ে, উপন  ়েকো বাপ়ে পেকে স্টেকছন। েখন 
স্টব া়ে উকিে  ে। টযাপি েকে এখাকন স্টপ্ৌঁকছ শুনোম উপন…ও…। 
  
পেন্তু স্টেমন েকে ঢুেকেন উপন? স্টেউ ওুঁকে ঢুেকে স্টদকখন পন। স্টেটা বেকে প্াকেন? 
িেন প কেে েেে। 
  
–মকন  ়ে, েযাকেক ে দে া়ে উপন টযাপি োপমক়েপছকেন। এ বাপ়েে েযাকে  মাপটে 
েো়ে, দে া আোদা। উপন  ়েকো েযাকে  স্টেকে েটান আমাকদে ফ্লযাকট চকে 
একেপছকেন। উপন অকনে েম়েই োই েেকেন। 
  
–পেন্তু স্টেব স্টঢাোে প্ে স্টোন টযাপিকে ঢুেকে স্টদও়ো  ়ে পন। 
  
– ়েকো স্ট ুঁকট একেকছ। আপম পেে বেকে প্ােপছ না। 
  
 িেন ওুঁে পদকে োোে। 
  
 বেকেন, ো  কে প্াকে। েকব স্টখাুঁ  পনকে  কব, েযাকেক  ওকে স্টেউ স্টদকখকছ পেনা। 
যা স্টয এো  েকেকছ, োকে আমো ধকেপছ, স্টে প্াোকে প্ােকব না। 
  
ওক়েেপে আকো েযাোকশ  ক়ে স্টেকেন। 
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–যপদ আমাকে আে দেোে না োকে, েকব এই মমদাপন্তে আোকেে োেকর্ আপম পে 
এেটু এেো োেকে প্াপে? 
  
পনশ্চ়েই। আমো আপ্নাকে পবেি না েোেই স্টচিা েেব। আে পেছু েেকে প্াপে পে? 
  
–স্টেপে কে…আমাে স্টেকক্রটােীকে যপদ স্টদকখন, আমাে োকছ আেকে বেকবন। 
  
বেকবা। িেন দে াে পদকে একোে। 
  
–ওক়েেপে েেেদ প্রশ্ন েেকেন, পমে  েযান্ড পেে আকছ স্টো? 
  
– যা…এেটু স্টেকঙ প্ক়েকছ, েকব পেে আকছ। আপম ওে োকছই যাপে। 
  
 –ও পে পেছু স্টদকখকছ? 
  
–োই  ানকে যাপে। 
  
–োই বেুন। ধনযবাদ। 
  
িেন এেটু দাুঁপ়েক়ে পে স্টেকব বোে েকে োেেকনে োকছ স্টেে। ওকে িেন বেে, 
বাপ়েে পনকচ েযাকেক  পমকেে ওক়েেপেকে স্টেউ আেকে স্টদকখকছ পেনা স্টখাুঁ  পনক়ে 
স্টদকখা। ওপদকে আমাকদে স্টোন প্া াো পছে না। ওক়েেপেে েকন্দ  মপ ো ওখান পদক়ে 
ঢুকেকছন। 
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– যাুঁ েযাে। 
  
 েযান্ড স্টমক়েটা স্টোো়ে? 
  
–পনক ে েকে। এই প্যাকেক ে স্টশষ েে েযাে। 
  
িেন োপে প্া স্টেকে স্ট ুঁকট পেক়ে দে া়ে স্টটাো মােে। 
  
 ুপে পবছানা়ে শুক়েপছে। মুখখানা অশ্রুকে া। িেনকে স্টদকখ েিশূনয  ক়ে স্টেে। 
  
েম়ে নি না েকে িেন প কেে েেে, যখন গুপেটা চকে েুপম স্টোো়ে পছকে? 
  
পমকেে ওক়েেপেে েকে। 
  
–পে  ে বযাপ্ােটা? 
  
আ..আপম পেছু  াপন না.আপম পেছু..কদপখপন। 
  
িেন ওে পদকে োেোকব স্টচক়ে বেে, স্টদখ বাছা, ফ্লযাকট েুপম আে স্টেব পছকে। েুপম 
েব স্টখােো েকে বেে। নইকে পবপ্কদ প়্েকব। 
  
–পেন্তু আপম পেছু  াপন না।  ুপে উকে বেে। আপম পেছু স্টদপখ পন। 
  
–শুকনছ স্টো পেছু? না স্টশান পন? 
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পমকেে ওক়েেপেকে স্টচুঁচাকে শুকনপছ। োেপ্েই গুপেে শে শুকন ছুকট স্টযকে.কদখোম 
 যাপে ঝুুঁকে পমকেে ওক়েেপেকে স্টদখকছ। ও েখনই োন্নােে স্টেকে একেকছ। 
  
–শুধু এই স্টদকখছ। ওকে  যাপে গুপে েকেকছ স্টদখপন? 
  
–পেন্তু ও গুপে েকেপন। ও োন্নােকে পছে। ও এো  েেকে প্াকে না। ওে োকছ পপ্স্তে 
পছে না।  ুপে বেে। 
  
 িেন রুক্ষ্ েো়ে বেে, ওকে বাুঁচাবাে স্টচিা স্টোে না। োকে ো   কব না। ও না 
েেকে, েুপম েকেকছ। ফ্লযাকট স্টো শুধু েুপম আে স্টেবই পছকে। 
  
ে়ে স্টপ্ক়ে  ুপে বেে, না! আপম েপেপন। 
  
িেন ে়োে  াপে  ােে। বেে, আপম বেপছ না েুপম েকেকছ, েকব স্টোমা়ে এটা 
স্টবাঝাকে চাইপছ, পমকেয বেকে পবপ্কদ প়্েকব। 
  
 ুপে  াকেে মুপে শি েকে বেে, পেন্তু আপম একেবাকে পনপশ্চে স্টয  যাপে এো  
েকেপন, েেকে প্াকে না। েদে স্টোো পছে। স্টেখান স্টেকে স্টেউ গুপে েেকে প্াকে। 
  
–অদৃশয মানুষ? পেুঁপ়ে পদক়ে স্টেউ উেকে বানামকে পেুঁপ়েে দুপদকে আমাে স্টোে পছে, ওো 
স্টদখকে স্টপ্ে। ওো োউকে স্টদকখপন। 
  
 ুপে ওে পদকে স্টচক়ে েক়ে োে  ক়ে স্টেে। 
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 িেন প কেে েেকো, পপ্স্তেটা পে স্টেকবে  াকে পছে? 
  
