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এই শনিবার নিতের বাসায় সবার দাওয়াে। রাতে। নিতের স্ত্রী প্রমীলা পই পই কতর সবাইতক
বতলতে নবকাতল আসতে, সস চা িাস্তা সদতব। আড্ডা ফাড্ডা নদতয় রাে িটার নদতক নিিার। নকন্তু
বরাবতরর মেই সবাই এতলা আটটায়। সস সেতলতদরতক লক্ষ্য কতর সচাখ মটকাল। “প্রনে শনিবার
নবতকল হতেই োস সখলার িাম কতর উধাও হতয় যাি। আি োড়াোনড় আসতে বললাম, সকাি
খবর সিই।”
রনি নবরক্ত কতে বলল, “ভাবী, খামাখা আমাতদরতক সকি সদাষাতরাপ করতেি? আপিার বান্ধবীরাই
সো সদরী কতর। আনম সসই কখি সেতক বলনে, চল, চল, আর সবগম সাতহবা বাড়ী ঝাড় সমাে
করতেি। োর িানক ময়লা বাসা সরতখ সকাোও সযতে ইতে কতর িা। ফািলামীর িায়গা পায় িা!”
সবলা সচাখ কটমট কতর বলল, “সারা বাসা সো গু কতর সরতখ দাও। আবার গলা উনচতয় িানলশ
করে? প্রনমলা, ওতদরতক অন্য সকাোও চালাি কতর দাও সো। োস ফাস সখলুক আর হাউ কাউ
করুক, আমাতদরতক িা জ্বালাতলই হল।”
প্রমীলা হাসতে হাসতে বলল, “আমাতক নকচ্ছু করতে হতব িা। দাদাবাবু আতগই সব গুনেতয় সরতখতে
িীচেলায়।”
সবলা হাে িানচতয় রনিতক বলল, “যাও, সফাট। সবশী সেঁচাতমনচ করতব িা। ঘতর বতস বতস হােী
সঘাড়া মারতে। বীর পাতলায়াি!”
রনি মুখ কুঁচতক নিেতক অনুসরণ কতর িীতচ চতল সগল। অল্পক্ষ্তির মতেই োতদর োস সখলা শুরু
হতয় সগল। আি কাতরারই ভাতলা হাে পড়তে িা। দুই নেি হাে সখলার পরও সকাি সগম সটম হল
িা। সাইদ বলল, “ভাতলা কতর বাট কর সদনখ। এইরকম বাতি োস সপতল সখলা হয় িানক?”
িালাতলর বাট। সস বার চাতরক োস শাফল করল। কনবর বলল, “এতো োস ঘাটাতল নকন্তু হােও
আসতব আিগুবী।”

রনি হঠাে বলল, “আো, নলবাতরলতদর কাণ্ডকারখািাটা সখয়াল কতরতেি আপিারা? হাইতরা নিতয় যা
শুরু কতরতে এরা, সতের সীমা োনড়তয় যাতে। ”
লাল ভাই এতকবাতর লুতফ নিল নবষয়টা। “ঠিক বতলতেি। হাইসরা বিল বি রিম বিসেসে বিন্তা
িসরসেন? এখন িলসে বিশ পঁ বিশ পাসেেন্ট িমাসি। বিেু হল এটা? অসধেি হওয়া দরিার। বিল বদসত বদসত
বতা ফবির হসয় বেলাম।”
রবন বিরক্ত হসয় িলল, “আসর লাল ভাই, আপবন আসেন আপনার বিসলর বিন্তায়। িযাথবলসনর বধািািাজী টা
ধরসত পারসলন না? বেই বদসখসে তার জনবিয়তা ধু লায় লু সটাপু টি খাসে অমবন বলসে বেসে ধান্দািাজী
িসর মানু সের মন জয় িরসত। এই বিল িমাসনার জনয বে বি িসরসে বেটা িু ঝসত পারসেন? বনউবিয়ার
বরএক্টর, পাওয়ার প্লান্ট, উইন্ড টারিাইসনর উপর বে মটেসেজ আসে বেটা বরফাইনান্স িসরসে। ফসল আোমী
বিশ িেসর িবত িের বদে বিবলয়ন ডলার েরিারসি িম বদসত হসি বপসমন্ট বহোসি, বিন্তু েু দ বতা ঠিিই
গুনসত হসি। োর অথে বে টািাটা আমরা এখন বদতাম, আমাসদর বেসলসমসয়রা তার বিসয় বিশী বদসি। িত
িে ধু রন্ধর বিন্তা িসরসেন? এই পবলটিবেইয়ানরা আমাসদর বি মসন িসর? োধা?”
