ঠিক কতক্ষন গাড়ী চালিয়েয়ে খেোি খনই মায়িয়কর। খমাল্লার খেেন খেেন অয়ের মত
জুয়িোর লনয়দ েয়ে গাড়ী ছুটিয়ে লদয়েলেি খে। খমাল্লা হাইওয়ে ৪০১ এ উঠি, েলিম মুয়ে,
মলিেয়ির লদয়ক। োগয়ির মত গালড় চািালিি খমাল্লা। লিড লিলময়ের অয়নক উেয়র।
মায়িক োবধানী ড্রাইভার। লিন খরকড ে। লকন্তু জুয়িো যেন তার লদয়ক তালকয়ে ককেে
স্বয়র বিি, “ওয়ক ধর। খ ায়র চািাও” তেন খে েয়মালহয়তর মত তার লনয়দ েে খময়ন লনয়ে
গাড়ীর গলত অয়নক বালড়য়ে লদয়েলেি। ঘন্টাে এক ে’ েঞ্চাে লকয়িালমোয়রর উের গলত
উয়ঠ খগি ওর। খে ায়ন ধরা েড়য়ি পুলিে গাড়ী েহ তায়ক খ য়ি লনয়ে তুিয়ব। লকন্তু
জুয়িোর লনয়দ েে খে অমান্য করয়ত োরি না। জুয়িো নালক চাাঁদনী? তার মাথা আয়দৌ কা
করয়ে না। খভৌলতক ব্যাোর স্যাোয়র তার আয়দৌ লবশ্বাে খনই। সুতরাাং খমাল্লার কম েকায ে
তার কায়ে েম্পুর্ ে বায়নাোে ময়ন হয়েয়ে। লকন্তু জুয়িোর ময়ে খয তার খদো নরম-েরম,
মাোবতী খময়েো োড়াও আয়রকো কঠিন, রাগী এবাং মারমুলে েত্বা আয়ে, খে ব্যাোয়র তার
েলিহান হবার খকান কারর্ খনই। লকন্তু প্রশ্ন হি, এই েত্বা খথয়ক জুয়িোয়ক লক কয়র রক্ষা
করা যাে? োইলকোলিস্টরা লক ওয়ক োহায্য করয়ত োরয়ব না?
এতক্ষন লনিঃেয়ে গাড়ী চালিয়েয়ে মায়িক। তার োয়ে বয়ে খবে লকছুক্ষন আেন ময়ন
গ লরয়েয়ে জুয়িো, তার অস্বাভালবক ককেে, উগ্র কয়ে। খমাল্লায়ক খেয়ি খে লেয়ড় খেিয়ব।
লমনয়ক না োড়য়ি খমাল্লার খেঁয়চ থাকার খকান দরকার খনই। তারের নীচু গিাে লকছুক্ষন
কাাঁদি। মায়িক লক বিয়ব বুঝয়ত োয়র লন। খয খময়েটি তার োয়ে বয়ে আয়ে, তায়ক খে
খচয়ন না। তার োয়থ বিার মত খকান কথা তার খনই। খে আোে আোে আয়ে, হেত
রাগ েয়ড় খগয়ি জুয়িোর আেি েত্বা খবলরয়ে আেয়ব।
ব্রকলভি খেলরয়ে খগি ওরা। মাঝারী আকায়রর একো েহর। রাস্তাে এেনও অয়নক গাড়ী।
৪০১ ব্যাস্ত হাইওয়ে। খমাল্লা োময়নই খকাথাও আয়ে। কতোলন এলগয়ে আয়ে ঠিক খবাঝা
যায়ি না। খক ায়ন এলদয়ক খকাথাে চয়িয়ে খে? মায়িক খকান লবেয়দ েড়য়ব নায়তা?
