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২৭েশ মাচ/ (চলেছ) 

‘মা, ওই !তা রাসমুেসর গািড় !’ চীৎকার কের উঠল !মেয়। !দিখ sীয়ািরং-এ বেস অামােদর !দেখ হাত নাড়েছ অার 
অনগ/ল কথা বেল যােO !ফােন। !ফান লাগাতার িবিজ যাওয়ার কারণ !বাঝা !গল। 

রাসমুস চািবর িরং অাঙুেল ঘুিরেয় িসিট মারেত মারেত গািড় !থেক !নেম এল িঠক !যন অkয়kমার। গmীর গলায় 
কত/া Xেধাল, ‘িক  হেয়িছল িক, এেতা !দরী !য!’ কান পয/Zn হািস !টেন রাসমুস বলেল,‘রাsাটা একটু gিলেয় !গিছল। 
অার রাsায় !য Tািফক! কখেনা কখেনা !কােপনেহেগেন Tািফক জZাম...’ বেলই ‘টু...টু...উ’ কের একটা িসিট িদেয় 
অাঙুেল মুdা কের !বাঝােলা, ‘অসh!’ hঃ, অামরা িদlী-েকালকাতার !লাক, অামােদর Tািফক জZাম !দখােO! 

এরা !কান বুিdেত এই বািড়র ঝাঁক বািনেয়েছ! ঢুেকই নাক বরাবার টয়েলট! তারপর যথারীিত গেড়র মাঠ Dইং-
ডাইিনং, আর gহাকnর সদৃশ !বডrম। দশ/েনর সােথ সােথ কান জুেড়ােO রাসমুেসর বািড়র gণকীত/ন পাঁচািল 
পড়ায়:  

‘Xেনা Xেনা !কােপনেহেগেনর নবাগত জন। 
এ !দেশর বািড়ঘর কির !গা বণ/ন।। 
!হথা !হর হsীrপা Dইং-ডাইিনং। 
ও ধােরেত চুহা-ঘের পািতেব !বিডং।। 
!হথা এেব ওেপন িকেচন !শােভ িক বাহার। 
hp িচেt কেরা সেব মৎস মাংস অাহার।।’ 

তবু অামােদর বZাজারপনা মুখ !দেখ !শেষ bhাst ছােড় রাসমুস। ‘এখােন বািড় িনেল একমােসর ভাড়া িবলkল িv - 
িv - িv!’ কlতr মুdায় দাঁড়ায় রাসমুস।‘জায়গাটা নতুন। সেব বসিত হেO, এ sেযাগ অার পােব না। এখন বেলা, 
িক বলছ?’ 

‘এই ধZােxেড় !গািবnপুের একমাস !কন, বােরামােসর ভাড়া মাফ করেলও !লাক ভরেব িক না সেnহ।’ সাফ কথা 
রাসমুসেক জািনেয় িদলাম। 

৩রা এিpল 

দীঘ/ অাঠাশ বছর পের পািকsানেক হািরেয় িkেকট িব{ কাপ িজেত িনেয়েছ ইিNয়া। এই pথম এ !দেশ আসার পর 
একটা শিনবার অnতঃ বািড় !দখার হাত !থেক !বঁেচিছ। !গাটা dপুর ইNারেনেট জমািট !খলা !দখলাম। ইিNয়ার !খলা 
!দেখ এখানকার বসেnর ফুল ডZােফািডেলর সব বাসnী রংটুk ছিড়েয় !গল মেন। 

৪ঠা এিpল 
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আজ !বশ িকছু বািড় !দখার !যাজনা। িনদ/ৃp সমেয় নতুন ডীলার sীন্-এর সেŋ !দখা করলাম। কথা না বািড়েয় 
hাNেশক কের ‘হাই’ পব/ চুিকেয় ঢুেক পড়লাম বািড়র িভতের। পুরেনা ধাঁেচর বািড়। লাল ইঁেটর গাঁথুিন, লাল টািল, 
তােত চওড়া ফুঁেকাওয়ালা িচমনী অার সাদা কােঠর !vেম বn দরজা জালনায় ঠাসবুনেট ভাব — এই হল !ডনমােক/র 
পুরেনা ধাঁেচর বািড়র !মাটামুিট অাদল।  

