নীল রেঙর নানা ধরা দওয়ােল হলেদ হেয় যাওয়া িটউব বািতর নীেচ টানােনা ঘিড়েত বােজ বােরাটা চিশ। রাত বােরাটা
চিশ। না, এবার একটু িবাম িনেত হেব। কাল খবেরর কাগেজর অিফেস ইািভউ।
সকাল সকাল উঠেত হেব। ছিবটা ইেজল থেক নািমেয় সু ত সটা খালা জানালার িদেক মখু কের একটা বেতর চয়াের ঠশ
িদেয় রাখল। তারপর তুিল, পােলট, রেঙর িশিশ, জেলর বািট, নাকড়া সব ধেু য় রেখ, সাবান িদেয় হাত থেক রঙ উিঠেয়, দাঁত
মেজ সু ত েয় পড়ল।
িনেভ গল ঘেরর বািত। অন সব ঘেরর মেতা। পােশর ঘের মা ঘমু েন। অসু , বল। বাবা নই। বছর েয়ক হল চেল
গেছন দেরােগ। তারপর সংসাের বাবার জায়গাটা পূরণ করার চায় সু তর ব কের িদেত হেয়িছল তার ইংরািজেত
াতেকােরর পড়ানা সূণ করা। শষ হেয় িগেয়িছল  দখা।
একজন িশী হওয়ার । সামান করািনর ঘের তার জ, সংসাের অভাব তার কােছ নতুন িকছ ু নয়। িক য মূল খঁিু টর
উপর দাঁিড়েয় িছল তােদর সামানতম সখু টুকু, আজ স খঁিু ট নই। িনেজর পােয় দাঁড়াবার সময় এেসেছ এবার, বােপর মখু াি
করেত িগেয় বেু ঝিছল সিদন সু ত।
আর কাল তার পরীা। চাকিরর পরীা। সু তর মন খারাপ হয় না এখন। থম থম হত। কাা পত। এখন আর পায় না।
খািল যখন সারা িদন চাকিরর সােন টােটা কের ঘেু র বথ হেয় বািড় িফের আেস সু ত, তখন তার ছা ঘের ছড়ােনা ছটােনা
তার হােত আঁকা ছিবলর িদেক তাকােল সেলার িত খবু মায়া হয় তার। িক হেব আর ওেলার? হয়েতা একিদন টাকার জন
বেচ িদেত হেব সব। সে আকার সরামেলাও।
িনেজর অন মতার উপর যেথ িবাস আেছ সু তর। িক একজেনর কােছ যা স
ু র, তা তা আেরকজেনর কােছ স
ু র নাও
হেত পাের। যা হাক, ওেলােক য সু তেক একিদন ফেল িদেত হেব, সটা সু ত জানত। এবং তার সােথ ফেল িদেত হেব
তার িশী সাটােকও। তাই মায়া হয় তার সানেদর উপর সু তর আজকাল। ঃখ হয় না।
িক এই ছিবটা এঁেক সটােক দেখ িক সু তর মায়া হওয়ার চেয়ও লাভ হেয়িছল অেনক বিশ। লাভ হেয়িছল ছিবর
িবষয়বর উপের। এবং সই লাভ থেকই সু ত সই রােত িবছানায় েয় ঘিু মেয় পড়বার িকছ ু আেগ আবার মেন মেন
ভেবিছল, ‘ঈশ, সিত যিদ এরকমটা হত…’।
****

‘সু ত বাস।’
‘সু ত… সু ত, সু ত… পদিব িক বলেলন? বাস?’
‘হাঁ, িজ একটু দখনু , কাথাও একটা গেগাল হে।’
‘সু ত,… সু -… সু ত দ আেছন একজন… আর… আর তা… উঁ, আর তা কান সু ত নই।’
‘মােন?’
