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মুরগী এবং কে া ব ু  িছল। িক  তারা সবসময় এেক
অপেরর সােথ িতেযািগতা করেতা। একিদন তারা
সরা খেলায়াড় ক তা দখেত ফুটবল খলার িস া

িনল।
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তারা ফুটবল মােঠ গল এবং তােদর খলা  করল।
মুরগী তগামী িছল, িক কো আরও বিশ

তগামী িছল। মুরগী দেূর লািথ মারল, িক কো
আরও দেূর লািথ মারল। মুরগী রাগািত হেত 
করল।
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তারা পনাি  ট আউট খলার িস া  িনল। থেম
কে া গালর ক হল। মুরগী ধমুা  এক  গাল

করল। তারপর মুরগীর গাল র ার পালা আসল।
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সই সময় থেক মুরগী এবং কে া শ  হেয় গল।
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কো বলেক লািথ মারল এবং গাল করল। কো
বল কােয় গাল করল। কো বলেক হড কের
গাল করল। কো পঁাচ গাল করল।
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মুরগী কাশেত থাকল যতণ না পয কো তার
পট থেক বর হেয় গল। মা কো এবং তার বাা

এক গােছ লেুকােনার জন চড়ল।
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মুরগী হের িগেয় ি  হল। স তার হারেক মেন
িনেত পারিছল না। কে া হাসেত  করল কারণ
তার ব ু  এ  িনেয় এত হৈচ করিছল।
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মুরগী ঢঁকুর তলল। তারপর স িগেল িনেয় থুথু
ফলল। তারপর স হঁািচ িদল এবং কাশল। আরও

কাশল। কে া িছল িবতৃ াজনক।
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মুরগী এতটাই রেগ গল য তার ঠঁাট খেুল হা করল
এবং কোেক িগেল ফলল।
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মা কো িচৎকার িদেয় বলেলন, “বাা তামার
িবেশষ মতা ববহার কেরা!” কো এককার
খারাপ গ আর ভয়াবহ াদ সৃ করেত পাের। মুরগী
অসু বাধ করেত  করল।
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মুরগী যখন হঁেট ঘের িফরিছল, তার সােথ কে ার
মার দখা হল। মা কে া িজে স করেলন, “তিম
আমার বা ােক দেখছ?” মুরগী কানও কথা বলল
না। মা কে া উি  হেলন।
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তারপর মা কে া এক  মৃদ ুক র নেত পেলন।
“মা আমােক সাহায  কর!” ক র কঁেদ বলল। মা
কে া চারিদেক তাকােলন এবং মেনােযাগ িদেয়
নেলন। ক র  মুরগীর িভতর থেক আসিছল।
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