বজত িলল, “িাজ বতা হসয়সে বিেু । োসভে সত বদখা বেসে আসে োরা িযাথবলসনর নাম শুনসত পারসতা
না, বিল িমসি শুসন তাসদর মসধয অসনসি এখন এিটু ঠান্ডা হসয়সে। িত েহজ আমাসদরসি জয় িরা।
মাসে িে বজার িবিশ - পঞ্চাশ ডলার িাঁিসি।”
লালা ভাই নীিু েলায় িলল, “ঐটাই িা িম বি?”
োইদ িলল, “এটাইসতা রাজনীবতর বখলা। এধারিা মাল ওধার। মানু ে জন োধা নয়। েিাই িম বিশী বিাসঝ,
বিন্তু বিন্তা ভািনাটা হসে – আপাতত এই ঝেটা বতা পার বহাি, পসররটা পসর।”
িবির িলল, “বিন্তু ভাই, এটা আমার িাসেও ভাসলা লাসে বন। এ বতা মানু সের বিাসখ ধু লা বদয়া। আেল
েমেযার েমাধান না িসর আসিাল তাসিাল িু বঝসয় বদয়া। বিেু িলসলই বতা শুরু িসর বলিিার বদয়া। গ্রীন
এনাবজে – খরি বতা এিটু বিশী হসিই। এটা বিান িথা হল?”
োইদ িলল, “এটা এিটা জটিল েমেযা। ওন্টাবরও েরিার বিদ্যযৎ উতপাদঙ্কারী েংস্থাগুসলার োসথ লম্বা িুবক্ত
িসরসে, বিন্তু আমাসদর বিদ্যযৎ িযিহার িসমই োসে। বিন্তু িযািহার িম হসে িসল বিল িমসে না িারন
অিিাঠাসমা ততরীর বদাহাই বদসয় েিার বিসলর োসথ এিটা অংশ বোে িরা হসে। বে িারসে বে োরা

মাসে এিিাসরর জনযও বিদ্যযৎ িযিহার িসর বন তারও শ’ ডলাসরর উপর োবভে ে িাজে আেসে। তার োসথ
বোে হসয়সে স্মাটে বমটার। িযাস্ত েমসয় বিদ্যযৎ িযিহার িরসল বিবশ বদসত হসি। এিং, শুনসত খারাপ লােসত
পাসর বিন্তু ওন্টাবরও পাওয়ার বজনাসরশসনর উচ্চ পদস্থ িমেিারীসদর বিতন-বফতন বনসয়ও অসনসির িশ্ন
আসে। েি বমবলসয় এিটা জো বখিুরী, োধারে মানু ে বনসজর পসিসটর পয়ো বদসয় েরিাসরর অদক্ষতার
মােু ল বদসে।”
জালাল িলল, “এসদর িথা িাতে া শুনসল মসন হয় বিবলয়ন ডলার বেন বিান িযাপারই না। বিন্তু আমার িাসে
বতা পঞ্চাশ ডলারও অসনি। বিল বদসত বদসত হাসত বফাস্কা পসে োসে।”
জালাল ধীসর েু সস্থ িাডে িাট িরবেল। রবন িলল, “জালাল ভাই, আপনার হাসত মসন হসে েবতযই বফাস্কা
পসেসে। বেভাসি িাট িরসেন, রাত বতা পার হসয় োসি।”
জালাসলর েবত িােল না। “তাোতাবে বদসত বেসল আিার ভুল হসয় োসি।”
লাল ভাই ঝট িসর উপসর বেসয় এি োমলা িাদাম বনসয় হাবজর হল। “মু সখ খািার না থািসল আড্ডা জসম