‘মােন আর িক মশাই? আপনার নাম নই এখােন। িবাস না হয় আপিনই দেখ িনন।’
িপওেনর হাত থেক কা রিজার খাতাটা িনেয় সিদেনর তািরেখর নীেচ সব কটা লাইন িতন থেক চার বার কের পড়ল
সু ত। সিতই তা, ‘সু ত বাস’ বেল কান বাির নামই সখােন নই।
অথচ গত বধু বার স ডােক এই পিকার অিফস থেক িচিঠ পেয়েছ তার পড়ানার যাবতীয় কাগজপ সেমত ইািভউেত
উপিত থাকবার জন। এরকম কান পিরিিতেত পড়েল াভািবক ভােবই য কান মানষু যা ভেব থােকন, সটাই সু ত
ভাবল- অিফস কতপৃ েদর তরফ থেকই কান গালমাল হেয়েছ।
‘দখনু আিম গত সােহ িচিঠ পেয়িছলাম এখােন আসবার, আমার আজ ইািভউ আর এখন আপনারা দখােন য…’
‘এই আে আে, এুিন ওই ঘর থেক বাবরু া এেস পড়েবন’, িপওন হাত তুেল বলেলন।
‘আেরবাবা আিম…’
িপওন আবার হাত তুেল আে কথা বলার ঈশারা করেলন। ভেলােকর িক সিতই কান সাহায করবার ইা িছল না। বর
উিন ধু মজাটাই দখিছেলন।
সু ত এবার একটু আে বলেত লাগল, ‘আের আিম আপনােক বলিছ তা, কাথাও একটা ভুল হে। আিম অাাই কের িচিঠ
পেয়িছ ইািভউেত আসবার আজেক।
আিম কন আপনােক িমেথ বলেত যাব? আপনার এই রিজার বােদ িসেম–এর রকড নই?’
িপওন ঠাা মাথায় এবার একটা উো  করেলন, ‘আপনার ওই িচিঠটা আেছ?’
‘এই তা’ কথাটা বেল সু ত তার ডান হােতর ফাইল থেক কাগজটা বার করেত গল। ফাইেল সু ত আজ সকােল তার
পড়ানার সম দরকাির কাগজপ িছেয় িনেয়েছ। সব কাগজ কালানসু াের িছেয়েছ স, সই মাধিমক থেক াজেু য়শন
অবিধ সব আেছ সখােন।
এবং আেছ সই িচিঠিট, যার কথা স এতন ধের বেল চেলেছ। সেলা সব আেছ সু তর সই সবজ
ু রেঙর কভার ফাইেল।
অত সু ত তাই জানত।

‘এিক!’ কথাটা ইািভউ েমর বাইের বেস থাকা আর সকলেক আকষণ কেরিছল। কথাটা সু ত বলল তার সই হােত ধরা
ফাইল থেক বিড়েয় আসা কাগজেলা দেখ। কানটা মাটা, কানটা বশ পাতলা, কানটা একটু হলেদ, কানটা একটু নীলেচ,
আবার কান কান কাগজ ধব-ধেব সাদা।
ছঁেু ত সেলা সিতকােরর মানপের মতই মেন হয়। িক িতিট কাগেজ একটাই িজিনস বাদ। সলেত কান কািল নই।
সলেত কান লখা নই। ফাঁকা সেলা, ন। িঠক সু তর মেু খর মেতা, যটা হাঁ কের চেয় আেছ কাগজেলার িদেক। সই
কাগজেলার সােথ বিড়েয় পড়ল আরও একিট কাগজ। ছাট, ভাঁজ করা।
সটা ওই পিকার অিফেসর িচিঠ বেলই জানত সু ত। িক সটারও ভাঁজ খল
ু েত দখল সই কাগেজও সই একই অভাব।
সটাও সূণ ফাঁকা। এমনিক তােত কান লখার ছাপও নই। অথচ সু ত জানত য সই িচিঠ তােক টাইপরাইটাের িলেখ
পাঠােনা হেয়িছল। িতিট অেরর ছাপ পাতার উোিদেক স অনভ
ু ব কেরিছল তার আঙলু িদেয় আজ সকােলও। িক এখন
িকু নই। যন কখেনা িকছ ু িছলই না।
িপওন ভেলাক ঘটনাটা দেখ মেন মেন বশ উপেভাগ কেরিছেলন। বাইের ধু মচু িক হাসেলন, বলেলন না িকছ।ু সু ত সই
ফাঁকা কাগজল আবার তার ফাইেল পেু র বিড়েয় এল অিফস থেক। রাায় গািড়েঘাড়ার আওয়াজ তার অসহ লাগেছ।
কীভােব এরকম হল? এতটা ভুেলা মন তার? কাথায় রেখ এেসেছ সই কাগজেলা স? তার ঘের? িবছানার উপর? খাবার
টিবেল? নািক এখেনা সেলা আলমািরেত বি? তাহেল আজ সকােল কান কাগজল িনল স ফাইেল?
