സമുദ്രക്കനി
സൗരിയിലെ സഫ ഡിസ്ടദ്രിക്ട് ശരിക്കുും പറഞ്ഞാൽ…ശർബറ്റാെി ദ്ഫൂ്
സ്റ്റാസ്റ്റജ് സ്ഥിതി ലെയ്യുന്ന സ്ഥെും.. 2004 മാർച്ച് 4നു ഞാൻ അവിലര
എത്തി ഒരു സൗരി വീട്ടിലെ ഡ്ദ്ഡവർ ആയിട്ട് ആരയും ആയിട്ടാണ് വീ്
വിട്ടു പുറത്തു സ്റ്പാകുന്നത്.. .എയർസ്റ്പാർട്ടിൽ നിന്നുും സ്റ്നലര അറബി
അവരുലര കാറിൽ വീട്ടിൽ ലകാണ്ട് വന്നു പുതിയ സ്ഥെും പുതിയ
ആളുകൾ പുതിയ അന്തരീക്ഷും. .അഗകൂരി എലന്താക്കയാ
സ്റ്പാലെ

അയാൾ കാർ നിർത്തി ഞാനുും ഇറങ്ങി ബാഗ് എരുത്തു…

എസ്റ്ന്നാ് അറബിയിൽ പറഞ്ഞു ഹതാ ഗുർഫാ ഹഗ്ഗാക്ട ഇന്ത… (അതാണ്
നിന്റ റൂും )ഞാൻ തെ ആട്ടി… ബാഗുും എരുത്തു അയാൾ കാണിച്ചു തന
കാർ സ്റ്പാർച്ചിന്റ കുറച്ചു മാറിയുള്ള ആ റൂമിന് സ്റ്നലര നരക്കാൻ
തുരങ്ങുസ്റ്പാൾ പിന്നിൽ നിന്നുും… അയാൾ എസ്ട എസ്ടമാക്ട ഇന്ത (എന്താ
നിന്റ സ്റ്പര്).. എനിക്ക് ഒന്നുും മനയിൊയിെല എന്ന് അയാൾക്കു
മനയിൊയി എന്ന് എനിക്ക് മനയിൊയി… പിലന്ന ആുംഗയ ഭാഷയിൽ
സ്റ്പര് എന്താ എന്ന് സ്റ്ൊരിച്ചു. ഞാൻ സ്റ്പര് പറഞ്ഞു ബാബു… ഹാ…. Ya
അള്ളാ.. എന്ന് പറഞ്ഞു ലകാണ്ട് അയാൾ വീട്ടിസ്റ്െക്കു കയറി …ഞാൻ റൂും
തുറന്ന് അകത്തു കയറി…ലെറുതാലണങ്കിെുും നെല വൃത്തി ഉള്ള റൂും….
െുമരിൽ മുപുള്ള ഡ്ദ്ഡവറുലര വക ആകുും ഒരു കെണ്ടർ
െുമരിൽ

അതിൽ കാവയാ മാധവൻ െിരിച്ചു.. ലകാണ്ടുള്ള ഒരു

സ്റ്ഫാസ്റ്ട്ടാ…. ബാഗ് താഴ വച്ച് ഞാൻ ലബഡിൽ ഇരുന്നു… മനസ്ട ഇസ്റ്പാഴുും
നാട്ടിൽ ആണ്… .ഓസ്റ്രാന്നാസ്റ്ൊെിച്ചു കിരന്നു..
സ്റ്ഡാറിൽ ആസ്റ്രാ തട്ടുന്നു ഞാൻ ലബഡിൽ നിന്നുും എണീറ്റ് സ്റ്ഡാർ
തുറന്ന്.. സ്റ്നാക്കിയസ്റ്പാൾ കയ്യിൽ ഒരു വെിയ തട്ടുമായി പുഞ്ചിരി തൂകി
ഒരു നില്കുന്നു ഒരു സ്ടദ്തീ…ഞാൻ അവലള അരി മുരി ഒന്ന് സ്റ്നാക്കി..
.അവൾ തെ കുനിച്ചു ലെറിയ െിരിസ്റ്യാലര പറഞ്ഞു..അക്കൽ (ഭക്ഷണും
)പിലന്ന ആ കയ്യിൽ ഉള്ള തട്ടുും ലവള്ള കുപിയുും അകലത്ത സ്റ്രബിളിൽ
വച്ച് തിരിഞ്ഞു നരക്കാൻ സ്റ്നരും പറഞ്ഞു… അക്കൽ കൊസ്ട ജീപ്
സഹന… (ഭക്ഷണും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാദ്തും ലകാണ്ട്
ലകാരുക്കണും ennu)…സ്റ്പാകുന്ന സ്റ്നരും െിരിച്ചു ലകാണ്ട് സ്റ്നരത്ത അറബി
സ്റ്ൊരിച്ച അസ്റ്ത സ്റ്ൊരിയും…. സ്റ്പര് എന്താലണന്ന്.. .ഞാൻ പറഞ്ഞു
ബാബു… അവൾ സ്റ്പാകുന്ന ലപാക്കിൾ പറഞ്ഞു അന… സ്റ്റാള (എന്റ
സ്റ്പര് സ്റ്റാള )..ഞാൻ ഒന്ന് െിരിച്ചു അവൾ സ്റ്പായി കഴിഞു ഞാൻ
പദ്തത്തിന്റ അരപു തുറന്നു സ്റ്നാക്കി… എന്റ കണ്ണ് തള്ളി…. ഷകീെ
കിരക്കുന്ന സ്റ്പാലെ ഒരു സ്റ്കാഴി മെർന്നു കിരക്കുന്നു ലൊറിന്റ നരുവിൽ …
വെിയ വിശപു സ്റ്താന്നാത്തത് ലകാണ്ട് കുറച്ചു കഴിച്ചു ബാക്കി അരച്ചു
വച്ച്…
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ബാഗ് തുറന്ന് സ്റ്താർത്ത് എരുത്തു ഒന്ന് കുളിക്കണും സ്റ്നരും ഡ്വകുസ്റ്ന്ന രും
നാെു മാണി ആകുന്നു… കുളിച്ചു ഒന്ന് ഉഷാർ ആയി.. ..ലബഡിൽ
ലവറുലത കിരന്നു…. ഓസ്റ്രാന്ന് ആസ്റ്ൊെിച്ചു… എസ്റ്പാസ്റ്ളാ ഒന്ന് മയങ്ങി…..
