ഓഫീസിലെ കളി
കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഞാന് കടുത്ത റടന്ഷനില് ആയിരുന്നു. ഈ
റടന്ഷന് തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം നാളുകള് ആയിട്ടില്ല. ഏതാണ്ട് രണ്ടു
മാസങ്ങള്ക് മുന്പുണ്ടായ ഒരു റെെിയ സംഭവമാണ് എന്റെ
മനസിന്റെ ആധിക് കാരണം.
ആറൊ ഏറ ാ മാസങ്ങള്ക് മുന്പാണ് റദവി ഞങ്ങളുറട കമ്പനിയില്
റ ാല്ിക് കയെിയത്. കാണാന് അതിസുന്ദരിയായ റദവിറയാട്
ആര്കകും റതാന്നുന്നത് റപാറല് എനികും താല്പരയം റതാന്നി. അവറള
ഞാന് വര്കണികാന് റമനറകടുന്നില്ല. കാരണം റസൌന്ദരയത്തില്
എറെങ്കില്ും കാരയം അവള്ക് റമല് റപാകും എന്ന് എനിക്
റതാന്നിയിട്ടില്ല. അത്തയ്ക്ക് തികഞ്ഞ റപണായിരുന്നു അവള്; ത്പായം 21.
ഒരു വര്കഷം മുന്പായിരുന്നു അവളുറട വിവാഹം. വിവാഹറേഷം
ഭര്കത്താവിന്റെ കൂറട എത്തിയ അവളും ഭര്കത്താവും കൂടിയാണ്
ആദയദിനം ഇന്െര്കവയൂവിനു വന്നത്. ബി റകാം പാസായി ഉടന് തറന്ന
വിവാഹം ക ിഞ്ഞ റദവി ഒരു നാട്ടിന്പുെത്തുകാരി നാണംകുണുങ്ങി
റപണായിരുന്നു. തന്റെ വ ിറഞ്ഞാ ുകുന്ന റസൌന്ദരയത്തില് അല്പം
റപാല്ും അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്ത റപണ്. പഠനം ക ിഞ്ഞു എന്നല്ലാറത
അവള്ക് യാറതാരു റ ാല്ി പരിെയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കമ്പയൂട്ടര്ക
എന്ന സാധനം അവള് കണ്ടിട്ട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പറെ റപണിന്റെ റസൌന്ദരയം എന്റെ റബാസിന് നന്നായി റബാധിച്ചു.
എങ്കില്ും എന്റെയും കൂടി അനുമതിറയാറട ആണ് അയാള് അവറള
നിയമിച്ചത്. റവണ്ട പരിേീല്നം നല്കാന് എനിക് അയാള്
നിര്കറേേവും നല്കി. റദവിറയാട് എനിക് മററാരു തരത്തില്ുള്ള െിെ
ഉണ്ടായറതയില്ല. കാരണം അവളുറട നിഷ്കളങ്കത തറന്ന. റവെും
പാവം റപണ്. ഭര്കത്താവും അവളും തമ്മില് ോരീരികമായി
യാറതാരു റെര്കച്ചയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവന് വല്ിയ ഒരു
കമ്പനിയില് മാറന രാണ്; വന് േമ്പളത്തിനാണ് റ ാല്ി റെയ്യുന്നത്.
പറെ കാണാന് ഒരു െെവുമില്ല. കെുത്ത് റമല്ിഞ്ഞ് ഉയരം കൂടിയ
ഒരു ബുദ്ധി ീവി ല്െണമുള്ള വളറര റസൌമയനായ ഒരു
റെെുപ്പകാരന്. തനി തണുപ്പന്. റദവി സവര്കണ നിെമുള്ള റവളുത്ത്
തുടുത്ത റപണായിരുന്നു എങ്കില്, അവളുറട ഭര്കത്താവ് അവള്ക് കണ്
കിട്ടാതിരികാന് ഒപ്പമുള്ള ഒരു റകാല്ം ആറണറന്ന ആര്കകും
റതാന്നുമായിരുന്നുള്ളൂ.
