ঘণ্টা খানেক পর রহমনের ফ াে এন া। মমজাে েখেও সাহস কনর বাসার ফেেনর
ফ ানক মে। ফস ফেনের মনে ঢুনক এটা ফসটা মেনে অযথা োড়াচাড়া করনে। জুন খা
মকিংবা চাাঁদেী – ফমনেটি ফযই হনে থাক, োর রাগ কেখামে পনড়নে ফক জানে। োোড়া
ব্যাপারটা যেক্ষে ো োর মেনজর মাথার মনে একটু ফখা াসা হনে, েেক্ষণ ফস একটু
একা একা থাকনে চাে। রহমনের সানথ আ াপ করনে পারন অন্তে একটু োন া
াগে। ফস মমজানের ফচনে অনেক চটপনট, সব ব্যাপানরই কখে মক করনে হনব জানে।
োর ফ াে ফপনে একটা অসম্ভব স্বমির মেিঃশ্বাস োড় মমজাে। ফেনের দরজাটা োন া
কনর মেমড়নে মদনে ফ ােটা ধর ।
“রহমে!” এক রকম ম সম মসনে উঠ ফস।
রহমে অবাক কনে ব , “ঘটো মক ফর? এমে মসমরোস ফমনসজ ফরনখমেস ফকে? এখে
আবার এমে ম সম স কনর কথা ব মেস। সব ঠিক আনে ফো?”
মমজাে অকারনণই দরজার মদনক োকা । “ফোে, ফোর সানথ আমার ফদখা করা
দরকার। খুব মসমরোস ব্যাপার।”
“একটু খুন ব ো। মক ব্যাপার? সমস্যাটা মক?”
“সমস্যাটা জুন খানক মেনে,” মমজাে গ া োমমনে ব । “সব খুন ব নে পারমে ো
এখে। তুই যমদ মি থামকস, োহন ফোর বাসাে চন আমস?”
“এখে?” রহমে এবার সমেিই অবাক হনেনে। “সািংঘামেক মকছু হনেনে মনে হনে।
ফোনক ফো হাে পা ধনরও আো যাে ো।”
মমজাে মবরক্ত কনে ব , “তুই মক বাসাে? আমম আসমে োহন ।”
“আে। আমার ফো ফকাে অসুমবধা ফেই। দুপুনর ফখনেমেস? আমার সানথ খাস।”
“ফোর রান্না আমার মুনখ ফরানচ ো। োোড়া মক্ষনধ ফেই। আসমে। সব খুন ব ন বুঝমব
মক অসুমবধাে পনড়মে। মাথাে মকছুই ঢুকনে ো।”
ফ াে ফরনখ মদনে চুমপ চুমপ ফেে ফথনক ফবর হ মমজাে। আড়নচানখ উপরটা একবার
ফদনখ মে । ফজাহরানক ফদখা ফগ ো। োর অথ থ অবশ্য এই েে ফয ফস োনক ক্ষি
করনে ো। উপনরর ে াে হাজার গন্ডা জাো া। ফকাথাে ঘাপটি ফমনর দাাঁমড়নে আনে ফক
জানে? যেখামে সম্ভব মেিঃস্পৃহ মুখ কনর ড্রাইেওনেনে পাকথ করা মামস থমেজ মসোেটার
মদনক এমগনে ফগ । একটু বনেস হনেনে গাড়ীটার মকন্তু োরপরও ফদখনে শুেনে এখেও
চমৎকার আনে। োে া ফেঁনচ থাকনে একটা মব-এম-েমিউ চা াে। ফস মারা যাবার পর
ফসটা মবমি কনর এই গাড়ীটা মকনেনে। সব মকছু েতুে কনর শুরু করনে ফচনেমে । োর
প্ল্িাে মনে হনে মাথা থুবনড় পড়নে চন নে। োর মনে হনে ফস একটা েোবহ ভু
কনরনে। োন া কনর ো ফজনে শুনে একটা ফমনেনক বািং ানদনের প্রেিন্ত এক গ্রাম ফথনক
মবনে কনর আোটা এনকবানরই উমচৎ হে মে।
খুব েীরনব গাড়ীর দরজা খুন ফেেনর ঢুক মমজাে। দরজাটা যেখামে মেিঃেনে বন্ধ করা
যাে, কর । চামব ফবর কনর গাড়ী স্টাট থ মদ । ড্রাইে কনর ফবমরনে আসার সমে মেনজর
অজানন্তই োর দৃমি মরোর মেউ মমরনর চন ফগ । মনে হ উপর ে ার একটা জাো ার
পদ থা চমকনে সনর ফগ । জুন খা মক োনক ফদনখনে? মনের ভু ও হনে পানর। ফক
জানে?

