:
:
দীর্ঘিদন ধের অনুবােদর কােজ ব্যাপৃত রেয়েছন ঈশানী
রায়েচৗধুরী। ইংেরিজ েথেক বাংলায় িতিন কর্তৃক ভাষান্তিরত
কািহিনর সংখ্যা বড় কম নয়। তার সঙ্েগ রেয়েছ িনেজর
েলখািলিখও।
এই বািড়টায় আমরা থািক। আমরা মােন আিম, সমীরণ আর অন। আমার নাম াতী। সমীরণ আমার বর। আমােদর িবেয়র
বয়স বছর িতেনক। এখনও আমােদর কানও ছেলেমেয় হয়িন। অন সমীরেণর বু। ওর িবেয় থা হয়িন যিদও, িনিতনতুন
বাবীর অভাব নই! আর িবেদশ-িবভূঁইেয় এ সব িনেয় তমন মাথাও ঘামায় না কউ।
ওঃ, বলাই তা হয়িন। আমরা এিডনবরায় থািক। সমীরণ আর অন, -জেনই ডাার। সমীরণ সােজন আর অন
গায়েনাকেলািজ। সই এক ুল, এক মিডকাল কেলজ। তারপর -চার বছর -জেনই এিদক সিদক ঘেু র আবার এখােন
একসে।
অন আলাদা বািড় িনেতই পারত, িক আমরাই জার কেরিছলাম। একা মানষু , আলাদা থাকার হাপা তা কম নয় ! আিমও
এখােন এেস একটা কাজ জিু টেয় িনেয়িছ। আমারও বােয়ািফিজে িপ এইচ িড করা িছল, তাই হাসপাতােলই একটা িরসাচ
েজে িদিব চাকির জেু ট গেছ। বাাকাা নই, িতনজেনই কাজ িনেয় ব, ঘেরর কাজও িমেলিমেশ িঠক হেয় যায়। আর
সমীরণ, অন জেনই ভােলা রাা কের। তাই রাাটাও আমরা িতনজন িমেলই ভাগাভািগ কের সাির।
এ বািড়টা বশ। শাবার ঘর িতনেট। আমােদর েটােতই কাজ চেল যায়, িতন নরটা গেদর জন সািজেয় রাখা। বড়
িলিভংম, ডাইিনং ম, িকেচন, পাি ছাড়াও খবু িমি একটা কফা ম আেছ, িকেচেনর লােগায়া। তার িসিলঙটা কােচর।
সকালেবলা নরম রাুর আেস যখন, চরু পািখ ডােক, চারিদক ঘন সবজ
ু …মেন হয় জেলর মেধ আিছ। এই ঘর থেক
একটা ম কােচর দরজা খেু ল পছেনর ডেক যাওয়া যায়। আমরা অেনক সময় ওখােন বেস ছিটছাটা
থাকেল িবেকেল চা খাই।
ু
বসেমটা আমার বশ পছের। ওখােন একটা বড় ািড আেছ, য যখন ইে িনিরিবিলেত কাজ করেত পাির। আর একটা

িবশাল ঘর জেু ড় আেছ আমােদর িতনজেনর অজ বাংলা ইংিরিজ বই আর হাম িথেয়টার। ছিড়েয় িছিটেয় অেনকেলা আরাম
কের বসার জায়গাও। আিম ওটার নাম িদেয়িছ ‘আাঘর’। ওরা -জন বেল ‘ঠক’।
আমােদর বািড়টা একটু উঁচু জিমেত। অিবিশ এিডনবরার রাাঘাট সবই উঁচিু নচ।ু আমার ভীষণ পছের হল, এ বািড়র
চারপােশ সাদা িপেকট ফ। আমােদর বািড়টাও ধবধেব সাদা। জানলা দরজােলা ওক কােঠর। সদর দরজায় আবার একটা
বড় পতেলর ঘা লাগােনা। সামেন পছেন বাগানও আেছ। সামেনর িদকটায় ফলু গাছ। পছেন একটা ম আেপল গাছ, একটা
নাসপািত গাছ। খবু ফল হয় েটােতই। আিম গত বছর অেনক টমােটা আর গাজর ফিলেয়িছলাম। একটা বেু ড়া িসলভার বাচ
আর একটা যবু ক জিু নপারও আেছ। একজন মালী আেছ, জন। সােহ একিদন এেস বাগােনর পিরচযা কের। আিম এবার দশ
থেক লা, দাপািটর বীজ এেন লািগেয়িছ। দিখ, হয় কী না ! জন বলিছল এবার ও বল পপাস লাগােব। লাল -সবজ
ু -হলদু ।
েনই অন বলল, “বাকইয়ােড ািফক িসগনাল।”
অন কন ক জােন, িকছেতই
ু িবেয় করেত রািজ নয়। অেনকবার খঁিু চেয়িছ, বথ ম িক না, জানেত। হেস উিড়েয় িদেয়েছ।
এত অুত ! এিদেক মেয়েদর সে ভাব করার িবরাম নই। আজ লিু স, কাল িলজা , পর িবয়াা। যিদ বিল, “ফেু ল ফেু ল মধু
না খেয় এবার ঘর বাঁেধা” , অমিন বেল, “ িমি খেত ভালবাসেলই িক গ পষু েত হেব, না িক িমির দাকােনর মািলকানা
চাই ?”