গাড়ীর লিয়ডালমোয়র খচাে খগি মায়িয়কর। একে ষাে। এলদকোয়ত রাস্তাে হাইওয়ে
খেিি কম। ধরা োবার েম্ভাবনা কম। খমাল্লা খুব েম্ভবত আয়রাও খ ায়র চািায়ি কারর্
তায়ক খকাথাও খদো যায়ি না। রাস্তাে েতকে দৃলি খরয়েয়ে খে। দূর খথয়ক খকান খেিি
কার খদেয়ি িীড কলময়ে খদয়ব। অয়নক েমে পুলিে লুলকয়ে থায়ক। প্রাে লমলনে েয়নর
লবে খকান কথা লকাংবা েে কয়র লন জুয়িো। তার লদয়ক ঝে কয়র একবার তাকাি মায়িক।
খুব োন্ত মুয়ে লনয় র আেয়ন বয়ে খো া োময়নর অেকার রাস্তার লদয়ক তালকয়ে আয়ে
খে। “জুয়িো!” খে আয়স্ত আয়স্ত ডাকি।
“হু,” জুয়িো মৃদু গিাে উত্তর লদি। “ভে খেও না। আলম জুয়িো।”
“চাাঁদনী খকাথাে?” লিধা ভয়র ানয়ত চাইি মায়িক।
“আয়ে, আমার োয়থই আয়ে। এেন চুেচাে আয়ে। ইয়ি হয়িই আবার মাথা চাড়া লদয়ে
উঠয়ব।” একো দীঘ ে লনিঃশ্বাে োড়ি জুয়িো। “আমার েরীর, মন আর আমার লনেন্ত্রয়ন
খনই। চাাঁদনী েব দেি কয়র লনয়েয়ে। চাইয়িও ওয়ক আলম থামায়ত োলর না। মায়ঝ মায়ঝ
ময়ন হে আমার ময়ে খযন দুইো মানুষ বাে করয়ে। দু’ ন েম্পূর্ ে দুই রকম। শুধু একো
লমি আয়ে। আমরা দু নাই খুব খরামালন্টক।”
“ঠিক বয়িলেে!” একো ককেে কে হঠাৎ কথা বয়ি উঠি। চময়ক উঠি মায়িক। চাাঁদনীর

গিা।
“এেন আলম কথা বিলে। তুই চুে কর,” জুয়িো চাাঁো গিাে বয়ি, তার স্বাভালবক, সুিলিত
কেস্বয়র।
মায়িয়কর েরীর েমেম কয়র ওয়ঠ। অেকার গাড়ীর ময়ে একটি মানুয়ষর েরীর খথয়ক দুটি
অলস্তয়ত্বর এই কথেকথন তার কায়ে অ াগতীে ময়ন হয়ি।
মায়িক লেেলেে কয়র বিি, “জুয়িো, আলম লক থামব? এভায়ব আর কতক্ষর্ যায়বা?”
উৎকে গিাে ধময়ক উঠি চাাঁদনী, “চুে কয়র গাড়ী চািা! খমাল্লায়ক ধরয়ত না োরয়ি খতার
ঘাড় ভাঙব আলম।”
জুয়িো তীব্রস্বয়র প্রলতবাদ করি, “েবদ োর ওর গায়ে হাত লদলব না তুই!”
চাাঁদনী গর গর কয়র উঠি। “শুধু লনয় র কথা ভাবলেে? আমার লময়নর লক হয়ব? ঐ
েেতানোর হাত খথয়ক ওয়ক আমার বাাঁচায়তই হয়ব।”
জুয়িো চাাঁো স্বয়র বিি, “ লমন! লমন! লমন! খতার ন্য আমার ীবনো খেষ হি।
খতার ন্য বাোর মরি। আমার বাবা মা খক মারলি। আমার োংোর ভাঙি। একো বুড়া
মানুষয়ক লবয়ে করিাম। আর কত জ্বািালব তুই আমায়ক?”
এবার গয় ে উঠি চাাঁদনী, “েব ভুয়ি খগলেে তুই? ময়ন আয়ে, খোে খবিাে খতায়ক েবাই
বিত োগিী। একা একা ঘুয়র খবড়ালতে। খতায়ক খদেয়ি েবাই হােত। তেন আলম খতার
বন্ধু হয়েলেিাম। আলম খতার োয়থ খেিতাম, গায়ে চড়তাম, োাঁতার কােতাম, মাে ধরতাম।
খকউ খতায়ক োরাে লকছু বিয়ি তায়ক ধয়র এমন খেোতাম খয ভয়ে খকউ খতার কায়ে
েয েন্ত আেত না। ভুয়ি খগলেে েব?”