রহমনের বাড়ী কানেই। ফযনে বড়নজার মমমেট দে-পনের ানগ। ফবে পুরানো বাড়ী
মকন্তু বড় সড়। অনেক গােপা া। চারমদনক ফঝাপ ঝাড় আর হাজার রকনমর বুনো ফুন
এক রকম জঙ্গ হনে আনে। মমজানের মে রহমনের জীবনেও একটা বড়সড় ট্রানজমে
আনে। োর স্ত্রীর সানথ বের পাাঁনচক আনগ োর োড়াোমড় হনে ফগনে। রহমনের ফদানের
মনে মে অমেমরক্ত মদ্যপাে। বউ োনক অনেক ফোধরানোর ফচিা কনরমে । যখে
মকছুনে মকছু হে মে েখে মেনোস থ মদনে বািং ানদনে চন ফগনে। ফসখানে োনদর মবরাট
বাড়ী ঘর, সহাে সম্পমি আনে। োনদর বাচ্চা কাচ্চা ো থাকাে ফকাে জটি োর সৃমি হে
মে। আশ্চনযরথ ব্যাপার হ , বউ চন যাবার পর রহমে খুব ফেনে পনড় এবিং মদ খাওো
ফেনড় ফদে। োর সমে এখে প্রধােে ব্যাবসার কানজ ঘুনর ঘুনর কানট। আবার মবনে
করবার ফকাে আগ্রহ োর কখেই মে ো। ফস োমক একাই োন া আনে। মমজানের মনে
হে ফসও রহমনের মে একই ব্রে মেন ই োন া করে।
মমজানের দুিঃমশ্চন্তাগ্রস্থ মুখ ফদনখ ফবে অবাক হ রহমে। বন্ধুনক ফস এনো ঘাবনড়
ফযনে ইদামেিং কান ফদনখমে। মবনেে কনর মিেীেবার মবনে করার পর ফথনক ফবে
ফুরফুনর মে মেনেই মে ফস। রহমে ধনরই মেনেমে বউ মেনে আসার পর োর জীবে
অসম্ভব আেনের মনে কাটনব। সুেরী, েরুণী স্ত্রী – বন্ধুর মে থাকার ফো কারণ ফেই।
“ঘটো মক?” সরাসমর প্রশ্ন কনর রহমে। “ফোনক ফদনখ মনে হনে ফোর সব থস্ব ফগনে।”
মমজাে ম মেিংরুনম রহমনের মুনখামুমখ একটা ফসা াে েরীর ফেনড় মদনে বনসনে। োর
মাথাে ঝনড়র মে মচন্তা চ নে। মকোনব গুমেনে ব ন রহমে ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পূণ থ
বুঝনে পারনব োবনে ফস। ফেনে মিধা িন্দ্ব ফঝনড় ফ ন সকান র পুনরা ঘটোটা খুন
ব মমজাে। অসম্ভব োরী গাে এবিং ফমহগেী কানঠর মবো ফড্রমসিং ফটমব টা সরানোর
কথাটাও উনেখ কর । রহমে গম্ভীর মুনখ সব শুে । “আমার মাথাে ফো মকছুই ঢুকনে
ো, বন্ধু। মবশ্বাস করনে পারমে ো। োবীনক ফদনখ ফো মনেই হে ো ফস একটা োরী
ফচোর সরানে পারনব। তুই মেমশ্চে োবীই এগুন া কনরনে?”