না। পমকেে ওক়েেপেে প্াকশ স্টমকঝকে, দে াে পেে প্াকশ প্ক়েপছে। 
  
–পেে আকছ। যাে, েুপম স্টবুঁকচ স্টেকে। পেও মকে স্টেকছ। স্টেব ধো প্ক়েকছ। স্টেঞ্চকদে 
খু পছ। হুুঁপশ়োে স্টেকো। 
  
দে াে োছ স্টেকে আবাে পেকে একে বেে, মকন স্টেকখা স্টোমাকে োক্ষ্ী পদকে  কব। 
এখন স্টেকে মামো ওো অবপধ োবধাকন স্টেকো। বুঝকে? 
  
 ুপেে েে স্টেকে স্টবকোবাে েম়ে োেেকনে েকে িেকনে স্টদখা  ে। 
  
োেেন বেে, েযাকেক  স্টেউ পছে না েযাে। োক ে স্টোকেো োেটা়ে চকে স্টেকছ। 
  
িেন েুরু েুুঁচকে বেে, স্টয টযাপিটা়ে একেপছে, স্টেটাে স্টখাুঁ  েে। স্টযোকব পেকে 
একেপছকেন, োেমকধয স্টোো়ে স্টযন এেটা েণ্ডকোে আকছ। আমাে মকন  কে, এপদে 
স্টেকে েদন্ত েেকে খাপনেটা েে প্াও়ো যাকব। 
  
োেেন চমকে োোে। 
  
পেন্তু, স্টেবই ওকে খুন েকেকছ একে স্টোন েকন্দ ই স্টনই। আকছ পে? 
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 িেন পেি েনযা়ে বেে, মামো স্টশষ না  ও়ো অবপধ েকন্দ  স্টেকে যা়ে। খাপনেটা 
খাটুপনে েক়ে স্টেেটা  াে েেকে যাকব, স্টেটা আপম চাই না। স্টেবকে যখন এেপদন প্ে 
ধকেপছ, েখন  াে েেকে মাছ স্টবকোকে পদপে না। স্টখাুঁ  নাও, পমঃ ওক়েেপেে োছ 
স্টেকে যাবাে প্ে পমকেে ওক়েেপে পে েকেকছন? 
  
– যাুঁ েযাে। 
  
স্টেউ েক্ষ্য েেেনা, ওক়েেপেে োপিে দে াটাইপঞ্চখাকনে খুকে স্টেে। োেন চকে 
স্টযকে নীেকব বন্ধ  ক়ে স্টেে। 
  
. 
  
 পু্পেশ চকে স্টযকে ফ্লযাটপটকে এেটা অস্বাোপবে নীেবো পেকে এে।  ুপেে দে াে 
বাইকে দাুঁপ়েক়ে িেন েম্ভীে েো়ে ওে স্টোেকদে পনকদদশ পদকে  ুপে শুনকে প্াকে। 
 ুপে োবে, িেন আবাে ওে েকে স্টদখা েেকব। পেন্তু িেন শুধু ওক়েেপেে েকে স্টদখা 
েকে, োেী প্াক়েে শে েকে চকে স্টেে। 
  
োেপ্ে স্টেপেক েও চকে যাবাে আও়ো  স্টপ্ে।  ুপে আকস্ত আকস্ত উকে োকপ্দকট শুপেক়ে 
যাও়ো েকিে দাে স্টদখকে োেে। 
  
োো ফ্লযাকট এখন শূনয েী দাে নীেবো। 
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প্যাকেক  আেকে ও ে়ে প্াপেে। মকন  পেে োনশ স্টয স্টোন মু ূকেদ ওে োমকন একে 
দাুঁ়োকেন। 
  
এ ফ্লযাকট আে এে পমপনটও োোে েো োবকে প্ােকছ না ও। পেকো স্ট্রীকটে চাপব 
আকছ ওে োকছ। এই ে়োব  প্পেকবশ স্টছক়ে ওখাকনই চকে যাকব পেে েেকো  ুপে। 
বযাে স্টোছাকে শুরু েেে। 
  
বযাে স্টোছাকনাে প্ে পেছু েুকে স্টেে পেনা ও স্টদখপছে।  োৎ প্যাকেক  প্াক়েে শে শুকন 
ওে স্টমরুদণ্ড স্টবক়ে শীেে পশ ের্ বক়ে স্টেে। 
  
োনশ? 
  
অেম্ভব উপন মাো স্টেকছন। 
  
অকপ্ক্ষ্া েেকো  ুপে। আবাে োন প্ােে। ইুঁদুে স্টদও়োকেে োে আুঁচ়োকে যেটুেু 
শে  ়ে, োে স্টচক়ে স্ট াে ন়ে আও়ো টা। ও দে াটা এেচুে োুঁে েকে উুঁপে 
মােকো। 
  
স্টদখে, েযাোকশ, অপেবযপি ীন মুকখ েদে দে াে প্াকশ দাুঁপ়েক়ে ওক়েেপে োকপ্দকটে 
পেক  দােটা স্টদখকছন। োেপ্ে ঐ  া়েোটা়ে প্া বুপেক়ে স্বােে বেকেন, ও স্টবুঁকচ 
োোে স্টযােয পছে না। 
  
 ুপেে অেুস্থো অনুেব  কো এখন। দু- াকে মাো স্টচকপ্ ধকে ও স্টচাখ বু ে। 
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 েখন ওক়েেপে েকে ঢুকেকছন ও শুনকে প্া়ে পন। যখন উপন েো বেকেন ও চমকে, 
পছটকে, োপেক়ে উেে। 
  
ওক়েেপে মৃদু েকে বেকেন, োবক়ে পদকে চাই পন। দে া়ে স্টটাো স্টদও়ো উপচে পছে 
পেন্তু অেটা মাো়ে আকেপন। 
  
 ুপে চুপ্ েকে েইে। 
  
ওক়েেপে আকস্ত আকস্ত স্ট ুঁকট স্টব়োকে োেকেন।  ুপেে পদকে না োপেক়েই বেকেন, 
এখন েব পে নীেব, শান্ত না? পু্পেকশে মুকখ শুনোম, েুপম পেেই আকছ। েুপম পনশ্চ়ে 
েীষর্ ো স্টখক়েকছ োই না? 
  