না। আর বিেু বনসয় আেি? পাবন? বিাি? িবফ? ”
বজত আজসি বখলসে না। তাসদর অবলবখত বনয়ম হসে োর িাোয় দাওয়াত থাসি বে বখসল না। তার
দাবয়ত্ব েিাইসি বখদমত িরা। আজ রবনর োসথ িবির বখলসে। বজত হােসত হােসত িলল, “লাল ভাই,
িােী আমার আর বখদমত িরসেন আপবন। লজ্জায় বফসল বদসলন বতা।“
“না ভাই লজ্জা পাইসয়ন না,” লাল ভাই এি োল হাবে বনসয় িলল। “ আমার আিার এইেি িরসত ভাসলা
লাসে। আিাহ খু শী হয়। বোয়াি পাওয়া োয়। বিসহশসত োইসত পারি।”
রবন িলল, “বেখাসনই োন আসমবরিায় োইসয়ন না। শুসনসেন বতা ঘটনাটা। মানবিত কুনাসরর ঘটনাটা
শুসনন নাই? িানাবডয়ান বমসয়, ভারতীয় িংশদ্ভুত। দ্যই োদা িান্ধিীসি বনসয় কুইসিি-ভারমসন্টর িডোর
বদসয় আসমবরিায় ব ািার বিষ্টা িরবেল। িানাডীয়ান পােসপাটে বেল। শুধু তাসি ু িসত বদয় নাই। পাি-েয়
ঘন্টা বজরা িসর িসলসে ু িসত হসল বভো বনসত হসি। আসমবরিান এম্বযাবে িলসে, িানাবডয়ানসদর বতা
বভো লাসে না। িারিারটা বিাসঝন এইিার। আপনার বে রিম লম্বা িওো দাবে এিং বেমন আরিীয় বলিাে
পসর ভ্রমে িসরন, আপনাসি দ্যই বদন ধসর বজরা িরসি।”

লাল ভাই বজভ িাটল। “আমাসর বদইখা বি পােল মসন হয় আপনার? িানাডায় ভাসলা আবে। বিান দ্যুঃসখ
আসমবরিা োসিা? শুনসেন না, ট্রাম্প বতা ওিামা বিয়ার েরাইসত বেসয় বনসজই িাত হসয় পেসে! বি বে
খু শী হসয়বে!”
োইদ িলল, “েতিাল এটা জানার পর, আমার রাসত ঘু ম পেেন্ত ভাসলা হসয়সে। ওসদর বমবডসিল বিয়ার
বেসেম বনসয় আমার বিান মাথা িযাথা বনই বিন্তু োসোল ট্রাম্প বে বহসনস্থা হসয়সে এটা বজসন এসতা
ভাসলা বলসেসে বে ভাোয় িিাশ িরা োসি না। এসতািাল িাইসভট িম্পানী িাবলসয় এসেসে, ঘু ঘু
বদসখসে ফাঁদ বদসখবন। এিার িযাটা বটর পাসি, বিবেসডন্ট হওয়া মাসন বদসশর রাজা হওয়া না।”
িবির িলল, “ওিামার এফরসডিল বিয়ার এিসট বিশ বিেু েমেযা আসে বিন্তু বেগুসলা ঠিি না িসর
খামাখা নতুন এিটা ভবেজবে বেসেম িবতবিত িরার বিষ্টা িরবেল, বনসজর পাটিের বলাসিরাই েিাই িায়
না।”
জালাসলর তাে িাটা বশে হসয়সে। বে বনসজর তাে তুলসত তুলসত িলল, “আো, দ্যই বেসেসমর মসধয
আেল পাথেিযটা বি?”
