দ োতলোয় মোস্টোর দেডরুমম চমল এমলো জুমলখো। বেশোল কোমরো, চোরব মক েড় েড় কোাঁমচর
জোনোলো ব ময় েোইমরর অপূে ব দৃশ্য উঁবক মোরমে দেতমর। েোরী কোপমড়র প বো দু’ পোমশ
সবরময় রোখো। দপেনটোমত দকোন মোনুষ জমনর েসবত নো থোকোয় ওগুমলো েন্ধ করেোর দকোন
প্রময়োজন হয় নো। তবুও রোমত েন্ধ কমর জুমলখো। পুমরো ঘর েোমলো মত ঢোকো নো থোকমল
দস ঘুমোমত পোমর নো। দেডরুম সংলগ্ন বেশোল েোথরুম। গেীর েোথটোে। গ্রোমম থোকমত দস
কখন এসে ব্যেহোর কমর বন। তোর েোেোর েোড়ীমত দমময়ম র জন্য আলো ো পুকুর বেল।
ব
দসখোমনই সোরো জীেন সোাঁতোর দকমট মমনর সুমখ দগোেল কমরমে দস। বেময়র আগ পর্ন্ত।
অমনক ইবতহোস। দমোেোইল দ োনটোমক দেবসং দটবেমলর উপর দরমখ দতোয়োমল বনময়
েোথরুমম ঢুমক রজো লক করল জুমলখো। েোড়ীমত দকউ নো থোকমলও দস কখন রজো
খুমল দগোেল করমত পোমর নো। তোর অস্ববি লোমগ।
েোথ টোমে দগোেল করমত পেন্দ কমর দস। একেোর েোেল দ্রুত শোওয়োর কমর রোন্নোঘমর
চমল র্োমে। বকন্তু দশমষ মত পোল্টোল। বমজোন বনমজও চমৎকোর রোন্নো কমর। জুমলখোর
দচময় েোমলো। সুতরোং রোন্নো কমর তোমক খোওয়োমনোর ব্যোপোরটোর মমে র্মথষ্ট ঝ াঁবক আমে।
দস হয়ত দখময় পেন্দ করমে নো। মুমখ অেশ্য বকছু েলমে নো। হোবস মুমখ মোথো ঝোাঁবকময়
এমন েোে করমে দর্ন সে বকছু খুে সুস্বোদু হময়মে।
জুমলখো সময় বনময় েোথটোমে পোবন েরল। এই সময়টুকু দস চুপচোপ েমস েোথরুমমর
দ য়োমল টোঙোমনো কময়কটো েবে দ খল। বেখ্যোত এক ইটোবলয়োন আর্ট বমস্টর েবের কবপ।
আট ব সম্বমন্ধ দস খুে একটো জোমন নো। দেোটমেলোয় অল্প বেির েবে আঁকমত পোরত। বকন্তু
তোর দেশী দকোন জ্ঞোন তোর দনই। বমজোন তোমক েমলমে দস েবে টবে দতমন পেন্দ কমর
নো। বকন্তু তোর প্রথম স্ত্রী নোয়লো আেোর অসম্ভে েবে েক্ত বেল। সিোয় সুন্দর দকোন েবে
দপমলই দস বকমন দ লত। অবিকোংশই বেখ্যোত েবের কবপ। েোড়ীর দেতমরর দকোন
দ য়োমলই দকোন েবে ঝলমত দ মখ বন জুমলখো। র্োর অথ ব দস আসেোর আমগই সে সবরময়
দ মলমে বমজোন। হয় দকোথোও ব ময় এমসমে, নয়ত েোড়ীর মমেই দকোথোও গু োম কমর
দরমখমে। েোথরুমমর দ য়োমল দঝোলোমনো এই দু’র্ট ক্ষুদ্র আকোমরর েবের কথো দস হয়ত
ভুমলই দগমে। দু’র্ট েবেমতই নোনো রমঙর দখলো। দকোন েোিে েস্তু বনময় আঁকো নয়। বকন্তু
ীঘ বক্ষন তোবকময় থোকো র্োয়। বক দর্ন একটো র্োদু আমে। জুমলখোর েোমলো লোমগ দ খমত।
তোর বনমজর অজোমন্তই দস নোয়লোর কথো েোেমত শুরু কমর। দকমন বেমলন মবহলো? বনশ্চয়
খুে জ্ঞোনী এেং বুবিমবত বেমলন। দপ্রমময় বেমলন বক? খুে বক কথো েলমতন? খুে
সোমোবজক বেমলন? নোয়লো সম্বমন্ধ প্রোয় বকছুই জোনো দনই তোর। বমজোন এই ব্যোপোমর
এমকেোমরই কথো েলমত চোয় নো। দর্ন দস তোর পূমে বর জীেনমক দপেমন দ মল সোমমন
এবগময় দর্মত চোয়।
েোথটোমের পোবন েমর দগমে, সোেিোমন পোবনর মমে নোমমত নোমমত একটো চোাঁপো ীঘ ব
বনশ্বোস েোমড় জুমলখো। একটো জ্বলজযোন্ত মোনুষমক বক এমতো সহমজ ভুমল র্োওয়ো র্োয়?