  ুপে পে বেকব স্টেকব স্টপ্ে না। 
  
–িেন পে েেম অদু্ভে েেকমে আচের্ েেপছে। োই না? এবাে এেটু দাুঁপ়েক়ে  ুপেে 
পদকে োোকেন। আবাে প্া়েচাপে েেকে েেকে এপদে-ওপদে োোকে োেকেন। 
বেকেন, ও স্টযন পে েকন্দ  েেপছে। োনশ স্টেমন েকে ফ্লযাকট ঢুেকো, োকে পে একে 
যা়ে? িেন স্টেন োই পনক়ে ে েয েেকছ? 
  
–আপম  াপন না। 
  
–স্টেব ওকে গুপে েকেকছ, োকে স্টোন েকন্দ ই স্টনই। িেকনে মেেব পে আপম বুঝকে 
প্ােপছ না। 
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 ুপে বকে উেে,  যাপে গুপে েকেপন। আপম  াপন। 
  
ওক়েেপে েেেদ দৃপিকে েুকে দাুঁ়োকেন। 
  
–পে বেকে চাইছ  ুপে? 
  
– যাপে ও ো  েকে পন। আপম  াপন ও েকেপন। 
  
েুপম পে েকে এে পনপশ্চে  কো? 
  
 আপম  াপন ও খাোপ্। পেন্তু ও স্টোনপদন েকে বনু্দে োখকো না। এেবাে আমাে 
োমকন পমকেে স্টেঞ্চ ওকে প কেে েকেপছে, ওে োকছ বনু্দে আকছ পেনা। ও েখন 
বকেপছে, ও েখনন বনু্দে োকখপন, োখকবও না। েখন ও েপেয েো বকেপছে। আ  
োকে ও যখন বেে ও োনশকে গুপে েকে পন েখকনা ও েপেযই বকেপছে। 
  
ওক়েেপে োমানয েপম্পে েো়ে প কেে েেে, েুপম পু্পেশকে এেো বকেকছা? 
  
–িেন আমাে েো পবশ্বাে েকে পন। ও বকেকছ, ফ্লযাকট শুধু আপম আে  যাপে পছোম। 
 যাপে না েেকে আপম খুন েকেপছ। 
  
–মূখদ! ওক়েেপে স্টেকে পেক়ে বেে, ও পনশ্চ়ে এেো পবশ্বাে েকে পন। 
  
না। ও আমা়ে ে়ে স্টদখাকে চাইপছে। পেন্তু  যাপে খুন েেকে প্াকে না। আপম িেনকে 
বেোম েদে স্টখাো পছে। 
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–পে বেকে, পে বেকে চাইছ েুপম? 
  
–েদে স্টখাো পছে। োনশ স্টঢাোে প্ে দে া বন্ধ েেকে েুকে পেক়েপছকেন। 
  
 ওক়েেপে  ুপেে েবপ  ধকে স্টটকন একন, ওে পদকে পস্থে দৃপিকে োপেক়ে বেকেন, 
দে া স্টখাোে েকে খুকনে পে েম্পেদ আকছ? পে ইপেে েেকছ েুপম? 
  
ওুঁে জ্বেন্ত দৃপি স্টদকখ  ুপে পস্থে, পনবদাে  ক়ে স্টেে। 
  
 বাব দাও  ুপে! 
  
–আপম শুধু বেোম, প্যাকে  স্টেকে স্টেউ ওুঁকে গুপে েকে োেকে প্াকে। 
  
 ুপে পবেি  ক়ে েবপ  ছা়োকনাে স্টচিা েেে। স্টদা াই স্টোমাে স্টছক়ে দাও। আমাে 
বযো োেকছ। 
  
পেছুক্ষ্র্ ওকে ধকে স্টেকে োেপ্ে ওক়েেপে ওকে স্টছক়ে পদক়ে মুখ স্টেোকেন। 
  
দুঃপখে। িেন এে  বাকব পে বেে? 
  
  ুপে বকে প্ক়ে োুঁপ্কে োুঁপ্কে বেে, অদৃশয মানুকষে েো পে স্টযন বেে। বেে, 
স্টেউ উেকে বা নামকে স্টেটা পু্পেকশে ন কে প়্েকো। 
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–অদৃশয মানুষ? িেন এই েো বেে? 
  
ওক়েেপেে চাউপন জ্বকো রুেীে মে। পেন্তু ে ো.উপন খুব স্বাোপবে োকব  ােকেন,  ুপে 
েুপম ো াযয েেকে স্টচক়েপছকে। পেন্তু স্টেকব স্টদখ ওকে দে া পদক়ে স্টেউ গুপে েেকে 
প্াকে না। পু্পেশ যপদ ওখাকন প্া াো়ে োকে েকব োকোে প্কক্ষ্ েম্ভব ওখান স্টেকে 
গুপে েো? 
  
 ুপে ওুঁে োবেেী স্টদকখ অবাে  ক়ে বেে, না,  ়েে না। পেন্তু আপম পনপশ্চে  যাপে ও 
ো  েকে পন। 
  
–স্টেকবে ওপ্ে স্টোমাে এ পবশ্বাে ব়েই দুঃকখে।  া াে  কেও ও এেটা স্টচাে। স্টোমাে 
ওপ্ে ও স্টোন দ়ো স্টদখা়ে পন। েশকে ও স্টয গুপে েকেপন, োে স্টোন প্রামার্ই স্টনই 
স্টোমাে োকছ। েুপম পে ওকে োেবাে? 
  
না, আপম ওকে োেবাপে না। পেন্তু েবু বেব ও এো  েকেপন। 
  
–এটা এেটা যুপিগ্রা য েো  কো না।  ুপে স্টোমাে এ েো়ে োন স্টদকব না। যাে, 
স্টদখা যাে পে  ়ে। 
  
 ুপে পবস্ফাপেে স্টচাকখ বেে, ওকে পে োুঁপে স্টদকব ওো? 
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 াপন না। ও েো এখন না োবাই োকো। ওকে স্টো এখকনা আদােকেই স্টোো  ়ে পন। 
ওক়েেপে এেটা পেোকেট ধপেক়ে বেকেন, এখাকন আে এেোেও োেকে প্ােকব বকে 
মকন  ়ে না। েুপম প্ােকব  ুপে? 
  
–না। 
  
–ো কে, চকো নেুন ফ্লযাকট যাই আমো। 
  
ওুঁে েকে োোে েো স্টেকব  ুপে পশউকে উেে, োবে, এখন স্টেকেই স্টবাধ ়ে ওকদে 
নেুন েম্পেদ শুরু  কব। 
  
পেছুপদন আপম এেো োেকে প্ােকে স্ট াে। আপম পে ওখাকন এো স্টযকে প্াপে না? 
  