(পুরেনা ধাঁেচর বািড় ঘের ভরা !কােপনেহেগন। ছিব: কািn kমার) 

িসঁিড় !ভেঙ হাঁিফেয় লািফেয় উপের উঠলাম। !য �Zাটটা !দখব, !সই �Zােটর দরজায় sীন্ বারdেয়ক !বল িদেলা। 
ডীলারেদর কােছ �Zােটর ডুিpেকট চািব থােক, তবু হয় !তা বািড়র মািলক বা তখেনা বসবাসকারী ভাড়ােট বািড়েত 
থাকেত পাের, তাই !ঢাকার আেগ !বল বািজেয় িনি�n হেয় !নওয়া আর িক! !বশ কেয়কবার !বল বাজােনার পর 
!ভতের !ঢাকা হল। রামঃ! এ ঘর না অাsাবল? িক ছtাখান অবsা! !টিবেল অেd/ক খাওয়া দই-এর ভাN। এঁেটা কিফ 
কাপ। hলুsূলু অবsায় পেড় থাকা জামাকাপড়, বZাগ বই খাতা ফাইল পtের !মেঝ sূপাকার। !সাফােত কZাতরােনা 
দামী কZােমরা। দরজার পােশ উেl পেড় থাকা dেmামুেখা বুট। কZােমরার Tাইপড দরজার !পছেন !যন িtভŋ  
মুরারী। িক !নই এই  িবিচt !শা rেম! 

এরই মােঝ sীন্ অাখর িদেয় আমােদর পিরিচত sের Xr কের িদেয়েছ বািড়র gণকীত/ন পালা। sর ধের ধের অামরা 
Dইং-ডাইিনং !পিরেয় িকেচেন !পৗঁছলাম। এখানকার অবsাও তৈথবচ। !টিবেলর উপর !পট কাটা তরমুজ। তার 
অেd/ক শাঁস kিরেয় খাওয়া হেয়েছ। িসেŋ গাদাgেOর এঁেটা বাসন। !টিরেয় !টিরেয় !দখিছ, হঠাৎ ভীষণ dম্ dম্ dম্ 
dম্ শেb কােঠর !মেঝ সহ !গাটা �Zাট থরথিরেয় !কঁেপ উঠল। ভূিমকm না িক! পলেক এক দশাসই মিহলা !চােখ 
চওড়া কােলা !vেমর চশমা এবং !কামের  লZাঙট বাঁধা অবsায় রাnাঘেরর দরজার !vেম d হাত !কামের িদেয় 
দাঁড়ােলা। অাধ িমিনট !কান পেkই কথা !নই। হতবাক সবাই। তারপর pচN রােগ !ফেট পেড় মাথার চূেড়া বাঁধা চুল 
ঝাঁিকেয়, হাত পা dিলেয় !ডিনশ ভাষায় তুবিড় !ছাটােত লাগল ভীষণদশ/না। sীেনর িসঁটকােনা মূিত/ !দেখ বুঝেত 
পারলাম এখন তার িশের সংkািn। এবং !বাধহয় আমােদরও। !তজী !ঘাড়ার মতন মিহলা িনেজর গদামাক/া পা dেটা 
দাপােত দাপােত Dইং rেমর িদেক চেল !গল। !পছন !পছন !গল sীন্। অার অামরা সভেয় কাটা তরমুেজর পােশ চুপ 
কের দাঁিড়েয় রইলাম। 
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খািনক kেণর pচN বাকযুেdর পর িবxs !চহারায় রাnাঘের !ফরত এল sীন্। এেসই কল খুেল এক gাস জল গঁক 
গঁক কের িগেল এই পিরিsিতর জn kমা চাইল আমােদর কােছ। ‘দZােখা !তা িক িবপদ!’ কrণ sের বলেল sীন,  
‘অািম এতবার !বল িদলাম, ও Xনেত !পল না? এখন বেল অামরা না িক !Tসপাস্ কের ওেক ভয় পাইেয় িদেয়িছ। ও 
!কস্ করেত পাের আমার নােম।’ মুষেড় যায় sীন। kmকণ/ী বেল িক! অামরা ভয় পাইেয়িছ ওেক?’  