എദ്ത സ്റ്നരും അങ്ങിലന കിരന്നു എന്നറിയിെല … . വീണ്ടുും പുറത്തു നിന്നുും
ആരുസ്റ്രസ്റ്യാ ഒച്ച സ്റ്കട്ടാണ് ഉണർന്നത് .. സ്റ്നാക്കുസ്റ്പാൾ സ്റ്റാള ഇന്ത സ്റ്നാും
??(നീ ഉറങ്ങുയാസ്റ്ണാ ) അവൾ സ്റ്ൊരിച്ചു…ഞാൻ കണ്ണ് തിരുപി അവലള
സ്റ്നലര ഒന്ന് സ്റ്നാക്കി… ഇളും നീെ കളർ ഉള്ള മാക്ടസി സ്റ്പാലെയുള്ള ഒരു
ദ്ഡസ്സ്.. തെയിൽ തട്ടും.. കണ്ടിട്ട് ഏതു നാട്ടുകാരി ആലണന്ന്
മനസിൊയിെല ലവളുത്ത നിറും അല്പും തരിച്ച

നെല സുന്ദരമായ വട്ട

മുഗും അല്പും ൊരിയ സുന്ദരും ആയ വയർ ആ മാക്ടസിയുലര പുറത്തു
മുഴച്ചു കാണുന്നു അതികും വെുസ്റ്താ തീലര ലെറുസ്റ്താ അെലാ ത്ത മുെകൾ…
ഞാൻ ആ പാദ്തും എരുത്തു അവൾക്കു സ്റ്നലര നീട്ടി... അവൾ അത്
വാങ്ങി.... സ്റ്പാകൻ തിരിഞ്ഞസ്റ്പാൾ അറബിയിൽ സ്റ്ൊരിച്ചു ലവള്ളും
ഉസ്റ്ണ്ടാ..ഇനി സ്റ്വണും എങ്കിൽ കിച്ചണിസ്റ്െക്കു വന്നാൽ മതി
ennu..പറഞ്ഞു.. തിരിഞ്ഞു നരന്നു.... നരക്കുപൾ അവളുലര സുന്ദരമായ
തരിച്ച െന്തികൾ താളാത്മകും ആയി ൊഞ്ചാരി ലകാണ്ടിരിന്നു

സ്റ്റാള നരുന്നു കണ്ണിൽ നിന്നുും മറയുന്നതു വലര അവലള
സ്റ്നാക്കിലകാണ്ടിരുന്നു… സ്റ്നരും 7മാണിസ്റ്യാ് അരുക്കുന്നു.. സ്റ്ഗറ്റിന്റ
പുറത്തു ഏസ്റ്താ ഒരു കാറിന്റ സ്റ്ഹാൺ അരി ശബ്ദും സ്റ്കട്ട്… ഞാൻ
സ്റ്ഗറ്റ് തുറക്കാൻ നരന്നു.. സ്റ്ഗറ്റ് തുറന്നു അത് കഫീൽ (അറബി എന്റ
സ്ടസ്റ്പാൺസർ )ആയിരുന്നു രണ്ടു സ്റ്ഗറ്റുും തുറന്നു കാർ മുറ്റസ്റ്ത്തക്ക്
കയറ്റി കാറിൽ നിന്ന് അയാൾ ഇറങ്ങി.. ..ലെറിയ ഗൗരവസ്റ്ത്താരു
കൂരിയ ഒരു പുഞ്ചിരി.
ബാപു, ഗെലി വഗ്ഗഫ് ലസയ്യറാ മിന്നക്ട (എസ്റ്ന്നാ് കാർ സ്റ്പാർച്ചിൽ
കയറ്റി ഇരാൻ )ഞാൻ ആരയമായി കാറിൽ കയറി ഡ്രവങ്ങലള എെലാും
മനസ്സിൽ വിൊരിച്ചു കാർ വളലര പതുലക്ക സ്റ്പാർച്ചിൽ കയറ്റി ഗ്ലാസ്ട
എെലാും ലപാക്കി… സ്റ്ൊക്ട ലെയ്തു ൊവിയുും ലകാണ്ട് മുതെിയുലര
അരുലത്തക്ട ലെന്നു.. Enta ആ ദ്പവർത്തി എെലാും മൂപർക്ക് ശരിക്കുും
പിരിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് സ്റ്താന്നി.. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു…നന്നായി ഡ്ദ്ഡവ്
ലെയ്യുും അസ്റ്െല… പിലന്ന ഒരു ലെറിയ െിരി… ഞാൻ ഒന്ന് ലെറുതായി
chirichu..ൊവി അയാൾക്കു സ്റ്നലര നീട്ടിയസ്റ്പാൾ എസ്റ്ന്നാ് പറഞ്ഞു…
െ െ.. .ഗെലി ഇന്തക്ക് (നിന്റ അരുത്ത് വസ്റ്ച്ചാ )കാരണും അത് വീട്ടു
ആവഷയത്തിനു ഉള്ള കാർ ആലണന്ന് എനിക്ക് മനയിൊയി അയാൾക്ട
സ്റ്ജാെിക്കു സ്റ്പാകാനുും മറ്റുമായി സ്റ്വലറ ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു…
അസ്റ്പാഴുും അയാളുലര സ്റ്പര് എന്താലണന്നു ഞാൻ സ്റ്ൊരിച്ചിെല
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അലെലങ്കിെുും മുതൊളിസ്റ്യാ് എങ്ങലനയാ സ്റ്പര് സ്റ്ൊരിക്കുക.. പസ്റ്ക്ഷ
മൂപർ തലന്ന സ്റ്പര് പറഞ്ഞു… അന ഇസും ഖാെിദ് (എന്റ സ്റ്പര്
ഖാെിദ് )…ഞാൻ തെ ആട്ടി മൂളി… യ അള്ളാഹ് (ഓസ്റ്ക്ക )അയാൾ
തിരിഞ്ഞു നരക്കാൻ ഭാവിച്ചു ഞാൻ പിന്നിൽ നിന്നുും ലെറിയ ഒരു
ഭയസ്റ്ത്താലര സ്റ്ബാസ്ട എന്ന് വിളിച്ചു അയാൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് എസ്റ്ന്നാ്
പറഞ്ഞു െ…. െ… കാെലിും കഫീൽ…. (No..No..മുരൊളീ (സ്റ്ബാസ്ട
അറബിയിൽ സ്റ്ബാസിലന അങ്ങിലനയാണ് വിളിക്കുക )
തിരിച്ചു റൂമിൽ എത്തി പഴയ ഒരു കാലസ്സറ് പ്ലലയർ അതുും ഒരു
പസ്റ്ക്ഷ ആ പഴയ ഡ്ദ്ഡവറുലര ആയിരിക്കുും ലവറുലത ഓൺ ലെയ്തു
സ്റ്നാക്കി സ്റ്റഡിസ്റ്യായിൽ ഏസ്റ്താ അറബി പാട്ടു ഒഴുകുന്നു… റൂമിൽ
െുറ്റുും ആയി ഒന്ന് കസ്റ്ണ്ണാരിച്ചു അതാ അെമാരയിൽ ഒരു കാലസ്സറ്
അത് രാപിൽ ഇട്ടു നെല പഴയ മെയാളും പാട്ടുകൾ ആയിരുന്നു…
സ്റ്യശുരാസ്ട സാറുും െിദ്ത സ്റ്െച്ചിയുും… അവരുലര മധുരമായ ശബ്ദും…
..ആ പാട്ടുും സ്റ്കട്ട് കുറച്ചു സ്റ്നരും അങ്ങിലന ഇരുന്നു… വാച്ച് എരുത്തു
സ്റ്നാക്കി സമയും 8മണി… ഓഹ് ഇദ്ത സ്റ്വഗും സ്റ്നരും സ്റ്പാസ്റ്യാ…
..വിശക്കാന് തുരങ്ങിയിരിക്കുന്നു… കുപിയിലെ ലവള്ളും കുറച്ചു ബാക്കി
ഉണ്ട്… അത് രണ്ടു കാവിൽ കുരിച്ചു കുപി സ്റ്രബിളിൽ വക്കാൻ
സ്റ്നാക്കുസ്റ്പാൾ പുറത്തു ഒരു കാൽ ലപരുമാറ്റും.. .