–স্টে অেম্ভব! ওুঁে েো়ে ধাে। েুপম েুকে স্টযকে প্াকো আমাে েকে স্টোনপদন আোপ্ 
 ক়েপছে। 
  
 ুপে ওে পদকে েপেন মুকখ চাইে। ও ধাোকো েো়ে বেে, েুপম েুকে যাকো স্টেন 
আপম যাকে মুখ না খুপে, োে  কনযই েুপম আমাকে এেব পদক়েকছ? এখন আমাে যা 
ইকে োই েেকবা। আপম স্টোমাে ঐ ফ্লযাট চাই না। 
  
ওক়েেপে  ােকেন। 
  
মৃদুস্বকে বেকেন, একেবাকে প্াকল্ট স্টেছ না  ুপে? েুপম এখন যাকে ইকে বেকে প্াে 
আপম স্টদখকে প্াই। আমাে অন্ধকত্বে োন শুধু োনকশে  কনয। এখন আে পেছু একে 
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যা়ে না।  ়েকো েপবষযকে স্টোমাকে পবশদ োকব েব বেব, এখন ন়ে। আে েক়েে 
েপ্তা  আপম অকন্ধে োন েকে যাকবা। োেপ্ে দৃপি পেকে প্াকবা। যপদ েুপম বকে স্টব়োকে 
চাও, স্টবােে। পেন্তু েুপম ফ্লযাট, টাো পেছুই প্াকব না। পেেোকব চেকে স্টোমাে 
েবপেছুই োেকব। 
  
 ুপে বুকঝ উেকে প্ােকো না উপন ধাপ্পা পদকেন, নাপে ধাপ্পা ন়ে। এই অপনশ্চ়েো ওকে 
স্টখপপ্ক়ে েুেে। ও স্টয স্টোন শকেদ ফ্লযাট বা টাো আুঁেক়ে প্ক়ে োেকে োপ । 
  
–স্টবশ, ো কে েুপমও চকো। ও কু্ষ্ি েকে বেে। 
  
 ওক়েেপে নেুন েুকে, উকিে  ক়ে বেকেন, োে। চে, ো কে নেুন েকে  ীবন শুরু 
েপে দু কন। আপম েো পদপে ওখাকন স্টোমা়ে আনকন্দ েপেক়ে োখকবা। আপম বযাকে 
েক়েেটা প পনষ েকে আেপছ, েুপমও সেেী  ও। স্টদেী স্টোে না। স্টেমন? 
  
 ুপে স্টোছাকনা স্টশষ েেে। ওক়েেপে একে বযােটা পনে। 
  
চে। োে স্টেপে কে প্াপেক়ে স্টদব, ও স্টোছোছ স্টশষ েকে স্টদকব। 
  
দু কন প্যাকে  ধকে একোকে একোকে োকপ্দকট শুপেক়ে যাও়ো েকিে দাে স্টদকখ েুুঁচকে 
স্টেে। ওক়েেপে এপেক়ে পেেকটে স্টবাোম পটপ্কেন। 
  
পেেকটে দে াটা খুকে স্টেে। ওক়েেপে বেকেন, এখান স্টেকে চকে স্টযকে োে োেকছ। 
পচেটাোে এ  া়েোটা আমাে অপ্ছন্দ পছে। 
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পেেটটা যখন নামকছ, পেেকটে স্টমকঝকে স্টোকর্ে পদকে এেটা প পনষ  ুপেে স্টচাকখ 
প়্েে। ওক়েেপেও স্টেটা স্টেই মু ূকেদই স্টদখকেন। স্টদকখই চট েকে ওটা েুকে প্কেকট 
পু্েকেন।  ুপে েবই েক্ষ্য েেে। ওকদে প্রেম োক্ষ্াকেে পদকন, ওুঁে  াকে প্পেক়ে 
স্টদও়ো স্টেই পেউকোোকেে টুপপ্টা। 
  
উপন ওটা েুপেক়ে স্টেেকেন বকে  ুপে এেটু পবপিে  ে।  ুপে স্টদখে ওুঁে মুকখ পেছু 
এেটা মকনে োব স্টচকপ্ োখাে অদু্ভে উকি নাে পচহ্ন। ও পনপশ্চে  ানকো োকো 
চশমাে আ়োকে স্টচাখ দুকটাকে ে়ে স্ট কে উকেকছ। 
  
েখন ও বযাপ্ােটাকে গুরুত্ব স্টদ়েপন। পেন্তু বযাপ্ােটা ওে মকন এেটা দাে স্টেকট েইে। 
প্কে ওে এ েটনাে েো মকন  ক়েকছ। 
  
. 
  
 যাপে স্টেব যখন োেে়ো়ে একে দাুঁ়োে েখন ওক়েে আদােকে স্টোে পে পে  
েেকছ।  যাপেে পদকে অেগুকো েীক্ষ্ণ স্টচাকখে পনমদম স্টেৌেূ কেে দৃপি  যাপেকে স্তপম্ভে 
েেকো ও েীষর্োকব না়ো পদে। ও েঙু্কপচে চা পনকে এেবাে োপেক়েই মযাপ কস্ট্রকটে 
মাোে ওপ্কেে স্টদও়োেটাে পদকে এেদৃকি স্টচক়ে েইে। 
  
স্টগ্রপ্তাে  বাে প্ে  যাপেে মকধয এেটা প্পেবেদন েকটকছ। ওে োুঁপ্া অ পমোে বদকে 
আ , ওে স্টচাকখ বনয, েীে, েন্ত্রস্ত দৃপি।  াে োুঁপ্কছ। এখন ও োুঁকদ প়্ো পেেু এেটা 
 ন্তু, ওে নাকে মৃেুযে েন্ধ আেকছ। 
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এে েপ্তাক ে স্ট ে  া কেে হুেুম  ও়োে আকে ও িেকনে োক্ষ্াকে শুকনকছ, স্টয 
পমকেে স্টেঞ্চ আে ওুঁে স্টমক়ে িানা ওুঁে  াে েেকে স্টেই স্টয প্াপেক়ে স্টেকছ, আে ধো 
প্ক়ে পন। স্টোকটদে চাপেপদকে োপেক়ে ও বুঝকো িেকনে েোটা েেখাপন েপেয স্টেননা 
ওে স্টেকে ে-ে  দুকেই িানা পবপ্দ স্বীোে েকেও  যাপেকে স্টদখকে একেকছ। পেও মকে 
স্টেকছ।  যাপে োবে ও েবপেছু ঝাকমোে  াে স্টেকে স্টবুঁকচ স্টেকছ। এখন ওে পনক কে 
মকন  ে অক্ষ্ম, প্পেেযি। 
  
