ഫാസില എന്റെ ഭാര്യ
കലയാണം കഴിഞ്ഞു എന്റെ കൂറെ ഗൾഫിലലക്ക് വര്ുലപാൾ
ഫാസില ഭയങ്കര് നാണം കുണുങ്ങി ആയിര്ുന്നു. പർദയുറെ
ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂെുന്ന അവറെ ഒന്ന് നലലലാണം കാണാൻ
എനിക്ക് തറന്ന വെറര് അപൂർവം ആറയ സാധിക്കാെുള്ളൂ.
എങ്കിലും കിെപ്പെയിൽ അവെുറെ നാണം എലലാം
പെപെക്കും. പറെ ഒര്ിക്കൽ ലപാലും അവെുറെ ര്തി
മൂർച്ച കാണാൻ എനിക്ക് ഭാഗയം ഉണ്ടായിലല. കാര്ണം
എന്റെ ശീഘ്ര സ്ഖലനം തറന്ന. ഒര്ു മിനുട് ലപാലും
തികച്ചു കെിയ്ക്ക്കാൻ എനിക്കാവിലല. എങ്കിലും അവൾ
എറന്ന നലലലാണം സുഖിപ്പിക്കും. അവൊകറെ, സുഖിക്കും
ലപാറല അഭിനയിക്കും തീറര് സംതൃപ്തി ഇലലാറത.
എനിക്കും അത് മനസിലാകുന്നുണ്ടായിര്ുന്നു. അവറെ
സുഖിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ആവുന്നിലല എന്ന കുറ്റല ാധം
ഓലര്ാ ദിവസവും എന്നിൽ കൂെി വന്നു. അങ്ങറന ഇര്ിറക്ക
ഒര്ു ദിവസം എന്റെ ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കറെ എന്റെ
ഫ്ൊറ്റിലലക്കു െണിച്ചു അത്താഴത്തിനു. റ ന്നി, ജസ്റ്റിൻ,
ലൊ ിൻ അവര്ായിര്ുന്നു എന്റെ കൂെുകാർ. അത്താഴം
ഒറക്ക കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ സംസാര്ിച്ചു ഇര്ുന്നിെും
അവൾ മാഘ്തം അവര്ുറെ മുന്നിലലക്ക് വന്നിലല. റ ന്നിയാണ്
അത് ലചാദിച്ചത്, “എൊ താജൂ, എന്താൊ നിന്റെ സുന്ദര്ിറപ്പണ്ണ്
ഇലങ്ങാെു വര്ാറത്ത ഞങ്ങൾ കറണ്ണെിയും എന്ന്
ലപെിച്ചാലണാ” ഞാൻ ചിര്ിച്ചു റകാണ്ട് അവറെ വിെിക്കാൻ
കിച്ചണിലലക്കു റചന്ന്. “ഈ ലവഷത്തിൽ ഞാൻ അലങ്ങാെ്
വര്ലണാ ഇക്കാക്കാ, എനിക്ക് നാണമാകും” അവൾ പർദ്ദ
ഇെലലാറത ആെുകെുറെ മുന്നിൽ ലപാകിലല. അലപ്പാൊകറെ
അവൾ ഇെിര്ുന്നത് ഒര്ു വവറ്റ് റെയ്ക്റ്റ് റലഗ്ഗിൻസും റെയ്ക്റ്റ്
സ്ലീറവറലസ്സ് െി ഷർെും. ഞാൻ ഒത്തിര്ി നിർ ന്ധിച്ചു
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അവറെ അവര്ുറെ മുൻപിലലക്ക് റകാണ്ടുവന്നു. ” റവെുറത
അലല നീ ഇവറെ ഒെിപ്പിച്ചു നിർത്തിയത്” അവെുറെ
റതെിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുലകറെ ലനാക്കി ഒര്ു
കള്ളച്ചിര്ിലയാറെ ലൊ ിൻ പെഞ്ഞു. എന്റെ ഭാര്യറയ
അവൻ അങ്ങറന ഒര്ു കണ്ണ് റകാണ്ട് ലനാക്കിയത് എനിക്ക്
റചെിയ വിഷമം ഉണ്ടാക്കി. അതിനിെയിൽ അവർ തമ്മിൽ
എറന്താറക്കലയാ സംസാര്ിച്ചു. അവസാനം അവർ കുെിച്ചു
വച്ച ഗ്ലാസ് എെുക്കാൻ ആയി അവൾ കുനിഞ്ഞലപ്പാൾ
അവെുറെ െി ഷർട് റപാങ്ങിയിെു പിന്നിൽ അവെുറെ
ഇഷ്ട്െറപ്പെ .പിങ്ക് കെർ പാന്െീസ് റവെിവായി. മൂവര്ും
അത് ലനാക്കി റവള്ളമിെക്കുന്നുണ്ടായിര്ുന്നു. അത് കണ്ടു
എനിക്കും കാമം ലകെി. തിര്ിഞ്ഞു നെക്കുലപാൾ അവെുറെ
തുെുപി റതെിച്ചു കുലുങ്ങുന്ന ചന്തികൾ ലനാക്കി അവര്ുറെ
ആെു കണ്ണുകൾ പുെലത്തക്കു തള്ളുന്നത് കണ്ടലപ്പാൾ
എനിക്ക് എറന്താറക്കലയാ ലതാന്നിലപ്പായി. ഇെങ്ങാൻ ലനര്ം
മുറ്റത്തു ഉണക്കാൻ ഇെിര്ുന്ന അവെുറെ മുപ്പത്താെു വസസ്
ഘ് ാ കയ്യിറലെുത്തു ജസ്റ്റിൻ പെഞ്ഞു,”ഞങ്ങൾ ഇെയ്ക്ക്കിറെ
വര്ാലൊ” എന്ന് എലന്താ അർഥം വച്ച് റകാണ്ട് പെഞ്ഞു.
സവന്തം ഭാര്യമാറര് പര്സ്പര്ം വച്ച് മാെുന്ന പാർെിക്കാര്ാ,
ഫാസിലാറന അവന്മാർ ലനാെമിെ് എന്ന് ഉെപ്പാണ്. പറെ,
അവറെ എനിക്ക് വിശവാസം ആണ്. അവൾ പതിഘ്വത
ആണ്. ഇവന്മാർക്ക് പണ്ണാൻ കിെന്നു റകാെുത്ത് അവൾ
എറന്ന വഞ്ചിക്കിലല എന്ന് ഞാൻ ആശവസിച്ചു. എങ്കിലും ഒര്ു
ഭയം എറന്ന അലെിയിര്ുന്നു.
ദിവസങ്ങൾ കെന്നു ലപായി, ഫാസിലാക്കും എനിക്കും
പൂർണമായ വലംഗിക സുഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗയം
ഉണ്ടായിലല. അത് റകാണ്ടായിര്ിക്കണം അവൾക്കു
എലന്നാെുള്ള സ്ലനഹം കുെഞ്ഞു വര്ുന്ന ലപാറല ലതാന്നി.
ഏതായാലും ഒര്ു ല ാക്െറെ കാണാൻ തറന്ന ഞാൻ
തീര്ുമാനിച്ചു. ആയിെയ്ക്ക്കാണ് ഒര്ു ഘ്പശ്നം വന്നു റപെത്.
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ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് റപാെിക്കാൻ ലപാകുന്നു ര്ണ്ട്
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാെണം എന്ന്
ിൽ ിംഗ് ഓണർ.
എലലാവര്കക്കും ലനര്റത്ത ലനാെീസ് കിെി മാെിയിര്ുന്നു.