ঘা খােনক পর তার িকয়া ীেটর বািড়র ছা ঘরিট লভ কের ফলল সু ত। সব দখল স। সব। কাথাও সই
মানপেলা নই। নই সই ছাপা িচিঠ। কাথাও নই। মা তার শযা ছঁেড় ছেলর উ ববহার দেখ উি হেয় িজাসা
করেলন, ‘িক র? িক হারািল? আর এত তারাতাির চেল এিল য? হেয় গল ইািভউ?’
মেঝেত বেসিছল সু ত মাথায় হাত িদেয়। তার মাথা ধের গেছ।
এর কান অথ বঝ
ু েত পারেছ না স। মােক দেখ স মার হাত ধের তােক আবার ইেয় িদেয় এল মার ঘের। বলেত লাগল,
‘কন তুিম উেঠ এেল বল তা? তামার না র নওয়া দরকার?’ ব ৃা মাও ভুেল গল তােত। আবার তার ঘের িফের সু ত বেস
পড়ল মেঝেত। খালা জানালার পােশ চয়াের ঠশ িদেয় রাখা ছিবটার িদেক চাখ চেল গল তার।
উেঠ গল স ছিবটার িদেক। ডান হােতর কেড় আঙলু িদেয় কানভাসটা আলত কের ছঁলু । িকেয় গেছ। অ হাসল সু ত।
তার এই সট-পূণ সমেয়, যখন তার মানপ খঁেু জ না পেল তার অন সব চাকিরর রাা ব হেয় যেত পাের, তখনও সু তর
গতকাল রােত তার হােত আঁকা ছিবটা দেখ হািস পল।
আবার স অনভ
ু ব করল সই গতকাল রােতর লাভ। মায়া নয়। আবার স মেন মেন ভাবল, ‘ঈশ, এরকমটা িক আর হেব…?’
****
সু তর এক বু িছল। ইুেলর বু, অিমত। একই পাড়ায় বািড় তােদর। বাব জগেতর কিঠন সিতল যখন খবু িনুর বেল
মেন হত, তখন সু ত চেল যত ওর বািড়। কথা বলত, গলা ছঁেড় গান করত জেন। অিমেতর মা-বাবা িকছ ু মেন করেতন না।
সু তেক ওেদর ভােলাই লাগত। এই কের মনেক শানা িদত সু ত। অিমত িবােনর ছেল। এখন িফিজে মাাস করেছ
িসেডি থেক। তেব তােরা সু তর মেতা িশের িদেক একটা ঝাঁক আেছ। অবশ সটা ঝাঁেকর থেক বিশ িকছ ু না।

সু তর মেতা িতভা তার নই। তেব স ভােলা কােজর কদর করেত পাের। িচেবাধও আেছ বশ ভােলাই। সু তর এই
দশায় অিমতই ওেক ওর আঁকাটা এিগেয় িনেয় যাওয়ার উৎসাহ দয়। জেনর বশ এেক-অপেরর সােথ মেল। তাই আজ
মানপের ঝােমলা থেক একটু িবরিত িনেয় সু ত ভাবল স যােব তার এই বুিটর বািড়েত সােবলায়। পের এেস আবার
খঁেু জ দখেব স। হয়েতা মনটা একটু হাা হেল স খঁেু জ বর করেত পারেব কাগজেলা। কাথায় আর যােব? ওইটুকু তা ঘর।
সু তর বািড় থেক েটা বািড় পের অিমেতর বািড়। ওেদর িনেজেদর বািড়, সু তেদর মেতা াটবািড় নয়, আর বশ সস
ু িত।
গেটর বাইের দাঁিড়েয় একবার আর তারপর খবু তারাতাির পর পর বার বল িটপল সু ত। ওটাই ওর ‘সংেকত’। ওটা নেলই
অিমত বেু ঝ যায় য ক এেসেছ, এবং কন। িমিনটখােনক পর এক বছর চিশ-পঁিচেশর ছেল বািড়র িভতর থেক এিগেয় এল
গেটর িদেক। গেটর তালা খেু ল সু তেক দেখ িজাসা করল, ‘কােক চাই?’