িানা  ানে ওে পবপ্কদে েম্ভাবনা স্টবপশ ন়ে। পু্পেকশে োকছ ওে স্টেমন পবশদ পববের্ 
স্টনই। েবু োবধানোবশেঃ ও এেটা চশমা প্ক়েকছ, আুঁকটা টুপপ্কে স্টঢকে পনক়েকছ 
োমাকট চুে। 
  
িানাে মকন  কো  যাপেকে স্টপ্রকেে মকো স্টদখাকে। েক াকে োেে়োে স্টেপেিং স্টচকপ্ 
ধকে ও েপম্পে েো়ে উপেকেে ো াযয চাইে। িানাে বুে স্টেকট স্টযকে োেে স্টেননা 
ও অকনেপদন ধকে  যাপেকে োেকবকে একেকছ। 
  
িেন যখন অন্তবদেদীোেীন স্টম়োদ বাপ়েক়ে পদকে বেে, মযাপ কস্ট্রট োকে ো়ে পদকেন। 
িেন বেে  প্তা েুকোবাে আকেই ও আকো েক়েে নকে স্টগ্রপ্তাকেে আশা োকখ। 
 যাপেকে স্টেকে পনক়ে যাও়োে েম়ে, িানাকে ও স্টদখকে স্টপ্ে। িানা ওে পদকে োপেক়ে 
উৎোক ে  াপে  ােকো। 
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েী়ে স্টেকে স্টবকোবাে েম়ে িানা োবে, ওো  যাপেকে োুঁপে পদকে প্াকে না। ও খুন 
েকেপন। পেওে োকছ বনু্দে পছে, পেওই খুন েকেকছ। স্টযমন েকে স্টোে  যাপেকে এই 
 াে স্টেকট স্টবে েেকেই  কব পেন্তু পেোকব? 
  
পচন্তা়ে িুকবও োস্তা চেপছে। মকনে েেীকে ও বুঝকে প্ােপছে  যাপেে  কনয ও পেছুই 
েেকে প্ােকব না। 
  
িানা যখন পনক ে েমেযা পনক়ে পচন্তা েেকছ, ইিকপ্ক্টে িেন েখন আপেকে স্টপ্ৌঁকছ 
স্টদখে োেক্ষ্ন বকে আকছ। 
  
োেেকনে প্রকশ্নে  বাকব িেন বেে, এে  প্তাে  া ে  কো। োেমকধয ওকদে ধেকে 
 কব। স্টোন খবে আকছ? 
  
পমকেে স্টেঞ্চ আে িানাে স্টোন স্টখাুঁ  প্াও়ো যা়ে পন। পনশ্চ়ে স্টোোও োেমকো ো 
ঢাো পদক়েকছ। 
  
িেন স্টোে েকে শে েেকো। 
  
পমকেে ওক়েেপেে স্টেই টযাপি োইোকেে স্টোন স্টখাুঁ  স্টপ্কে, স্টয টযাপি ওকে পেক়েটাে 
স্টেকে বাপ়ে একনপছে। 
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মকন  কে উপন টযাপিকে যানপন। স্টোন োইোেই ওকে ওক়েেপেে বাপ়েকে একনকছ বকে 
স্টখাুঁ  পদকে প্ােকছ না। এটা খুবই আশ্চকযদে বযাপ্াে েযাে, এে ন োইোকেে প্কক্ষ্ 
এে ন অন্ধকোেকে েুকে যাও়ো েম্ভব ন়ে। 
  
–যাক, ও এখন স্টছক়ে দাও, পমকেে ওক়েেপেে েপেপবপধে স্টোন স্টখাুঁ  স্টপ্কে? 
  
–স্টেমন পেছু প্াইপন েযাে। পেক়েটাকেে দাকো়োন স্টদকখকছ উপন টযাপি স্টেকে স্টনকম 
পেক়েটাকে ঢুেকেন, ওক়েেপে ো়ো স্টমটাকেন। পেক়েটাকে বহুবাে অপেনক়েে েুবাকদ 
দাকো়োন ওুঁকে োেই পচনে। উপন বাকে চকে স্টেকেন। দাকো়োন ওক়েেপেকে স্টঢাোে 
দে া স্টদপখক়ে বকে স্টদ়ে পমকেে ওক়েেপে বাকে স্টেকছন। ওক়েেপে শুনকে স্টপ্কেন বকে 
মকন  ে না। উপন ঢুকে স্টেকেন। 
  
–স্টেন শুনকে স্টপ্কেন না, আপম  াপন না। উপন স্টো োো নন? 
  
পমকেে ওক়েেপে বাকে স্টেকেন। বাকেে স্টমক়েটাে মকন  পেে ওুঁে স্টম া  খাোপ্ আকছ, 
বেকে স্টেকে স্টোন েোই  ়েপন ওুঁে েকে। ওুঁে এই আচেকর্ স্টমক়েপট খুশী  ়ে পন। 
োেপ্ে উপন পেনকট ব্রযাপন্ড খান। প্রেম েণ্টা প়্োে পমপনটখাকনে আকে বাে স্টেকে 
স্টবপেক়ে যান। দাকো়োনপট অবাে  ক়ে যা়ে। উপন পপ্োপিপে োেদাকেে পদকে চকে যান। 
ফ্লযাকট পেক়ে না স্টপ্ৌঁছকনা অবপধ স্টেউ ওুঁকে স্টদকখন পন। 
  
 ়েে আন্ডােগ্রাউন্ড স্টেকন স্টেকছন উপন। টযাপি প্াও়ো অে স্টো া ন়ে আ োে। 
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–োই মকন  ়ে েযাে। উপন যপদ স্টবপেক়েই স্টেন স্টপ্ক়ে োকেন েকব অবশয স্টয েমক়ে 
স্টপ্ৌঁকছকছন, ো েম্ভব। 
  
–ওক়েেপেে েো বেে। োে  বানবন্দীে েকে যা েকটপছে, োে পমে  কে পে েেম? 
  