sীনেক িনভ/য় বাণী Xিনেয় মাতbরী ফলােত যােবা, d-উ-উ-ম  কের ওপােশর দরজা বn হল। অকােল ঘুম ভাঙার 
!গাঁসা িনেয় kmকণ/ী !ফর ঘের িখল িদেলন। বািড় !দখা মাথায় উঠল। !শেষ িক িমশন মকান ‘pহােরণ সমাপেয়ত্’ 
হেব! মােন মােন !বিরেয় এলাম। 

রাsায় !নেম অলস ভŋীঁেত হাঁটিছ আমরা। কােরা মুেখ কথািট !নই। অামােদর িমেয়ােনা !চহারা !দেখ sীন্ বলেল, 
‘ছােড়া !তা ওই বািড়! চল, !তামােদর এমন একখানা বিড় !দখােবা না, !কয়া বাত বেল নৃতZ করেব।’ বািড়র বণ/না 
Xনেত Xনেত কান জুিড়েয় !গল। একটু অােগ ভীমা !ফােটাgাফারিনর হােত pায় মার !খেত !খেত !বঁেচ িফের আসার 
অপমানও ভুেল !গলাম। sীেনর গািড়টা!ক কlনার !ঘাড়া কের সীট !বেlর িজন !টেন গZাঁট হেয় বসলাম। h h ছুেট 
চেলেছ মন। 

sীন্ বেল চলল, ‘পাঁচ ভূেতর �Zাট বািড় নয়, ধনী পাড়ায় িভলা বািড়। সামেন !পছেন বাগান, চারখানা !বডrম, 
!গsrম, িকেচেনর !পছনবােগ বািগচা, বািড়র সামেন !তা বেটই। খুব অােলা-হাওয়া। বাগােন খুব ফেলর গাছ। 
অােপল, !চরী, এিpকট, অাঙুর, সব রকেমর !বরী।’ আহা, sীেনর কথার !মৗচাক !ফেট কােন !যন মধু গড়ােO। ওই 
!তা !চােখর সামেন sp !দখেত পািO কাপড় Xেকােত গামলা !কামের অািম বাগােন। ইেO মতন !চরী তুলিছ, 
পটাপট মুেখ পুরিছ। অাধুিনক মডZুলার িকেচেন sZাটুলা হােত মহানেn !নেচ !নেচ !থাড় বিড় খাড়া অার খাড়া বিড় 
!থাড় রাঁধিছ। 

‘ঘZাঁ অZাচ্’ শেb কlনার !ঘাড়া !হাঁচট !খেয় দাঁড়ােলা। এেস !গিছ sেpর িভলা বািড়েত। গািড় !থেক !নেম সাবধােন 
!চাখ তুেল !দখলাম। পােছ আমার sেpর িভলা বাsেবর gঁতুিনেত চুরচুর না হেয় যায়। নাঃ, sীন একেফাঁটা বািড়েয় 
বেলিন। িভলা বেট একখানা। িকnt কত/ার মুখখানা এেতা বZাজারপনা !কন? কােছ িগেয় ভুr নািচেয় !হেস বললাম, 
‘!কমন বুঝেছা?’ !স !গামড়া মুেখ বলেল,‘বািড়টার যা দশাসই !চহারা, এর !ভতর-বাইর পির�ার রাখেত দম !বিরেয় 
যােব।’ Xেন gম !মের !গলাম। 

কত/ার বZাজারপনা চলেতই থাকেলা। ‘উেঠােনর পZােসজখানার বাহার !দখেল? কবলেsান িদেয় পথ বানােনা হেয়েছ! 
সারা শীতকাল বরফ জেম থাকেব। িনিতZ এই এতটা রাsার বরফ কােটা। !পাsমZান, !ডিলভারীমZান বা িনেদন ধেরা 
!তামার !কান !গs যিদ অাছাড় !খেয় !কামরিট ভােঙ তাহেল !নগিলেজnীর দােয় ফাইন !তা ভরেত হেব, pাস্ 
িনেজেদর গাঁঠ !কেট তার পুেরা িচিকেOর ভার িনেত হেব।’ 

নাঃ, রাগ অার সামলােত পারিছ না। ফুটn গলায় বিল,‘অার িকছু?’ 