സ്റ്റാള… ഹൃരയും ആയ ഒരു െിരിസ്റ്യാലര അവിലര നില്കുന്നു കയ്യിൽ
കുസ്റ്റ ഏലറ സാരനങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ലബഡ് കപിളി ലബഡ് ഷീറ്റ്..
Oru ഫ്ലാസ്ടക്ട… റൂമിൽ ഇരുന്ന ഒരു സ്റ്ജാഡി ലെരുപുകൾ… പിലന്ന
വെിയ ഒരു സ്റ്പ്ലറ്റുും… അതിൽ എനിക്കുള്ള ആഹാരും…. ഞാൻ അവലള
അകസ്റ്ത്തക്ക് വരൻ ആുംഗയ കാണിച്ചു അവൾ അകസ്റ്ത്തക്കു വന്നു…
സാരനങ്ങൾ എരുത്തു വക്കാൻ ഞാനുും അവലള സഹായിച്ചു… ഞങ്ങൾ
രണ്ടു സ്റ്പരുും കൂരി റൂും ആഗ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ലബഡുും
ലബഡ്ഷീറ്റുും എെലാും മാറ്റി വിരിച്ചു തന്നു അവൾ… അവൾ കുളിച്ചു
നെല സുന്ദരി ആയിരുന്നു ലവളുത്ത ഒരു മാക്ടസി സ്റ്പാലെയുള്ള
ലദ്ഡസ്സ്… എസ്റ്ന്താ ഒരു നെല സുഗന്ധും സ്റ്സായ്പിന്റ ആസ്റ്ണാ അസ്റ്താ
സ്ടഡ്ദ്പ ആസ്റ്ണാ അറിയിെല… തെയിൽ തട്ടും ഇെലായിരുന്നു രാദ്തി
ആയതു ലകാണ്ടാകുും… എെലാും ശരിയാക്കി അവൾ ആഹാര പാദ്തും
െൂണ്ടി കാണിച്ചു ലകാണ്ട് പറഞ്ഞു ൊസിും അക്കൽ കുെലു (മുഴുവനുും
കഴിക്കണും )..അനുസരണ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയ സ്റ്പാലെ ഞാൻ ലെറിയ
ഒരു െിരിസ്റ്യാലര തെ ആട്ടി…
എനിക്ക് എലന്താക്കസ്റ്യാ അവസ്റ്ളാ് സുംസാരിക്കണും എന്നുണ്ട് പസ്റ്ക്ഷ
ഭാഷ… അതാണ് എന്റ മുപിെുള്ള ഇസ്റ്പാഴലത്ത ഏറ്റവുും വെിയ
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വിെലൻ… .അവൾ സ്റ്ൊരിച്ചു ബാബു വെല ബാപു ??(ബാബു ആസ്റ്ണാ
ബാപു ആസ്റ്ണാ )) ലപട്ടന് െിന്തയിൽ നിന്നുും ഉണർന്ന ഞാൻ.. ഹാ….
പറഞ്ഞു ബാബു…. അവൾ…. െിരിച്ചു… ..സ്റ്കായിസ്ട (നെലതു )…അവൾ
വാതിെുും ൊരി നിന്ന്… ഞാൻ എന്താ ലെസ്റ്യ്യണ്ടത് എന്ന് അറിയാത്ത…
അവസ്ടത.. അവൾ വീണ്ടുും പറഞ്ഞു അന സ്റ്റാള സിരിഖ് (ഞാൻ സ്റ്റാള
സിരിഖ് )..ആ… ഞാൻ മൂളി സിരിഖ് ???എന്റ സ്റ്ൊരയ െിഹ്നും സ്റ്കട്ടിട്ട്
അവൾ പറഞ്ഞു സിരിഖ് രാജ്ജാൽ ഹുഗ് അന (സിരിഖ് എന്റ
പുരുഷൻ )…ഹാ…
ഞാൻ തെ ആട്ടി… അവളുലര മുഖഭാവത്തിൽ നിന്നുും ഞാൻ ഊഹിച്ഛ്
എസ്റ്ന്നാരുള്ള സുംസാരും അവൾക്കുും എലന്നക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന്..
അവൾ സ്റ്ൊരിച്ചു ഇന്ത മാെൂും ഇൻദ്ഗീസ്ട (നിനക്ക് ഇുംഗ്ലീഷ് അറിസ്റ്യാ
)…ആ സ്റ്ൊരിയും സ്റ്കട്ട് ഞാൻ ശരിക്കുും സസ്റ്ന്താഷിച്ചു… കാരണും
കുറച്ചു ഇുംഗ്ലീഷിന്റ ലപാട്ടുും ലപാരിയുും എനിക്കുും അറിയാും
എന്നുള്ളത് ലകാണ്ട്… അങ്ങലന ഒഴുക്കിൽ ലപട്ടവന് ഒരു ലെറിയ
കച്ചിത്തുരുപു.. കിട്ടിയ ആശവാസും ആയി എനിക്ക്…
എന്റ ഹാ പറച്ചിൽ സ്റ്കട്ടസ്റ്പാൾ എസ്റ്ന്നക്കാൾ സസ്റ്ന്താഷും ഞാൻ
അവളുലര ആ സുന്ദരും ആയ മുഖത്തു കണ്ടു….. സസ്റ്ന്താഷും ലകാണ്ട്
ആ ലവളുത്ത മുഗും പിന്നയുുംെുകന്നു… ഒരു പുതിയ കളിപാട്ടും കിട്ടിയ
കുട്ടിയുലര അവസ്ഥ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്…. അവൾ പറഞ്ഞു ഐ
ആും 7മന്ത് ഹിയർ… I ആും ദ്ഫും ഇൻസ്റ്ഡാസ്റ്നഷയ….. .ഡ്മ ഹുസ്ടബൻഡ്
ഡ്ഡ… അദ്തയുും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതുും അവളുലര കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു
ഒഴുകി…. എന്ത് പറയണും എന്ത് ലെയ്യണും എന്ന് അറിയാത്ത
അവസ്ടത ആയി എന്റ… അറിയാലത എണ്സ്റ്റ്റയുും കണ്ണുകൾ ഈറൻ
അണിഞ്ഞു…. സ്റ്റാള പ്ലീസ്ട സ്റ്ഡാണ്ട് ഡ്ദ്ക… എങ്ങലനസ്റ്യാ അദ്തയുും
പറഞ്ഞു ഒപിച്ചു…. അവൾ െിരിച്ചു ലകാണ്ട് കണ്ണുകൾ തുരച്ചു…
എസ്റ്ന്നാ് പറഞ്ഞു… പ്ലീസ്ട ഏറ്റ് ഫുഡ്…. ഞാൻ തട്ടിന്റ അരപു
തുറന്നു… അസ്റ്പാസ്റ്ളക്കുും അവൾ തലന്ന ഒരു സ്റ്പ്ലറ്റ് എരുത്തു എന്റ
മുന്നിൽ വച്ച് കുറച്ചു ഭക്ഷനും വിളപി..