‘তার ঠাকুরদােক চাই র য়ার! নাকািম হে। ন চল, একটু বসব।’ এইভােব ঠাা-গািলগালাজ সব বুেদর মেধ হয়, সু তঅিমেতর মেধও হত। অবশ বািড়েত নয়, বাইের। িক আজেকর ঠাাটা য ধমু া ঠাা নয়, সটা সু ত বঝ
ু েত পােরিন। তাই
তার গািলগালাজটােকও ঠাা িহেসেব িনেত পারল না অিমত। চ রেগ িগেয়, আজকােলর সব ছেল-মেয়েদর মতই
ইংরািজেত বেল উঠল স, ‘এই who the hell are you? What’s your problem, coming to my
house and cussing me?’
‘এই ভাই, কীের? িক হল তার? আের আিম তার বু সু ত…কন এরকমটা করিছস…?’
িক ইংরািজর চাবক
ু মারা ব হল না।
‘Oh so now it’s a joke is it? Cuss me first, and then play the fool, that your game?’
‘এই ভাই come on… িক হেয়েছ তার? চল না, একটু িগেয় বিস। কন এরকম করিছস তুই?’
‘আিম করিছ? আিম? সালা, কাথাকার কান ঠকবাজ, এখােন এেস… এই, বেরাও তা, অেনক হেয়েছ, মােন মােন কেট পড়।
না হেল িক পিু লশ ডাকব বেল িদলাম।’
‘তুই িক বলিছস এসব…?’
‘GET OUT OF HERE!’ গেজ উঠল অিমত। আর সই সােথ িবেেগ গট ব হেয় গল সু তর মেু খর উপর। িফের
গল অিমত বািড়র মেধ। মেধ থেক গলার আওয়াজ নেত পল সু ত। কািকমা িজাসা করেছ ক এেসিছল। অিমত বলল,
‘ক জােন? কাথাকার কান ছাটেলাক…’
‘ছাটেলাক’? সু ত? এই কথাটা তােক অিমত বলেত পারল? সই অিমত, যােক স আজ ায় আঠােরা বছর ধের চেন, যার
সােথ স বড় হেয়েছ একই পাড়ায়, একই ুেল? সিতই িক তােক অিমত চেন না আর? সই অিমত, যার সাত বছর বয়েস
ইুেল ফটু বল খলেত িগেয় বাঁ পা মচেক যাওয়ায় সু ত তার পােশ সবন িছল? তাহেল গত বার কার বািড় িগেয় ঘা
দেড়ক আা মের কার কািকমার হােত কড়াইঁিটর কচিু র খল স? পেু রাটাই িমেথ হেয় গল একিট সায়? কথােলা
ভাবেত সু ত সই গেটর সামেন দাঁিড়েয় রেয়িছল আরও িমিনট দেশক। শেষ এই আয রকেমর পিরহােসর কান অথ বঝ
ু েত
না পের স আবার তার বািড়র িদেক হাঁটেত লাগল।

আজেকর িদনটা সিতই সু তর কােছ আয একিট িদন। থেম সকােলর সই ঘটনা, তারপর এখােন তার এত কােছর বুর
কােছ অপমািনত হওয়া। এই প ৃিথবীেত যারা আেছ তােদর জীবেন ঘটা সব ঘটনার িপছেন একটা কারণ আেছ বেল সু ত িবাস
করত। স িবাস করত য তার বােপর অকাল য়ােণর িপছেনও একটা কারণ িছল- সু তেক তার আকাশকুসমু ের জগত
থেক বােব িফিরেয় আনা, যােত কের স সংসােরর হালটা ধরেত সম হেত পাের। সই ভেবই সু ত আর কান িদন ঃখ
করত না। িক আজ তার সােথ য ঘটনােলা ঘটল, তার িকই বা কারণ থাকেত পাের? আেদও িক কান যিু সত কারণ
আেছ? তাহেল, সু তর এতিদেনর গড়া িবাস িক ভুল? িমেথ?