সিদন িন কান একটা ািনশ মেয়র সে আলাপ হেয়েছ। স মেয়র িদিদমা না িক আবার তুকতাক, তম জানেতন !
এই মেয়টা অানপলিজর ছাী। - বছেরর জন এিডনবরায় এেসেছ। কান সপ
ু ারমােকেট নলাম আলাপ হেয়েছ। বিু ঝ না
বাপু ! সপ
ু ারমােকেট আলাপ হল, একিদন কিফ খেত গল, পেরর িদন িডনার ডট আর ও মা, তার পেরর িদনই সের পের জন -জেনর গােয় লপেট থেক সটান আমার আর সমীরেণর নােকর সামেন িদেয় ডাংডাং কের বডেম ঢুেক দরজা ব
কের িদল ! না না, িমেথ বলব না, তার আেগ আমােদর “হাই”, “হােলা”, “সা নাইস টু মীট য়”ু কের গেছ। অেনর আেগর
গালেেলা অত িদন পেনেরা সবরু করত ! মেয়টার নামটাও ভারী অুত ! কিতা। দখেতও অমন কিপানা ,
িহলিহেল। কােলা চল
ু , কােলা চােখর মিণ। কমন একটা চকরাবকরা আলখাার মেতা জামা আর হাওয়াই চল পের চেল এল
আমােদর বািড়েত ! এমিনেত িকছ ু নয়, আমার কমন অকারেণই ওর চােখর িদেক তািকেয় বেু কর ভতরটায় িশরিশর কের
উঠল। মেন হিল, আমার সম শরীরটা কােচর, ও যন ভতেরর সবটুকু দখেত পাে।
আরও ছাট গ পডে় ত িক কন এই িলংেক
(২)
জানতাম! আিম জানতাম, একিদন না একিদন িঠক একটা কেলাির হেব। আয বআেেল ছেল তা অন! িনেজ ডাার,
একটু ঁশ থাকেব না? কিতার সে মাাছাড়া মাখামািখ  কেরিছল। যমন দাবা, তমন দবী! সিদন িন, ফােন খবু
কথা কাটাকািট হে। আিড় পাতা আমার ভাব নয়, তেব অত জাের জাের কথা বলেল কােন তা -চার কথা আসেবই!
কিতা না িক গনা! আর স বাার বাবা না িক অন। একটু অবাকই হেয়িছলাম। এমন অপিরণামদশী আচরণ কের কী
কের এরা? নাঃ, অন য কালিট, এ িনেয় আমার সেেহর কানও অবকাশই নই কারণ অন িনেজই স কথা মেন
িনেয়িছল ফােন। যা বঝ
ু লাম, কিতা চাইেছ িবেয় করেত। বাাটা িপত ৃপিরচয় পাক, স তা সব মােয়রাই চায়। এিদেক অন
রািজ নয়। স বেলই যাে, কিতা সেব কনসীভ কেরেছ যখন, কানও ির তা নই; টারিমেনশন কের িদেলই তা লাটা চেু ক
যায়! আের বাবা, অত সহজ ? কিতা রামান কাথিলক। ওরা গভপােতর ঘার িবেরাধী। আিম মেন মেন একটু খিু শই
হেয়িছলাম। বশ হেয়েছ ! ঠালার নাম বাবাজী ! ধু ফিু ত করব, িক দায়দািয় এিড়েয় চলব, এটাই বা কমন কথা!