ഞാൻ കഴിക്കാൻ തുരങ്ങി… ഞാൻ സ്റ്ൊരിച്ചു u ഏറ്റ് ഫിനീഷ്
???…No..ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷ് ഡ്മ സ്റ്ജാബ് ഐ വിൽ ഏറ്റ്…. ഞങ്ങൾ
തമ്മിെുള്ള ശരിക്കുള്ള സുംസാരും അങ്ങിലന തുരങ്ങാൻ ഇുംഗ്ലീഷ്
സഹായിച്ചു….. ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിയുും വര അവൾ ഒരു ലകാച്ചു
കുട്ടി ആഹാരും കഴിക്കുന്നത് സ്റ്നാക്കി നില്കുും സ്റ്പാലെ അവളുും… U
മാരീഡ്.. …ഹാ.. ഞാൻ അവളുലര സ്റ്ൊരയും സ്റ്കട്ട് മുഖസ്റ്ത്തക്കു
സ്റ്നാക്കി.. അവൾ വീണ്ടുും സ്റ്ൊരിച്ചു…. ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്നാ…. ..ആ….
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അവളിൽ ഒരു ലെറിയ കള്ള െിരി പരർന്നു… അത് മറക്കാൻ അവൾ
പാരുലപരുന്നുണ്ടായിരു…. ആഹാരും കഴിച്ചു ഡ്ക കഴുകി… ബാക്കി
ഉള്ളതുും പദ്തങ്ങളുും എെലാും അവൾ എരുത്തു.. സ്റ്പാകൻ ഉള്ള
തയ്യാലറരുപാണ്…അവൾ പറഞ്ഞു ഐ ഐ ഹാവ് 2കിഡ്സ്ട….
Njan…സ്റ്ൊരിച്ചു സ്റ്ബായ്സ്ട ഓർ സ്റ്ഗൾസ്ട.. ??2സ്റ്ബായ്സ്ട….
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുഡ്…..ഡിഡ് യൂ കാലെലദ് യൂ ർ സ്റ്ഹാും… അവൾ
സ്റ്ൊരിച്ചു… സ്റ്നാ ഞാൻ തെ ആട്ടി ഇെല എന്ന് പറഞ്ഞു… ഓസ്റ്ക്ക i
ദ്ബിങ് ജവ്വാൽ (ലമാഡ്ബൽ )…ആഫ്റ്റർ ഡ്മ സ്റ്ജാബ് ഫിനിഷ്… U കയാൻ
കാൾ സ്റ്ട്ടാ u ർ സ്റ്ഹാും…. അതുും പറഞ്ഞു അവൾ… ഇറങ്ങി നരന്നു…..
സമയും 10മണി…. കഫീെിന്റ വീരിസ്റ്നാരു സ്റ്െർന്നു കിച്ചണ്ലറ്റ ലതാട്ടു
ആണ് സ്റ്റാളയുലര റൂും… എന്റ റൂമിൽ നിന്നുും സ്റ്നാക്കിയാൽ ആ
റൂമിന്റ ലമയിൻ സ്റ്ഡാർ നന്നായി കാണാും… ആഹാരും കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു പുക… അത് വെിച്ചു ശീെിച്ചവർക്ട അറിയാും അതിന്റ ഒരു
സുഖും ഞാൻ സിലഗലരറ്റിന്റ പാക്ട എരുത്തു ഇന്ന് വെിച്ചിട്ടിെല..നാട്ടിൽ
ആലണങ്കിെുും ഒരു വെിയ വെിക്കാരൻ ഒന്നുും അെല.. ആഹാരും
കഴിഞ്ഞാൽ… ഒന്ന്… മൂ് ശരിയാകാൻ െിെസ്റ്പാൾ.. ..അദ്തസ്റ്യ ഉള്ളൂ…
വീരിന്റ അകലത്ത ഡ്െറ്റ് എെലാും ഓഫ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു
ലതറിവിന്റ മുകളിെുും സ്റ്ഗറ്റിെുും ഉള്ള ലവളിച്ചും മാദ്തും…. സ്റ്റാളയുലര
റൂമിന്റ മുപിൽ ഉള്ള ഡ്െറ്റ് ലെറിയ ദ്പകാശത്തിൽ കത്തുന്നു…..
സിഗരറ്റു ഏകസ്റ്രശും മുഴുവൻ ആയി ഞാൻ നിെത്തു കുത്തി
ലകരുത്താൻ സ്റ്നാക്കുസ്റ്പാൾ അതാ സ്റ്റാള അവൾ സ്റ്ജാെി എെലാും
കഴിഞ്ഞു അവളുലര റൂമിസ്റ്െക്ക് കയറുന്നു…. സിലഗലരറ് കുറ്റി എരുത്തു
സ്റ്രായ്ലെറ്റിൽ ഇട്ടു… സ്റ്ഡാറിൽ പതുലക്ക ഒരു തട്ട് സ്റ്കക്കുന്നു….
ഞാൻ വാതിൽ അരച്ചിരുന്നിെല അവൾ വാതിൽ തുറന്നു ഉള്ളിസ്റ്െക്കു
വന്നു.. വന്നതുും അവൾ റൂമിൽ മണും പിരിച്ചു. …ഞാൻ മനസ്സിൽ
കരുതി ഡ്രവസ്റ്മ അവൾക്കു മനസ്സിൊസ്റ്യാ…. പിലന്ന ഒരു െിരി
ആയിരുന്നു അവൾ… ഹഹഹഹ യൂ സ്ടസ്റ്മാക്ക് കള്ളത്തരും പിരിക്ക
ലപട്ട കുട്ടിയ സ്റ്പാലെ ഞാൻ മ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞു… .മി ആൾസ്റ്സാ
സ്ടസ്റ്മാക്ക് സുുംഡ്രുംസ്ട….. ഹാവൂ….. എനിക്ക് ആശവാസും ആയി….
പിലന്ന അവൾ ലമാഡ്ബൽ സ്റ്ഫാൺ എരുത്തു എനിക്ക് സ്റ്നലര നീട്ടി
വീട്ടിസ്റ്െക്കു വിളിസ്റ്ച്ചാളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു….. ലവർ സിസ്റ്ഗരറ്റ്… അവൾ
സ്റ്ൊരിച്ചു….. സ്റ്മശസ്റ്മൽ ഇരിക്കുന്ന പാക്കറ്റിൽ നിന്നുും അവൾ തലന്ന
എരുത്തു.. െുണ്ടിൽ വച്ച്… നെല പരിജയും ഉണ്ട് അവൾക്കു….
വെിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാും..ഞാൻ പുറത്തു ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ
വിളിക്കുന്ന സ്റ്പാലെ… കുറച്ചു സ്റ്നരും അവിലര ലവറുലത സ്റ്ഫാണിൽ
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സുംസാരിക്കുന്ന തായി കാണിച്ചു. തിരിച്ചു റൂമിൽ വന്നു
അസ്റ്പാസ്റ്ളക്കുും സ്റ്റാള സിലഗലരറ് മുഴുമിപിച്ചിരുന്നു.. ..വീട്ടിൽ
വിളിസ്റ്ച്ചാ ?? അവൾ സ്റ്ൊരിച്ചു.. മ്മ് ഞാൻ ഒരു നുണ പറഞ്ഞു…
.എന്നിട്ടു മുഖത്തു എന്താ ഒരു സസ്റ്ന്താഷും ഇെലാലത ????അവൾക്കു
പരിഭവും…. സ്റ്ഹയ് ഒന്നുമിെല ആരയും ആയിട്ട ഞാൻ ഇങ്ങിലന വീ്
വിട്ടു നില്കുന്നത് അതിന്റലയാക്കയാ ഞൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുഒപിച്ചു..