എനിക്ക് അയച്ച ലനാെീസ് അഘ് സ് മാെി ലവറെ എലങ്ങാ
ലപായി. റപറെന്ന് പുതിറയാര്ു അപാർട്റമന്് കിെുക
എന്നത് വെറര്
ുദ്ധിമുെ് ആറണന്ന് അെിഞ്ഞു റകാണ്ട്
തറന്ന ഞാൻ അലനവഷണം തുെങ്ങി. ഘ്പതീെിച്ചത് തറന്ന
സംഭവിച്ചു. ഒര്ിെത്തും വീെിലല. അവസാനം ഒര്ു വീട് കിെി.
പറെ പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിലഞ്ഞ താമസിക്കാൻ പറ്റൂ.
അലപ്പാൾ പതിനഞ്ചു ദിവസലത്തക്ക് തൽക്കാലം എവിറെ
എങ്കിലും നിൽക്കണം. ഞാൻ റ ന്നിറയ വിെിച്ചു കാര്യം
പെഞ്ഞു. അവൻ പെഞ്ഞു “എൊ നമ്മുറെ കൂറെ നിലന്നാ
കുെച്ച് ദിവസലത്തക്ക് അറലല അഡ്ജസ്റ്റ് റചയ്യാം”. മൂന്നു
ലപര്ും ഭാര്യമാറര് നാെിൽ അയച്ചു ഒര്ു ഒറ്റമുെി വീെിൽ
ആണ് താമസം. അലങ്ങാെ് എന്റെ ഭാര്യലയയും റകാണ്ട്
റചന്നാൽ എന്തായിര്ിക്കും അവസ്ഥ. അത് ആഘ്ഗഹിച്ചത്
റകാണ്ട് തറന്നയാവണം റ ന്നി ആലവശലത്താറെ റചലലാൻ
പെഞ്ഞത്. ഏതായാലും ആലലാചിച്ചു നിൽക്കാൻ ലനര്മിലല.
കുെച്ചു ദിവസലത്തക്ക് അറലല, അവലൊട് സൂെിക്കാൻ
പെയാം. ഞാൻ ഇക്കാര്യറത്ത പറ്റി അവലൊട് പെഞ്ഞലപ്പാൾ
വലിയ എതിർലപ്പാ ലപെിലയാ കാണിച്ചിലല. അങ്ങറന അന്ന്
വവകുലന്നര്ം തറന്ന റപെിയും
ാഗും എലലാം റെ ി
ആക്കി ര്ാഘ്തിലയാറെ അവിറെ എത്തി. മൂന്നു ലപര്ും
അവിറെ ഉണ്ടായിര്ുന്നു. ഫാസില പർദ്ദ ആയിര്ുന്നു
ഇെിര്ുന്നത് റകാണ്ട് വന്ന പാറെയുള്ള അവന്മാര്ുറെ കണ്ണ്
റകാണ്ടുള്ള ആഘ്കമണം കുെവായിര്ുന്നു. എങ്കിലും അവെുറെ
ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇെു ചുമപ്പിച്ച ചുണ്ടുകെും തള്ളി നിൽക്കുന്ന
മുലകെും ചന്തിയും ലനാക്കി അവർ തൃപ്തി അെഞ്ഞു.
അവര്ുറെ റ ഡ്െൂം ഒര്ു കർെൻ ഇെു
ിവവഡ് റചയ്ക്ത
ഒര്ു ലപാർഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് റെ ി ആക്കി
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റവച്ചിെുണ്ടായിര്ുന്നു. സാധനങ്ങൾ ഒറക്ക എെുത്തു വച്ച്
ഞാൻ അവറെ കര്കെന് അപ്പുെറത്ത ഞങ്ങെുറെ
ഏെിയയിലലക്ക് അയച്ചു. ഞാൻ അവലര്ാെു ചുമ്മാ
വർത്തമാനം പെയാൻ ആയി ജസ്റ്റിന്റെ കെിലിൽ ഇര്ുന്നു.
