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 েভারেবলােত পেথ েনেমিছেলন সুর�ন। হাঁটাহাঁ� কের েবশ �া�। এখন চটপট 
বািড় ঢুেক েবৗমার হােতর চােয় গলা িভিজেয় তেব শাি�। এ কী উৎপাত! বেড়া বা,া 
েথেক বািড়র গিলেত ঢুকবার মুখটােত একটা ফুল পা�াব লির। পা.র েথেক পাথর 
এেসেছ। েসই পাথর নামােনা হে0 অেধ2ক পথ জেুড়। িবর3 সুর�ন। েসই পাথর 
নামােনা হে0 অেধ2ক পথ জেুড়। িবর3 সুর�ন। গিলেত েঢাকাই ক4কর। যাক, 
পাড়ায় িকছু সেচতন েলাকও আেছ! িতনজন লিরর 9াইভারেক খুব ধমক িদে0, 
স:ালেবলায় বেড়া রা,া আটেক মাল খালাস হে0? েলাকজন যাতায়াত করেব কীকের? 
হটাও লির। ;া গািড় <ািলেয় েদেবা। 

 বাহারী 9াইভার হাতেজাড় কের বেল, বাবু হািম গিরব আদিম। হািম কী জােন, 
বাবু েতা এখােনই মাল খালাস েকারেত ব=। 

 -েক বাবু? আমরা পাড়ায় থািক। আমােদর কথাই েশষ কথা। 

 এরই মেধ @ 9াইভার েমাবাইেল ধের েফেলেছ তার বাবুেক, েহেলা, আপেন িশিAর 
আইেসন বাবু। এখােন ঝােমলা হে0। আপেন দাদার সােথ বাত কেরন। 

 কথাBেলা বেলই েস েফানটা ধিরেয় িদল েসই দাদার হােত। দজুেন িকছু কথা 
চালাচািল হল। দাদা�র েশষ কথায় েবশ ঝাঁজ। েস বলল, Cক আেছ। আপিন ইDেট 
আসুন এখুিন। 

 েফান বE হল। সুর�ন ভাবেলন, যাক এবার সুরাহা হেব। পাশকা�েয় বািড়েত 
েঢাকা যিদ ও সFব, তবু িতিন ঢুকেলন না। ঝােমলার েশষ েদখার েকৗতূহেল ঠায় 
দাঁিড়েয় লইেলন। 

 কেয়ক িমিনট পর দেুটা েমাটর বাইক চেড় বাবুর চারজন সাকেরদ এেস হািজর। 
তােদর মেধ @ একজন েসাজা এিগেয় েগল দাদােদর সামেন। সুর�ন Iনেত েপেলন 
টুকেরা টুকেরা কথা। - ঝােমলা কীেসর? –না, না, ঝােমলা-টােমলা েনই-চলুন, কত 
বেড়া ছাদ ঢালাই হেব েদখেবন চলুন। 

 বাবুর েলাক আর পাড়ার দাদারা িনমKয়মাণ চারতলা বািড়টার মেধ @ ঢুেক েগল। 
সুর�ন উঁিকঝঁুিক িদেয়ও িকছু বুঝেত বা Iনেত পারেলন না। মাM িমিনট দেুয়েকর 
অেপNা। ওরা হাসেত হাসেত েবিরেয় এল। বাবুর েলাকরা দাদােদর সােথ হাত েমলাল। 
তারপর িবশাল গজ2 ন তুেল বাইক দেুটা িনিমেষর মেধ @ ভ @ািনশ। দাদারাও চেল েগল। 
সুর�ন েডেক জানেত চাইেলন, ওভাই, ও দাদা, কী হল? 



 দরূ েথেক একটা উPর েভেস এল, িকQসু হয় িন। IRা আদিম, আপনার 
জানার কী দরকার? যান, বািড় যান। চা-পািন েখেয় িবSাম কTন েগ। 

 সুর�েনর চা-িপপাসাটা েযন হঠাৎ খুব েবেড় েগল। িবশাল পাথেরর িঢিব 
িডিঙেয় Vত পা চালােলন বািড়মুেখা। 