ഞാൻ വന്ന ആ സമയത്തു എന്നുും കരയുും രാദ്തി…. കുട്ടികൾ എന്റ
‘അമ്മ….. വീ്… എലന്നാലക്ക ഓർത്തു പിലന്ന ഇസ്റ്പാൾ ഒലക്ക
ശരിയായി… അവൾ െിരിച്ചുലകാണ്ട് പറഞ്ഞു അവൾ കൂരുതൽ
വാൊെ ആയി…. പറഞ്ഞു ഇസ്റ്പാൾ നെല സസ്റ്ന്താഷും ആയി എന്താ
എന്ന് അറിസ്റ്യാ എസ്റ്ന്നാ് സ്റ്ൊരിച്ചു… ഞാൻ തെ ഉയർത്തി എും
എങ്ങിലന എന്ന് സ്റ്ൊരിച്ചു… .ഇസ്റ്പാൾ ബാബു ഉണ്ടസ്റ്െലാ ഇവിരാ
എനിക്ക്… അവളുലര മുഖും സസ്റ്ന്താഷും ലകാണ്ട് െുവന്നു തുരുത്തു…….
ആർക്കായാെുും ഒരു ഉമ്മ ലകാരുക്കാൻ സ്റ്താന്നുും അസ്റ്പാൾ അദ്തക്ട
സുന്ദരും ആയിരുന്നു ആ െിരി പിന്നയുും ഓസ്റ്രാന്ന് സുംസാരിച്ചു
ലകാണ്ടിരുന്നു … ഞാൻ സ്റ്ൊരിച്ചു കഫീൽ ആള് എങ്ങനാ….. അസ്റ്പാൾ
അവൾ നെല ആളാ…. അധികും സുംസാരിക്കിെല…. പിലന്ന മാഡും കുറച്ചു
െൂരുള്ള ആളാ പസ്റ്ക്ഷ നെല ഡ്രപ് ആ… പിസ്റ്ള്ളർ….. ആണ് കുറച്ചു
കുരുത്തും സ്റ്കരുള്ളവർ…… എന്നാെുും അഡ്ജറ് ലെയ്യാും…. മാമ
(കഫീെിന്റ ഉമ്മ )..സ്റ്രഷയ കാരി ആ….. എന്നാെുും എലന്ന വെിയ ഇഷ്ടും
ആ… അവൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി.. …എും.. ഞാൻ എെലാും സ്റ്കട്ട് തെ
ആട്ടി……….ഒരു രിവസും ലകാണ്ട് തലന്ന ഞങ്ങൽ ശരിക്കുും വെലാത്ത ഒരു
അരുപും ആയിരുന്നു.. സ്റ്ശരി സ്റ്നരും കുസ്റ്റ ആയി ഞാൻ സ്റ്പാലട്ട അവൾ
സ്റ്പാകൻ സ്റ്വണ്ടി എണീറ്റ്……. എന്റ മുഖസ്റ്ത്തക്കു സ്റ്നാക്കി പറഞ്ഞു
രാവിെ 6മണിക്ട ലറഡി ആകണും സ്ടകൂളിൽ കുട്ടികലള ലകാണ്ട്
സ്റ്പാകൻ……. ഓസ്റ്ക്ക…. ഞാനുും എണീറ്റ് എന്റ കവിളിൽ ഒരു ഉമ്മ
തന്നിട്ട് െിരിച്ചു ലകാണ്ട് പറഞ്ഞു… ഇത് എന്റ ഒരു present…. ഞാൻ
അഗകൂരി പകച്ചു സ്റ്പായി.. .. എലന്തങ്കിെുും പറയുും മുൻപ് അവൾ
ഓരി maranju…..
ആരയമായിട്ടാ ഒരു ലപൺകുട്ടി അതുും ഏസ്റ്താ നാട്ടുകാരി… ഒരു
രിവസലത്ത പരിജയും മാദ്തും ഉള്ള എനിക്ക് ഒരു ഉമ്മ തരുന്നത്…
അവൾ സ്റ്പായി ഞാൻ സ്റ്ഡാർ കുറ്റി ഇട്ടു അവൾ ഇരുന്ന ലബഡില്
െൂരിൽ ഞാൻ ഡ്ക വച്ച് സ്റ്നാക്കി….. എന്റ സ്റ്മാൻ അവലന ഇന്ന്
ശരിക്കുും ഒന്ന് ദ്ശദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയിെല ബാത്റൂമിൽ കയറി ഒരു
സിസ്റ്ഗരറ്റ് എരുത്തു െുണ്ടിൽ വച്ച് ലദ്ഡസ്ട എെലാും അഴിച്ചു വിശാെും
ആയി സ്റ്ലാലസറ്റിൽ ഇരുന്നു സ്റ്മാസ്റ്ന ഒന്ന് ഡ്കയിൽ എരുത്തു അവൻ
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നെല സസ്റ്ന്താഷത്തിൽ ആണ്… ഞാൻ അവസ്റ്നാരു പറഞ്ഞു നീ
ഇദ്തനാളുും എസ്റ്ന്നാ് പരാതി പറയാറിസ്റ്െല… കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ
കൂരി കാത്തിരിക്കൂ…. ലവറുലത ഒരു സവയും സ്റ്ഭാഗും അതിൽ എനിക്കുും
നിനക്കുും തൃപ്തി കിട്ടിെല.. വരാൻ ഇരിക്കുന്നത് നിന്റ
സസ്റ്ന്താഷത്തിന്റ നാളുകൾ ആകലട്ട….. അവൻ അനുസരനായസ്റ്യാരാ
ഞാൻ പറയുന്നതുും സ്റ്കട്ടു..
രാവിലെ കൃതയും 6മണിക്ട ണീച്ചു സുഖും ആയി ഉറങ്ങിയത് ലകാണ്ട്
ഒട്ടുും ഷീണും ഇെലായിരുന്നു…. ഞാൻ കാർ ഒന്ന് തുരച്ചു വൃത്തി
ആക്കി.. അതാ വരുന്നു രണ്ടു കുട്ടികൾ മൂത്തത് ലപൺകുട്ടി
രണ്ടാമലത്ത ആൺകുട്ടി പിന്നിൽ ആയി സ്റ്റാള… അവരുലര ബാഗുും
പിരിച്ചു ലകാണ്ട്… ഏറ്റവുും പിന്നിൽ ആയിട്ടു കഫീൽ… ഞാൻ
കഫീെിന്റ അരുത്ത് ലെന്നു..അസ്റ്പാൾ എന്റ പാസ്സ്സ്റ്പാറ്റിന്റ
സ്റ്കാപിയിൽ എസ്റ്ന്താ സീെുും മറ്റുും ലെയ്തു രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്പപർ
സ്റ്വലറയുും… എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു ഇത് കയ്യിൽ വസ്റ്ച്ചാ എലന്തങ്കിെുും
ലെക്കിങ് വന്നാൽ ഇത് കാണിച്ചാൽ മതി…. എന്റ നപർ ഇതിൽ
ഉണ്ട്… കുഴപും ഇെല എന്ന്… ഞാൻ അത് വാങ്ങി… കുട്ടികൾ പിന്നിെുും
സ്റ്റാള മുപിൽ എന്റ അരുത്ത സീറ്റിെുും ആയി ഇരുന്നു… എനിക്ക്
വഴി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നാഥ് സ്റ്റാള….