োইদ িলল, “বিশী জটিলতায় না বেসয় এটা িলা োয় বে, এফরসডিল বিয়াসর েরীসির উপিার বিশী হসি।
আসমবরিান বিয়াসর বমডল িাসশর উপিার হসি বিন্তু েরীি মানু ে ইন্সু সরন্স বিনসত পারসি না বেসহতু রাষ্ট্র
বে ভতুেবি বদসে বেটা অসনি িসম োসি। বে িারসে িংসগ্রশনাল িাসজট অবফে ধারো িসরবেল আোমী
দশ িেসর নতুন বনয়সমর আওতায় িবিশ বমবলয়ন মানু সের বিান বহলথ বিয়ার থািসি না। বমাদ্দা িথা
হল, েিাইসি েবদ বমবডসিল ইন্সু সরন্স বদসত হয় তাহসল িাসরা িাে বথসি বনসত হসি, িাউসি বদসত
হসি। পল রায়ান আর ট্রাসম্পর আসমবরিান বহলথ বিয়ার বেসেসম েিাইসি ইন্সু সরন্স বিনসত হসি না।”
বজত িলল, “িবিশ বমবলয়ন িম মানু সের ইন্সু সরন্স থািসি এটা হজম িরা িষ্ট। বরপািবলিানরা োরা েমথেন
িসর বন তারা এই িারসেই বপবেসয় বেসে। বদখা বেত িসয়েী মানু েসদর বিবময়াম হসয় বেত আিাশিুম্বী।
েরীি এলািায় অসনসিই ইসে থািসলও োমথে না থািায় ইন্সু সরন্স বিনত না। তারপর আিার
বমবডসিইসডরও পবরিতে ন হত।”
োইদ িলল, “এসিই িসল শাসখর িরাত। বেবদসি োয় বেবদসিই িাসট। বিল বিশী নমনীয় হসল এিদল
বরপািবলিানরা বিঁসি িেসে, আিার বিশী িঠিন হসল আসরি দল বিঁসি িেসে। বিউ বনসজর জায়ো

বেসে নেসি না। ট্রাম্প বময়া বভসিবেল হাঁি ডাি বদসয় েিাইসি বিেু এিটা িু বঝসয় বিল পাে িবরসয়
বফলসি। আসর, এসতা বোজা!”
রবন িি,”তসি এিটা ভাসলা বদি িলসতই হসি, ওসদর েেতন্ত্র আেসলই িাজ িরসে। পাটিের েংখযােবরিতা
আসে িসলই েি বিল পাশ হসয় োসি তা বিন্তু হসে না। ট্রাম্পজী িলসলন আর েিাই বি বি িরসত িরসত
এিই িাতাসর দাঁবেসয় বেল, তা বিন্তু হল না। বেখান বথসল বিেু বশক্ষা বনিার আসে।”
লাল ভাই িলল, “ঠিিই িলসেন, ভাই। এই জসনযই বতা এসতা তহ হট্টসোল হসলও বদশটা বিন্তু ঠিিই
টিসি আসে। তসি েবতয িথা িবল, আজিাল বিন্তু বিেম োসহিাসি বনসয় এখাসন বেখাসন বেসত এিটু
ভয়ই লসে। মাথায় বহজাি পসর। আমরা িানাডা বনসয় এসতা েিে িবর, এখাসনও বতা িত িদমাশ আসে।
আসমবরিার হাওয়া এখাসনও বিশ ভাসলাই বলসেসে।”
বজত িলল, “তাসতা এিটু লােসিই। বিন্তু অিস্থা তত খারাপ নয় এখাসন। এমনবি আসমবরিার িথাই ভািু ন
না। িানোসের এি িাসর ভারতীয় এিটা বলািসি এি িযাটা বেতাঙ্গ ভিঘু সর গুলী িসর মারল – বেটা বতা
বনশ্চয় জাসনন। গুলী িরার আসে ঐ িদমাশ েখন ভারতীয় বলাি দ্যজনসি োলাোবল িরবেল তখন
আসরিজন বেতাঙ্গ তার িবতিাদ িসরবেল। গুলী িন্ধ হিার পর বেই বলািটাই খু নীটাসি তাো িসর।
বভসিবেল তার বিন্দু সি আর গুলী বনই। বিন্তু এিটা বেল। বলািটা বিঁ সি বেসে বিন্তু আমার পসয়ন্ট হল
শুধু এিবদি বদখসলই বতা হসি না। দ্যবদসিই বদখসত হসি।”
লাল ভাই মাথা বদালাল। “ঠিিই িলসেন। বেমন মন্দ মানু ে আসে, বতমনই অসনি ভাসলা মানু ে আসে।
েিাইসি মন্দ িলা ঠিি না।”
এিার িল শুরু হল। জালাসলর হাত খু িই খারাপ। বে মু খ িযাজার িসর পাশ বদসয় বেল। বিন্তু োইদ এিাই
রবন এিং বজসতর বেসডর বিরুসে িািে বনসয় লোই িসর েসয় বেসয় িল বনল।
“আমার হাত বিন্তু োসিেজ। এইিার িত শটে খাসিন বি জাসন?” জালাল বতক্ত েলায় িলল।
োইদসি খু ি এিটা উবিগ্ন মসন হল না। “বতামার হাসত েবদ িািসের রাজাটা থাসি তাহসলই হসি। না
থািসলও অেু বিধা বনই, এিটা বফসনে িরিার বিষ্টা িরসত হসি।”

বদখা বেল জালাসলর হাসত বে গুসন গুসন বতনখানা পসয়ন্ট আসে, িািসের রাজার িসদৌলসতই। েসয়র
বখলা বদবিয হসয় বেল। জালাসলর মু সখ হাবে ধসর না। “জানতাম এিার আমরা বেম বদি। হাত বদসখই মসন
হবেল।”
রবনর িাট। িাডে শাফল িরসত িরসত বে িলল, “ট্রাসম্পর টযাক্স রামা বনসয় বিউ বদবখ বিেু িলসলন না।
োইদ ভাই, বদসখসেন বতা না?”