‘অার বলেত, এই এত বড় বাগান, তাও অাবার dিদেক। এেক সামলােনা !তা আর চািTখািন কথা নয়। পুেরা 
গরমকালটা বাগােনর ঘাস ছাঁটেত ছাঁটেত অামার !তা দম !বিরেয় যােব! এসব !দেশর পিলিস জােনা !তা, আগাছা 
!নাংরা বাগান আর বরেফ ঢাকা pাইেভট যাতায়ােতর পথ িkন !শভড্ না রাখেলই !মাটা ফাইন!’ তারপর কাতর গলায় 
!স বলেল, ‘মােন, বলিছলাম িক, ওই দানেবর মত ঘাস ছাঁটা আর বরফ কাটার !মিশন dেটা !দখেল? বছর ভর ও 
dেটার ভার বওয়া িক এ বাঙালী হােড় সইেব?’ 

‘িনkিচ কেরেছ বািড় !দখার,’ !চঁিচেয় উিঠ অািম। ‘এত কেpর পর যাও বা একটা বাগানওয়ালা বািড় পাওয়া !গল, 
হাজার ফZাকড়া বার করছ তুিম?’ 
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বাকZবােণ লাগাম টানেত হল। ভুঁইেফােড়র মত sীন্ এেস হািজর। একগাল !হেস বলেলা, ‘হাত পা ছিড়েয় অারামেস 
থাকেত পারেব। এই পাড়াটার িহেসেব ভাড়া !তমন িকছু নয়। বেলিছলাম না, এেkবাের খাসা িজিনস হZাNওভার 
করেবা!’ 

অামােত-কত/ােত !চাখােচািখ হল। তখন 0চt মাস নয় তবু অামার !চােখ কত/ামশাই িকছু সব/নাশ !দেখ থাকেব। 
িনমপাচন !গলার গলায় !স বেল উঠল, ‘ওেk, ডীল!’ 

এখন বািড়র !লােকশানটা বুঝেত হেব। sীন্ রাnাঘেরর !টিবেলর উপর একটা মZাপ !মেল ধরেলা। ঝুঁেক পেড় !দিখ 
একটা কিচপানা রাsা। ‘এই রাsার dই !মােড় dেটা !নেটা পােব,’ বেল মZােপ ঢZাঁড়া মাের sীন্। !নেটা হল এখানকার 
সsার sপার মােক/ট। িকnt Xধু !নেটা িদেয় !তা আর সংসার চেল না। sানীয় !দাকান বাজার, ওষুেধর !দাকান, !পাp 
অিফস, বাস sপ — িনতZিদেনর এই সাŋঁ পাŋঁেদর চাkুষ বুেঝ না িনেল চেল? বািড়ভাড়ার কন্Tােkর সইসাবুদ 
পরিদন করা যােব, এই বেল sীন্েক িবদায় িদেয় অামরা পাড়াদশ/েন !বরলাম। 

পেথর ধার ধের সাির িদেয় ফুলবাগান চিচ/ত িভলা বািড়। অাজ সূয/sাত িদন। বাগােন বাগােন চলেছ গরেমর pstিত। 
ঘাস ছাঁটার !মিশন চলেছ। আগাছা বাড়িত ডালgেলা ইয়াbড় কাঁিচ িদেয় !কেট িদেO !কউ। !কউ বা বাগােন 
ফুলগােছর !কয়াির 0তরী কের রাখেছ। একজন !দিখ বাগােন !ছাটখােটা একটা কৃিtম পুল বািনেয় !রেখেছ। পের জল 
ভের !গাটা গরেম িদিবZ চু!ব থাকেব! 