–পেেই পমেকছ েযাে, েকব দুকটা েো। এেটা  কে, দাকো়োনপট ওুঁকে বকে পমকেে 
ওক়েেপে বাকে পেন্তু উপন বকেকছন উপন  ানকেন না মপ ো স্টোো়ে স্টেকছন। অবশয 
এমন  কে প্াকে, উপন ওুঁে েো স্টশাকনন পন। পেন্তু প্দদা উকে যাবাে প্ে উপন যখন 
পেক়েটাে স্টেকে স্টবকোন, দাকো়োন এেটা টযাপি স্টিকে পদকে চা়ে। এখাকন আমাে এেটু 
স্টোেমাে োেকছ। উপন  বানবন্দীকে বকেকছন, আমাে মকন  ে উপন এখাকন পেকে 
আেকে প্াকেন, আপম ে়ে স্টপ্ক়ে স্টেোম। টযাপি স্টপ্কে আমাকে স্টবশ অেুপবধা়ে প়্েকে 
 ক়েপছে। অবকশকষ এে ন দ়োপ্েবশ  ক়ে আমাকে টযাপি স্টিকে স্টদ়ে। 
  
 া, স্টবশ োেই স্টোেকমকে। দাকো়োন যপদ টযাপি স্টিকে পদকে চা়ে, উপন যপদ ে়েই 
স্টপ্ক়ে পেক়ে োকেন, েকব দাকো়োনকে টযাপি িােকে পদকেন না স্টেন? উপন স্টো 
 ানকেন উপন পনক  পনক  টযাপি ধেকে প্ােকবননা। আপম আবাে ওনাে েকে েো বকে 
স্টদখব। এখন উপন স্টেই  েযান্ড স্টমক়েপটে েকে পেকো স্ট্রীকটে এেটা ফ্লযাকট োকেন। 
  
োেেন  ােকো। 
  
স্টমক়েপট স্টো স্টদখকে স্টবশ খাো েযাে। এেপট স্টমক়েে যপদ েুন্দে মুখ আে োকো শেীে 
োকে, েকব েুপেদবা ো োে মেক  পে আকছ পে স্টনই ো পনক়ে আে মাো োমা়ে না 
স্টেউ আ োে। 
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–স্টয অন্ধ োে আবাে েুন্দে মুকখে মূেয পে? 
  
 োেেন স্টচাখ পপ্টপপ্ট েেকো। 
  
– যাুঁ, ো স্টো বকটই েযাে। আপম স্টে েো স্টেকব স্টদপখ পন েযাে। না পেেই বকেকছন। 
েকব বযাপ্ােটা পে? 
  
–ওকদে ওপ্ে আপম ন ে োখাে বযবস্থা েকেপছ। ওক়েেপে ঐ স্টমক়েটাে স্টপ্ছকন টাো 
স্টঢকে যাকেন। নাইট ক্লাব, পেক়েটাে, মকদে প্াপটদ, স্টেেুকেন্ট, নাকচে আেে, স্টেে েবদত্র 
স্টদখা যাকে ওো এেেকে যাকেন। উপন োেখানাকেও যাকেন না। আপম  ানকে চাই 
আেে বযাপ্ােটা পে? 
  
োেকমইে? 
  
–মকন  ়ে না। েযােকমইে  কে স্টমক়েটা েবেম়ে ওে েকে েব  া়েো়ে েুেকব স্টেন? 
েেকমইোেও পনোপ্দ দূেকত্ব োেকে চাইকব।  ুপেকে পেে স্টে টাইকপ্ে স্টমক়ে বকে মকন 
 ়ে না। 
  
– ়েে ওো স্টপ্রকম প্ক়েকছ েযাে। 
  
– ়েকো।  াপন না। যাই স্ট াে োেেন, েুপম স্টদখ স্টেঞ্চো স্টোো়ে ো ঢাো পদক়ে 
আকছ। ওকদে স্টপ্ছকন স্টেকে োকো। টযাপি োইোকেে স্টখাুঁ  েকে চেে। এখনও েম়ে 
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আকছ,  ়েকো এে ন পেিংবা দু ন এপেক়ে একে স্টযাোকযাে েেকব। আপম এপদকে 
ওক়েেপেে েকে েো বেকবা। 
  
োেেন চকে স্টেকে িেন েপ়ে স্টদখকেন, পেনকট স্টবক  েক়েে পমপনট। োবকেন প্াুঁচটাে 
প্ে ওক়েেপেে েকে স্টযাোকযাে েেকবন। উপন বাপ়েকে না োেকে  ুপেে েকে েো 
বোে েুকযাে  কব। 
  
. 
  
ওক়েে একন্ড স্টবনটন এো এেটা স্টছাট অেচ আোমপ্রদ ফ্লযাকট পদপবয োকেন। পু্কোকনা 
েযাশকনে বাপ়েটা়ে পেনকট ফ্লযাট, পেনকটই অপববাপ ে এেো মানুকষে  কনয। 
  
েপববাকে েোে নটা়ে, অনযানয পদন েোে আটটা়ে স্টব্রেোে পদক়ে যা়ে। স্টবনটন 
েোে োক়ে োেটা়ে উকে েবপেছু স্টেকে েোে নটা়ে োেখানা়ে চকে যা়ে। 
  
ওে স্টব্রেোে  কে স্ট াকো দুকধে েকে েনদকফ্লি, মাখন, স্টটাে, ে়ো েপে। েখকনা 
এে বযপেক্রম  ়ে না। খাও়ো  ক়ে স্টেকে স্টেে-ওপ্কে প্ক়ে োো আুঁটা স্টমা়েকেে 
খবকেে োে  পনক়ে ইপ কচ়োকে বকে প়্েকে শুরু েকে। 
  
েকশে মৃেুযে প্কেে পদন অেযাে মে োন েকেকছ, দাপ়ে োপমক়েকছ, প্রােঃোশ স্টখক়েকছ। 
মকন েখন দুকটা পচন্তা েুেপ্াে খাকে, োনশ আে টাো। 
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োনশকে ও বহুবাে স্টেক  স্টদকখকছ দূে স্টেকে, মুগ্ধ  ক়েকছ। েকব প্রেম োে েকে 
স্টদকখ স্টবনটন, পবক়েে েমক়ে। ওক়েেপে পবক়েে েো ওকে আকে পেছুই বকেপন। অকনে 
বছে ওো দু কন পছে োেখানাে অিংশীদাে। এেপদন ওক়েেপে-স্টবনটন এ়োেক্রােট 
েযােটপে পছে এেপট স্টছাট, প্েীক্ষ্ামূেে, েল্পনামাত্র। দু কনে এে প্রকচিা়ে আ  স্টেপট 
 ক়ে দাুঁপ়েক়েকছ চােকশা এেে  ুক়ে স্টমপশকনে স্টদাোন, োনওক়ে আে  যাঙাকেে  েে। 
উকদযােটা ওক়েেপেে েকব স্টবনটকনে অবদানও েম ন়ে। 
  
