মাইক পরদিন সকাল ঠিক িশটায় এসস হাদির হল। আি পদরপাটি হসয় এসসসে, তার
পসে যতটুকু পদরপাটি হওয়া সম্ভব। দিসেই দবাঝা দেল েত রাসত তার দপসট খুব দবশী
মি পসে দন। শরীর দেসক তার ভুর ভুর কসর মসির েন্ধ দবর হসে না। ব্যাপারটা দিসে
মসন মসন একটু মিাই দপল দমিান। ব্যাটাসক এসতাকাল ধসর বলসে একটু ঠিকঠাক
হসত, পাত্তাই দিয় না। জুসলোর হাসত নাস্তানাবুি হসয় এসকবাসর দসধা হসয় দেসে। তার
ভীতচদকত চাহদন দিসে মসনর মসে হাদস কুলকুদলসয় উঠল। দস একাই দয শুধু জুসলোর
ভসয় িেসে হসয় দনই, এটা দিসে ভাসলা লােল। মাইক তার দচসয় দবশ দমাটাসসাটা,
বলশালী। এক দেসটর বাদে দেসয় তারই এমন করুন অবস্থা! অন্যদিন কাি শুরু করবার
আসে দকছুেন েলা চদেসয় দমিাসনর সাসে নানা দবষয় দনসয় েল্প-সল্প কসর মাইক, আি
তার ধার দিসয়ও দেল না। দসািা দচইন স’ দবর কসর আসের দিসনর অসমাপ্ত কাি দশষ
করসত দলসে দেল। কম কসর হসলও ঘন্টা দতন চাসরর কাি বাকী আসে। দমিান তাসক
একদনষ্ট মন কাি করসত দিসে বাসার দভতসর চসল এসলা। জুসলো সকাসল নাস্তা
বাদনসয়দেল। তার মনও আিসক মসন হসে ফুরফুসর হসয় আসে। আসের রাসতর ঘটনা
দস দতাসল দন। দমিানও না। জুসলোর দভতসর দক রহস্যময় দেলা চলসে দক িাসন। তার
দভতসরর দুটি স্বত্তার দকানটি কেন দক করসে, দবাঝার দকান উপায় দমিাসনর দনই। দস
ধারনা কসর দনসয়সে জুসলো দবনীত এবং ভদ্র; চাাঁিনী উেল, দতিী, রােী।
দনসির ঘসর এসস ল্যাপটপ খুসল বসল দমিান। ইসমইল দচক করল। রাসিের হাদবিাদব
ইসমইল। আশা কসরদেল মাসলক দকংবা দিদনয়ার কাে দেসক দকছু একটা আসসব।
দিদনয়ার রাে হসল দস কোবাততা বন্ধ কসর দিসয় ইসমইল কসর। আবার একটা দ ান
দিসব? আসের দমসসিগুসলা দতা দনশ্চয় দপসয়সে। ইসে কসর উত্তর দিয় দন। খুব দতি
দিোন হসে। দিদনয়াসক একটা দটক্সট দমসসি পাঠাল। ‘দিো করদব না?’
তাসক অবাক কসর দিসয় প্রায় সাসে সাসেই িবাব এল, ‘আি সন্ধোয়। এপলদবসস।
মাসলকও আসসব।’
‘সন্ধোয় কেন?’
‘সাতটা। এিাসক্সর এপলদবসস। দিরী কর না। আমার অন্য কাি আসে।’
‘আমার দ ান ধদরস দন দকন?’