ഞാൻ ഇരക്ക് ബാക്ട മിറാർ കൂരി പിൻ സീറ്റിസ്റ്െക്ക്
സ്റ്നാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൺകുട്ടി ഓസ്റ്രാ കുരുത്ത സ്റ്കരുകൾ കാണിച്ചു
സ്റ്കാൺസിരിക്കുന്നു ഇരക്കിരക്ക് ലപൺകുട്ടിയ ഓസ്റ്രാ കുസൃതി കാട്ടി
ലകാണ്ടിരുന്നു… ലപൺകുട്ടിക്ക് ഒരു 14….15…വയസു ഉണ്ടാകുും കണ്ടാൽ
ഒരു 17….18..സ്റ്താന്നുും… വെിയ ഒരു ലപണ്ണ്… വെിയ മുെകൾ
ലദ്ഡഡ്സനു മുകളി മുഴച്ചു നില്കുന്നു… ദ്ബാ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു
എന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് അത്റകുും വെുതായിരുന്നു ആ മുെകൾ..
കാറിന്റ കുെുക്കത്തിൽ അവ ൊഞ്ചാരുന്നത് നന്നായി കാണാും
മിററിൽ….
സ്റ്റാള എന്റ അരുത്ത് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു… വെിയ സീറ്റ് ആയതു
ലകാണ്ട് കാെുകൾ അഗതി വിശാെും ആയിട്ടാണ് ഇരുത്തും യാദ്തയിൽ
മുഴുവൻ ബാക്ട സീറ്റിലെ വെിയ മുെകളുും സ്റ്റാളയുലര വെിയ
തുരകളുും എന്റ സ്റ്മാന്റ ക്ഷമ വെലാലത പരീക്ഷിച്ചു ലകാണ്ടിരുന്നു…. .
സ്ടകൂൾ എത്തി കുട്ടികൾ ഇറങ്ങി…ഞാനുും സ്റ്റാളയുും തിരിച്ചു സ്റ്പാരാൻ
തുരങ്ങുസ്റ്പാൾ… സ്റ്റാള പറഞ്ഞു ബാബു കുറച്ഛ് സാരനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ
ഉണ്ട് സ്റ്ഷാപിൽ നിന്നുും…. ഒന്ന് സഹായിക്കണും എന്ന്… കാർ ഞാൻ
സ്റ്നലര ഒരു സ്റ്ഷാപിങ് മെിസ്റ്െക്കു വിട്ടു…. അവിലരനിന്നുും ഒരു സ്റ്ദ്രാളി
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എരുത്തു ലകാണ്ട് സ്റ്റാള മുപിെുും ഞാൻ അവളുലര പിന്നിെുും ആയി
മെിെൂലര നരന്നു… അവൾ സ്റ്നലര സ്റ്െഡീസ്ട ഐറ്റുംസ്ട ഉള്ള സ്ഥെും
ആണ് സ്റ്നാക്കിയിരുന്നത്… ഞാൻ സ്റ്ൊരിച്ചു സ്റ്റാള ഞാൻ കൂലര
വരസ്റ്ണാ ??? ആ വരൂ അവൾ കണ്ണ് ലകാണ്ട് ആുംഗയും കാണിച്ചു..
എനിക്ക് അഗകൂരി ഒരു നാണും.. അവിലര എെലാും സ്റ്െഡീസ്ട ഐറ്റും
മാദ്തും ആണ് ദ്ബാ.. പാന്റീസ്ട…. ഡ്മക്ട അപ് സാരനങ്ങൾ…. പാഡ്.
തുരങ്ങിയവ…. സ്റ്റാള അവയിൽ ഓസ്റ്രാന്ന് എരുത്തു സ്റ്നാക്കുന്നു എന്നിട്ടു
എസ്റ്ന്നാ് അതിന്റ അഭിദ്പായും സ്റ്ൊരിക്കുും ഞാൻ ഒരു വെലാത്ത….
െിരിയിൽ എെലാത്തിനുും ആ… എും…. എലന്നാലക്ക പറഞ്ഞു ഒരു വിധും
ഒപിച്ചു…. അവസാനും ഒരു പാഡുും…. എരുത്തു വച്ച് സ്റ്ദ്രാളിയിൽ…
പിലന്ന ലഷൽഫിൽ തൂങ്ങി കിരക്കുന്ന സ്റ്ഷവിങ്ങ് ലസറ്റു െൂണ്ടി
കാണിച്ചു പറഞ്ഞു ബാബു അതുും സ്റ്വണും എനിക്കു ഡ്ക എത്തിെല നീ
ഒന്ന് എരുത്തു തരൂ… എന്ന് ഞാൻ എരുത്തു ലകാരുത്തു എെലാും
ബാഗിൽ ആക്കി കാറിൽ കയറി…. റാർട്ട് ലെയ്തസ്റ്പാൾ അവൾ..
.ബാബു ബാബു… പ്ലീസ്ട… ഒന്ന് നിൽക്കൂ അതാ ഐസ്ട ദ്കീും….. എനിക്ക്
കഴിക്കാൻ ലകാതിയുണ്ട് ഒന്ന് വാങ്ങി തരൂ… പ്ലീസ്ട … ലകാച്ചു കുട്ടിയ
സ്റ്പാലെ…. ഞാൻ കാർ നിർത്തി രണ്ടു ഐസ്ട ദ്കീും വാങ്ങി…..
അവളുലര സസ്റ്ന്താഷും ഒന്ന് കാണണും ആയിരുന്നു അസ്റ്പാൾ…… തിരിച്ചു
വീട്ടിൽ എത്തി സാരനങ്ങൾ എെലാും എരുത്തു അവൾ വീട്ടിസ്റ്െക്കു
കയറാൻ തുരങ്ങുസ്റ്ബാൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് െിരിച്ചു ലകാണ്ട് പറഞ്ഞു…
I െവ് യൂ… സ്റ്സാ mach….ഇന്ന് ഒരു സർഡ്ദ്പസ്ട present ഉണ്ട്… .രാദ്തി……..
ഞാൻ െിരിച്ചു ലകാണ്ട് സ്റ്ൊരിച്ഛ്.. …ഒൺെി കിസ്ട… ..അസ്റ്പാൾ
അവൾ… No…No…Spacial…Gift…..For u….
ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണും കഴിഞു ഒന്ന് മയങ്ങി. …3മണി ആയസ്റ്പാൾ സ്റ്റാള
എത്തി വിളിക്കാൻ സ്ടകൂളിൽ സ്റ്പാകണും കുട്ടികലള ലകാണ്ടുവരാൻ….