োইদ মু খ িাবিসয় িি,”ওসদরই বিউ ইসে িসর এটা ফাঁে িসরসে। আমার বিান েসন্দহ বনই। হঠাৎ িসর
১৯৯৫ এর টযাক্স বরটাসনের িসয়িটা পাতা বিবরসয় আেসি এটা হসতই পাসর না।”
জালাল িলল, “বিন্তু বদসখ বতা মসন হল অসনি টািাই বদসয়সে টযাক্স বহোসি। ১৫৩ বমবলয়ন আয়
িসরবেল। ৩৬-৩৭ বমবলয়ন বদসয়বেল বফডাসরল টযাক্স। সেটাত

া অতেক।”

রবন িলল, “আপবন বতা আেল বিবর িযািারটাই ধরসত পাসরন নাই। বে বহসেি মত টযাক্স বদসয়বেল ৫
বমবলয়সনর বিেু বিশী। িািী বে ৩১ বমবলয়ন বদসয়বেল বেটা িাধয হসয় বদসত হসয়বেল – অল্টারসনটিভ
বমবনমাম টযাক্স বহোসি। ঐটা েবদ না থািত, তাহসল বে ো টযাক্স বদত, তার বরট হত বে ৩৩ হাজার আয়
িসর তার েমান। ট্রাম্প িহুিাল ধসরই এই টযাসক্সর বিসরাধীতা িসর আেসে। বভাসটর আসে তার এিটা
িবতজ্ঞা বেল এই টযাক্স িন্ধ িসর বদয়া। িে িে িথা িসল বিন্তু আেসল তার এিমাত্র উসদ্দশয হসে
বিাটিপবতসদর োহােয িরা।”
োইদ িলল, “এটাই বতা ধনতসন্ত্রর েমেযা। োর িাসে অথে আসে, বে েসল িসল বিৌশসল েত ধরসের
েু সোে বনসত পাসর বনসি, এিং েত িম টািা বদসত পাসর বদসি। তািৎ উবিল, এিাউনসটন্ট বনসয় এসে
এমন এিটা জটিল পবরবস্থবতর েৃ বষ্ট িরসি বে েরিাসরর জনয েি বিেু বিি িরা অেম্ভি িঠিন হসয় দাঁোয়।
বেই জনযই ১৯৬৯ োসল ওসদর েরিার এই অল্টারসনটিভ বমবনমাম টযাক্স িযিস্থা িালু িসর। িারন েি
বিাটিপবতরা এটা বেটা বদবখসয় বিান বফডাসরল টযাক্স বদবেল না।”
রবনর িাট বশে হসয়সে। জালাল িাডে বদসখই িলল, “ওয়ান বনা ট্রাম্প!”