আিম অবশ এ িনেয় িকছইু বিলিন অনেক। কিচ খাকা তা আর নয় ! সমীরণেকও নাক গলােত বারণ কের িদেয়িছলাম। তা
অন দিখ পেরর িদন রািের িডনার টিবেল বেস িনেজই কথাটা তুলল। আমােদর কােছ মরাল সােপােটর আশা কেরিছল হয়ত
! সমীরণ দখলাম তমন গা পাতল না। আিমও কথা বাড়াইিন। আমােদর কােছ এ সব িনেয় আেলাচনা কের লাভ নই জেন
অনও থেম গল। তেব নরেম গরেম যমন কথাবাতা চলার আঁচ পািলাম, মেন হিল িকছ ু একটা িসা ওরা নেব
িশগিগরই।
কাথা িদেয় কী বাঝাপড়া হল, জািন না। তেব অেনর কাছ থেক জানেত পারলাম, কিতা না িক টারিমেনশেন রািজ হেয়েছ।
অনই সব ববা কের চিু কেয়বিু কেয় এল স সব। আিম তা ভেবিছলাম, সক ভেঙ গল এবার। তাব বাপার ! মেয়টা
অেনর সেই লেগ রইল। অনও বাধহয় মেন মেন খািনক অপরাধেবােধ ভুগিছল, ও-ও দখলাম মেয়টার সে িড
িরেলশন মেন িনেয়েছ। মেয়টা ওেক এই ঘটনার পের আর িবেয় করার কথা বেলিন , তাই অন মেনর ফিু তেতই আেছ।
কিতা আেস, যায়। মােঝমেধ একটানা -চার িদন থেকও যায়। আমােদর সে, িবেশষ কের আমার সে খািনক গজবও
হয়। আর সাম থেক  তা আমরা কউই সারািদন থািকও না। শিন-রিব কিতাও থােক যখন, টুকটাক রাাবাা কের, ঘর
গাছায়। ওর পিরবােরর গ কের। ধু আিম একিদন ওর িদিদমার কথা তুেলিছলাম, অ হেস এিড়েয় গল।
আমােদর এ বািড়েত একটা িপয়ােনা আেছ। আমরা িকিনিন, আেগ থেকই িছল। বািড়ওয়ালী বিু ড়র মােয়র সি। বিু ড় িনেয়
যায়িন। িক আমােদর পইপই কের বেলেছ, যে রাখেত। ইে করেল না িক বাজােত পাির। িনয়ম কের বছের একবার একটা
খনু খেু ন বেু ড়ােক পািঠেয় দয় িপয়ােনা িটউন করেত।
মাগট, মােন আমােদর বািড়ওয়ালী তা বেলই খালাস ! বাজােব ক ? সমীরণ ব-সরু , অন ইােরেড নয়, আমার িবেদ ওই
বাঁ হােত হারেমািনয়ােমর বেলা টপা পয। আিমই তবু অবেরসবের এক হােত িপয়ােনার সাদা-কােলা রীড িটেপ
রবীসীেতর সরু বাজাই। এখন কিতা আসার পের িপয়ােনাটার তবু গিত হেয়েছ। িদিব বাজায় মেয়টা। িবেশষ কের
পেু রােনা ইংিরিজ গান আর ািনশ লাকগীিত। ধু …বিু ঝ না… সব সমেয়ই বাজােত বেস যখন, েত আর শেষ একটা
অুত ঘমু পাড়ািন সরু বাজায় …কমন িঝমিঝেম , আ করা।
(৩ )
কলকাতা থেক কউ আসেছ নেলই এত আন হয় আমার ! অেনর িদিদ আসেছ ই ছেলেমেয় িনেয়। ওর জামাইবাবু কী
একটা কােজ একমােসর জন লন আসেছন, সে বৗ আর ছেলেমেয়রা আেছ এবার। জামাইবাবু আসেত পারেবন না , ব
কােজর চাপ। ওর িদিদ পাঁচিদেনর জন আমােদর এখােন ঘেু র যােব। আিমও িচিন সংয
ু ািদেক। ফােন কথা বেলিছ,
ফসটাইেম িভিডও কেল দেখিছ। সমীরণ তা সই কান যগু থেকই চেন ! অেনর থেক মা -বছেরর বড়। তার মােন
আমার চেয় বছর চােরেকর িসিনয়র। ভারী িমি আর হািসখিু শ। যমজ ছেলেমেয়র মা। কাজু আর পা। ওেদর বয়স এই সেব
িতন বছর পরু ল। অেনর খবু পয়ােরর ভাে-ভাী। একিদন িভিডও কল হেল এক সাহ ধের ওেদর গ চেল আমােদর
বািড়েত, কাটিস অন। আমার অবশ দাণ লােগ ! বাােটা এমন আদরকাড়া!