জুয়িোর গিাও চড়ি এবার। “তুই ভুয়ি যাে না োরা ীবন ধয়র তুই যা খচয়েলেে তাইই
হয়েয়ে। বাোয়রর োয়থ আমার লকচ্ছু লেি না, তারেরও খতার লময়নর ন্য তার োয়থ
লদয়নর ের লদন চাাঁদনী রায়ত বয়ন ঙ্গয়ি লগয়ে অলভোর কয়রলে। োরা গ্রায়মর মানুষ খ য়ন
খগি। আমার বাবা মায়ের কত অেমান হয়েলেি তুই ালনে?”
চাাঁদনী চীৎকার কয়র বিি, “ লমনয়ক ঐ েেতানোর হায়ত কারা তুয়ি লদয়েলেি? লক খদাষ
লেি ওর? আমায়ক ভায়িায়বয়েলেি?”
জুয়িোর গিাে রাগ এবাং খক্ষাভ। “খেই ন্য তুই খতা তায়দর োলস্ত লদয়েলেে। ীবন
লদয়ে তায়দর ভুয়ির প্রােলিত্ত কয়রয়ে তারা। খতার লমন খতা খেঁয়চ আয়ে। অথচ লময়নর
ন্য বাোর নায়মর একো েরি খেয়ির ীবন খেষ হয়েয়ে। তার ন্য খতার একটু োরাে
িায়গ না?”
দাাঁয়ত দাাঁত খচয়ে উত্তর লদি চাাঁদনী, “খতার মত এয়তা দরদী প্রার্ না আমার। আলম োষান,
আলম স্বাথ েের। হয়েয়ে এবার? আমার ভায়িাবাোর খিাকোয়ক আমার চাই। নইয়ি কাউয়ক
োলন্তয়ত থাকয়ত খদব না।”
জুয়িো খোাঁে কয়র উঠি, “চাই না খতায়ক আর আলম। যা, চয়ি যা। আমার খভতরো কুয়র
কুয়র খেয়েলেে তুই। আর না। খবর হয়ে যা।”
চাাঁদনী খেঁলকয়ে উঠি, “এেন খতার দরকার খনই বয়ি আমায়ক কুকুয়রর মত তালড়য়ে লদলব
আর আলম চয়ি যাব? খকাথাও যাব না। লক করলব তুই? খতার ক্ষমতা আয়ে আমায়ক
তাড়ায়নার?”

জুয়িোর কয়ে এবার রায়গর খচয়ে কাকুলত ঝয়র েয়ড়। “চাাঁদনী, বে কর এই োগিালম।
ভুয়ি যা লমনয়ক। চি, বাড়ী লেয়র যাই। মায়িয়কর খকান ক্ষলত হয়ি আলম খতায়ক োড়ব
না।”
মায়িয়কর লদয়ক তালকয়ে ভোংকর গিাে হুাংকার লদি চাাঁদনী, “গাড়ী যলদ থায়ম, তুই মরলব।
খমাল্লায়ক খু াঁয় খবর করয়তই হয়ব। যত লদনই িাগুক।”
জুয়িো কয়েক মুহুতে লনিঃেে খথয়ক খুব ঠান্ডা গিাে বিি, “চাাঁদনী, তুই আমার ধধয়যরে
েীমা োলড়য়ে খগলেে।”
তায়ক ভ্াাংচাি চাাঁদনী। “খতার ধধয়যরে আলম খথাড়াই খকোর কলর। আমার উের খতার খকান
ক্ষমতা খনই। চুে কয়র থাক।”
একো দীঘ েলনিঃশ্বাে োড়ি জুয়িো। একো হাত রােি মায়িয়কর হায়ত। “এই কো লদয়নই
খতামায়ক অয়নক ভায়িায়বয়ে খেয়িলেিাম। আমায়ক ভুয়ি খযও না।”
মায়িক জুয়িোর লদয়ক তাকাি। “জুয়িো, আো খেড় না। চাাঁদনীয়ক তুলম হারায়ত োরয়ব।
আলম আলে খতামার োয়ে।”