‘আমার ইো।’
দচসপ দেল দমিান। দেদপসয় দিসয় লাভ দনই। আবার মত পালসট দ লসব। দকমন
দেয়ালী দমসয়! আসে দেসকই ঠিক কসর দরসেসে রাসত দিো করসব। দমিানসক দকছু
িানায় দন। দশষ মুহুসতত বলত। িাসন দমিান সব কাি কম ত দ সল দিৌে দিসব। বাবাসক
হাসে হাসে দচসন দমসয়টা।
রহমতসক একটা দ ান দিসত পারসল ভাসলা হত দকন্তু জুসলোর উপদস্থদতসত সাহস হল
না। দস দনিঃশসে চলাস রা কসর। দকাোও দনরাপি নয়। রহমতসক একটা দটক্সট করল।
সন্ধো সাতটায় এপলদবসস োকসত বলল। িাসন, দুদনয়ার তাবৎ কাি োকসলও আসসব
রহমত। মাসলক এবং দিদনয়াসক দনসির দেসলসমসয়র মত দিসে দস। তাোো মাোর
মসে দকছু একটা ঢুকসল, দসটার দশষ না দিো পযন্তত দকছুসতই োেসত পাসর না।

দুপুসর মাইসকর িন্য লাসের ব্যবস্থা করল জুসলো। মুেীর দরাস্ট কসরদেল। সাসে ভাত
এবং আলু। দস দনসিই দেসয় মাইকসক দেসক দনসয় এসসসে। দমিান নীসচ দনসম দিেল
োইদনং দটদবসল োবার সািান। মাইক ভদ্রসেসলর মত বসস তার িন্য অসপো করসে।
অভাবনীয় দৃশ্য। মুসোমুদে বসল দু’িন। জুসলো তাসির সাসে বসল না। দস দুপুসর
নাদক দকছু োয় না। দু’িসন নীরসব দেল ওরা। কোবাততা বলসত দেসয় আবার দকান
সমস্যায় পেসব।
োওয়া দশষ হসত মাইকসক এক কাপ কদ বাদনসয় দিল জুসলো। কদ দনসয় আবার
কাসি দ সর দেল দস। দমিান তার দপছু দনসয় বাইসর দবদরসয় এল। োেটার ব্যবস্থা প্রায়
কসর দ সলসে মাইক। আর হয়ত ঘন্টা োসনক লােসব। “োিটা আিসক একটু দিেসব
নাদক?” িানসত চাইল দমিান।
“দিো যায়। দতামার লম্বা মইটা এেনও আসে দতা?” মাইক কদ সত চুমুক দিসত দিসত
বলল।
“আসে। মন হয় দবসসমসন্ট দনসয় দরসেদেলাম। দতামার শরীর এেন ভাসলা দতা? দপসটর
দক অবস্থা?”
“ভাসলা,” দবেদবদেসয় বলল মাইক। “ঐ কো তুসলা না। দতামার বউ মানুষ ভাসলা।
আমাসক দকউ লাে োওয়ায় না। কদ টাও খুব মিা হসয়সে।”
মানুসষর দক দিাষ? একটা মাতাল, ভবঘুসরসক দক পাত্তা দিসব? নায়লাও তাসক খুব একটা
পেন্দ করত না। বলত, ‘শরীর দেসক সারােন ভুরভুর কসর মসির েন্ধ দবর হসে।
অসহ্য!’ চা কদ দস কেন দিয় দন তা নয়, দকন্তু দনসির হাসত নয়। দমিানসক দিসত
হসয়সে। পারতপসে দস মাইসকর সাসে কোবাততা প্রায় বলতই না। তার নাদক ভয়
করত।
োিটা টিলার মত। মাঝোসন উঁচু, দকনাসর নীচু। তুষার দযন স্বােসন্দে েসল নীসচ পেসত
পাসর দসই িন্য এভাসব ততরী করা হয়। দকনাসরই কম কসর হসলও দিশ ফুট উঁচু।
োেটার ব্যাবস্থা কসর দবসসমন্ট দেসক মইটা দনসয় এল মাইক। একটা যুতসই িায়ো
দিসে োসির সাসে দঠস দিসয় বসাল। তার নাদক রাসত একটা পাটি ত আসে। দসই িন্য দস
তাোহুো করসে। আি শুধু দিসে যাসব। যদি এখুদনই দমরামত করাটা িরকারী হসয়
োসক, তাহসল দস দিদনষপি দকসন সপ্তাহ দুসয়সকর মসে আসসব। দমিান নীসচ িাাঁদেসয়
মইটাসক শক্ত কসর ধসর আসে। মাইক দনভ তসয় তর তর কসর উপসর উসঠ যাসে। দোট
দবলা দেসকই এই িাতীয় কাি কসর আসসে, তার খুব একটা ভয় টয় দনই। দকন্তু