അലപ്പാലെക്കും ഫാസില കര്കെന് അപ്പുെറത്ത വലറ്റ് ഇെു.
വലറ്റ് ഇെലതാറെ അപ്പുെത്തു നെക്കുന്നത് എലലാം
വയക്തമായി ഇപ്പുെം കാണാം. അവൾ ഘ് സ്സ് മാഘ്തം ഊര്ലലല
എന്ന് ഞാൻ ഘ്പാർത്ഥിറച്ചങ്കിലും, അവൾ സ്കാർഫ് ഊര്ി
മാറ്റി മുെി റകെി വച്ചു. പർദ്ദ ഊര്ുന്നതിനു മുൻപ്
എറന്തങ്കിലും പെഞ്ഞു അവര്ുറെ ഘ്ശദ്ധ ഇലങ്ങാെു തിര്ിക്കാം
എന്ന് വിചാര്ിച്ച്റചങ്കിലും അവർ അലങ്ങാെ് ലനാക്കി തറന്ന
മെുപെി തന്നു. അലപ്പാൾ അതാ അവൾ പർദയും ഊര്ി,
കൂറെ അെിപ്പാവാെയും. ഇലപ്പാൾ ഘ് ായും പാന്െീസും
മാഘ്തം ഇെു നിൽക്കുന്ന ഫാസിലാറെ കാൽ മുതൽ തലമുെി
വറര് വയക്തമായി കാണാം. ഞാനും ആദയമായിൊണ്
ഇങ്ങറന ഒര്ു ര്ീതിയിൽ അവറെ കാണുന്നത്. നലല ഉഘ്ഗൻ
കാൽ റവണ്ണയും വാഴത്തെി ലപാറല തെിച്ച തുെയും ഉര്ുണ്ട
ചന്തിയും വെിറവാത്ത വയെും ഇെിയാത്ത മുലകെും
അെക്കം അവെുറെ വെിറവാത്ത ലമനി കണ്ടു നിഴലാറണങ്കിൽ
കൂെി അവന്മാര്ുറെ കുണ്ണകൾ കുലച്ചിെുണ്ട്. ലൊ ിൻ
അവന്റെ കുണ്ണ പിെിച്ചു റഞക്കുന്നും ഉണ്ട്. അലപ്പാൊണ്
ഞാൻ ഘ്ശദ്ധിച്ചത് എന്റെ കുണ്ണയും കപി ആയതു.
അവന്മാർക്ക് കപി ആയതു സവാഭാവികം. സവന്തം ഭാര്യറയ
ലനാക്കി കൂെുകാർ കപി ആയതു കണ്ടു എനിക്ക് കപി
ആയതു എന്തിനാ എന്റെ പെലച്ചാറന എലന്നാർത്ത്
നിൽക്കുലപാൾ അതാ അവൾ ഘ് ാ ഊര്ി മൂലയിലലക്ക്
എെിയുന്നു. അെുത്ത നിമിഷം പാന്െീസും ഊെിഎെിഞ്ഞു.
എന്നിെു പൂർണ്ണ നഗ്ന ആയി എസിയുറെ മുന്നിലലക്ക് നിന്നു.
പുെറത്ത ചൂെിൽ നിന്നു വന്നതലലല കുെച്ചു തണുക്കാൻ
ലവണ്ടി ആയിര്ിക്കും. എന്നിെു വകകൾ റകാണ്ട് ശര്ീര്ം

http://www.newkambikathakal.com

4

തഴുകാൻ തുെങ്ങി. ഒപ്പം മുലകൾ പിെിച്ചു റഞര്ിക്കുകയും
റചയ്ക്തു. ഇനിയും ഇത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്കാകിലല.