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വളറര അയഞ്ഞ േരീരം റമാത്തം മെയ്ക്കുന്ന െുരിദാെുകള് ആണ്
അവള് ഓഫീസില് ധരിച്ചു വന്നിരുന്നത്. അവളുറട റ ാല്ിയില്
അധികവും ഞാനുമായി ബന്ധറപ്പട്ടു കിടന്നിരുന്നതിനാല് റവഗത്തില്
എറന്നാട് അവള് അടുത്തു. വീട്ടിറല്യും നാട്ടിറല്യും വിറേഷങ്ങള്
ഒറക ഞാനുമായി പങ്കുവയ്ക്കും. പണകാരനായ ഭര്കത്താവിറന
അവളുറട അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടത്പകാരം ആണറത്ത അവള് റകട്ടിയത്.
അവളുറട താല്പരയത്തിന് വീട്ടില് പരിഗണന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അവള്ക് അങ്ങറന വല്ിയ സവപ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ത്ഗാമത്തില് നിന്നും റനറര മഹാനഗരത്തിറല്ക് വന്ന അവള് ആറക
പുതിറയാരു റല്ാകത്ത് വന്നു പിെന്നു വീണ കുട്ടിറയറപ്പാറല്
ആയിരുന്നു. അവളുറട സാമീപയവും സംസാരവും ഒറക എനിക്
പുതിയ ഒരു ഉത്സാഹം നല്കി. പറെ ആത്മാര്കഥമായി
പെയുകയാണ്, എനിക് അവറളാട് റതറായി യാറതാരു െിെയും
റതാന്നിയിരുന്നില്ല; അന്ന് വറര; എന്റെ മനസില് അവള് ആധി
കയറിയ ആ ദിവസം വറര.
അന്ന് റദവി എത്തിയത് റവഷവിധാനത്തില് വല്ിയ ഒരു മാററത്താറട
ആണ്. അതുവറര അയഞ്ഞ റദഹം റമാത്തം മൂടുന്ന െുരിദാെുകള്
ധരിച്ചിരുന്ന അവള് അന്ന് ഒരു ഇെുകിയ, േരീരവടിവ് കൃതയമായി
ത്പദര്കേിപ്പികുന്ന കടും െുവപ്പ് നിെമുള്ള െുരിദാര്ക ധരിച്ചാണ് വന്നത്.
അവള് രാവിറല് ഓഫീസിറല്ക് ആ റവഷം ധരിച്ച് എത്തിയറപ്പാള്
എന്റെ മനസ്സില് ഒരു അഗ്നിറഗാളം പതിച്ചത് റപാറല് എനിക്
റതാന്നി. അവളുറട േരിയായ അ ക് ഞാന് അറപ്പാ ാണ്
മനസില്ാകിയത്. എന്റെ മനസിന്റെ പിടച്ചില് മാറാന് ഞാന് റവഗം
ബാത്ത്െൂമില് റപായി നിന്നു. കുറെ റനരം എടുത്ത് എന്റെ മനസിറന
കുറെറയാറക റനറരയാകിയിട്ടു ഞാന് പുെത്തിെങ്ങി അവളുറട
സീറിറല്ക് റനാകുറമ്പാള് കണ്ട കാഴ്െ എന്റെ ആധി പതിന്മടങ്ങ്
വര്കദ്ധിപ്പികുന്നതായിരുന്നു. റദവി കുനിഞ്ഞ് നിന്നുറകാണ്ട് എറൊ
കുത്തികുെികുകയാണ്. ദുപ്പട്ട റതാളില് നിന്നും മാെി െുരിദാെിന്റെ
മുകളിറല് വിടവ് ത്പദര്കേിപ്പിച്ചാണ് അവള് നില്കുന്നത്. ത്ബായുറട
വള്ളികളും റവണയുറട നിെമുള്ള മു ുത്ത മുല്കള് പകുതിയും
പുെത്താണ്. എന്റെ റതാണ്ട വരണ്ടുണങ്ങിറപ്പായി അത് കണ്ടറപ്പാള്.