দমিাসনর সব সময় ভয় হয় এই বুদঝ দলাকটা হুেমুে কসর মাটিসত এসস পসে। এসতা
উপর দেসক পেসল মানুষ মারা পয তন্ত দযসত পাসর। োি দমস্ত্রীরা দনরাপত্তার িন্য হাসন তস
ব্যবহার কসর। মাইকসক অসনকবার বসলসে দমিান হাসন তস ব্যবহার করসত। দস কেনই
কান দিয় না। এসব নাদক তার কাসে দুধ ভাত।
হামাগুদে দিসয় ঢালু োসির উপর ঘুসর ঘুসর দিেসে মাইক। নীসচ িাাঁদেসয় দমিাসনর বুক
ধুক পুক করসে। দযমন দহলায় দ লায় নোচো করসে ব্যাটা, হঠাৎ পা দপেসল দেসল
অবাক হবার দকছু দনই। তার বােীসত কাি করসত এসস মাইসকর দকান েদত হসল দস
দনসিসক েমা করসত পারসব না।

“দকমন দিেে?” নীচ দেসক েলা উঁদচসয় িানসত চাইল দমিান।
“যত োরাপ দভসবদেসল তত োরাপ না,” উপর দেসক দেঁদচসয় বলল মাইক। “আসরাও
বের দতন চার চলসব। দুই দতন িায়োয় একটু দিাোতাদল দিসত হসব। কসয়ক ঘন্টার
কাি। এেন না করসলও অসুদবধা দনই। আোমী বেরও করসত পাসরা।”
“এই বেরই কসর িাও। শীতকাসল আবার পাদন চুইসয় পেসল দবশাল সমস্যা হসব।”
জুসলো কেন তার পাসশ এসস িাাঁদেসয়সে দেয়াল কসর দন দমিান। “ও পসে যাসব না?”
তার কন্ঠস্বর শুসন চমসক দপেসন তাকাল দমিান। মাো নােল। “পেসব না। সবসময়
কসর। যদিও আমার ভয় হয়।”
“পসে দেসল দক মসর যাসব?” জুসলো দকৌতূহলী কসন্ঠ িানসত চাইল।
উত্তর দিবার আসে সতকত দৃদষ্টসত তাসক পরে করল দমিান। “দবকায়িায় পেসল খুব
োরাপ অবস্থা হসত পাসর।”
“দ সল দিব? মরসব না।” জুসলোর দু’ দচাসে দুষ্টুদম।
প্রমাি গুনল দমিান। দক বলসে জুসলো? তাসক ভয় দিোসনার দচষ্টা করসে?
দেল দেল কসর হাসসে জুসলো। “আদম ওসক দ সল দিসত পাদর। দকন্তু দ লব না।
আপনাসক একটু ভয় পাইসয় দিদেলাম। এসতা ভয় দকন আপনার?”
দমিান দকান উত্তর দিয় না, ভসয় ভসয় উপসর োসির দিসক তাকায়। মাইকসক দিো
যাসে পাহাসে চোর মত কসর হাসত পাসয় ভর দিসয় উপসর উঠসে। “মাইক, যসেষ্ট
হসয়সে। নীসচ দনসম এসসা।”
“ওপাশটা দিো হয় দন এেনও,” মাইক চীৎকার কসর বলল।
“লােসব না। দনসম এসসা।” দমিাসনর কসন্ঠ আদতত। জুসলোর আচরণ তার কাসে ভাসলা
লােসে না। তার বােীসত মাইসকর দকান েদত দস হসত দিসব না।
“দকন?” মাইক েমসক িাাঁদেসয় েলা বাাঁদকসয় িানসত চাইল। তার কসন্ঠ দবস্ময়। দমিান
উত্তর দিবার আসেই দুঘ তটনাটা ঘটল। হঠাৎ কসরই পা দপেসল দযসত শুরু করল
মাইসকর। দ্রুত নীচু হসয় দুই হাসত োসির উপর দনসির শরীসরর ভর দিসয় ভারসাম্য রো
করবার দচষ্টা করল দস দকন্তু খুব একটা লাভ হল না। তার ভারী শরীর দপেসল নীসচ দনসম
আসসে। দবপসির গুরুত্বটা বুঝসত দপসর মাইক এবার শরীসরর সমস্ত শদক্ত দিসয় হাসতর
কাসে যা পাসে দচসপ ধসর পতন দঠকাসনার দচষ্টা করসে, েদত সামান্য কমসলও বন্ধ হল
না। দমিাসনর শরীর হীম হসয় এসলা। আর বেসিার ফুট পসনর, তারপরই দসািা নীসচর
মাটিসত আেসে পেসব মাইক, কম কসর হসলও পঁদচশ ফুট। যদি দেঁসচও যায়
মারাত্বকভাসব আহত হসত পাসর। দস চীৎকার কসর উঠল, “মাইক!”