একটাই সমসা। আমােদর এই মহু েত
ু রাং পাঁচ িদেন একটা উইকএ
ূ যা কােজর চাপ, কউই আমরা ছিটু িনেত পারব না। সত
বাদ িদেল িতনিদন ওেদর সারািদন একাই থাকেত হেব বািড়েত। িছ িছ, এত খারাপ লাগিছল আমার! যিদ সংয
ু ািদ বােরবােরই
বলেছ ওটা কানও বাপারই নয়, িক তােত তা আর আমােদর খারাপ লাগাটা িমিলেয় যায় না!

কপাল ভােলা বলেত হেব। কিতা েনই বলল িতনেট িদন ও ছিটু নেব। অেনর িদিদেক ও তা চেন, মােন অেনক গ েন
েন িচেনই িনেয়েছ আর ছাট ছেলপেু ল সামলােত ও না িক এপাট ! আিম িঠক করলাম যতটা পাির রাাবাা কের িেজ
রেখ দব।
সিত িক ভি দখাল বেট কিতা! সংয
ু ািদরা বািড়েত পা দওয়ামা কাজু আর পার সে ভাব জিমেয় ফলল। কাজ-ু
পা ভাঙাভাঙা ইংিরিজ বেল, কিতা িখলিখল কের হােস, ওেদর মেতা কের ও-ও থেম থেম টুকেরাটাকরা ইংিরিজ বাক
বেল। কাজু আর পার তােত কিমউিনেকট করার সিু বেধ হে। এমনকী িতীয় রাত থেকই তা এমন বায়না করেত 
কেরেছ ভাইেবান, য কিতা ওেদর িনেয় গেম ে, আিম আর সংয
ু ািদ আমােদর ঘের ি আর অন আর সমীরণ
অেনর ঘের। আমােদর তা খবু মজাই হে, অেনক রাত পয আা িদি। অন বলেছ সমীরণ না িক বজায় নাক ডােক।
বশ হেয়েছ ! এতিদন আিম বলতাম, সমীরণ তেড় ঝগড়া করত। অন মাবাইেল রকড কের িনেয়ও িদেয়েছ সকলেক।
কাজু আর পা সারাণ আঁকেড় আেছ কিতােক। অুত কিমি ওেদর মেধ ! কউ কাউেক িচনতই না, আর এখন এমন,
যন সাতজের চনা ! আমােদর বাকইয়ােডর পেরই বড়ার ওপাের অেনকটা ঘাসজিম, তােত বড় বড় ঘন সবজ
ু পাতাওয়ালা
ফলু িবহীন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া উঁচু গাছ। ডালেলা এক এক জায়গায় এমনভােব এিগেয় বিরেয় এেসেছ জিমর সমারােল, য খবু
হাা ওজেনর মানষু উেঠ বসেলও হয়ত ভাঙেব না। আিম -একবার তা দলছটু হিরণও দেখিছ। পািখ, কাঠিবড়ািল, বেু না
খরেগাশ তা হােমশাই দখা যায়। কাজু পােক িনেয় বড়ার িদেকর ছাট গট খেু ল কিতা ওই মােঠ ঘেু রও এেসেছ। তেব
এমিনেত আমরা গেট তালা িদেয় রািখ। মােঠর ওপাের ঘন জল। তেব বেু না জজােনায়ার নই। আমােদর এিদেক চার ছাঁচেড়র উৎপাতও নই। আমােদর তা ভােলাই লােগ একটু এমন িনিরিবিলেত থাকেত।
এমন মজা লােগ! কিতা িপয়ােনােত বসেলই বাােটা ওই ঘমু পাড়ািন গােনর সরু বাজােত বেল। তার সে -জন আবার
অ অ দােল।
এর মেধ উইকএ পেড়িছল। আমরা সকেল শিনবার লক লাম ঘেু র এলাম, আর রাববার লক নস। কাজু আর পা
জেলর িনেচ ‘নস’ নােমর জলদানবেক দখার জন হাঁকপাঁক করিছল। অন আর সমীরণ পােরও বেট ! যত আজিব গালগ
বেল বাােদর মাথা খাওয়া ! আিম বরং বাঝািলাম, ও সব নস টস আসেল গকথা। কিতা িক সমীরণ আর অেনর
দেল। ও বলল, যা রেট, তার িকছ ু তা সিত বেট!