মাথা নাড়ি জুয়িো। “োরব না। ওর অয়নক ক্ষমতা। আমার োে খনই ওর হাত খথয়ক
মুলি োবার। লমন মুলি খেয়িও চাাঁদনী আমায়ক খেয়ড় যায়ব না।”
োময়নই একো বাাঁক। ের ের খবে কয়েকো িাক আেয়ে উিয়ো লদক খথয়ক। রাস্তাে
খচাে রােি মায়িক। এয়তা গলতয়ত গালড় চািায়ি, োমান্য মনয়যাগ হারায়ি একো দুঘ েেনা
ঘয়ে যাওো খুবই েম্ভব।
ঘেনাো ঘেি এক িহমার ময়ে। এমন লকছু ঘেয়ত োয়র কল্পনায়তও ভায়ব লন মায়িক।
হঠাৎ তার গায়ি এক ঝিক বাতায়ের ঝেকা িাগয়ত োে লেয়র জুয়িোর লদয়ক তাকাি
খে, লবয়ফালরত খচাে খময়ি খদেি লনয় র খবল্ট খুয়ি খেয়িয়ে জুয়িো; দর া খুয়ি খচায়ের
েিয়ক গালড়র বাইয়র ঝাাঁলেয়ে েড়ি খে। মুহুয়তের ন্য েব ভুয়ি খগি মায়িক, এক হাত
বালড়য়ে জুয়িোয়ক ধরার আপ্রার্ খচিা করি, োরি না। তার গাড়ী ভারোম্য হালরয়ে
লবেরীত লদয়ক খথয়ক এলগয়ে আো একো িায়কর েরীর িক্ষ্ কয়র ছুয়ে খগি। িায়কর
মাঝবয়েেী, মলহিা ড্রাইভার খচিা করি োংঘষ ে এড়ায়নার লকন্তু িাভ হি না। প্রচন্ড খ ায়র
িায়কর েরীয়র আেয়ড় েড়ি মায়িয়কর গাড়ীো, েরমুহুয়তে দুময়ড় মুচয়ড় রাস্তার োয়ের
অগভীর োয়দ লেেয়ক েড়ি। এোরব্যাগো খুয়ি লগয়ে মায়িয়কর মাথাোয়ক গুলড়য়ে যাওো
খথয়ক রক্ষা করয়িও ধাক্কাে ইলিয়নর একো অাংে োময়ন এলগয়ে এয়ে তার োয়ের
লনম্াাংয়ের হাড় খভয়ঙ লদি। জ্ঞান হারাি খে।
িাক ড্রাইভার কড়া খব্রক কয়ষ িাকোয়ক রাস্তার োয়ে দাাঁড় করায়ত েক্ষম হি। িালেয়ে
নীয়চ খনয়ম এয়িা খে। দিা মিা োকায়না ধাতব গালড়র ধ্বাংোবয়েষ খদয়েই খে বুঝি
গাড়ীর যাত্রীয়দর ীবয়নর আোংকা আয়ে। োয়থ োয়থ পুলিয়ে খোন করি। লমলনে
োাঁয়চয়কর ময়েই প্রথম পুলিয়ের গাড়ী এয়ে হাল র হি। েরবলতে েয়নর লমলনয়ের ময়ে
আয়রাও লতনটি পুলিয়ের গাড়ী এবাং দুটি োোর িাক এয়ে খগি। রাস্তা বে কয়র খদো হি
দু’লদয়কই। গাড়ীর োদ খকয়ে োংজ্ঞাহীন মায়িকয়ক খবর কয়র হােোতায়ি লনয়ে যাওো
হি। প্রাে ঘন্টা োয়নক ের দুঘ েেনার স্থান ভায়িা কয়র েয েয়বক্ষন করয়ত লগয়ে এক ন

পুলিে কয়নিবি আলবষ্কার করি একটি তরুর্ী খময়ের মৃত খদহ। দুঘ েেনার স্থান খথয়ক প্রাে
লতন ে গ দূয়র।
লম ান তার লিলভাংরুয়ম ড়েড় হয়ে বয়ে আয়ে। তার মুয়ে ব্যয়ন্ড বাাঁধা। এক োয়ে বয়ে
আয়ে রহমত, অন্য োয়ে ল লনো। তায়দর মুয়োমুলে খোোে বয়ে আয়ে খবে িম্বা, সুে