“আজ সকান র ঘটোনো আমার ফচানখর সামনেই হ ।”
মচমন্তে মুনখ মাথা ফদা া রহমে। মমজাে ফয োর কানে এনসনে শুধু বন্ধুনত্বর অমধকার
মেনে, ো েে। এই মবনেনে রহমে ব া চন একরকম ঘটক মহসানব কাজ কনরমে ।
ফস মেনজ অবশ্য জুন খানক মচেে ো। কথােন এক সমানবনে মগনে স্ত্রীর মৃতুির পর
মমজানের একাকীনত্বর কথা উনেখ করার পর, োর পমরমচে এক েদ্রন াক জুন খার খবর
োনক ফদে। োম ঠিকাো জাোর পর রহমেই ফ ানে জুন খার োেীর সানথ ফযাগানযাগ
কনর। মবনেনে রহমে ফযনে পানর মে। োর একটা জরুরী কাজ পনড় যাে। মমজাে
একাই মগনেমে । ফকাে সমস্যা হে মে। এখে মনে হনে, োন া কনর ফখাাঁজ খবর করা
দরকার মে । ফসই েদ্রন ানকর মুনখর কথাে মবশ্বাস কনর এনো বড় একটা কাজ করা
ঠিক হে মে। জুন খার োেীর সানথ কথা বন অবশ্য োন াই ফ নগমে । ফক জােে
ফমনেটার এনো বড় একটা সমস্যা আনে? সবাই মমন ফকৌেন ফচনপ ফগনে।
“ফসই েদ্রন ানকর োমটা ফযে মক মে ?” মমজাে ফেে পযন্তথ মেনজই মজনেস কর । এই
প্রশ্ন ফয উঠনব রহমে জােে। ওঠাই স্বাোমবক।

“ফদৌ ে মমো। আমার ম টি প্ল্াস ক্লানবর ফমম্বার মেন ে। ওোর দুিঃসম্পনকথর োগ্নী হে
জুন খা োবী।”
“ফোর সানথ ইদামেিং ফদখা হনেনে োর?” মমজাে জােনে চাই ।
মাথা োড় রহমে। “োনক অনেক মদে ফদমখমে। ফোর আর জুন খা োবীর মবনের
পরও ক্লানব দু একবার ফদখা হনেনে বন মনে পড়নে। মকন্তু গে েে মানস ফদখা হে
মে।”
“োর ঠিকাো, ফ াে োম্বার মকছু আনে ফোর কানে?”
“আনে। োর বাসাে আমরা দু’জনে মমন একবার মগনেমে াম, মনে আনে? োেীর সানথ
প্রথম ফয মদে ফমাবাইন কথা ব াম।”
মনে পড় মমজানের। প্রাে বের ফদনড়ক আনগর ঘটো। মমমসসাগাে োর োড়া
থ
এপাটনমনে
মগনেমে ওরা দুই বন্ধু। ফদৌ ে মমো ফ ানে জুন খার োেীর সানথ োনদর
পমরচে কমরনে ফদে এবিং মবনের কথা ফোন । মমজাে োর ফস ফ াে ফবর কনর এনড্রস
বুক ঘাাঁট । ফেনবমে েদ্রন ানকর ফ াে োম্বারটা হেে ফো া আনে। খু াঁনজ ফপ ো।
রহমে োর ফস ফ ানে োম্বারটা খু াঁনজ ফপ । ফস েখেই একটা মরিং মদ । ফ াে ফবনজই
চন নে। ফকউ ধর ো। েনেস ফমইন ও ফগ ো। ফকনট মদ রহমে। “ফকউ ফো
ধরনে ো।”
“োম্বারটা ঠিক ফো?”
“মেিঃসনেনহ। োর সানথ আমার ফমাটামুটি োন াই বন্ধুত্ব মে । ফোর মবনের ব্যাপার
োড়াও মানঝ মানঝ এটা ফসটা মেনে আ াপ হে ফ ানে।”
“আজকা েনেস ফমই থানক ো কার?” মবরক্ত কনে ব মমজাে।
“যেদুর মনে পনড় োর ফো েনেস ফমই মে । হেে সামে থস ফচঞ্জ কনরনে।”
“এখে মক করা যাে, একটা বুমি ফদ।”
মাথা চু কা রহমে। “জুন খা সম্বনন্ধ জানে এমে ফো আর কাউনক মচমে ো। আনরকটা
উপাে হনে গ্রানম মগনে মানুে জেনক মজনেস করা। োেী ফো আর ফেঁনচ ফেই। মবনের
সমে আর ফক ফক মে অনুষ্ঠানে?”
