
কপাল খারা�পর গ� !

আমার ���ড��ক আিম মজা ক�র ব�ল এ�সিছলাম,

" -সবিকছ��ঠাঁট� মখু� ক�র পরী�ার খাতায় সব �ান বিম

ক�র চ�ল আসবা! !"ব�াস

িবকা�ল পড়া�ত িগ�য় �িন, -আমার ���ড� সিত� সিত� ই

পরী�ার খাতায় ভক ভক ক�র বিম ক�র এ�স�ছ!

সকা�ল পরী�ার হ�ল যাবার আ�গ মিরচ �দয়া আমড়া না

শসা িক �যন �খ�য়িছ�লা!

িটউশন �থ�ক �বর হ�য় বািতঘর িগ�য়িছলাম।

ওখান �থ�ক আিম আজ অবিধ বই িক�নিছ ব�ল ম�ন প�ড়

না!

একটা �কানায় �ঠসঁ িদ�য় গ��র বই পড়�ত �� ক�র �দয়া-ই

আমার কাজ!

গ��র বই ি�- ,�ত প�ড় �শষ ক�র আসার ম�ধ� �য পিরতৃি�

বই িক�ন ১০০ বার পড়�লও �স তৃি�র অ�ধ�কটাও পাওয়া

যা�ব না!

দ'ু ,�টা িটউশ�নর ফাঁ�ক �য সময় পাই �স সময়টা�ত িগ�য় বই

পিড়।

আ�গর দ'ু - -দফায় সমু� আসলা�মর একটা বই এর চার তৃতীয়াংশ

প�ড়িছলাম...



...কপালটা আজ এত খারাপ �য �স বই এর ��ত�কটা কিপ

নািক �বচা হ�য় �গ�ছ!

মনটা খারাপ হ�য় �গ�লা!

�বির�য় এলাম!

রা�ার ওিদকটায় ি� ওয়াইফাই আ�ছ...

...ফুতপা�ত দাঁিড়�য় ওয়াইফাই কা�ন� ক�র িপিডএফ

খুঁজিছলাম বইটার!

... ,ির�ায় এক দ�িত যাি��লা

�ম�য়টা �ছ�লটা�ক আ�লু িদ�য় রা�ার পা�শর �কান একটা

�দাকান �দখা�ত �চ�া ক�রিছ�লা �ম িব!

... - !ির�ায় ব�স ই আমার বাঁ �চাখটা �ঁিত�য় িদ�য়�ছ

মহু��ত�পিৃথবীটা আধঁার হ�য় �গ�লা!

�সই দ�িত িক িপছন িফ�র তািক�য়�ছ িকনা জািন না,

ত�ব আমার �কান িদ�ক তাকা�নার মতন অব�া �নই!

�মাবাইলটা প�ক�ট ঢ�িক�য় �চাখ ডল�ত ডল�ত বাসার িদ�ক

হাঁটিছ।

একটা �ট�ওু �নই।

�ট� থুাক�লও অবশ� উঠতাম না।

...আমার হাঁটাগািড় চড়ার �ভাব আ�ছ।

একটা প�রাটার �দাকা�ন ঢ��ক �চা�খ পািনর ঝাপটা �ম�র

হাঁটিছ...

... !অকম�া এক কাক পক ক�র ডান কাঁ�ধ টয়�লট ক�র িদ�য়�ছ



আ�রকটা প�রাটার �দাকা�ন ঢ��ক �বিস�ন িগ�য় পা�াবীর ডান

কাঁধটা ধ�ুত ধ�ুত আমারও বিম চ�ল আসিছ�লা!

�কমন �যন টক টক গ� কা�কর টয়�লট��লা �থ�ক!

সকা�ল ক�া�া�সর মউ�য়র �দাকা�ন িস�ারাটা টক-এ ড�িব�য়

ড�িব�য় খাি�লাম!

দ'ুকামড় খাওয়ার পর �দিখ িক একটা কাল�চ িটকিটিকর

বা�ার লাশ িস�ারার আলরু �ভত�র ভত�া হ�য় আ�ছ!

িটকিটিকর বা�ার মিমওয়ালা িস�ারা �দখার পর সারািদন

�পটটা এম�নই �লাি��লা!

বাসায় এ�স �দিখ তালা।

মা নািক পা�শর িবি�ং- !এ �গ�ছ

ত�ির�দর বাসায় মা ইদািনং খবু �বিশ-ই যায়।

আমার আধ ঘ�ার মত দাঁড়া�ত হ�লা।

... !িক� দাঁড়া�নাটা �াথ�ক

ত�ির' ...র মা আি� পাঠার মাং�সর ভ�না আর প�রাটা পািঠ�য়�ছ

... ' !আজ নািক উনার ম�া�রজ �ড

সারািদ�ন এই �থম আমার সা�থ �ভ িকছ�হ�লা!

মনটা ভা�লা হ�য় �গ�ছ!

�ান ক�র ��শ মাই�� প�রাটা �খ�ত বসলাম।

পাঠার মাং�স প�রাটার �ছাট �ছাট ট�ক�রা মিুড়�য় খাি�।

এ ব�পা�র আমার একটা িথওরী আ�ছ।

মানষু যত �ত খায়, প�রাটার ট�করা িঠক তত বড় ক�র িছ��ড়।



যা�দর হা�ত সম�য়র অভাব থা�ক না, তারা �ছাট �ছাট ট�করা

িছ��ড় আ�� আ�� �াদ লািগ�য় লািগ�য় খায়!

আিম �ছাট �ছাট ট�করায় মাংস ধ�র ধ�র িচিব�য় খাি�!

আমার জন� একটা সার�াইজ �র�খ�ছ আি�।

... ,আমার িচংিড় মাছ �ফভািরট এ কথা �জ�নই �ম িব একটা

িচংিড় মাছ মাং�সর �ভত�র িদ�য় িদ�য়�ছ!

িচংিড় মাছটার একটা সুঁড় �দখা যা��।

সুঁড় ধ�র �ট�ন মাং�সর �ভতর �থ�ক িচংিড়মাছটা �বর ক�র

�দিখ,

িচংিড়মাছটা িচংিড়মাছ না...

...�তলা�পাকা।

�সৗজ�ন� - WWW.FANCIM.COM
িব��র �সরা তথ� ও ছিবর ভা�ার !

আপনার ��য়াজনীয় �য �কান তথ� জান�ত এবং

িবিভ� ���পনূ�ও িব�শষ আ�লািচত ছিব সংি�� বন�না সহ

�দখ�ত �িতিদন অ�ত একবার ঘ�ুর আসনু Fancim.com

�থ�ক ।