পাড়ার এক কুকুর িছল, সবাই ভুলু বেল ডাকত। ক সই নাম িদেয়িছল, তা কউ জানত না। স মােঝ মােঝ চেল আসত সু তর
বািড়র রাায়, আর তােক দখেল লাজ নাড়ােত নাড়ােত চেল আসত সু তর কােছ, যিদ িকছ ু খেত পায়। সু ত সব সময় খেত
িদেত না পারেলও ভুলেু ক আদর করত কােছ পেল। ভুলু সু তেক খবু পছ কের ফেলিছল। তাই এই কিদন ধের রাজই স
সা কের সু তর বািড়র উলেটািদেকর একটা আেলার খঁিু টর নীেচ বেস থাকত, যােত কের সু তেক স ফরার সময় ধরেত
পাের। আজও দখল সু ত ভুলেু ক। িক ভুলু সু তেক যন দেখও দখল না।
‘ভুল,ু এই ভুল, আয়, আয়, ভুল…
ু ’
কান সাড়া নই। খঁিু টর নীেচ বেস ভুলু কমন যন িনজীব হেয় তািকেয় আেছ তার িদেক, অথচ তােক না দেখ যন তার
িপছেনর বািড়র পাঁিচলটােক দখেছ স।
‘ভুল,ু এই ভুল,ু … আ- আ-…এই ভুল’ু
না, কান সাড়া নই। ভুলু আসেব না। তার উেঠ আসার কান লণ দখল না সু ত। হয়েতা স অসু , হয়েতা আর সু তর
কােছ যাওয়ার ইা নই তার। একবার ভাবল স ভুলরু কােছ িগেয় তােক আদর করেব, িক তারপর ভাবল, হাজার হাক প
তা, এখন মজাজ িঠক না থাকেল যা িকছ ু করেত পাের। না, ওেক একা ছাড়াই ভােলা। িকনু তাও, বুর অপমােনর পর ভুলরু
এই পাা না দওয়াটা যন সু তর মন আরও খারাপ কের িদল।
****
িতন তলায় উেঠ িনেজর বািড়র দরজার সামেন সু ত যখন এল তখন কমন যন মেন হিল তার। তার বািড়র দরজাটা িক
এতটা পিরার, এতটা চকচেক িছল? বল টপােত, মেধ থেক মার গলা স নেত পল-‘যাই…’ িক, এটা কীভােব সব?