“হানে ফগাো কনেকজে মে । োেী, এক দুিঃসম্পনকথর মামা, োমটা ভুন ফগমে, কনেক
জে বৃিা, মনে হে োেীর বান্ধবী বা প্রমেনবেী হনব। আর এক ফমৌ মে। মনে হে
স্থােীে মসমজনদ োমাজ পড়াে।”
রহমে একটু মচন্তা কনর ব , “ফকউ ো ফকউ মেশ্চে মকছু জানে। তুই যা ব মেস ফসটা
যমদ সমেি হে, োহন ব্যাপার ফো খুবই রহস্যমে। সারা গ্রানমর মানুনের কাে ফথনক
এনো বড় একটা ব্যাপার ফগাপে করা সম্ভব ো। ”
হোে েঙ্গীনে শ্রাগ কর মমজাে। “এখে মক জামা পুর মগনে খবর ফেো সম্ভব! আমার
কাজ কম থ আনে ো? োোড়া জুন খানকই বা মক ব ব? ওনক একা ফরনখ যাওোও ফো
সম্ভব হনব ো। আর মেনে যাবারনো প্রশ্নই ওনঠ ো। মক মবপনদ পড় াম ব ে? আমার
এখে ওর আনেপানে ফযনেও েে করনে। মাইনকর ফপনট ফপ্ল্টটা ফয ফজানর ফমনরনে, তুই
যমদ ফদখমেস...মাইকনো ফোটখাট মানুে ো। এনকবানর মেটনক মাটিনে মগনে পনড়নে।
আমম ফো েে পামে াম দম বন্ধ হনে মারা যাে মকো। খুনের ফকনস পনড় ফযোম।

ফবচারী আর ম রনব মকো সনেহ আনে।”
রহমে ফহনস ফ
। “মাইকনক মেনে ফোর এখে ো োবন ও চ নব। ফোর বউনের
মক করমব োই ব ।”
“ফসই বুমি ফেবার জন্যই ফো ফোর কানে এ াম। তুই ফো এখে পযন্তথ ফকাে মকছুই
করনে পারম ো। ফোর বন্ধুর সানথ ফযাগানযাগ করনে পারন ও ফো মকছু ো মকছু জাো
ফযে। োনক খু াঁনজ ফবর করার ফচিা কর ো।”
“আো আমম ফচিা করব। ক্লানবর ফকউ ো ফকউ ফখাাঁজ মদনে পারনব। তুই ফবেী োমবস
ো। জুন খা োবী ফো আর ফোর উপর ফক্ষনপ মে। মাইনকর উপর ফক্ষনপনে। যথাথ থ
কারণও মে । ফবচারী হমরণটার ফপেনে াগার মক দরকার মে ওর? একমদক মদনে
োন াই হনেনে। ব্যাটা পাাঁড় মাো , কাম কানজর ফকাে ঠিক ফেই। ফমনে মানুনের হানে
মপটাে ফখনে একটু বুমি সুমি খু নে পানর।”
“মাইনকর কথা বাদ ফদ ফো। ওনক মেনে ফক োবনে? ওনক আমার কানজ াগনব, মকন্তু
বুমঝনে সুমঝনে ব্যাবস্থা করা যানব। ওনক সহনজ ফকউ কাজ মদনে চাে ো। টাকার গন্ধ
ফপন ই ছুনট আসনব। তুই বরিং ব , আমার মক করা উমচৎ?”
রহমে একটু ফেনব ব , “আমার মক মনে হে জামেস, তুই মকচ্ছু কমরস ো। এমে োব
কর ফযে মকছুই হে মে। ইমেমনে আমম ফদৌ ে মমোনক খু াঁনজ ফবর করার ফচিা করমে।
পাওো যানব। ফপন েখে ব্যাটানক োন া কনর ফঝনড় ফদখনে হনব ফকাে েথ্য পাওো
যাে মকো।”
মমজাে মচমন্তে মুনখ ব , “ফোর মক মনে হে ওর ফকাে মােমসক সমস্যা আনে? আমার
কানে মনে হনে মামিপ পারনসাোম টি। গানের ফজানরর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করনে পারমে
ো। েনব পারনসাোম টি পমরবেথে হবার সানথ সানথ োরীমরক পমরবেথে হেে হওো
সম্ভব। তুই মক বম স?”
শ্রাগ কর রহমে। “আমম ফো আর সাইমকোমট্রস্ট ো। আমম মক ব ব? ফকাে
সাইমকোমট্রনস্টর সানথ আ াপ কনর ফদখনে পামরস।”
মাথা চু কা মমজাে। “সাইমকোমট্রনস্টর কানে ফগন , ওনক মেনে ফযনে হনব। শুধু আমম
মগনে মক করব? আজনক ফয ব্যবহার ফদনখমে, সাহস কনর ব নে পারনবা ো। আমম
একরকম মদনেহারা হনে ফগমে। এই রকম মকছু একটা হনে পানর আমম মচন্তাই
কমরমে...”