ഇവന്മാര്ുറെ കൺലഘ്ൊൾ എങ്ങാനും റതറ്റിയാൽ! ലഹാ
എനിക്ക് ആലലാചിക്കാൻ കൂെി വയ്യ. ഞാൻ എഴുലന്നറ്റ്
റചന്ന്
ാഗിൽ നിന്നു ലവഗം കയ്യിൽ കിെിയ ഒര്ു വനറ്റി
എെുത്തു റകാെുത്ത് അതിെു അവിറെ ഇര്ിക്കാൻ പെഞ്ഞു.
ഇെു കഴിഞ്ഞലപ്പാൾ ആണ് ഞാൻ ഘ്ശദ്ദിച്ചത്. അത് ഉെങ്ങാൻ
ലനര്ം മാഘ്തം അവൾ ഇെുന്ന റനറ്റ് ലപാലറത്ത
ഘ്ൊൻസ്റപര്ന്് ആയിെുള്ള വനറ്റി ആറണന്ന്. ഏതായാലും
ഇതും ഇെു അവര്ുറെ മുൻപിലലക്ക് ലപാവണ്ട എന്ന്
പെയാൻ തുെങ്ങുലപാലഴക്കും അവർ ഭെണം കഴിക്കാൻ
വിെിച്ചു. താൻ ഇെിര്ിക്കുന്നറതന്താറണന്നു ലപാലും
ആലലാചിക്കാറത അവൾ വ നിങ് െൂമിലലക്ക് ലപായി. നലല
വിശപ്പുണ്ടാകും പാവത്തിന്. അവറെ തെയാൻ
എനിക്കായിലല. അവിെുറത്ത വഘ് ് വലറ്റിൽ പിന്നിൽ നിന്ന്
അവെുറെ ചന്തിക്കീ് വെറര് വയക്തമായി ഞാനും അവര്ും
കണ്ടു. വക കഴുകി അവൾ തിര്ിഞ്ഞു നെക്കുലപാൾ
മുലക്കണ്ണും അതിനു ചുറ്റും ഉള്ള വെവും പൂെിറല കാട്
പിെിച്ച ലര്ാമങ്ങെും വറര് കണ്ടു. അന്തം വിെു വാ
റപാെിച്ചിര്ിക്കുന്ന അവര്ുറെ വയർ പകുതി
നിെഞ്ഞിെുണ്ടാകും എറന്നനിക്ക് ലതാന്നി. “ഇനി ഫാസില
ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് എന്നും കഴിക്കാലലലാ” റ ന്നി പെഞ്ഞു.
“അറലലങ്കിലും റപണ്ണുങ്ങൾ കുക്കിങ്ങിൽ എക്സ്റപർെുകെ,
ആണുങ്ങൾ ഫക്കിങ്ങിലും” ജസ്റ്റിന്റെ ആ തമാശ അവൾക്കു
തീറര് ഇഷ്ടറപ്പെിലല. ഭെണം കഴിച്ചു കിെക്കാൻ ലനര്ം അവൾ
അത് പെഞ്ഞു. “നിങ്ങറെ കൂെുകാര്ുറെ അസ്ഥാനത്തുള്ള
ലനാെവും സംസാര്വും എനിക്ക് തീറര് പിെിക്കുന്നിലല.
എനിക്ക് ഇവിറെ നിൽക്കാൻ പറ്റിലല ലവറെ എലങ്ങാറെങ്കിലും
മാൊം” അവൾ തീർത്തു പെഞ്ഞു. “എന്റെ ഫാസിലാ
നിനക്കെിയാലലലാ ഇവിെുറത്ത സ്ഥിതി ഞാൻ എഘ്ത വഘ്െ
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റചയ്ക്തു ഒര്ു റചെിയ വീെിനു ലവണ്ടി. കുെച്ചു ദിവസം
അറലല നീ ഒന്ന് െമിക്ക്. ഞാനിലലല ഇവിറെ. നീ ഒന്ന്
സൂെിച്ചൽ മതി. ഇനി അവർ എറന്തങ്കിലും അലപ്
കാണിച്ചാൽ തറന്ന ചാെിലക്കെി കുഴപ്പത്തിറനാന്നും
നിൽക്കണ്ട. കാര്യങ്ങൾ
ുദ്ധിപര്മായി വകകാര്യം
റചയ്യണം. നമുക്ക് ഇവിറെ താമസിക്കലണ്ട” ഞാൻ
ആശവസിപ്പിച്ചു. അവൾ മനസിലലാ മനലസാറെ സമ്മതിച്ചു.