এই চুপ্চাপ্, েযাোকশ স্টোেটাে েিংেেন ক্ষ্মো পছে অোধাের্। প্রা়ে বছে আকে 
এেপদন ওক়েেপে স্টবনটকনে অপেকে ঢুকে ওুঁে পবক়েে খবে  ানাকেন। স্টবনটন 
অপেনন্দন  ানাকো এবিং মকন মকন স্টেৌেূ ে  ে বউ স্টদখকব বকে। োবকো, দুপন়োে 
স্টোন্ স্টমক়ে ঐ নাে উুঁচু ওক়েেপেকে পবক়ে েেকছ!  ়েকো স্টোন স্টো়োমুকখা স্টমক়ে। পেন্তু 
ওক়েেপে যখন ওকে োনকশে েকে আোপ্ েপেক়ে পদকেন ও প্রবে ধািা স্টখে মকন। 
  
স্টবনটন পছে দুশ্চপেত্র। সু্ককে প়্োে েম়ে স্টবনটন এেটা অেযন্ত স্টনািংো স্টেো়ে  প়েক়ে 
প্ক়ে। েবদেমকক্ষ্ সু্কে স্টেকে পবোপ়েে  ়ে। স্টনশাকখােকদে আপেকমে মে, স্টবনটকনে 
োকছ স্টমক়েোও স্টেমপনই প্রক়ো নী়ে পছে। 
  
োনশকে োছ স্টেকে স্টদখাে প্ে োনশ ওকে োে েকে স্টেেে। ওে েে েপদন স্টপ্কে 
না স্টপ্কেই ক্লানকশে মপদে,  াব আেষদর্ স্টবনটকনে স্টেেকে োবা বোকো। এ শুধু 
ক্ষ্পর্কেে স্টমা  ন়ে, েুন্দেী স্টমক়েে প্রপে োমানয োমনা ন়ে, োে স্টচক়ে অকনে স্টবপশ, 
েেীে স্টপ্রকমে অনুেূপে। 
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–ওক়েেপে যখন ে়েযাে এ়োেকোকেদ নাম স্টেখাকেন, স্টবনটন োে অনুপ্পস্থপেে েিবয াে 
েেকে ইেস্তেঃ েেকো না। োনকশে েেপদকন প্রচুে মদ স্টখক়ে শেীকে ও মকন প্চন 
ধকে স্টেে। মদ স্টবনটনকে োবু েেকে প্ােকো না। 
  
স্টবনটন অবাে  ক়ে স্টেে স্টয োনকশে প্রপে ওে স্টমা , ওে অনুেূপে এমনই প্রবে 
 ক়েকছ স্টয এেবাে েপনি  বাে েকে েকেই োকদে েে-েৃষ্ণা়ে টান ধেকছ। টাো 
োেকে ও োনশকে পবক়ে েেে। োনশ ওকে টাোপ়্েোে েুবযবস্থা েেকে বেকো। 
  
এে পবেৃে স্টযৌনোমনা ক্রমশঃ এে অদু্ভে ধেকনে েেীে স্টপ্রকম দাুঁ়োে। স্টবনটকনে 
স্টোন বনু্ধবান্ধব পছে না। ওে মকধয পে স্টযন পছে, পু্রুষো ওকে অপবশ্বাে েেকো। 
োনশই পছে ওে এেমাত্র েেী। 
  
োে  খুকে োনকশে ছপব আে খুকনে খবেটা প্ক়ে স্টবনটন ম়োে মকো স্থানু  ক়ে বকে 
েইে। 
  
োে টা আুঁেক়ে, স্টচাখ বুক  পনশ্চে বকে েইে বহুক্ষ্র্। ওে মন স্টযন প্েু  ক়ে স্টেে। 
যখন এেটু ন়েকে প্ােকো োইিকবাকিদে োকছ পেক়ে এে োে ব্রযাপন্ড স্টঢকে স্টখক়ে স্টেকে 
আবাে োে েকে স্টেেে। ও আবাে খবেটা প়্েকো আে োন্না়ে স্টেকে প়্েে। 
  
প্কে ও ওক়েেপেে ফ্লযাকট স্টোন েেকো, পেন্তু স্টোন উিে স্টপ্ে না। োেখানা়ে স্টোন 
েকে  ানকে প্ােকো ওক়েেপে েখকনা স্টপ্ৌঁছনপন। পেছুই েোে পছে না ওে। স্টোুঁট 
োম়োকে োেে। 
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এেেণ্টা বাকদ ওক়েেপে স্টোন েকে োে োে, োবকেশ ীন েো়ে বেে, আপম পেছুপদ 
োেখানা়ে আেব না, েুপম আশা েপে চাপেক়ে পনকে প্ােকব।  রুেী ো  পেছু স্টনই, 
স্টোমাে আমাকে দেোে প়্েকে ক্লাকব স্টখাুঁ  স্টোে। 
  
ওক়েেপে  োৎ েব দা়ে দাপ়েত্ব স্টছক়ে পদকেন স্টদকখ স্টবনটন স্তপম্ভে  ক়ে স্টেে। োনকশে 
মৃেুযকে ও পে আোে স্টপ্ক়েকছ। 
  
স্টবনটন স্টেকবপছে স্টোন ছুকো স্টদপখক়ে ে-পদকনে ছুপট স্টনকব। পেন্তু ো েম্ভব  ে না। 
  
 যাপে স্টেব যখন ওক়েে েন্ডন আদােকে  াপ ো পদে, স্টবনটন স্টেপদন  াপ ে পছে। 
 যাপেে মুকখ যন্ত্রর্া আে ে়ে স্টদকখ ও খাপনেটা স্বপস্ত স্টপ্ে। 
  
স্টেপদনই েন্ধযা়ে ও  ােপমন স্ট্রীকট স্টেকেপিে স্টেেুকেকন্ট স্টেে। 
  
স্টেকেপি ওে পদকে আেকে ও বেে, আমাে বাুঁধা স্টটপবে। ওে েটা স্টচাকখ পবষাি 
চা পন, বেে, আপম স্টবপশক্ষ্র্ োেব না। 
  