ഞാൻ തമാശക്ക് അവസ്റ്ളാ് സ്റ്ൊരിച്ചു നമ്മൾ വാങ്ങിയ ലദ്ഡസ്ട
(പാന്റീസ്ട ദ്ബാ )എെലാും എങ്ങിലന currect ആസ്റ്ണാ.. .അവൾ നാണും
ലകാണ്ട് െിരിച്ചു തെ താഴ്ത്ത്തി ലകാണ്ട് എും.. .എെലാും പാകും ആ..
അസ്റ്പാൾ ഞാൻ ലവറുലത അരുത്ത നപർ കണ്ടാസ്റ്െ ഞാൻ
വിശവസിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു… അത് സ്റ്കട്ടസ്റ്പാൾ അവൾ െിരിച്ചു
ലകാണ്ട് പറഞ്ഞു… എെലാും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാും… രാദ്തി എന്ന്
പറഞ്ഞു….. ഓരി
സ്റ്നരും 7 മണി ആയി സ്റ്റാള ആഹാരും ലകാണ്ട് വന്നു സ്റ്ഡാറിൽ തട്ടുന്നു
ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ ആയിരുന്നു..അവൾ അവിലര വച്ച് സ്റ്പായി. .ഞാൻ
കുളി കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണും കഴിച്ചു.. ..ഒരു സ്റ്റാത്തമൻസ്ട എരുത്തു
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െുണ്ടിൽ വച്ച്…. പുകയുലര മാസ്ടമരിക സുഖത്തിൽ….
എവിലരലയാക്കസ്റ്യാ ഒഴുകി നരന്നു… .മനസിനുും ശരീരത്തിനുും നെല
ഉസ്റ്േഷും…… ലബഡിൽ മെർന്നു കിരന്നു കണ്ണുകൾ അരച്ചു…. ബാക്ട
സീറ്റിലെ ആ വെിയ മുെകൾ.. . അവ എന്റ െുണ്ടുകലള
മാരിവിളിച്ചിരുന്നുഒ ???
സ്റ്ഡാറിൽ പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ലമലെല തട്ടുന്ന ഒച്ച സ്റ്കട്ടാണ് ഞാൻ ആ
മയക്കത്തിൽ നിന്നുും ഉണർന്നത്…. സ്റ്ഡാർ തുറന്നു…. സ്റ്റാള… .ദ്കീും കളർ
മാക്ടസി സ്റ്പാലെ ഉള്ള ദ്ഡസ്സ്.. .അവൾ പുഞ്ചിരി തൂകി നില്കുന്നു.
…അവൾ അകസ്റ്ത്തക്ക് കരന്നു…. പുറലത്ത വീരിനു ഉള്ളിെയുും
ലരറസ്സിസ്റ്െയുും ഡ്െറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിരുന്നു… സ്റ്റാളയുലര റൂമിലെ
ഡ്െറ്റുും… അവൾ ആകുും ഓഫ് ലെയ്തത്.. ..ഞാൻ റൂും സ്റ്ൊക്ട
ലെയ്തു സ്റ്റാള ലബഡിൽ ഇരിക്കുന്നു തെ താഴ്ത്തി ഒരു നവ
വധുവിലന സ്റ്പാലെ…. ഞാൻ സ്റ്ൊരിച്ചു സ്റ്റാള എെലാവരുും ഉറങ്ങി
കാണുസ്റ്മാ ??? മ്മ്… എെലാവരുും കിരന്നു ഞാൻ കിച്ചൻ സ്റ്ഡാർ കൂരി
സ്റ്ൊക്ക് ലെയ്താണ് വന്നത്…. എും… എന്നാെുും എന്റ ഉള്ളിൽ സ്റ്പരി….
പകൽ വരുന്നത് സ്റ്പാലെ അെലാസ്റ്ൊ. …ഇസ്റ്പാൾ രാദ്തി 10മണി
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു… ..ഞാൻ അവളുലര അരുത്ത് ലബഡിൽ ഇരുന്നു..
കുറച്ചു മുൻപ് വര വാൊെ ആയിരുന്ന ആ സ്റ്റാള തലന്ന ആസ്റ്ണാ
ഇത് ??….അവൾ മുഖും ഉയർത്തി എലന്ന സ്റ്നാക്കി… .സ്റ്ൊരിച്ചു… സ്റ്പരി
ഉസ്റ്ണ്ടാ ബാബുവിന്….. സ്റ്ഹയ്… ഞാൻ ഇെല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉള്ളിൽ
ലെറിയ സ്റ്പരി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിെുും…. ബാബുവിന് കാസ്റ്ണണ്ട…… മ്മ്
ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ കസ്റ്ണ്ടാളൂ….. ഒരു കുസൃതി െിരിസ്റ്യാലര…..
സതയും പറയാമസ്റ്െലാ നായയുലര കയ്യിൽ മുഴുവൻ സ്റ്തങ്ങ കിട്ടിയ ഒരു
അവസ്ടത അതായിരുന്നു അസ്റ്പാൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ സ്റ്താന്നിയത്…. ……
…ഞാൻ ഒന്ന് ലതാസ്റ്ട്ടാലട്ട ഇ കവിളിൽ. .മ്മ് അവൾ മൂളുക മാദ്തും
ലെയ്തു.. ജീവിതത്തിൽ ആരയും ആയി ഒരു ലപണ്ണിലന ലതാരുന്നു എനിക്ക്
വിശവസിക്കാൻ കഴിയുന്നിെല ഞാൻ രണ്ടു ഡ്ക ലകാണ്ട് ആ സുന്ദരും
ആയ കവിളിൽ തസ്റ്ൊരി… അവലള എന്നിസ്റ്െക്കു അണച്ച്… ..അവളുലര
ശവാസും എന്റ കഴുത്തിൽ ഇക്കിളി ഇട്ടു ലകാണ്ടിരുന്നു അവൾ എന്റ
കണ്ണുകളിസ്റ്െക്കു സ്റ്നാക്കി ഞാൻ ലമെല ആ പളുങ്കു കവിളിൽ ഒന്ന് ഉമ്മ
വച്ച് അവളുലര കണ്ണുകൾ അരഞ്ഞിരുന്നു….. അസ്റ്പാൾ അവൾ എലന്ന
ലകട്ടിപിരിച്ചു… ബാബു…… എന്ന് മദ്ന്തിച്ഛ്……. െൂരുള്ള പതു പതുത്ത
അവളുലര ശരീരും എന്നിൽ അമർന്നു ഞാൻ ലമലെല ആ െുവപു
െുണ്ടുകൾ ഉമ്മ വച്ച് െുണ്ടുകൾ പതുലക്ക കുരിക്കാൻ തുരങ്ങി….. എന്റ
ഉറങ്ങി കിരന്നിരുന്ന സ്റ്മാൻ എണീറ്റ്… അത് ലബര്മൂരയിൽ മുഴച്ചു
