মমোল্লো ইমোম এবং রহমতের সোতে আলোপ মেষ কতর ফিরতে ফিরতে ফবকোল হল ফমজোনতের।
মোতলকরো েখনও মিতরফন। ফজফনয়ো বোসোয় ফিতরই ভোইতক একটো মিোন ফেল। কতয়ক বোর
মেষ্টোর পর মিোন ধরল মোতলক। েোরো CN টোওয়োতর ফিনোর করতে। ঘন্টো খোতনর মতেই ফিতর
আসতব। আজতকর মে মবড়োতনো মেষ হতয়তে। মপেন মেতক বোজনোর সুলফলে েব্দ মভতস
আসতে। ফজফনয়ো ফবেোয় জোফনতয় মিোন মরতখ ফেল।
ফমজোন আতেপোতেই ফেল। প্রশ্নতবোধক দৃফষ্টতে েোকোল। “একটু পতরই েতল আসতব,” ফজফনয়ো
বলল।
ফমজোন একটু ফিধো কতর বলল, “মেখতে মেখতে মোতলতকর অতনক বতয়স হতয় মেল, নোতর?
েোল লতেন্ড, ফবতয় ফকছুই হল নো এখনও।”
“বোবো, তুফম ওসব ফনতয় মভব নো। ওর যখন সময় হতব ফনতজই কোউতক খ ুঁতজ মনতব। মতন
আতে, মো ওতক ফবতয় মেবোর কে মেষ্টো কতরতে। কতয়কজন খব সুন্দর, ফেফিে মমতয়তক ওর
সোতে পফরেয় পয লন্ত কফরতয় ফেল। ওনর কোউতকই পেন্দ হয় ফন।”
েীঘ ল ফনিঃশ্বোস েোতড় ফমজোন। “মেোর মো খব মেতলর বউ মেখতে েোইে। আেতরর মেতল।
েোরপর আবোর লোজুক। মতন হয় ভয় মপে নো জোফন মকোন েজ্জোতলর হোতে ফেতয় পতড়।”
হোসল ফজফনয়ো। “পড়তল মজতন শুতনই পড়তব। তুফম ওসব ফনতয় মভব নো।”
ফজফনয়ো ফনতজর ঘতর েতল যোফিল, ফমজোন ফপছু িোকল। “ফজফন, মেোর ফক মতন হয়, সব ঠিক
ঠোক মে হতব মেো?”
শ্রোে করল ফজফনয়ো। “জোফন নো, বোবো। মমোল্লো মলোকটোতক মেতখ মেো ভোলই মতন হল। ফকন্তু
এই সব মভৌফেক ব্যোপোর স্যোপোর আমোর ফবশ্বোস হয় নো। আমোর যফে মকোন ফকছু পেন্দ নো
হয়, আফম ফকন্তু ওতক েোফমতয় মেব। ”
ফমজোন মোেো মেোলোতলো। “ঠিকই বতলফেস। মমোল্লোর উপর মেোখ রোখতে হতব।”
ফজফনয়ো ফনতজর ঘতর ফিতর এতস ফবেোনোয় ফেে হতয় শুল। েোর মোেোর মতে অতনক ফেন্তো
েলতে। আেোমীকোলটো ভীষণ গুরুত্বপূণ ল। এসপোর ওসপোর ফকছু একটো হতয় মযতে পোতর।
মোতলক এবং জুতলখো ফিরতে ফিরতে রোে এেোতরোটো বোজল। ফজফনয়ো ফলফভংরুতম বতস
মটফলফভেন মেখফেল। উতঠ এতস েরজো খতল ফেল। মোতলক লফজ্জে কতে বলল, “মেরী হতয়
মেল একটু। জুতলখোতক রোতের টরতন্টো েহরটো মেখোতে ফনতয় ফেতয়ফেলোম। এখনও অবশ্য
রোস্তো ঘোট মেমন জমজমোট হতয় ওতঠ ফন। ওতক গ্রীতের সময় আবোর ফনতয় মযতে হতব।”
জুতলখোর মুখ লজ্জোয় আরফিম হতয় উতঠতে। মস মুখ নীচু কতর বলল, “আফম ওতক মোনো
কতরফেলোম। শুনলই নো। উফন ঘুফমতয় পতড়তেন?”