স্টেকেপি বেে, অবশযই পমঃ স্টবনটন, োুঁো স্টটপবকেে পদকে পনক়ে স্টযকে স্টযকে নীচু েো়ে 
বেে, স্টবচাপে মযািাম! ওুঁে অোব আমাকদে ব়ে মকন  কব। পে ে়োনে, সপ্শাপচে 
বযাপ্াে। 
  
স্টবনটন বেকো। 
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ও স্টেুঁো োমন মাকছে েেমাশ পদক়েও স্টখে না। োনকশে পপ্র়ে ব্রযাপন্ড পনে এে স্টবােে। 
স্টবােকেে ব্রযাপন্ড দ্রুে েমকে োেে, আে ও পচন্তা়ে িুকব স্টেে। স্টখ়োেও েেে না স্টয 
অকনেগুকো স্টেৌেূ েী স্টচাখ ওে পদকে োপেক়ে। স্টটে স্টপ্ে স্টবশ স্টনশা ধকেকছ, প্কো়ো 
েেে না। স্টেেকেে পেি, েপেন প্রপেকোধটা ব্রযাপন্ডে প্রোকব আেো  কো। 
  
 োৎ ও ওক়েেপে আে  ুপেকে ঢুেকে স্টদখে।  ুপেকে পচনকে প্ােকো না। শুধু স্টদখকো 
এেটা স্টমক়ে, প্েকন আগুনেঙা োন্ধয স্টপ্াষাে, উজ্জ্বে োুঁধ অবপধ নামাকনা। েো়ে 
ঝমকে  ীকেে  াে। স্টমক়েপটে পদকে স্টোন মকনাকযাে না পদক়েই ও শুধু ওক়েেপেকে 
স্টদখকে োেে। ও পনক কেই প্রশ্ন েেকো, ওক়েেপে পে েকে এটা প্ােকেন? 
স্ত্রীনৃশিংেোকব খুন  বাে প্াুঁচপদকনে মাো়ে উপন স্টেেুকেকন্ট এেটা স্টমক়েকে পনক়ে 
আেকে প্ােকেন পেোকব? এই নযই পে উপন োেখানা়ে যাকেন না? এই স্টমক়েপটে 
েকে বেবাে েেকছন? স্টমক়েপট স্টে? 
  
 োৎই ও েিেঙা স্টচাখ দুকটা  ুপেে পদকে স্টেোকো। স্টোো়ে স্টদকখকছ ওকে? ে ো 
আ়েি  ক়ে োমকন ঝুুঁকে প়্েকো ও।  ুপে! েকশে চােোনী! স্টচাখ মুকছ আবাে 
োোকো। োউনটা ওে স্টচনা। োউনটা প্কে  ুপেকে একেবাকেই স্টচনা যাকে না বকট 
পেন্তু ও স্টয  ুপেই োকে েকন্দ  োেকে প্াকে না। 
  
ঐ োউনটা োনশ পবক়েে পদন প্কেপছে। োউনটা স্টবনটকনে মকন ওকদে প্রপেপট স্টপ্রকমে 
িৃপে  াপেক়ে েুেে। ঐ  ীকে, ঐ োউন, এেব স্টো োনকশে! ওক়েেপে ওে চােোনীকে 
োনকশে প পনষ পদক়ে োপ ক়ে ওে প্রপে চেম অবমাননা েকেকছ। ওে মাো়ে েি চক়ে 
স্টেে। উকে দাুঁ়োকো ও। শ্বােকোধোেী সপ্শাপচে স্টক্রাকধ জ্বকে উেে। 
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স্টবনটন অস্পি োকব বুঝে, স্টেউ ওে এেটা  াে ধকেকছ, স্টমাোক়েম েো়ে ওে অেুস্থ 
োেকছ পেনা প কেে েেকছ। স্টনািংো োোোপে েকে ও  ােটা ছুুঁক়ে স্টেেে। োেপ্ে 
আ়েি প্াক়ে, জ্বেন্ত স্টচাকখ ওক়েেপেে স্টটপবকেে োকছ স্টেে। 
  
স্টচ়োকে বকে স্টেেুকেকন্টে েব স্টোে স্টদখকে োেে, স্টবনটন ওক়েেপেে স্টটপবকেে োমকন 
োমকো।  ুপেে পদকে েপম্পে আঙুে েুেকো। 
  
োঙা, উন্মি েো়ে ও স্টচুঁপচক়ে উেকো, ঐ স্টনািংো েুিীটাকে স্টোমাে স্ত্রীে স্টপ্াষাে খুকে 
স্টেেকে বকো।  ুপেে পদকে োপেক়ে বেে, স্টোন আস্পধদা়ে প্কেপছে েুই? পঝ 
স্টোোোে? 
  
ওে  ােটা  ীকেে স্টনেকেশটা পছপনক়ে পনকে স্টেে পেন্তু  ুপে ওে  ােটা স্টমকে েপেক়ে 
পদক়ে স্টচুঁপচক়ে উেে। ওক়েেপে োপেক়ে উকে দাুঁ়োে। প্াকশে স্টটপবকে এে স্ট ামো-স্টচাম়ো 
আপমদ অপেোে বকেপছে। স্টে োমকন োপেক়ে প্ক়ে স্টবনটকনে মুকখ উকল্টা  াকেে এেটা 
চ়ে স্টমকে ওকে পছটকে স্টেকে পদকো। 
  
অপেোেপট উকিপ ে  ক়ে স্টচুঁপচক়ে উেকো, মাোে, শুক়োে স্টোোোে! 
  
দু ন ওক়েটাে ছুকট এে। ওো স্টবনটকনে  াে ধেকো। মকন মকন  াে স্টমাচ়োকে 
স্টমাচ়োকে স্টেকেপি ওকদে ইশাো েেে, স্টবনটনকে পনক়ে স্টযকে। 
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স্টবনটন ক্ষ্যাপ্াে মে ধস্তাধপস্ত েেকে েেকে বেকে োেে, আমা়ে স্টছক়ে দাও।  াে 
েোও! ওো স্টবনটনকে দে াে পদকে টানকে োেে। োেপ্ে ওে েো োন্না়ে স্টেকঙ 
প়্েে, ও িুেকে িুেকে োুঁদকে োেে। 
  
স্টেই োন্নাে দমকে েবাই প ম  ক়ে স্টেে। োুঁদকে োুঁদকে, বেকে বেকে, দু ন 
ওক়েটাকেে েকে ও স্টবপেক়ে স্টেে। োুঁকচে দে া বন্ধ  ক়ে স্টেে। 
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