তার মার গলায় এত আন, এত উৎফু তা কাথা থেক এল? বাবা চেল যাওয়ার পর থেক মার জীবেনর সব রঙ চেল
িগেয়িছল বেল জানত সু ত। অসু হেয় িগেয়িছল মা, মানিসক অবসােদ। আজ এই কর তার মার তা িঠকই, িক তােত
কাথায় সই অবসাদ, কাথায় সই শাক? যন িকছইু হয়িন? যন বাবা…
বাবা! হাঁ, বাবাই তা! দরজাটা খেু ল য বাি বাইের মখু বািড়েয় দখল, স আর কউ নয়, সু তর গীয় িপতা, সয় বাস,
িযিন বছর েয়ক আেগ চেল িগেয়িছেলন দেরােগ সু ত ও তার মােক সূণ একা কের িদেয়। আজ সই বাবােক  চােখর
এতটা কাছাকািছ দখেত পেয় সু তর সারাটা শরীর পাথের পিরণত হল।
বাবা দখল বাইের কউ আেছ িকনা। তাঁর দ ৃি সু তর উপেরও পড়ল, িক দখেত পল না স সু তেক, তাঁর িনেজর
সানেক। বাবা এবার একটু িবর হেয় বলল, ‘এ িনয় ওই উপেরর সমািনর ছেলটার কাজ। ওটা িদন িদন একটা কীেট
পিরণত হে।’ ‘কীট’ কথাটা বাবা ববহার করত কােরার উপর রাগ দখােনার বলা। িক বাবােক যন কমন অন রকম

লাগেছ আজ? কাথায় সই হাড়ভাঙা খাটিনর াি, সই শীণকায় চহারা, সই িকেয় যাওয়া চাখ মখু ? য মানষু িটেক সু ত
আজ তার বাবা বেল িচেনেছ, স িক আেদও কানিদন পিরিচত িছল করানীিগিরর সােথ?
বাবা এবার দরজাটা ব কের িদেত যািল। সটা দেখ চট কের ঢুেক পড়ল সু ত িভতের। বাবা যন টরই পল না। ঢুেক
সু তর মাথা ঘেু র গল। সই অেগাছােলা বািড় এত সাজােনা-গাছােনা কেব থেক হল? নতুন সব সাফা, নতুন খাবার টিবল
চয়ার, নতুন সব আলমািরেত বই ও কতরকম ঘর সাজানর সব সরাম। কার বািড় এটা? কান বািড়েত ঢুেক পেড়েছ স?
রাাঘর থেক এবার একটা চনা পিরিচত গ বেত  কেরেছ। এটা সু তর খবু ই চনা। তার মার হােত তির লিু চতরকািরর গ। মা করত সু তর জন। আজ থেক অেনক িদন আেগ। তার বাবারও খবু পছ িছল। আজও মা বানাে। বাবা
বেল উঠল, ‘আহ, ওেগা, বলিছ য আর তা থাকা যােনা। আর কত দরী?’
রাাঘর থেক একটা হািসর শ এল ভেস। তার মার গলায় হািসর শ। য হািস সু ত আজ ব বছর হল শােনিন। বাবা
সাফায় বেস লিু চ-তরকািরর অেপায় অনমনভােব পিকা ওলটােত লাগল। তাঁর মেু খর সই ত ৃি ভরা হািস দেখ সু তও
হাসল একটু। না, কান ঃখ তা নই তাঁর। ভােলাই তা আেছন বাবা। আর মা?
রাাঘের িগেয় য মানষু িটেক সু ত দখল, িতিন তার মা িঠকই, িক সই মানষু িটেকও সু ত দেখিছল অেনক, অেনক বছর
আেগ, তার ছাটেবলায়। িতিন খিু শ, সিু খ। িক আনের সােথ বানােন িতিন তাঁর ামীর জন তাঁর িয় খাবার। কাথাও তা
ঃখ নই। কাাও নই। যন কখেনা িছলই না। যন কেনা, কান িদন…
কাল রােতর কথা মেন পেড় গল সু তর। স বিড়েয় এল রাাঘর থেক। বসার ঘেরর চািরিদক দেখ স বঝ
ু ল তার অনমু ানই
িঠক। রাাঘেরর পােশ িছল বাবা-মার ঘর, আর তার পােশই িছল সু তর ঘর। িছল। আর নই। যন কখেনা িছলই না। যন
কেনা, কান িদন…
হািস পল আবার সু তর। আবার স চািরিদক দখল। ভােলা কের দখল স সই াটবািড়িটেক আবার। না, কাথাও কান
িচ নই তার। িেজর িপছন থেক উিক মারা তার ছঁড়া কােলা ঘিু ড়টা, বক
ু েশলেফর পােশ ঠশ িদেয় দাড় করােনা তার
িেকট বাট, এমনিক সই বক
ু েশলেফর উপের রাখা পিু রেত বড়ােত িগেয় তালা তােদর ফািমিল ফেটােতও নই সু ত। যন
স কখেনা িছলই না। যন কেনা, কান িদন…
মা বিড়েয় এল রাাঘর থেক। হােত একটা েট কের অেনক কটা লিু চ আর পােশ বশ িকছটাু ছালার তরকারী। বিড়েয় এেস
তার দ ৃি চেল গল িঠক সু তর িদেক।
‘ওিক!’