“ব াম ফো, স্বাোমবক থাক। ফদৌ ে মমোনক খু াঁনজ ফবর কমর। সমাধাে একটা হনব।”
দীঘ থ মেশ্বাস োড় মমজাে। “তুই ফো বন ই খা াস। বাস ফো ঐ বাড়ীনে আমানক
করনে হনব।”
বাসাে ম রনে ম রনে সন্ধিা হ । বাসার ফেেনর ঢুনক ফদখ জুন খা রান্নাঘনর খুব
মেনযাগ মদনে রান্না করনে। সারা বাড়ীর সব আন া ফেোনো, শুধুমাত্র রান্নাঘনরর
আন াটা জ্ব নে। মমজাে ক্ষি কনরনে জুন খা খুব উজ্জ্ব আন া পেে কনর ো।
এনোমদে এটা মেনে ফস খুব একটা মচন্তা কনর মে। আজ ফচিা কনরও মাথা ফথনক ফঝনড়
ফ নে পার ো। চুমপ চুমপ উপনর চন যাবার ফচিা করমে , জুন খা োক ।

“শুেনেে?”
মেনজনক যেখামে সম্ভব স্বাোমবক ফরনখ রান্নাঘনর চন এন া মমজাে। “রান্না করে?
চমৎকার গন্ধ ফবমরনেনে। মক রাাঁধে?”
“অনেক মকছু। আপমে হাে মুখ ধনে আনসে। গরম গরম ফখনে ফেনবে।”
জুন খার হামস মুখ ফদনখ মনে মনে স্বমি ফবাধ কর মমজাে। েমবষ্যনে মক হনব ফক
ব নে পানর। আপােে োর উনেশ্য হনে একটা একটা কনর মদে ফকাে সমস্যা োড়া
যাপে করা। েদ্র ফেন র মে মাথা ফদা া মমজাে। “দে মমমেনটর মনেই আসমে।
একটু ফগাে করনে হনব। ঠিক আনে?”
“ফদরী করনবে ো।” জুন খা সহজ গ াে ব ।
দ্রুে উপনর এনস ফগাে কর মমজাে। েীনচ আসনে আসনে আধা ঘো ফপমরনে ফগ ।
জুন খা োইমেিং ফটমবন সুের কনর খাবার পমরনবেে কনরনে। ঘনরর সব আন া গুন া
জ্বাম নে মদনেনে। চমৎকার াগনে। মেটা োন া হনে ফগ মমজানের। এখে মনে হনে
সকান যা ঘনটনে ফসটা হেে ফে কল্পো।
মেজ হানে খাবার ফবনড় মদ জুন খা। এটাই প্রথম। কেমদে মনে মনে এটাই ফচনেনে
মমজাে। আজ এোনব কপা খুন যানব ফক োবনে ফপনরমে ? মুনখামুমখ বনসনে
জুন খা। সুের একটা সুমের োড়ী পনরনে। মুনখ আ নো কনর পাওোর মদনেনে মনে
হে। ফস এমমেনেই সুের। আজ অপূব থ াগনে। লুমকনে লুমকনে োকানে মমজাে।
সরাসমর োকানে োর ফযে একটু জ্জাই াগনে।
“ফকাথাে মগনেমেন ে?” জুন খা হঠাৎ জােনে চাই ।
“আমার এক বন্ধু ফ াে মদনেমে ,” থেমে ফখনে ব মমজাে। “ব্যাবসার কানজ এমদক
ফসমদক ঘুনর ফবড়াে। ক’ মদে আনগ ম নরনে, োই ফদখা করনে চাই ।”
“রহমে োই?”