ফজফনয়ো আপ্রোণ মেষ্টো করতে ফনতজতক স্বোভোফবক রোখতে। জুতলখো সম্বতে সব জোনোর পর মকোন
প্রফেফিয়ো নো হওয়ো কঠিন। এমন সহজ সরল েে লন একটো মমতয়র মতে ময একটো কোল
নোফেনী লুফকতয় েোকতে পোতর, ফেন্তোও করো যোয় নো। মোফিপল পোতস লোনোফলটি সম্বতে েোর ফকছু
জ্ঞোন আতে। জ্বীন সংিোন্ত ব্যোখ্যো মস ঠিক গ্রহণ করতে পোতর ফন। পর ফেন রোতেই প্রমোণ
হতয় যোতব।
“বোবো মতন হয় শুতয় পতড়তে। েোতক ফনতয় ভোবতে হতব নো। মেোমরো ফেতয় মেঞ্জ কর।
সোরোফেন বোইতর বোইতর,” হোফস মুতখ েোড়ো ফেল ফজফনয়ো।

জুতলখো েোড়োেোফড় উপতর েতল মেল। মোতলক েরজো বে কতর ফজফনয়োতক লিয কতর বলল,
“তুই ফক করফল সোরোফেন? েরীর ভোতলো হতয়তে?”
ফজফনয়ো হোসল। “খব মজো কতর এতস এখন আমোর কেো ভোবো হতি!”
মোতলক কোচুমোচু মুতখ বলল, “সফর। মেোতক মরতখ যোওয়োটো উফেৎ হয় ফন। ফকন্তু কেো ফেফি,
এর িফেপূরণ আফম মেব।”
আের কতর ভোইতয়র ফপতঠ একটো েোপড় ফেল ফজফনয়ো। “েোক, িফেপূরণ লোেতব নো। মেোর
মে ভোই হয় নো। যো, জোমো কোপড় পোলটো। েো-কফি খোফব?”
“খোওয়ো যোয়,” মোতলক উপতর উঠতে উঠতে বলল। “জুতলখোর জন্যও এক কোপ বোনো। নীতে
বতস ফকছুিন েল্প করো যোতব। আজ যো মজযোৎস্নো মেখলোম। আজ ফনশ্চয় পুফণ লমো।”
“কোল,” রোন্নোঘতর মযতে মযতে বলল ফজফনয়ো। রহমে এবং মমোল্লোর সোতে আলোতপর সময় এই
প্রসঙ্গ উতঠফেল। সোধোরণে পুণীমো কখন যোয় আতস েোর খবরও রোতখ নো মস। মরোমোফন্টক নয়
েো নয়, ফকন্তু েোুঁে-টোে মেতখ এতকবোতর মন প্রোণ কোেো কোেো হতয় যোতব, মেমনও নয়।
ফজফনয়ো ওতের ফেনজতনর জন্যই ফেন কোপ কফি বোনোল। কড়ো কতর। আতে মোতলক নীতে
মনতম এতলো। েোর একটু পতর এতলো জুতলখো। কোপড় পোলতট একটো লোল সুেীর েোড়ী পতরতে
মস। েোর লোবন্য মযন উপতে পড়তে। মোতলক মুগ্ধ মেোতখ েোফকতয় আতে। ফজফনয়োর উপফিফে
মস মবোধহয় ভুতলই মেল কতয়ক মুহুতেলর জন্য। জুতলখো েলো খোুঁকোফর ফেতয় ফজফনয়োর পোতে
বসতে বসতে বলল, “সফর ফজফনয়ো, সোরোটো ফেন মেোমোতক মরতখই ঘুরলোম। খব খোরোপ
লোেফেল। সফেযই। ওতক কেবোর বললোম, েল বোসোয় ফিতর যোই। আতরক ফেন আসতবো।
বতল, বোবো আতে। ফজফনয়োর মকোন অসুফবধো হতব নো। তুফম রোে কর ফন মেো?”
ফজফনয়ো কৃফিম রোে মেফখতয় বলল, “রোে করব নো? আফম এফেতক মন খোরোপ কতর বতস আফে
আর মেোমরো দু জতন ফমতল খব ফুফেল কতর মবড়োি। আমোর মেো ফহংসো হতবই।”
জুতলখো করুন েলোয় বলল, “আমোর মকোন মেোষ মনই ফকন্তু। সব মেোমোর ভোইতয়র মেোষ।”
মোতলতকর ফেতক েোফকতয় আতরকটো েদ্ম ভ্রুকুটি করল ফজফনয়ো। “মস মেো আফম জোফন। সুন্দরী
সঙ্গী মপতয় ফনতজর মবোনতকও আর পোত্তো ফেতি নো। ফবতয় করতল মেো আর ফেনতবই নো।
সোরোিন শুধু মবৌ মবৌ করতব।”
মোতলক লোজুক মহতস বলল, “েোে, ফক যো েো বফলস! তুই হফিস আমোর মেোট মবোন। মেোর
সোতে মবৌতয়র তুলনো েতল নোফক?”