বমজোন র্তই দচষ্টো করুক, দস পোরমে নো। জুমলখো দসটো চোয়ও নো। একজন মৃত মোনুমষর
প্রবত তোর দকোন রকমমর বহংসোমেোি দনই। দু’েের আমগ দেশ দেোগোর পর কযনোসোমর
মোরো র্োন নোয়লো। এইটুকু দস বেময়র আমগই শুমনবেল। বকন্তু তোর দেশী বকছু এখনও
বমজোমনর মুখ দথমক দের হয় বন। প্রশ্ন করমলও উত্তর পোওয়ো র্োয় নো।

েোথটোমে দগোেল করমত অদ্ভুত লোমগ জুমলখোর। এইটুকু পোবনর মমে গ্োাঁট হময় েমস
দথমক বক দকোন আনন্দ লোমগ? পুকুরময় সোাঁতমর দেড়োমনোর দর্ আনন্দ আর উচ্ছলতো, এই
আেি েোথরুমম দসই অনুভূবত বক কমর আসমে? বমজোন তোর সোাঁতোর কোটেোর আগ্রমহর
কথো জোনমত দপমর তোমক সুইবমং পুমল বনময় র্োেোর প্রিোে ব ময়মে। সোরো রোমজযর
মোনুমষর সোমমন পোবনমত নোমোর কথো বচন্তোই করমত পোমর নো দস। বমজোমনর প্রিোে
অঙ্কুমরই বেনোশ হময়মে। পোবনমত শরীর ডুবেময় িীমর িীমর মোথোটোমক সম্পূর্ ব পোবনর নীমচ
বনময় এমলো জুমলখো, শ্বোসপ্রশ্বোস েন্ধ কমর বনিঃসোমড় ডুে ব ময় থোকল। অমনক ব মনর বপ্রয়
দখলো। ীঘ বক্ষন থোকমত পোমর।
বমজোন দেশ দজোমর গোড়ী চোবলময় এমসমে। এখনও রোিোয় অব স দ রত ট্রোব মকর েীড়
পুমরোপুবর শুরু হয়বন। দকোথোও দকোথোও দস খোবনকটো েীড় দপময়মে বকন্তু দমোটোমুর্টেোমে
দেশ দ্রুতই চমল এমসমে। চক্রোকোর েোইেময়মত গোড়ীটোমক দরমখই তোড়োতোবড় দেবরময়
এমস স র রজো খুমল েোড়ীর দেতমর ঢুমকমে। জুমলখোর নোম িমর কময়কেোর ডোকল।
দকোন প্রত্যযত্তর দনই। দস দপেমনর রজো খুমল কোমের দডক-এ দেবরময় এমলো। চোরব মক
দ্রুত নজর দেোলোল। জুমলখোমক দকোথোও দ খো দগল নো। সমন্দহজনক বকছুও নজমর পড়ল
নো। দস দেতমর ঢুমক এক দ ৌমড় দ োতলোয় উমে এমলো। মোস্টোর দেডরুমমর রজো েন্ধ।
জুমলখো দগোেল করমত দগমল দেডরুমমর রজো েন্ধ কমর দ য়, দস লক্ষয কমরমে।
বমজোমনর উপবিবতমতও। হয়ত বনরোপ দেোি কমর। স্ববির বনশ্বোস েোমড়। এমতো েড়
েোড়ীমত জুমলখোমক একো দরমখ দর্মত তোর সে বক্ষন েয় কমর বকন্তু আপোতত খুে একটো
উপোয় দনই। জুমলখো তোড়োতোবড় েোইবেং বশমখ দ লমত পোরমল তোমক দস একটো গোড়ী
বকমন দ মে। জুমলখো খোবনকটো স্বোেলম্বী হমল বমজোমনর দুবশ্চন্তো কমম র্োমে। বকন্তু সমস্যো
হমচ্ছ, দস র্তখোবন দেমেবেল, তোর দচময়ও অমনক দেশী সহজ-সরল জুমলখো। তোমক
স্বোেলম্বী করমত সময় লোগমে।