“হ্াাঁ। তুমম ফচে োনক?” অবাক হবার পা া মমজানের।
“োনম মচমে। োেী বু’র সানথ কনেকবার আ াপ কনরমেন ে। মবনের আনগ। োেী বু
আমানক বন নে।” জুন খা খুব স্বাোমবক কনে ব ।
মনে মনে প্রমাদ গুে মমজাে। জুন খা মক ফকাে মকছুর ইমঙ্গে ফদবার ফচিা করনে? হঠাৎ
আজনকই ফকে রহমনের সানথ ফদখা করনে ফগ মমজাে? ফস হেে মকছু একটা আোজ
কনরনে।
“মাইক ঠিক আনে?” জুন খা েীচু গ াে প্রশ্ন কর ।
“মনে হে। আমার সানথ কথা হে মে।”
“ফ াকটানক আমার পেে ো। মাো একটা! জীবজন্তুর প্রমে ফকাে মাো ফেই। ফকমে
ফপাোক আোক পনর। মনে হে ফেো োিংও কনর। বদ ফ াক! ওনক োকনবে ো।”
খুক খুক কনর কাে মমজাে। মাইকনক ঝট কনর ফদনখ কানরারই পেে হনব ো। মকন্তু
মানুে মহসানব ফস খারাপ েে। জুন খানক ো ফক্ষমপনে ফসটা মকোনব ব্যাখ্যা করা যাে
ফসটাই হ প্রশ্ন। এই মুহূনেথ ফচনপ মগনে পনর প্রসঙ্গটা তু ন ই হনব। মকন্তু জুন খা
ব্যাপারটা চাাঁপা পড়নে মদ ো। “ঠিক আনে ফো? ওনক আর োকনবে ো।”
মমজাে ফকাে উির মদনে ো ফদনখ োর কনে মকমিে অসমহষ্ণুো ফুনট উঠ । “মকছু

ব নেে ো ফকে?”
মমজাে খুক খুক কনর ফকনে ব , “ওনক ফদনখ যা মনে হে ও েে খারাপ েে। মবশ্বাস
কর আমানক। একটু মাো , স্বীকার করমে। মকন্তু কাজ কম থ পানর ো । অনেক সিা।
থ
অনধ থক দানম কাজ কনর ফদে। অনধনকরও
কম। ক’ মদে বানদ োনদর কাজ করানে
হনব। োদটা পুরানো হনে ফগনে। অনেক টাকার ব্যাপার।”
থমথনম মুনখ ওর মদনক োকা জুন খা। “টাকাটাই বড়?”
ভু টা বুঝনে ফদরী হ ো মমজানের। ফস েরী সাম ানোর ফচিা কর । “অবশ্যই ো।
তুমম ফেব ো। অন্য কাউনক োকব। রান্না খুব মজা হনেনে। তুমম ফো মকছুই খাে ো?”
মুখ েীচু কনর কনেক মুহূেথ েীরনব বনস থাক জুন খা। োরপর ঝট কনর উনঠ, হাে
ধুনে, মিঁমড় ফবনে উপনর ফোবার ঘনর চন ফগ । মেনজর উপনরই মবরক্ত হ মমজাে।
ব্যাপারটা ঠিকমে সাম ানে পার ো। এনো কি কনর রান্না বান্না কনরমে , পুনরাটাই
ফেনি ফগ । েরম গ াে কনেকবার ‘জুন খা’ ‘জুন খা’ বন োক । ফকাে উির মদ ো
জুন খা। খাবার আগ্রহ চন ফগনে মমজানের। ফস একাকী োইমেিং ফটমবন চুপচাপ বনস
থাক মকছুক্ষে। ফেনে উনঠ হাে ধুনে দুই কাপ চা বামেনে উপনর এন া। খুব ফদরী হবার
আনগই সমন্ধ কনর জুন খার মসিান্ত ফমনে ফেোই োন া।
ফোবার ঘনর ঢুনক ওর অবাক হবার পা া। জুন খা ফসখানে ফেই। োর বাম ে এবিং ফ প
উধাও হনে ফগনে। আশ্চয থ হনে কমরনোনর ফবমরনে এনস অন্যান্য ঘরগুন ানে খু াঁজনে শুরু
কর ফস। োে ার পানের ঘরটা ফগস্ট রুম মহসানব সবসমে সাজানো থানক। দরজাে
আ নো কনর চাপ মদনে বুঝ , ফেের ফথনক বন্ধ। জুন খা ফসখানে রানের জন্য আিাো
ফগনড়নে। এটার জন্য এনকবানরই প্রস্তুে মে ো মমজাে। েনে েনে দু’ বার েক কর ।
“জুন খা! জুন খা!”
ফকাে উির এন া ো। আবার েক করনে মগনেও ফথনম ফগ মমজাে। োনক উেিক্ত
করাটা ঠিক হনব ো। চন আসার আনগ েীচু গ াে ব , “তুমম ো চাইন আমম
মাইকনক োকব ো। সমেি ব মে।”
এবানরও ফকাে প্রতুিির এন া ো। মমজাে চুমপ চুমপ মেনজর ঘনর ম নর এ । রহমেই
ঠিক বন নে। মমজানের এখে উমচৎ হনে স্বাোমবক থাকার ফচিা করা। জুন খানক
আনরাও োন া কনর ো জাো পযন্তথ চুপচাপ থাকাই োন া।