ফজফনয়ো লিয করল জুতলখো হঠোৎ মযন ম্লোন হতয় মেল। মুহুেল আতেও েোর সব লোতঙ্গ ময দুযফে
ফেল হঠোৎ কতরই মসটো মযন ফনতভ মেতে। এই প্রসঙ্গ মেোলোটো ঠিক হয় ফন। পফরফিফে
স্বোভোফবক করবোর জন্য হোফসমুতখ বলল, “জুতলখো, তুফম মেো কফি খোি নো। ভোতলো হয় ফন
মবোধহয়?”
হোসল জুতলখো। “মমোতটই নো। কফি খব মজো হতয়তে।”
ফজফনয়ো নোনোন ফবষয় ফনতয় েল্প করল। খ ুঁটিতয় খ ুঁটিতয় সোরো ফেন েোরো মকোেোয় মেল, ফক করল,
ফক মখল েোর পুঙ্খোনুপুঙ্খ বণ লনো শুনল। রোে প্রোয় দুইটো মবতজ মেতে, েখনও মস ওঠোর মকোন
নোম করতে নো। মোতলক এবং জুতলখো দু’ জনোতকই মতন হল অফির। ঘন ঘন জোনোলোর কোুঁে
মভে কতর প্লোবতনর মে মভেতর আসো মজোৎস্নোর ফেতক েোকোতি, মযন ওতেরতক হোে েোফন
ফেতয় িোকতে মকোন এক যোদুর বোুঁেী। ফকন্তু ফজফনয়ো মনফির কতরই মরতখতে আজ রোতে মস

েোতের ফনেীে ফমলনতমলো হতে মেতব নো। এই ঘফনষ্ঠেোর মকোন ভফবষ্যৎ মনই। ভোইতয়র জন্য
েোর খব মন খোরোপ হতি। এতেো কোল পর একটো মমতয়তক েোর মতন ধরল, ফকন্তু মজতন শুতন
মকউ মসটোতক সমে লন করতে পোরতব নো।
রোে ফেনটোর ফেতকও যখন ফজফনয়ো শুতে মেল নো েখন মোতলক মবোধহয় আেো মেতড় ফেল।
েোর ঘুমও এতসতে। ফজফনয়ো আতরক কোপ কড়ো কফি খোবোর প্রস্তোব ফেল ফকন্তু দু জতনর মকউই
খব একটো আগ্রহ মেখোল নো। ফকছুিন পর সবোই ঘুমোতে েতল মেল। আজ ইিো কতরই
ফনতজর ঘতরর েরজোটো সোমোন্য খতল রোখল ফজফনয়ো। দুই মপ্রম পোেল হৃেয়তক ধোমো েোুঁপো
মেবোর জন্য এটুকুই যতেষ্ট হওয়ো উফেৎ। ফকন্তু একই সোতে েোর একটু ভয় ভয়ও করতে।
জুতলখোর অন্য সত্ত্বো – েোুঁেনী- যফে হঠোৎ মবফরতয় আতস? মস েোর মকোন িফে করবোর মেষ্টো
মেো করতব নো? খোতটর নীতে একটো মলোহোর রি লুফকতয় মরতখতে মস। ফবপতে কোতজ আসতে
পোতর। ফবেোনোয় শুতয়ও ঘুমোল নো। ইতি কতর এপোে ওপোে করতে লোেল, যে খোফন সম্ভব
েব্দ করো যোয় করল, ওরো মযন ধতর মনয় েোর ঘুম আসতে নো। মভোতরর ফেতক েোর মেোখ
মজোড়ো মলতে এল। েোফন্ততে ঘুফমতয় পড়ল মস। যোক, রোেটো অন্তে ভোতলোয় ভোতলোয় মকতট
মেতে।
পরফেন সকোল সকোল উঠল মোতলক। মসোমবোর। েোতক অফিস মযতে হতব। এখোন মেতক
মযতে মবে সময় লোেতব। েোড়োেোফড় রওনো মেয়ো েরকোর। ফজফনয়ো মভতব মরতখফেল সকোতল
উতঠ মস-ই েোর ভোইতক নোস্তো বোফনতয় মেতব। েোধোটো আবোর ফকছুই পোতর নো। ফকন্তু আতের
ফেন রোতে মস এতেো মেরী কতর ফবেোনোয় মেতে ময উঠতেই পোরল নো। আধো ঘুম আধো
জোেরতণর মোতে টুক টোক েব্দ শুনল। ফমজোন নোমোজ পড়তে ওতঠ। ফনিঃেতব্দ মস মকোন ফকছুই
কখন করতে পোতর ফন। েোরও মবোধহয় মতন ফেল ময আজ মোতলক অফিস যোতব। মোতলক