നിന്നുും.. .അവൾ ലസരിക്കുും വിഗാരത്തിന്റ ലകാരുമുരിയിൽ
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എത്തിയിരുന്നു… രണ്ടു സ്റ്പരുും ലബഡിൽ നിന്നുും എണീറ്റ് നിന്ന്.. എന്റ
അരുത്ത നീക്കത്തിന് സ്റ്വണ്ടി ലവപി നിൽക്കുകയായിരുന്നു… അതിനിരയിൽ
അവൾ എന്റ സ്റ്മാലന ലബര്മൂരയുര മുകളിൽ കൂരി പതുലക്ക പിരിച്ചു
ആരയമായി ഒരു സ്ടദ്തീ എന്റ സ്റ്മാസ്റ്ന താസ്റ്ൊെിക്കുന്നു…. അവൻ
മുഴുവൻ ശക്തിയുും ദ്പാപിച്ചു വെുതായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു..… ഞാൻ
മാക്ടസി പതുലക്ക മുകളിസ്റ്െക്കു ഉയർത്തി…. ഊറി മാറ്റി എന്റ
കണ്ണുകലള വിശവസിക്കാൻ പറ്റുന്നിെല സുന്ദരും ആയ ദ്ബായിൽ തുളുപി
നിൽക്കുന്ന വെിയ മുെകൾ അവളുലര ഡ്ക രണ്ടുും മുകളിസ്റ്െക്കു
പിരിച്ചു വൃത്തിയായി സ്റ്ഷവ് ലെയ്ത കക്ഷലത്ത ഞാൻ െുണ്ടു ലകാണ്ട്
നുണഞ്ഞു സ്റ്നരിയ ഉപു രസും അവൾ കണ്ണുകൾ അനുഭൂതിയിൽ കൂപി
അരഞ്ഞു… അതിനിരയിൽ അവളുലര ഡ്ക എന്റ കുട്ടലന സവരനും
പിരിച്ചു കുെുക്കിലകാണ്ടിരുന്നു ഒരു സ്റ്ഷാക്ട അരിച്ച ദ്പരീതി
ആയിരുന്നു…. Apol…ഞാൻ ദ്ബാ ലമലെല ഊറി മാറ്റി ലവളുത്തു െുകന്ന ആ
ലകാഴുത്ത മുെകൾ…. ഉമ്മ ലകാണ്ട് മൂരി….. അഴകുള്ള മുെക്കണ്ണുകൾ
നുകർന്നു…. അവൾ എന്റ സ്റ്മാലന സ്റ്വഗത്തിൽ കുെുക്കാൻ തുരങ്ങി…..
എന്റ െുണ്ടുകൾ കു ദ്ഭാന്തു പിരിച്ച സ്റ്പാലെ അവ എെലാ യിരത്തുും
ഇഴഞ്ഞു നരന്നു മസ്റ്നാഹരും ആയ വയർ പുക്കിൾ കുഴി.. ..പിന്നയുും
താസ്റ്ഴാട്ട്…….അവളുലര സ്ടസ്റ്കർ് ഞാൻ ലമലെല അഴിച്ചു അരിയിൽ
മസ്റ്നാഹരും ആയ ഡ്നസ്ട ലവള്ള കളർ പാന്റി….. നിെത്തു മുട്ട് കുത്തി
ഇരുന്നു സ്റ്യാനി ഭാഗത്തു അമർത്തി ഒന്ന് ഉമ്മ വച്ചു… അവൾ…. സുഖും
ലകാണ്ട് എലന്താലക്കസ്റ്യാ പറയുന്നു… ഞാൻ രണ്ടു ഡ്ക ലകാണ്ട്
ആ പാന്റിയ ലമലെല താസ്റ്ഴക്കു അഴിച്ചു എരുത്തു ഇസ്റ്പാൾ അവൾ
പരിപൂർണ്ണ നഗ്ന ആയി… ഇദ്തയുും സൗന്ദരയും ഉള്ള സ്ടദ്തീകൾ ഉസ്റ്ണ്ടാ
????ഇത് സവപ്നും ആസ്റ്ണാ യാഥാർഥയും ano???…. അവലള ഒന്നുകൂരി
ഇറുക്കി ലകട്ടിപിരിച്ചു….. ഒരു കൽ കട്ടിെിൽ ലബഡിൽ കയറ്റി വച്ചു…
ഞാൻ നിെത്തു മുട്ട് കുത്തി നിന്ന്… ഈ 23വയസിൽ ഇന്ന് ഇതാ
ആരയമായി ഒരു സ്ടദ്തീ യുലര സ്റ്യാനി കൺമുപിൽ…. നെല വൃത്തിയായി
സ്റ്ഷവ് ലെയ്തത് ലകാണ്ട്… ലകാച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുലര കവിൾ സ്റ്പാലെ
മിനുസും നരുവിൽ ലെറിയ ഒരു വര സ്റ്പാലെ സ്റ്യാനി ച്ചാൽ….ലെറിയ
മസ്റ്നാഹരും ആയ കൃസരി…. ഞാൻ അതിൽ ഒന്ന് ഉമ്മ വച്ചു അതിന്റ
ദ്പതികരണും അവൾ എന്റ തെമുരിയിൽ… ഇറുക്കി പിരിച്ചു വെിച്ചു…
..പിലന്ന പതുലക്ക നാവിന്റ അറ്റും ലകാണ്ട് സ്റ്യാനി ൊെിൽ ലമലെല
നക്കി….. അവൾ സവർഗത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു അവളുലര മുഖും പിന്നയുും
െുകന്ന തുരുത്തു.. …വിരൽ കൾ ലകാണ്ട് സ്റ്യാനി രളങ്ങൾ രണ്ടു
വശസ്റ്ത്തക്കുും ലമലെല അഗതി…. കൃസരി നക്കി നുണഞ്ഞു….. അസ്റ്പാസ്റ്ളക്കുും
ഒരു ലകാഴുത്ത ദ്രാവകും അവിലര ആലക olikan തുരങ്ങിയിരുന്നു സ്റ്നരിയ
മൂദ്തവുും… ഒരു പുളിപുും കെർന്ന രസും…… എദ്ത സ്റ്നരും ഞാൻ
നക്കിലക്കാണ്ടിരുന്നു എന്ന് അറിയിെല … .. നക്കെിന്റ അവസാന നിമിഷും

http://www.newkambikathakal.com

10

അവൾ അഗകൂരി വിറച്ചു….. കാെുകൾ ഇറുക്കി എന്ലറ മുഗും ബെും
ആയി.. കൂരുതൽ ശക്തിയായി സ്റ്യാനിയിൽ അമർത്തി….. രതി മൂർച്ചയിൽ
എന്റ മുഖും അവളുലര.. ലകാഴുത്ത മരന ജെത്താൽ… കുതിർന്നു………
നക്കൽ നിർത്തിയിട്ടുും അവൾ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു…. മുട്ട് കാെിൽ
നിൽക്കുന്ന എന്റ മുഖസ്റ്ത്തക്ക്…കെങ്ങിയ കണ്ണുകസ്റ്ളാലര.. വശയമായ ഒരു
െിരിസ്റ്യാലര…… അവൾ എലന്ന ലകട്ടിപിരിച്ചു…….. അവൾ മനസ്സിൽ
ഉറപിച്ച സ്റ്പാലെ ഇനി അവളുലര ഊഴും…… …. …..

തുടരുും..
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