প্যান্ট েলরলহত এক ন খশ্বতাঙ্গ ভদ্রয়িাক। তার নাম লেোর হাওোড ে। খে স্থানীে পুলিে
ে
ে । তার হায়ত একো খনােবুক এবাং কিম। কথা
লডোেয়ময়ন্টর
এক ন লডয়েকটিভ োয় ন্ট
বিার োাঁয়ক োাঁয়ক লকছু লকছু তথ্য লিয়ে রােয়ে খে।
“আেনার খেয়ির অবস্থা এেন খকমন?” লেোর েহ কয়ে ল য়জ্ঞে করি।
“ভায়িা,” মৃদু কয়ে বিি লম ান। “ওর োয়ের অোয়রেন হয়েয়ে। খস্টবি।”
“আলম গতকাি খদেয়ত লগয়েলেিাম,” লেোর বিি। “খুবই দুিঃে নক। লকন্তু পুয়রা ঘেনাো
আমার ঠিক খবাধগম্য হয়ি না। আেলন বিয়েন আেনার স্ত্রীর উের ভুয়তর আের লেি।
ব্যালিগতভায়ব আলম ওেয়ব লবশ্বাে কলর না লকন্তু আেনায়দর কথা যলদ খময়নও খনই,
আেনার স্ত্রীর এভায়ব আেনার খেয়ি লমস্টার মায়িয়কর োয়থ খবলরয়ে যাবার ব্যাোরো
েলরষ্কার হয়ি না।”
ল লনো লবরি কয়ে বিি, “লডয়েকটিভ, খতামায়ক খতা আমরা েবই বয়িলে। খমাল্লা যেন
োলিয়ে যাে, জুয়িো তার লেছু খনে। আমার ভাই জুয়িোর লেছু খনে। তারের খে
জুয়িোয়ক লনয়ে খমাল্লায়ক অনুেরর্ কয়র। মাইকও খতামায়ক একই কথা বয়িয়ে।”
মাথা খদািাি লেোর। “তার কথার কতটুকু মূল্য আয়ে, েয়িহ। খে খতা অয়ধ েক লদন
মাতািই থায়ক ময়ন হি। যাইয়হাক, েমস্যা হয়েয়ে, এই খমাল্লা খিাকোয়ক আমরা খু াঁয়
োলি না। তার গাড়ীর িাইয়েন্স নাম্বার খতামরা আমায়ক লদয়ত োর লন। তার খয আয়মলরকান
ঠিকানা লদয়েে খেো একো মেল য়দর খোন নাম্বার। খোন কয়রলেিাম, লকন্তু খকান উত্তর
োই লন। আবার খচিা করব। ”
রহমত বিি, “আমরা খতামায়ক লমথ্যা বিলে না। ওোয়ন খোন কয়রই আলম তার োয়থ
প্রথম খযাগায়যাগ কলর। খহায়েয়ি েবর লনয়িই ানয়ত োরয়ব খমাল্লা খেোয়ন দু রাত লেি।”
লেোর েমঝদায়রর মত মাথা খদািাি। “খোাঁ খনব। আমার আেি লচন্তা হয়ি ওর লনরােত্তা
লনয়ে। খতামায়দর কথা আলম অলবশ্বাে করলে না। তায়ক খকাথাও খু াঁয় োওো যায়ি না,
খেোই আমায়ক ভালবয়ে তুিয়ে। আিা, পুলিে খোাঁ াখু াঁল করয়ে। খেয়ে যাব।”
রহমত বিি, “জুয়িোর িাে আমরা কয়ব োব? তায়ক কবর লদয়ত হয়ব।”
“খোস্ট ময়েমে হয়ব, তার ের োয়ব। কয়েক লদন িাগয়ত োয়র। আিা, লময়েে জুয়িোয়ক
লক খতামরা ডক্টর এিায়নর কায়ে লনয়ে লগয়েলেয়ি?” লেোর ানয়ত চাইি।
মাথা খদািাি লম ান। “হ্াাঁ। তুলম লক কয়র ানয়ি?”