ফনতজও মেরী কতর ঘুফমতয়তে, উঠতে েোর মবে কষ্ট হল ফকন্তু কোতজ িোুঁফক মেবোর মকোন উপোয়
মনই। খব গুরুত্বপূন ল কতয়কটো ফমটিং আতে। দ্রুে অফিতসর মপোষোক পতর নীতে মনতম এতলো
মোতলক। মভতবফেল ফেজ খতল যো পোতব েোই মখতয় মেৌড় মেতব। ফকন্তু রোন্নোঘতর ফেতয় মেখল
এলোহী কোন্ড। ফমজোন এবং জুতলখো দু’জনোই উতঠ মেতে এবং েোরো খব ঘটো কতর নোস্তো
বোনোতি। আলু ভোজী এবং পরোটো হতি। বোজোতরর মেোতজন পরোটো, ফকন্তু স্বোে ভোতলো।
মোতলতকর খব পেন্দ।
ফমজোন বলল, “বয়। েরম েরম মখতয় যো। মেোর পেতন্দর খোবোর।”
মোতলক মেকিোস্ট কোউন্টোতর বতস পতড়। জুতলখো পরোটো ভোুঁজতে। আড় মেোতখ একবোর
েফকতে েোফকতয়ই মেোখ ফিফরতয় ফনল। ভোতলো ঘুম হয় ফন মবোেোই যোয়। এতলোতমতলো েোড়ীটো
মকোন রকতম েরীতর লটকোতনো। মেোখ মুখ মিোলো মিোলো, ঘুতমর মরে। এতেো মোয়োময় লোেতে
েোতক! মোতলতকর ইিো হয় েোর পোতে ফেতয় েোুঁফড়তয় েোতক আলতেো কতর জফড়তয় ধতর েভীর
একটো শ্বোস মনয়, েোর েরীতরর মৃদু েেটো সোরোফেন মোতলতকর সঙ্গী হতয় েোকুক। ফমজোন
ফনতজও েোর পোতে মখতে বতসতে। জুতলখোর ফেতক ফিেীয়বোর েোকোতেও ভয় হতি ওর। এমন
ঘফনষ্টভোতব দু জন মঘোরোতিরো করতে, বোবো ফকছু সতন্দহ কতর বতস ফন মেো? ফমজোন মোতলতকর
সোমতন এক গ্লোে অতরঞ্জ জুস ফেতয় বলল, “ঠিক ঠোক মে খোস মেো, নোফক শুধু বোইতর বোইতর

মখতয়ই েলতে? মেোর মো েোকতে মেো রোন্নো কতর ফেতয় ফেতয় মেোর মোেোটো মখতয়ফেল। ফকচ্ছু
ফেফখস ফন।”
মোতলক হু-হো করল। রোন্নো বোন্নোর ব্যোপোরটো েোর আসতলই পেন্দ হয় নো এবং েোর মেমন
েিেোও মনই। বোবো কেোটো ফনেোন্ত ভুল বতল ফন। মো মেঁতে েোকতে রোতজযর ফজফনষ মেঁতধ
েোর ফেজ ভফরতয় মরতখ আসে। মোতয়র কেো মতন পতড় মেোখ ফভতজ উঠল। েোর সব সময়
মতনও েোতক নো ময মো মনই, আর কখন ফিতর আসতব নো। খোওয়োর ইিো েতল মেল। েবুও
মকোন রকতম ফকছু মখতয় উতঠ পড়ল।
ফমজোন বলল, “মেোর জুসটো মেো মখফল নো!”
মোতলক েরজোর ফেতক মযতে মযতে বলল, “এখন আর মখতে ইতি করতে নো , বোবো। আমোর
মেরী হতয় যোতি। এখোন মেক মযতে অতনক সময় লোেতব। ভীষণ ট্রোফিক।”
জুতলখো রোন্নোঘর মেতক ছুতট এতলো। “েোুঁড়োও!”
েোুঁড়োতেই হল। একটো লোঞ্চ বক্স মোতলতকর হোতে ধফরতয় ফেল। “সব সময় বোইতর খোওয়ো
ভোতলো নো। েোইি রোইস, মেোমোর মিভোফরট।”
মুেফক হোসল মোতলক। আতের ফেন কেোিতল বতল ফেল। নো ফনতল রিো পোওয়ো যোতব মতন হল
নো। েরজো খতল বোইতর েোড়ীতে উঠল। স্টোট ল ফেল। জুতলখো েরজোর মুতখ এতস েোুঁফড়তয়তে।
ফমফষ্ট মহতস হোে নোড়ল। পোলটো হোে নোড়ল মোতলক। একটো েোুঁপো েীঘ ল ফনিঃশ্বোস েোড়ল। এই
মমতয়টো যফে েোতক এভোতব প্রফেফেন অফিতস যোবোর আতে ফমফষ্ট মহতস ফবেোয় ফেে!