বাবা একটু চমেক উঠেলন।
‘িক হল?’
‘ওটা আবার িক?’
‘কানটা?’

‘ওই য, ওই সাফাটায় রাখা? ওটা িক?’
বাবা সই সাফা থেক তুেল িনল িজিনসটা। খয়ির কাগেজ মারা একটা চৗক আকােরর চাপটা িজিনস। কাগেজর মাড়ক
খল
ু েত খল
ু েত বাবা বলল, ‘এটা আজ কাজ থেক ফরার সময় িবমেলর দাকােন পলাম। িজিনসটা য কন এত ভােলা লেগ
গল, ক জােন। তুিম তা জানই য আমার আবার আট অবেজের িত একটা বলতা আেছ, িক এটা দেখ আজ আর লাভ
সামলােতই পারলাম না, িকেন িনলাম। ছিবটা দেখ কমন যন কের উঠল বেু কর িভতর। দখ, তামারও ভােলা লাগেব।’
কাগেজর মাড়ক খালা হল। য ছিবটা মাড়েকর িভতর থেক বল, সটা সু ত গত রােত এঁেকিছল। তার ওই ছা ঘের
বেস, কাথাও একটা। সই ছিব দেখই লেগিছল সু তর খবু লাভ। ছিবিট আর িকছইু নয়, সু তর আিতিিত। িক এই
ছিবর সু তর সােথ বােবর য সু ত িছল, তার অেনক ফারাক। ছিবেত সু তর মেু খ য হািস, য আন, য অপূব সখু কাশ
পেয়েছ, সটা কখেনা কাশ পায়িন আসল সু তর মেু খ। অথচ সই সখু ই চেয়িছল সু ত। তার লাভ হেয়িছল। সই সেু খর
জন, যা একমা তার মেু খ কাশ পায় য জীবেনর সব ে, সব জায়গায় সাফল লাভ কেরেছ সবসময়। যােক কখেনা
বথতার মখু দখেত হয় কানিদন। দখেত হয়িন অভােবর মখু । য জীবেন খািল উেঠেছ, নােমিন কানিদন। সরকম একিট
মানষু েক সু ত তার চহারা িদেয় বািনেয়িছল ওই ছিবিট। এবং চেয়িছল ছিবর সই মানষু টা হেত। চেয়িছল সই ছিবেত
থাকেত। সই অিবনর জগেত থাকেত, যার কান অ নই, যার কান পিরবতন নই। যা অমর।
কীভােব জািন কৃিত নেত পেয়িছল সু তর স ইার কথা। তাই হয়েতা কৃিত আবার িনেজেক সই রােতর পর থেক নতুন
কের সাজােত  করল। একটা নতুন জগত তির করেত লাগল, যখােন সু ত বাস বেল কউ কখেনা িছলই না। যন
কেনা, কান িদন…
‘স
ু র না ছিবটা?’
‘হাঁ, আরও একটা জমল বািড়েত। নাও, টটা ধেরা।’
‘হাঁ দাও।’
‘বাবা’ খেত  করেলন। ‘মা’ ছিবটা হােত িনেত সটােক নেড়েচেড় দখেত দখেত বলেলন, ‘তা এত কের য িনেয় এেল,
কার আঁকা িকছ ু জােনা িক?’
িচেবােত িচেবােত ‘বাবা’ বলেলন, ‘উঁ, িবমল িকছ ু বলেত পারল না। জােন না। ছিবেত তা কান সইও নই, দখ। যা হাক,
ছিবটা তা খাঁিট িজিনস, িক বল? আর আমার চাখেক ফাঁিক দেব কীভােব এরকম একটা িজিনস?’
‘হাঁ, তাই বেট…’