লেোর খনাে বই খুিি। “খোন কয়রলেি। খতামায়দর উলচৎ লেি আমায়ক আয়গই ানান।
যাই খহাক, কাগয় েবরো েড়ার ের খে লনয় ই খোন কয়র আমার খোাঁ কয়র। তার
মুয়েই শুনিাম, খতামার স্ত্রীর মানলেক অসুে লেি। লড-আই-লড, লডয়োলেয়েটিভ আইয়ডলন্টটি
লডেড োর। খতামায়দর উলচৎ লেি আবার তার কায়ে লনয়ে যাওো। এইেব ভুয়তর
ওঝায়দরয়ক লবশ্বাে করাো ঠিক নে। খতামার স্ত্রীর মৃতু্র ন্য খেই হেত দােী, যলদও গাড়ী

খথয়ক তার িালেয়ে েড়ার ব্যাোরো আমার কায়ে েলরষ্কার হয়ি না। খোস্ট ময়েমে হয়ি
আয়রা ভায়িা কয়র খবাঝা যায়ব। ”
লেোর উয়ঠ দাাঁড়াি। “আমায়ক খযয়ত হয়ব এেন। দো কয়র কয়েকো লদন েরয়ন্টা খেয়ড়
খকউ বাইয়র খযও না। আলে।”
রহমত খগি লেোরয়ক এলগয়ে লদয়ত। খে লেয়র আেয়ত ল লনো বিি, “খমাল্লা খকাথাে
খগি?”
রহমত শ্রাগ করি। “ ালন না। হেত আয়মলরকা লেয়র খগয়ে। আলম ভাবলে, চাাঁদনীর লক
হি?”
ল লনো চাাঁো গিাে বিি, “জুয়িোর োয়থ খেও লক মারা খগয়ে?”
রহমত মাথা নাড়ি। “বিার খকান উোে খনই। লকন্তু মৃতয়দয়হর ময়ে তারা আের করয়ত
োয়র না, যলদ খে খেঁয়চও লগয়ে থায়ক, অন্য খকান ীলবত মানুয়ষর েরীরয়ক খবয়ে লনয়েয়ে।”
লম ান একো দীঘ ে লনিঃশ্বাে খেয়ড় দুই হায়ত লনয় র মুে ঢাকি। লবড়লবলড়য়ে বিি,
“জুয়িোর মৃতু্র ন্য আলমই দােী। লনষ্পাে একো খময়ে, এভায়ব চয়ি খগি।”
ল লনো বাবার লেয়ঠ আিয়তা কয়র হাত খরয়ে োন্তনা খদবার খচিা করি। লকছু বিি না।

এক মাে ের।
মায়িক হােোতাি খথয়ক তার বাবার বাোে এয়ে উয়ঠয়ে। ল লনো খেোয়নই লেি।
লম ায়নর এই অবস্থাে খে তায়ক একা খেয়ি চয়ি খযয়ত চাে লন। মায়িয়কর দুটি ো-ই
হাাঁটুর নীয়চ খভয়ঙ্গ যাে। অোয়রেন কয়র প্লাস্টার িাগায়না হয়েয়ে। অন্তত মাে োয়নক
লবোনাে শুয়ে থাকয়ত হয়ব। োরালদন লবোনাে শুয়ে খে শুধু জুয়িোর োয়থ তার কয়েকটি
অেম্ভব সুেমে লদয়নর কথা স্মরর্ কয়র। খকউ োময়ন না থাকয়ি লনিঃেে কাাঁয়দ। জুয়িোর
গাড়ী খথয়ক িালেয়ে েড়ার দৃশ্যো খে মানিয়ক্ষ বার বার খদয়ে। োয়ে বয়ে খথয়কও খে
তায়ক বাাঁচায়ত োর লন। এই অেরাধ খবাধ খথয়ক খে লক কয়র েলরত্রার্ োয়ব?