എന്റെ ഹൃദയം തല്ഥാനം തകര്കത്ത് പുെത്ത് ൊടുറമാ
എന്നുറപാല്ും ഞാന് ഭയന്നു.
“എങ്ങറനയുണ്ട് ഈ റവഷം..” ഞാന് സീറില് എത്തിയറപ്പാള്
നിവര്കന്ന് എറന്ന റനാകി അവള് റൊദിച്ചു.
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റനഞ്ചില് എ ുന്നു നിന്ന അവളുറട മുല്കളുറട േരിയായ മു ുപ്പ്
അന്നാണ് ഞാന് മനസില്ാകുന്നത്. അതുവറര അയഞ്ഞ
റവഷത്തിനുള്ളില് അവളുറട േരീരത്തിന്റെ അ കളവുകള് എനിക്
മനസില്ാകാന് ക ിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇന്ന് പറെ എല്ലാം സ്പഷ്ടമാണ്.
റവളുത്ത് റകാ ുത്ത നനുനനുത്ത റരാമം വളര്കന്ന കകത്തണ്ടകള്
ഏതാണ്ട് മു ുവനും നഗ്നമാണ്. അവളുറട കകകള് മാത്തം മതി ഒരു
നൂെു വാണം വിടാന് എറന്നനിക് റതാന്നി. നന്നായി വിരിഞ്ഞ
വയെും ഒതുങ്ങിയ അരറകട്ടും. അവളുറട െെികള്ക് അത്ത
മു ുപ്പും വിരിവും ഉറണ്ടന്ന് അെിഞ്ഞറപ്പാള് എനിക് േരീരം
തളരുന്നത് റപാറല് റതാന്നി. ഒപ്പം ഇെുകിയ റല്ഗിന്സ് അവളുറട
തുടകളുറട വടിവും വണവും കൃതയമായിത്തറന്ന ത്പദര്കേിപ്പിച്ചു.
ഞാന് അവറള ആപാദെൂഡം ഒന്ന് റനാകി. കെങ്ങള്
വിയര്കത്തിട്ടുണ്ട്.
“റകാള്ളാം..ആരുറട റസല്െനാ…” ഞാന് എന്റെ പരറവേം റതല്ലു
നിയത്െിച്ചുറകാണ്ട് റൊദിച്ചു.
“എന്റെ തറന്ന…പറെ റെട്ടന് പറെവാ…ഇത് റകാള്ളില്ല എന്ന്..” അവള്
കുട്ടികറളറപ്പാറല് െുണ്ട് പിളുത്തി എറന്ന റനാകി. എനിക് ആ
തുടുത്ത മുഖം കണ്ടിട്ട് സഹികാന് പറുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
“ഏയ്ക്..പുള്ളി െുമ്മാ പെഞ്ഞതാകും…”
“റെട്ടന് പ യ മട്ടില്ുള്ള ത്ഡസ്സ് ഒറക ഇടാനാ ഇഷ്ടം..പ ഞ്ചനാ
പുള്ളി..” റദവി െിരിച്ചു. റപണ് നഗരത്തിന്റെ സവാധീനത്തില്ായി
എറന്നനിക് മനസില്ായി. വന്ന സമയറത്തകാള് അവളുറട
സൌന്ദരയവും േരീരപുഷ്ടിയും കൂടിയിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു.
അന്ന് മുതല് അവള് പ യ റവഷങ്ങള് പാറട ഉറപെിച്ചു. ഒരു
ദിവസം എന്റെ മനസമാധാനം പാറട തകര്കത്തുറകാണ്ട് അവള്
ീന്സും ടീഷര്കട്ടും ധരിറച്ചത്തി. എനിക് ത്ഭാെ് പിടിറച്ചകുറമാ എന്ന്
ഞാന് ഭയന്നു. എറൊരു വണമുള്ള തുടകള്! നല്ല ഉരുണ്ട, വിടര്കന്ന
െെികള്. അതിന്റെ താളാത്മകമായ കയെിയിെകം അന്നാണ് ഞാന്
േരികും കാണുന്നത്.