pকৃিতেতও সামার কােলকশােনর pstিত। মZাগেনািলয়া গােছ kঁিড় ধেরেছ। sলপেdর মতন !গালািপ-সাদা !থাকা 
!থাকা ফুেল ভের যােব গাছ। !চরী গােছ ফুেলর সময় এল বেল। সাদা আর হালকা !গালািপ ফুেল ভের যােব এই 
গাছও। রাsা ঘাট পথ pাnেরর একটা !কানও ফুলহীন সjাহীন থাকেব না। অাকাশ হেব আেরা িনঃসীম নীল অার 
pকৃিতেত !চাখ জুড়েনা িক ¢ামিলমা।  

‘পেথর !শষ !কাথায়, িক অােছ !শেষ!’ মZােপ !য রাsােক !দেখ কিচপানা !বাধ হেয়িছল, এখন !দিখ !স অজগেরর 
মতন িবিছেয় রেয়েছ। হতবুিdর মতন এিদক ওিদক তাকািO। !দিখ এক সাইেকল অােরাহীিণ অাসেছ। হাত !দিখেয় 
থামালাম তােক। Xেধালাম sানীয় বাজার !দাকােনর হিদস। !স বলেল, ‘বাজার !দাকান !তা d’ িকেলািমটােরর মেধZ 
পােব না।’  

‘আর !নেটা?’ বZg হেয় Xেধাই। তােত !স যা িডেরকশান িদল, তা পুেরাপুির ‘আমড়া তলার !মাড়’ !থেক 
‘অাদZানােথর !মেসা’-র বািড় খুঁেজ !বর করার মতন অসmব। পtপাঠ !sশনমুেখা হাঁটা লাগালাম।  

৫ই এিpল 

অাপাততঃ !য �Zাটখািনেত অািছ !সটা অZািটেকর। sীন্ই !জাগাড় কের িদেয়েছ। !হােটেল আর !পাষািOল না। 
বাইেরর খাওয়া, !হােটল ভাড়ার খরচ! যিdন না মেনর মতন িকছু !জােট এখােনই থাকেবা। ভাড়ার িবছানায় !শাওয়া, 
ভাড়ার বাসনপেt রাঁধা। !বশ একটা িপকিনক িপকিনক ভাব। সকােল কত/া অিফেস !বিরেয় !গেল িকই বা কাজ 
থােক। সpাহ খােনক পের !মেয়র sুল Xr হেব। বািড় !দখার পব/ !য িদন বা !য !বলা থােক না, এ জালনা ও জালনা 
কির। পথচলিত মাnেষর বh িবিচt অŋভŋী, বZsতা, চলনবলন !দিখ। !বশ সময় !কেট যায়। 

এই বািড়টার পােশই একটা !ড !কয়ার sুল। !বলা বাড়েলই কিচগলার কলতােন ভের ওেঠ পাড়া। িতন চারেট বািড়র 
মােঝ মােঝ একটা কের কমন গােড/ন।  সবুজ ঘােস ছাওয়া !ছাট !ছাট গােছর !হজ বাঁধা বাগানgেলা !বশ! !বঁেট !বঁেট 
অােপল গাছgেলা সবুজ-লাল অােপেল ভরা। কতক বা !হলায় গড়ােO নীেচ। !বলা বাড়েল সূয/sান করেত একিট dিট 
কের !ডিনশ মিহলা !বিদং sুট পের বাগােন হািজর হয়। হােত বই, !চােখ সানgাস পের ঘােসর উপর একটা পাতলা 
কাপড় িবিছেয় টানটান হেয় Xেয় পেড়। সারািদন ধের চেল ওেদর সূয/sান। dপুের বাগােনই Xেয় বেস sাNউইচ বা 
ফলপাkড় যা !হাক িকছু !খেয় !নয়। খাওয়া !সের অাবার গড়ায়। !সানা !রাদ !মেখ ঘন dপুর !মৗতােত িনঝুম হেয় 
থােক। এেদর !দেখ ভািব, আমরা বাঙালী বািড়র !গরs বুিdেত সারাkণ Xধু এটা কর !র, এই ধর !র, এটা হল না, 
ওটা করেত হেব !গােছর !গল !গল ভাব কের সারা জীবন !দৗেড় মির। িরলZাk করব 0দনিnন জীবনকড়চায়! ভাবেত 
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পাির না। আমােদর িরলZােkশান !তালা থােক !কবল হিল !ড-এর জনZ। অিবিশZ তােতও যিদ টZুিরs sট পাঠZসূচী 
!শষ করার পরীkা থােক, তাহেল !তা আর কথাই !নই। 