একো লচঠি এয়িা খমইয়ি। উেয়র খিো ‘লম ান েলরবার’। খকান লেরলত ঠিকানা খনই।
লম ান, মায়িক এবাং ল লনোর োময়ন োম খুয়ি লচঠিো খবর করি। তার খকন খযন ময়ন
হয়েয়ে এো একো গুরুত্বপূর্ ে লচঠি। একা একা খোিার োহে হে লন। োদা পৃষ্ঠাে বি
খেন লদয়ে খিো কয়েকো িাইন। নীয়চ বড় বড় কয়র খিো ‘চাাঁদনী’। লচঠিো হায়ত লনয়ে
েড়য়ত লগয়েও ল লনোর হায়ত তুয়ি লদি লম ান। তার েরীর কাাঁেয়ে। জুয়িো খনই লকন্তু
খেই অলভোেো এেনও খেঁয়চ আয়ে। এই েম্ভাবনার কথা তায়দর েবারই ময়ন হয়েয়ে
লকন্তু খকউ খবাধহে ভায়ব লন খেোই েলত্ হয়ে যায়ব। ল লনো খ ায়র খ ায়র েড়ি...

আমার নতুন বন্ধু হয়েয়ে খবেলে। বয়েেো একটু খবেী লকন্তু ভীষর্ োহেী। লবোি িাক
চািাে। জুয়িোর মত নরম েরম না। জুয়িো এমন একো কা করয়ব, লচন্তাও কলর লন।
খবেলেয়ক না খেয়ি খেই রায়ত ওর োয়থ আমারও েমালি হত। খেোই খচয়েলেি জুয়িো।
এয়তা বেয়রর বন্ধুত্ব! খক ানত এভায়ব খেষ হয়ব। ওর কথা খুব ময়ন েয়ড়। ও লেি

আমার েবয়চয়ে বড় বন্ধু।
ভায়িা খথক খতামরা।
লবিঃদ্রিঃ খমাল্লায়ক খু াঁয় খেয়েলে। লমনয়ক খে খেয়ড় লদয়েয়ে। তায়ক লনয়ে লক করব ালন
না। ভাবলে।
হতাে ভঙ্গীয়ত মাথা নাড়ি লম ান। “জুয়িো চয়ি খগি, আর েেতানীো খেঁয়চ খগি! ও
লক আবার এোয়ন লেয়র আেয়ত োয়র?”
ল লনো ভ্রু কুাঁচকাি। “এোয়ন খকন আেয়ব? লমনয়ক খতা খেয়েই খগয়ে। খমাল্লায়ক লনয়ে
লক করয়ব ময়ন হে?”
লম ান কাাঁধ ঝাাঁকাি। “আল্লাই ায়ন। আময়দর লক পুলিয়ে েবর খদো উলচৎ? লকন্তু খক
এই খবেলে? লচঠিয়ত খকান ঠিকানাওয়তা খনই।”
মায়িক গম্ভীর গিাে বিি, “খয িাকোর োয়থ আমার এলিয়ডন্ট হয়েলেি, তার ড্রাইভার
লেি খবেলে।”
লম ান এলবাং ল লনো দু’ নাই প্রশ্নয়বাধক দৃলিয়ত তাকাি ওর লদয়ক, খযন ানয়ত চাইয়ে,
এেন তায়দর লক করর্ীে। মায়িক চাাঁো স্বয়র বিি, “লডয়েকটিভ লেোরয়ক একো খোন
দাও। লচঠিো হায়ত খেয়ি যা করার খেই করয়ব।”
একো দীঘ ে লনিঃশ্বাে োড়ি ল লনো। তায়দরয়ক লচঠি োঠায়নার লক দরকার লেি চাাঁদনীর?
লডয়েকটিভ লেোরয়ক এই লচঠি লদয়ি খে খবেলেয়ক খু াঁয় খবর করয়বই। যার অথ ে, চাাঁদনীর
হাত খথয়ক তায়দর লনস্তার খনই।