അറതാറട റദവി എന്റെ ഞരമ്പുകളില് ഒരു റരാഗമായി മാെി.
അവറള ഓര്കത്ത് അനുദിനം ഞാന് നിരവധി തവണ വാണം വിടും.
അവറളാടുള്ള എന്റെ ത്ഭമം അനിയത്െിതമായി കൂടി. എറന്നാട്
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അവള് നല്ല അടുപ്പമാണ് എങ്കില്ും അതിനു ഞാന് ഉറേേികുന്ന
തല്മുറണ്ടാ എറന്നനിക് അെിയില്ലായിരുന്നു. അവളും ഭര്കത്താവും
തമ്മില് റെെിയ ത്പശ്നങ്ങള് ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി എന്നും അവള്
അവനില് തൃപ്തയല്ല എന്നും എനിക് അവളുറട പല്
സംസാരങ്ങളില് നിന്നും മനസില്ാകാനും തുടങ്ങി.
“അറങ്ങര്കക് റ ാല്ി റ ാല്ി എറന്നാരു െിെറയ ഉള്ളു..മിക
ദിവസവും രാത്തി പതിറനാന്നും പത്െണ്ടും ആകും
വരുറമ്പാള്..പണമുണ്ടാകണം എന്ന ആര്കത്തിയാണ്..എെിനാ ഇങ്ങറന
ീവികുന്നത്..” ഒരികല് എറന്നാട് അവള് പെഞ്ഞു.
“ഓറരാ കമ്പനികളിറല് ഥിതി അങ്ങറന ഒറകയാണ്…” ഞാന് അവറന
പിെുണച്ചു പെഞ്ഞു.
“പിറന്ന..റവറെ ആരും റ ാല്ി റെയ്യുന്നില്ല..അവരുറട കമ്പനിക്
മാത്തറമ ഉള്ളു റ ാല്ി..” ഞാന് പെഞ്ഞത് ഇഷ്ടമാകാറത വിടര്കന്ന
െെികള് റതന്നിച്ച് അവള് സീറിറല്ക് റപായി. ഞാന്
ത്ഭാെറനറപ്പാറല് അവളുറട വടിറവാത്ത റദഹറത്തക് റനാകി
റനടുവീര്കപ്പിട്ടു. റദവിറയ പണിയാന് കിട്ടിയില്ല എങ്കില് ഞാന് വല്ല
ത്ഭാൊേുപത്തിയില്ും അഡ്മിറ് ആകും എന്ന് വറര എനിക് റതാന്നി.
അത്തയ്ക്ക് ഞാന് അവള്ക് അഡിക്റ് ആയിക ിഞ്ഞിരുന്നു.
അങ്ങറന അറന്നാരു വാരാെയറമത്തി.
ഞാന് അല്പം താമസിച്ചാണ് ഓഫീസില് എത്തിയത്. വണ്ടി പാര്കക്
റെയ്ക്തിട്ട് റെല്ലുറമ്പാള് റദവി കാെില് നിന്നും ഇെങ്ങുന്നു. ഭര്കത്താവ്
റകാണ്ടുവിടാന് വന്നതാണ്. അവറള കണ്ടറപ്പാള് തറന്ന എന്റെ
ഹൃദയതാളം റതറി. വയല്റ് നിെമുള്ള കടറ് ത്പിന്് െുരിദാര്ക
ആയിരുന്നു റവഷം. റവണകകകള് ഏറെകുറെ മു ുവന് നഗ്നം.
റൊര തുടറച്ചടുകാവുന്ന െുണ്ടുകള്. റനഞ്ചില് രണ്ടു മു ുത്ത
കരികിന് കുടങ്ങള് റപാറല് നിെഞ്ഞു റതെിച്ചു നില്കുന്ന മുല്കള്.
റദവി അല്സമായി നിതംബങ്ങള് തമ്മില്ുരസി ഓഫീസിറല്കുള്ള
പടികള് കയെി. എന്റെ കുണ അവറള കണ്ട നിമിഷം തറന്ന
പൂര്കണമായി മു ുത്തു ക ിഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഭാഗത്തുള്ള സകല്
ആണുങ്ങളും അവറള റനാകി കണുകള് റകാണ്ട് റകാത്തിവല്ികുന്നത്
ഞാന് കണ്ടു. എറന്ന അവള് കണ്ടിരുന്നില്ല. ഞാന് അവള്ക്
പിന്നാറല് ഓഫീസിറല്ത്തി.