মােঝ মা একটা িদন আর। মলবার চেল যােব সংয
ু ািদরা। ফাঁকা হেয় যােব বািড়টা। আবার আমােদর রােজর িটন 
হেয় যােব িঠক আেগর মেতা। কিতাও বেল রেখেছ, িকছিদন
ু ও না িক আসেব না। কী সব েজের কাজ  হেব। ব
থাকেব তাই।
(৪)
সামবার। এমন একটা সামবার য আমার জীবেন, আমােদর কারও জীবেনই কখনও আসেত পাের, ভািবিন। আিম হাফ ড
ছিটু িনেয়িছলাম। সমীরণ আর অন, -জনই বেলিছল ওেদর িফরেত রাত হেব। লাের আেগই িফেরিছলাম আিম। বাারা
খেয়েদেয় ঘিু মেয় পেড়িছল ঘের। আমরা খেত বেসিছলাম। সংয
ু ািদ একবার সপ
ু ারমােকট যেত চাইল। আমারও টুিকটািক
কনাকাটা িছল। কিতা বলল বাারা যখন ঘেু মাে, ওেদর ডেক কাজ নই। ও িঠক ঘমু থেক উঠেল ওেদর সামেল রাখেব।
আমরা যন সব কাজ িমিটেয় িফির।

আমরা বেরালাম েটা আাজ। বিশণ লাগাইিন। পাঁচটার মেধই িফেরিছলাম। আিম িজিনসপ িছেয় রেখ রােতর রাা
কী হেব, তাই ভাবিছ আর সংয
ু ািদ ঘের গেছ শিপং বাগ িনেয়। আচমকা িন িচৎকার। সংয
ু ািদ রাাঘের দৗেড় এেস
আমােক বলল,
–কাজু আর পা কাথায় ?
আিম বললাম,
— দােখা গ যাও, কিতার সে ঘেরই আেছ। িতনজনই ঘিু মেয় পেড়েছ হয়ত।
সংয
ু ািদ বলেবেগ মাথা নেড় বলল,
— না তা ! ঘেরও নই, বািড়েতও নই। কিতাও নই!
— আের, ঘাবড়া কন ? ঘমু থেক উেঠ বায়না কেরিছল হয়ত। তাই বাকইয়ােড খলেত িনেয় গেছ।
–কাথাও নই, বাকইয়ােডও নই।
আিম একটু ঘাবেড় িগেয়িছলাম এ কথা েন। গল কাথায় মেয়টা ? ওই ছাট ছাট েটা বাােক িনেয় ? সে তা গািড়ও
নই য দূের কাথাও িনেয় যােব। হােতর কাজ ফেল রেখ সংয
ু ািদেক বললাম,
–তুিম যা নাভাস হেয় গছ, হয়ত ওেদর দখেতই পাওিন ! তামার নােকর ডগােতই বাকইয়ােড লেু কাচিু র খলেছ ু েটা।
চল, আিমও যাই। -জেন গেল িঠক খঁেু জ পাব।
সংয
ু ািদেক াক িদিলাম বেট, িক মেনর ভতের কমন অি হিল একটা। খবর দব িক সমীরণ আর অনেক ? না
িক িনেজরাই খঁেু জেপেত দখব?