মাইক দোঙ্গানীর মত একটা শে করল। একই েদতসত দপেসল পেসে দস, দনসিসক
োমাসত পারসে না। দমিান মইটাসক সদরসয় তার পতসনর পসে দনসয় যাবার দচষ্টা করসত
দেসয় বুঝল, এসতা অল্প সমসয় এই দবশাল মই সরান অসম্ভব। মই দেসে দিসয় দস দিৌসে
মাইসকর নীসচ চসল এসলা। তাসক অনুসরণ কসর তার দপেসন চসল এসলা জুসলো। এক
হাসত তার বাহু দচসপ ধসর টান দিসয় মাটিসত ছুসে দ লল।
“আপনার মাো োরাপ হসয়সে? ও আপনার উপসর পেসল আপদন বাাঁচসবন?” তীক্ষ্ণ কসন্ঠ
ভততসনা করল।

দমিান উপসরর দিসক তাদকসয় দিেল মাইক তেনও পেসে, এসকবাসর দকনাসর চসল
এসসসে দস, বেসিার ফুট পাাঁসচক। হঠাৎ কসরই তার পতন বন্ধ হসয় দেল। উপুে হসয়
ঢালু োসির উপর হাত পা েদেসয় শুসয় আসে মাইক। নেসতও ভয় পাসে। ঠিক দকন
দেসম দেসে দবাধহয় দনসিও বুঝসত পারসে না।
দমিাসনর দিসক দ রল জুসলো, “মইটা এসন দিন। একটু দেলা করদেলাম। দকচ্ছু
দবাসঝন না।”
লাদ সয় মাটি দেসক উঠল দমিান। “মাইক, ঠিক আসো?”
মাইক চাাঁপা স্বসর বলল, “হ্যাাঁ। পা দপেসল দেসয়দেল।”
“ওোসনই োক। আদম মইটা আনদে।”
মিজান মইটা না দনসয় আসা পযন্তত দসোসন োকল জুসলো, যদিও হাত লাোল না। মাইক
মই দবসয় নীসচ দনসম আসসে দিোর পর দস দভতসর চসল দেল। তার মুসের মুচদক
হাদসটা নির এোসলা না দমিাসনর। এটা দক সম্ভব?
মাইক দ্রুত নীসচ দনসম এসলা। তার মুে লাল হসয় আসে। দবাঝা দেল দস োদনকটা
হসলও ভয় দপসয়সে। ঘাসসর উপর চীৎ হসয় শুসয় পেল। “িীবসন এই রকম কেন হয়
দন আমার। বসয়স হসয় যাসে।”
“দতামাসক কতদিন বসলদে হাসন তস ব্যাবহার করসত!” দমিান রাে দিোল।
জুসলোর েমন পসের দিসক তাদকসয় মাইক নীচু েলায় বলল, “দতামার বউ আমাসক
বাাঁদচসয়সে, তাই না? ওর মসে দবসশষ দকান েমতা আসে। দস না োকসল আিসক আদম
দনঘ তাত ওপাসর চসল দযতাম। দস মসন হয় দ সরশতা িাতীয় দকছু।”
দমিান েলা নাদমসয় বলল, “মাইক, তুদম দকন্তু কাউসক এসব দনসয় দকছু বল না। ঠিক
আসে?”
এপাশ ওপাশ মাো নােল মাইক। “আমার িীবন বাাঁদচসয়সে দতামার বউ। তার কাসে
আদম দচরকৃতজ্ঞ। আমার মুে দেসক দকান কো দবর হসব না। আমার হসয় তাসক ধন্যবাি
দিও। আমার কো দতা দস দকছুই দবাসঝ না।”
তার পাসশ মাটিসত বসস পসে দমিান। তার দনসিরও অসনক ক্লান্ত লােসে। বুসকর মসে
এেনও হাতুেীর বাদে পেসে। মাইসকর অনুসরাসধ নীরসব মাো দিালাল, দকছু বলল না।