http://www.newkambikathakal.com

4

റദവി സീറിറല്ത്തി ബാഗ് വച്ച റേഷം കകകള് റപാകി മുടി
അഡ് സ്റ്റ് റെയ്യുകയാണ് ഞാന് റെന്നറപ്പാള്. കെങ്ങള് വിയര്കത്ത്
കുതിര്കന്നിട്ടുണ്ട്. റെെിയ സ്ലീവിന്റെ ഉള്ളില് നിന്നും റരാമങ്ങള്
പുെറത്തക് തല് നീട്ടുന്നത് കണ്ടറപ്പാള് എന്റെ റതാണ്ട വരണ്ടു. എെ്
റസൌന്ദരയമാണ് ഇവള്ക്! അവന്റെ മുടിഞ്ഞ ഭാഗയം. അവളുറട
ഭര്കത്താവിറന ഞാന് മനസ്സില് ത്പാകി.
“എൊ താമസിച്ചത്..” അവള് പുഞ്ചിരിറയാറട റൊദിച്ചു.
“ത്ടാഫിക്…”
ആെു മാസങ്ങള്ക് മുന്പ് നിഷ്കളങ്കയായി തന്റെ മുന്പില്
നിന്നിരുന്ന റദവി ഒരു മാദകത്തിടമ്പായി മാെിയത് ആര്കത്തിറയാറട
ഞാന് റനാകി. എെ് നിെമാണ് ഈ റപണിന്! എെ്
സുഖമായിരികും അവളുറട തുടുത്ത പൂ് കാണാന്! എന്റെ കുട്ടന്
മൂത്ത് മു ുത്ത് നില്കുകയായിരുന്നു.
“ഇന്ന് ആരുമില്ലറല്ലാ..നമ്മള് മൂന്നുറപറര ഉള്ളു അറല്ല..” അവള്
െുറും റനാകിയിട്ട് റൊദിച്ചു.
“ഉം..ഇന്ന് റബാസും വരില്ല..ഇന്നറല് പെഞ്ഞറല്ലാ..” ഞാന് സീറില്
ഇരുന്നുറകാണ്ട് പെഞ്ഞു.
റദവി െുണ്ട് മല്ര്കത്തി എന്റെ കണിറല്ക് റനാകി. വല്ലാത്ത ഒരു
റനാട്ടം.
“അവറനാടും റപാകാന് പെ..നമ്മള് രണ്ടാളും മതി ഇവിറട..” അവള്
േബ്ദം താഴ്ത്തി പെഞ്ഞു. അത് റകട്ടറപ്പാള് എന്റെ സിരകളില് തീ
പടരുന്നത് ഞാനെിഞ്ഞു.
“എന്നിറട്ടെിനാ..” ഞാന് െുമ്മാ റൊദിച്ചു.
“കുെത്തിന്..റവറണല് അവറന പെഞ്ഞുവിട്..ഹും…” അവള്
െിണുങ്ങി മുഖം വീര്കപ്പിച്ചുറകാണ്ട് പെഞ്ഞു.
“റഹാ..റപണിന്റെ റദഷയം കണ്ടിറല്ല…മൂകിന് തുമ്പത്താ റകാപം..”
അവളുറട തിളയ്ക്കുന്ന റസൌന്ദരയം ആര്കത്തിറയാറട റനാകി
വി ുങ്ങിറകാണ്ട് ഞാന് പെഞ്ഞു. റദവി ഒന്നും മിണ്ടാറത റൊരച്ചുണ്ട്
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പുെറത്തക് റല്േം തള്ളി കമ്പയൂട്ടെില് റനാകി ഇരുന്നു. അവളുറട ആ
ഇരുപ്പ് എറന്ന വിെളി പിടിപ്പിച്ചു.