আমরা বািড়র ভতরটা আেগ খঁজ
ু লাম তত কের। কাথাও কউ নই। সামেনর বাগানও ফাঁকা। বাকইয়াড এেকবাের
চপ
ু চাপ। আমরা কীেসর টােন ক জােন এিগেয় গলাম পছেনর বড়ার িদেক। গটটা আলেতা কের ভিজেয় রাখা। তালাটা
ঝুলেছ আলগা হেয়। কিতা ওেদর িনেয় িক মােঠ গল এই রাুর-ফিু রেয় আসা িবেকেল ? একটা েটা পািখ ডাকেছ, অ
অ ঠাা বাতাস বইেছ, চারিদেক ঝুপিস সবজ
ু গােছরা ডাক িদে, “আয়, আয় …”। আমার কমন ভয় করিছল, পা েটা
আঠার মেতা লেগ আেছ সবজ
ু ঘােসর আরেণর ওপের। সংয
ু ািদ এক মাঠ সবজ
ু শূনতার মােঝ েম আঁটা ছিব যন।
আমােদর নাগােলর বশ খািনকটা বাইের, যখােন মাঠ িমেশেছ জেল, সখােন পছন িফের হাঁটু মেু ড় বেস আেছ একিট মেয়।
তার পরেন অুত রংচেঙ লা াট আর সাদা ফলু ীভ াউজ। মাথায় িজপিসেদর মেতা রিঙন মাল বাঁধা। শরীেরর গড়ন
জানান িদে ও কিতা। িক ওেক এই পাশােক আেগ দিখিন আিম। ওর হােত ওেলা কী ? আিম যা দখিছ, সংয
ু ািদও
িক তাই দখেছ? আিম দখেত পাি, এই এতদূর থেকও কমন কের ক জােন  দখেত পাি , ওর আঙেু লর সে েটা
সেু তা বাঁধা। সেু তার মাথায় একেজাড়া পত
ু । বড়েজার এক িবঘত মােপর। একটা ছেল পত
ু আর একটা মেয় পত
ু । তােদর
ু ল
ু ল
ু ল
পরেন য জামাকাপড়, সেলা আমােদর ভীষণ চনা ! িক এ জামাকাপড়েলা অিবকল এক হেল এেকবােরই খেু দ খেু দ, ওই
পত
ু েটা লাফাে, নাচেছ, শূেন উেঠ িগেয় গােছর ডােল বেস লেছ।
ু েু লর মােপই। আঙেু লর জাড়া সেু তার কািরকুিরেত পত
ু ল
একমেন পত
ু নাচ দখাে কিতা। ও িনেজই দখাে, িনেজই দখেছ। না িক ও জােন য আমরাও দশক? আমার শরীর িহম,
ু ল
সংয
ু ািদর চাখমখু মরা মােছর মেতা ফাকােশ, আমােদর গলা িদেয় একটু শ বেরাে না। আমরা িচনেত পের গিছ ছ’
ইি মােপর পত
ু েটােক। এই এতখািন দূর থেকও।
ু ল

চারিদেক একটু একটু কের অকার ঘিনেয় আসেছ। আমরা সোিহেতর মেতা সামেনর িদেক তািকেয় আিছ। শ নই কানও,
আবার শ সামান আেছ িক ? অেনক দূর থেক মেন হে কােন আসেছ অ একটা সরু …চনা চনা … িচিন তা ! ওই
ঘমু পাড়ািন গােনর।
কিতা উেঠ দাঁড়াল। ও িক জােন আমােদর উপিিতর কথা? না িক ওই টেন িনেয় এেসেছ এখােন আমােদর? এতেণ খয়াল
করলাম ওর পােশ একটা অুত স
ু েটােক মেন হল বেু ক জিড়েয় চমু ু খল। তারপর রেখ িদল
ু র পঁিু তর বাগ রাখা। পত
ু ল
বােগ। একবারও পছন িফের দখল না। আবছা অকার সারা গােয় মাথায় জিড়েয় িনেয় সটান হঁেট ঢুেক গল ঘন জেলর
মেধ। এেকবাের একা একা, ধু েটা খেু দ পত
ু েক সে িনেয়।
ু ল
(৫)
কাজু আর পােক খঁেু জ পাইিন আমরা। কিতাও িনেখাঁজ িছল। থানা পিু লশ কেরও কানও সরু াহা হয়িন। আমরা যা
দেখিছলাম, িবাসই কেরিন কউ ! অসংল লাপ বেল উিড়েয় িদেয়েছ। সংয
ু ািদ ভাঙােচারা মানষু এখন। িবেয়টাও ভেঙ
গেছ, কারণ ীর ‘স নিেজ’ -ই না িক এই ঘটনার জন দায়ী, এমনটাই বেলিছেলন অেনর জামাইবাব।ু অন আর
এখন আমােদর সে থােক না। ও অন চাকির িনেয় আমারডােম। আমরা ওই বািড়টা িকেন িনেয়িছ। রাজ িনয়ম কের সের
মেু খমেু খ আিম একবার কের মােঠর মাঝখানিটেত িগেয় খািনকণ দাঁড়াই। কিতার জন, কাজু আর পার জন। দখেত পাই
না। িফের আসেত আসেত রাজ িনেজর মেনই িফসিফস কের বিল, “অনেক মা কের িদও কিতা !” আর চিু পচিু প একটা
কের চেু মা খাই…না, কাজ-ু পােক নয়… কিতার অজাত িশসানিটর কপােল।