ഒര്ു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സമാധാനം ആയി. ജന്മനാ
നാണക്കാര്ിയും സർലവാപര്ി സൽസവഭാവിയും ആയ
എന്റെ ഭാര്യറയ വെച്ചു പണ്ണീക്കെയാം എന്ന എന്റെ
കൂെുകാര്ുറെ ആഘ്ഗഹം നെക്കിലല എന്ന് ഞാൻ ഉെപ്പിച്ചു. ആ
ഒര്ു മൂ ിൽ ഇറപ്പാ അവറെ ഒന്ന് പണ്ണാൻ റകാതിച്ചു
തിര്ിച്ചു കിെത്തിയലപ്പാലെക്കും ഉെക്കം വര്ുറന്നന്നു പെഞ്ഞു
അലങ്ങാെ് തറന്ന തിര്ിഞ്ഞു കിെന്നു. ഞാൻ റവെുറത
വിെുലമാ അവെുറെ വനറ്റി റപാക്കി വച്ച് തുെയിെുക്കിൽ
കുണ്ണ ലകറ്റി ര്ണ്ട് കെിച്ചലപ്പാലെക്കും എന്റെ ലപായി.
നീര്സലത്താറെ പാൽ തുെച്ചു കെഞ്ഞു അവൾ ഉെങ്ങി.
ഞാൻ അറതാന്നു കഴുകിക്കെയാൻ
ാത്െൂമിലലക്കു
റചലലുലപാൾ ലൊ ിൻ വാതിലും തുെന്നിെ് വാണം
വിെുന്നു. ലനാക്കുലപാൾ അവൻ എലന്താ മൂക്കിൽ വച്ച്
മണത്തുന്നുണ്ട്. സൂെിച്ചു ലനാക്കിയലപ്പാൾ ആണ്
മനസിലായത് അത് ഫാസില ലനര്റത്ത ഊര്ിയിെ പാന്െീസ്.
അവെുറെ വിയർപ്പും മൂഘ്തവും കലർന്ന വാെ
അനുഭവിക്കാൻ മാഘ്തം റഫറ്റിഷ് ആലണാ ഇവൻ. റശര്ിയാ
പണ്ടിവൻ വീെിൽ വന്നലപ്പാൾ എന്റെ ലജയഷ്ഠന്റെ
ഭാര്യയുറെ ഊര്ിയിെ പാന്െീസ് അെിച്ചു മാറ്റി വാണം
വിെവനാ.
പിലറ്റന്ന് ര്ാവിറല ഞാൻ എണീക്കുലപാൾ ഫാസിലാറന
കാണുന്നിലല. അവൾ കുെിക്കാൻ ലപായിെുണ്ടാകും.
അപ്പുെത്തു അവറര്യും കാണുന്നിലലലലലാ. ഞാൻ
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ാത്െൂമിറല ഭാഗലത്തക്ക് റചലലുലപാൾ കണ്ട കാഴ്ച്ച്ച കണ്ടു
ഞാൻ റഞെി. ല ാെിന്റെ വിെവിലൂറെ മൂന്നാെും മാെി
മാെി എന്റെ ഫാസിലാറെ കുെിസീൻ കാണുന്നു. ഞാൻ
ലപാലും ലനറര് റചാലേ കാണാത്ത അവെുറെ ശര്ീര്ം
മുഴുവനും കൂെുകാർ എന്ന് പെയുന്ന ഈ റതണ്ടികൾ
കണ്ടിെുണ്ടാകുലമാ. സാധയത ഇലല.