িবির িবতিাদ িরল, “আপবন িল বদসেন বিন? িল বতা োইদ ভাইসয়র।”

োইদ হােসত হােসত িলল, “োি, আমার পাটেনাসরর হাসত তাহসল ভাসলা িাডে আসে। বনবশ্চসন্ত িল বদয়া
োসি।”
রবন িলল,”জালাল ভাই, আপবন এটা ইসে িসর িসরসেন।”
জালাল তীব্র েলায় অস্বীিার িরল। বখলা তারাই বনল – এি বনা ট্রাসম্পই। বেম বটম বিেু ই হল না।
োইসদর িাট। জালাল িলল, “আো, এই ডীপ বেট বনসয় বতা অসনি বিেু শুনবে। োইদ ভাই, এিটু
ভাসলা িসর িযাখযা িসরন বতা।”
োইদ িলল, “বডপ বেট িলসত বিাঝায় েরিারী অনু সমাদসনর িাইসর বেবিউবরটি বফােেগুসলা এিত্র হসয়
বনসজসদর স্বাথে রক্ষা িরিার জনয েখন এিসজাট হসয় নানা ধরসের বিআইনী িাজ িমে িসর। িথসম তুরসস্ক
টামেটা জনবিয় হসয় ওসঠ। এর শীিার বে বিউ হসত পাসর। োরা ঐ গ্রুসপর স্বাসথের িাইসর িাজ িরসি
তারাই তাসদর বিাপানসল পেসি। ইদানীং ট্রাম্প এিং তার েমথেিরা এটা বনসয় খু ি তহ তি িরসে। তাসদর
ধারো এই েরিারসি বোট িরিার জনয পদে ার আোসল দাঁবেসয় বিান এিটা বোিী িল িাঠি নােসে।
েরিার বেন িযাথে হয় বেই বিষ্টা িরসে। বিন্তু এখন পেেন্ত তার বিান িমাে পাওয়া োয় বন। েিই তাসদর
উিের মবস্তসের িল্পনা।”
উপসর বেঁবের োমসন এসে দাঁবেসয়সে রুমা। বে েলা িাবেসয় বখাঁিা বদসয় িলল, “এই বে িাি তােুয়ার
দল, িিিিাবন িন্ধ িসর উপসর এসো। খাওয়া বদয়া হসয়সে।”
রবন আজসি এসিিাসরই ভাসলা হাত পায়বন। বে ঝট িসর উসঠ দাঁোল। “িসলন, ক্ষুধা বলসেসে।”
লাল ভাই হােসত হােসত িলল, “রবন ভাইসয়র আজসি মু ড অফ। হাত খারাপ োসে।”
েিাই উঠল। বদখসত বদখসত রাত দশটা বিসজ বেসে। েিাই পাটিেসত আেসতই এসতা বদরী িসর। পট
লাি। েিাই এিাবধি আইসটম আনায় হুলস্থুল অিস্থা হসয়সে। খািাসর খািাসর েয়লাি। রবনসি েম্ভীর বদসখই
বিলা টিপ্পনী িাটল, “এই বর, োসহি আজসিও হারসে। োইদ ভাই, িত িসর িসলবে বিিারীসি মাসঝ
মাসঝ এিটু বজবতসয় বদসিন।”
রবন ভ্রু কুঁিসি িলল, “আসর, তুবম তাে বখলার বি বিাঝ? আবম বমাসটই হারবে না।”
িমীলা হােসত হােসত িলল, “বিলা, তুবম বিন খামাখা তার বপেসন বলসেে?”

রুমা বিলার োসথ বোে বদল। “বিশ িসরে, বিলা। এই বেসলগুসলা আমাসি িাবলসয় মাসর। শবনিার হল
আর আমার িাোয় েি েযাঁট বমসর িসে বেল। তহ তি, খাওয়া দাওয়া, ঝেো ঝাঁটি ...”
িিীর মনক্ষুন্ন হসয় িলল, “রুমা ভািী, আপনার িাোসতা আমরা গুবেসয় বরসখ আবে। বিান ময়লা ট্য়লা িবর
না।”
রুমা মু খ ঝামটা বদল, “না, তা িরসি বিন? বতামরা বপালাপাইসনরও অধম। িসল োিার পর আমার এি
ঘন্টা লাসে েি বোোসত।”
লাল ভাই দ্যই হাত তুসল িলল, “আপবন এই বপালাপাইনগুলাসর এিটা জায়ো বদসেন। আিাহ আপনার
ভাসলা িরসি!”
েিাই হােল। রুমা েদ্ম বিাসপ মু খ িাঁিাল। “লাল ভাই! আপবন বে বিন ওসদর দসল বভসেসেন?”