জালনায় দাঁিড়েয় িবিচt মাnষ !দিখ, আর ভািব — কত শত !দশ বুেক ধারণ কের অােছ এই পৃিথবী। কত িবিচt 
অাচার-বZবহার, রীিত !রওয়াজ। তবু এত িবিচtতার মেধZ !কাথায় !যন একতার sর বােজ। িবেদেশর !জানাথান, আর 
!দেশর জয়n, !ডনমােক/র িপটারেসন আর !কালকাতার পটলবাবুর মেধZ !কাথায় !যন একটা িমল রেয়েছ। sখ dঃখ 
অানn !বদনায় সব মাnেষর মেনর তার !তা একই sের বােজ। 

গmীর !ভাঁ-ও-ও শেb চমক ভােঙ। বিlেকর বুেক !ভেস থাকা !কান জাহাজ ছাড়ার ঘিN। pায়ই Xিন। ছুেট যাই 
পুেবর জালনায়। !সাজা তাকােল অেনক বািড়র মাথা ছািড়েয় !ভেস ওেঠ িতনথােকর কােলা কােলা িবশাল মাstল। বুিঝ 
!কােনা মালবাহী জাহাজ অনn সাগর জেল ভাসেলা। 

কত/া অিফস !ফরত একগাল হািস িনেয় !ফের। ‘h, h, বাবা, িক !পেয়িছ বল !তা?’ !কৗতুক sের pª কের। 

!গামড়া মুেখ বিল, ‘িক, বািড়?’ 

কত/া বেল, ‘!তামার বািড়র !চেয় !ঢর ভােলা িজিনস। গরমাগরম !পঁয়ািজ! এক বŋঁসnােনর !দাকােনর !খাঁজ !পলাম। 
যাও যাও, ভাত বােড়া, খুব িখেদ !পেয়েছ।’ বাঙালী!! এই নথ/েপােলর কােছ এেসও !পঁয়ািজর !দাকান িদেয়েছ। আর 
আমরা মহানেn তার সদবZবহার করিছ। বাঙালী sেগ/ !গেলও ডাল ভাত !পঁয়ািজ !পেল ঈ{েরর কােছ মুিk-টুিk না 
!চেয় !গাটা কেয়ক পািতেলবু অার nন !চেয় !নেব। 

৭ই এিpল 

আজ dপুের কত/ার তৎকাল !ফানকল !পেয় বােরা িমিনেট 0তরী হেয় লােগায়া !sশেন চেল এলাম। অাজকাল এরকম 
‘ওঠ ছুঁিড় !তার !ব’ !গােtর ডােক !বশ অভZs হেয় িগেয়িছ।  

কত/া বলেল, ‘এই ডীলােরর আমােদর অিফেস !বশ হাতযশ অােছ। এখন !দেখা!’ 