ാത്െൂമിൽ ആറണങ്കിൽ
കൂെി കുെിക്കുലപാൾ മാെിന് മുകെിൽ വച്ച് മുണ്ട് അെുറത്ത
കുെിക്കാെുള്ളൂ.
ാക്കി ഭാഗം അവർ കണ്ടാലും കുഴപ്പമിലല
എന്ന് വിചാര്ിച്ചു നിൽക്കുലപാൾ അതാ അവർ
ലുങ്കിക്കുള്ളിൽ നിന്നും കുണ്ണ പുെറത്തെുത്തു കുലയ്ക്ക്കുന്നു.
സംഗതി പന്തിയറലലന്ന് മനസിലാക്കിയ ഞാൻ ഒന്നും
അെിയാത്ത ലപാറല അലങ്ങാെ് റചന്നു. എറന്ന കണ്ടലതാറെ
മൂന്നാെും ഓലര്ാ വെിച്ച ചിര്ി പാസാക്കി അവിെുന്ന്
സ്ഥലം വിെു. അവൾ അകത്തു എറന്തെുക്കുകയാറണന്നു
അെിയാൻ ലവണ്ടി ഓെയിലൂറെ ലനാക്കിയ ഞാൻ ആ കാഴ്ച്ച
കണ്ടു റഞെി. ഒര്ു കാൽ തെയിലും മലറ്റ കാൽ യൂലൊപയൻ
ക്ലൊസറ്റിനു മുകെിലും ഇെതു വക ഭിത്തിയിലും
സലപ്പാർട് റചയ്ക്തു റകാണ്ട് അവൾ വലതു വക റകാണ്ട്
വിര്ൽ ഇെുകയാണ്. ഞാൻ അവെിൽ നിന്ന് ഇഘ്തയും
ഘ്പതീെിച്ചിലല. നാണം ആറണന്ന് ചുമ്മാ ജാ യ്ക്ക്ക്
പെയുന്നത്. ഈ നാണക്കാര്ി റപണ്ണുങ്ങൾ ഒറക്ക റപര്ും
കള്ളികൊ. ഞാൻ ലനാക്കുലപാൾ അവൾ ഇെുന്ന വിര്ലിനു
ഭയങ്കര് നീെം ലപാറല. സൂെിച്ചു ലനാക്കിയലപ്പാൊ
മനസിലാറയ അറതാര്ു കയാര്റ്റ് ആറണന്ന്. അവൾ
ക്വെമാക്സിലലക്കു കെക്കുകയാണ്, വകയ്യിന്റെ ലവഗത
കൂെി ര്തിമൂർച്ഛ റകാതിച്ചു അവൾനലല സ്പീ ിൽ
അെിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇത് വറര് അവെിൽ നിന്നും
ലകൾക്കാത്ത സീൽക്കാര് ശബ്ദങ്ങൾ ലകെ് തുെങ്ങി. “ഹായ്ക്
ഹായ്ക് ആഹ്…. ഹാവൂ … ഹാ” തുെങ്ങി എഴുതി
ഫലിപ്പിക്കാൻ ആകാത്ത വിധം ശബ്ദങ്ങൾ. അവസാനം
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അവൾക്കു ര്തിമൂർച്ഛ എത്തി. പൂെിൽ നിന്നും മലറവള്ള
പാച്ചിൽ ലപാറല അവെുറെ ഫ്ലൂറ്റിഡ് തുെയിലൂറെ
ഒലിച്ചിെങ്ങി. െീണം കാര്ണം അവൾ നിലത്തു ഇര്ുന്നു
ലപായി. ദുഖവും അപകർഷതാ ല ാധവും മൂലം എന്റെ
തല കുനിഞ്ഞു ലപായി.
തുടരുും…
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