খািার বনসয় বেসলরা বেসয় িেল বলবভংরুসম, বমসয়রা ফযাবমবল রুসম। িাচ্চাসদরসি িোসনা হসয়সে বটবিল
বিয়াসর, বেন োরা িােীময় খািার েোসনার েু সোে না পায়।
বখসত বখসত িিীর িলল, “আপনারা বিউ বিেয়টা পসেসেন বিনা জাবন না, বিন্তু আমার িাসে খু ি
ইন্টাসরবেং মসন হল। এি দল বিসশেজ্ঞরা িলসে, বজোে হয়ত আসদৌ েশরীসর িখনই বেসলন না। তাসদর
ভােয অনু োয়ী, েসিেো িরসত বেসয় তারা বদসখসে অসনি জাতীরই বজোসের মত ত্রােিতে ার বপৌরাবেি
িাবহেী আসে। বেই েি িাবহনীসত বজোসের মতই তাসদর ত্রােিতে াসি হতযা িরা হসয়সে এিং তার
পু নজেসের িবতশ্রুবত বদয়া হসয়সে। বলখি েসিসোি টিসমাথী বিসির ভােয অনু োয়ী বজোসের িবরত্র নাবি
িথম বেঞ্চুবরর ইহুদীসদর িানাসনা। িাইসিসলর িাইসর নাবি এমন বিান বিোেসোেয েু ত্র বনই ো িযিহার
িসর বজোসের অবস্তত্ব িমাে িরা োয়।”
জালাল অিাি হসয় িলল, “িসলন বি? খ্রীোনরা বক্ষসপ োয় বন এেি িথা শুসন?”
রবন িি, “ওরা মানবেি ভাসি অসনি পবরেত। বিউ এিটা বিেু িলল আর বর বর হসয় মারকুসট হসয়
বতসে বেলাম – বেই মনভাি ওসদর বনই। বিন্তু ঐ বলখাটা আবমও পসেবে। েিাই তার োসথ এি মত নয়।
তার বিপসক্ষও অেংখয েসিেি, বিন্তাবিদ আসেন।”

োইদ িলল, “বিসির বলখা আবম পসেবে। বশান, িথা হসে মানু েটা িে না তার বশক্ষাটা িে? বিউ
িলসত পাসর, িিৃত মানু েটাই েবদ না বথসি থািা তাহসল তার নাসম বে বশক্ষার আসলা েবেসয় বদয়া
হসয়সে তার গুরুত্বও থাসি না। আিার তার বিপসক্ষও িলা োয়। বশক্ষাটাই িধান, বশক্ষি নয়। েতয হয়ত
দ্য’টার মাঝামাবঝ। বিন্তু িথা হল, বিোোই িে। বে বিোে িসর বিংিা িরসত িায়, তার িাসে এইেি
েসিেনা মূ লযহীন।”
িবির বিেু এিটা িলসত োবেল, বিন্তু তার আসেই মবহলাসদর পক্ষ বথসি তার ডাি এসলা। অসনিবদন
েিাই বমসল বিাথাও বিোসত োওয়া হয়বন। এইেি িযপার োধারেত িবিরই োমলায়। এিটু পসরই গ্রীসে
দল বিঁসধ বিাথায় োওয়া হসি তাই বনসয় খু ি তহ তি শুরু হসয় বেল।
রবন বিরক্ত েলায় িলল, “এই বমসয়গুসলা এসতা তহ তি িরসত পাসর! শাবন্তসত এিটু িথািাতে া িলা োয়
না।”
লাল ভাই বখাঁিা বদসয় িলল, “ভািী োসহিা আজসি আপনার বমজাজটা েবতযই বখিসে বদসয়সে।”
খািার পর মবহলারা বজতসি ধরল বজাি িলার জনয। বজত িলল, “এিটা বোট বজাি িবল। আমার িন্ধু
ট্রাম্পসি বনসয়। বে এিবদন খু ি মন খারাপ িসর তার িন্ধুসদরসি িলসে, ‘এই বদসশর মানু ে খু িই খারাপ।
তারা েিাইসি এিই পািায় বিিার িসর না’। জননি িন্ধু িলল, ‘বিন? তা বিন?’ ট্রাম্প িলল, ‘বদখ,
বমসশল ওিামা েখন ফােে বলডী হিার পর িক্তৃতা বদল, তখন তার িথা শুসন েিাই খু ি িাহ িাহ বদসয়বেল।
বিন্তু বেই এিই িক্তৃতা েখন আমার িউ বদল, তখন িারবদসি ব ব পসে বেল। অেভয!’”