ডীলার মিহলার নাম িভেবেক। !বশ অাnিরক। করমদ/ন কের বলেলন,‘!তামােদর হতাশা অািম বুঝেত পারিছ। এত 
িদেনও িথতু হেত পারেল না। !বাধহয় !বs িকছু অেপkা করেছ জােনা!’ উদাস গলায় বিল, ‘তা হেব।’ ডীলার 
বলেলন, ‘!ভেবা না, অাই উইল Tাই মাই !বs।’  
  
িতনেট বািড় !দখার কথা। pথম পাড়া !পাট/ এিরয়া — nুহাভন্। !কােপনেহেগেনর ইিতহােসর সােথ যাঁর নাম 
অােpপৃে জিড়েয় অােছ !সই rপকথার জাdকর হাn খৃিsয়ান অZাNারেসন-এর (১৮০৫ -১৮৭৫) বািড় িছল এ 
পাড়ায়। হাn খৃিsয়ােনর !লখা ‘দZ িলিটল মারেমড’, ‘দZ অাগিল ডািkং’, ‘এmারাস/ িনউ !kাদ্স্’ এইসব গlgেলা 
পেড় আমরা বড় হেয়িছ। আবার আমােদর সnােনরাও এইসব িশXমেনর এক একিট জালনা খুেল !দওয়ার মতন গl 
পেড় বড় হেয়েছ। এই TZািডশান চলেবই। িশX সািহেতZ অZাNারেসন এক আেলাকসমান pিতভা। 

কZানােলর গা !ঘঁেষ গােয় গা লাগােনা হলুদ-কমলা-নীল-েগrয়া রেঙর লাল টািল ছাদ বািড়gেলা pায় িতনেশা বছেরর 
পুরেনা। !ডনমােক/র পৃিথবী িবখZাত !লােগা িলিটল মারেমড-এর sZাচুর কথা এর আেগ Xেনিছ। আজ চাkুষ 
!দখলাম। িক অননZ সারলZময় rপ !সৗnয/Z অার আিভজাতZ িনেয় !স বেস অােছ এ পাড়ার বnর-মুেখ, পাথেরর 
উপর, সাগর জেল। 
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(১৭০০ সােলর nZহােভন িছল নািবকেদর ফুিত/ !লাটার বnর পাড়া। অাজ জনিpয় টুZিরs sট্। ছিব: কািn kমার) 

িতনিট বািড়র মেধZ িdতীয়িটই সবেচেয় পছn হল অামােদর। চারতলার উপর, আধুিনক িবলিডং। পূব-পি�ম !খালা, 
dই !বডrম-এর ঘর। পুেব সমুেdর !কাল !থেক সূেয/র ওঠা, আর পি�েমর আকােশ অাবীর ফাগ !খলেত !খলেত 
পােট বসা — িনতZ এই নয়নািভরাম rপ !দখেত পাব। নাই বা থাকল ফেলর বাগান, !চরী ফুল আর চার-ছটা 
!বডrম। অিফস-sুল কােছ। বাজার, !পাs অিফস, ফােম/সী, িজম, বাস sপ, !Tন !sশন সবই আয়েtর মেধZ। পুব 
পি�েমর টানা !খালা বারাnায় দাঁড়ােল আকােশর নীিলমা আর িদগnপােরর শZামিলমা িমেল িমেশ একাকার। 
সাগরপােড়র উতল হাওয়া।  

১৫ই এিpল 

চnd সূেয/র ওঠা নামােক সাkী !রেখ Xভ িদন যাপেনর অŋীঁকার িনেয় pেবশ করলাম আমােদর বাসা বািড়েত। মন 
িsg !গালাপ হেয় ফুেট আেছ। নতুন বাসা বািড়র চািব হােত !পলাম। এবার িপকিনেকর পালা !শষ। সংসােরর !খলা 
Xr। নতুন জায়গার নতুন মািটেত। নতুন pােণর আশায়। নতুন উdীপনায়। sেখ dঃেখ বং জীবেনর !শষ আশা ভরসা 
রিব ঠাkেরর একটা !মাkম বাণী !বশ ভােব ডুবুডুবু হেয় বলেত যােবা, কত/া চািব িদেয় দরজা খুেল !হঁেড় গলায় িবকট 
sের বেল উঠেল, ‘িড লা gািN !মিফেsািফিলস!’ তার সােথ িমিহ গলায় সŋঁত এল !মেয়র ‘ইয়াক! ইয়াক!’ 

দম ফাটা sিsর হািসর hেlােড় ি³ মােsিটয়াস/ ঘের ঢুেক এলাম। 
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