“ഉച്ച ക ിഞ്ഞ് അവനവധി നല്കാം..” ഞാന് പെഞ്ഞു. റദവി
മിണ്ടിയില്ല.
ഉച്ചവറര കാരയങ്ങള് പതിവുറപാറല് റപായി. ഉച്ചയ്ക്ക് ല്ഞ്ചിന്
റേഷം ഓഫീസ് റബായ്ക്ക് ഞാന് അവധി നല്കി. ഞങ്ങളും ഉടറന
റപാകും എന്നവറനാട് കള്ളം പെഞ്ഞു. അവന് റപായ റേഷം
റദവിയും ഞാനും മാത്തമായി. എന്റെ മനസ് അമിതമായി തുടികാന്
തുടങ്ങി. ആദയമായാണ് അവളും ഞാനും ഓഫീസില് തനിച്ചാകുന്നത്.
ഏതാണ്ട് നാല് മണികൂര്ക ഉണ്ട് ഓഫീസ് അടയ്ക്കാന്. അതിനു മുന്പ്
എറെങ്കില്ും നടകുറമാ എന്ന് ഞാന് പിടയ്ക്കുന്ന മനറസാറട
െിെിച്ചു. അവറന പെഞ്ഞുവിടാന് അവളാണ് പെഞ്ഞത്. പറെ
അത് റവെുറത പെഞ്ഞതാറണാ അറതാ ഞാന് കരുതുന്നത് റപാറല്
വല്ലതും അവളുറട മനസ്സില് ഉറണ്ടാ എന്നും ഞാന് ആറല്ാെിച്ചു.
റദവി ഒന്നും മിണ്ടാറത തല് കുമ്പിട്ട് അവളുറട സീറില്
കിടകുകയായിരുന്നു.
“എറന്ന എക്സല് ഒന്ന് പഠിപ്പികാറമാ..” അല്പം ക ിഞ്ഞു തല്
ഉയര്കത്തി അവള് റൊദിച്ചു. കുറെ നാളായി അവള്
റൊദികുന്നതാണ്. പറെ ഇതുറപാറല് ഒരു അവസരത്തിനായി
ഞാനത് മാറി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
“ഇവിറടാ അറതാ അവിറടാ..” ഞാന് റൊദിച്ചു.
“എവിടായാല്ും മതി..” അവള് കകകള് റപാകി കെങ്ങള് എറന്ന
കാണിച്ചുറകാണ്ട് പെഞ്ഞു. റരാമം കുറെകൂടി പുെറത്തക്
ൊടിയിരുന്നു.
“എന്നാല് അതില് പഠിപ്പികാം..” ഞാന് പെഞ്ഞു. പിറന്ന എ ുറന്നറ്
റെന്ന് അവളുറട സീറിന്റെ അരികിറല്ത്തി. അവളുറട സമീപം
കഷ്ടിച്ച് ഒരാള്ക് നില്കാനുള്ള ഥല്റമ ഉള്ളു.
“ഓപ്പണ് റെയ്യ്…” അവളുറട കറസരയില് പിടിച്ചുറകാണ്ട് ഞാന്
പെഞ്ഞു. റദവി എക്സല് തുെന്നിട്ട് മുകളില് എന്റെ കണിറല്ക്
റനാകി.
“എറൊറകയാ പഠികണ്ടത്..”
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“എല്ലാം..” അവള് റമൌസില് െുമ്മാ വിരല് അമര്കത്തിറകാണ്ടു
പെഞ്ഞു.
“ഒറക..കണകു കൂട്ടാന് പഠികാം ആദയം..കുറെ അകങ്ങള് കടപ്
റെയ്യ്..”
ഞാന് പെഞ്ഞു. റദവി തുടുത്ത കകവിരല്ുകള് റകാണ്ട് കുറെ
നമ്പരുകള് കടപ് റെയ്ക്തു. ഞാന് അവറള കൂട്ടാനും ഗുണികാനും
ഹരികാനും ഒറക പഠിപ്പിച്ചു. കുറെ റഫാര്കമുല്കളും
പെഞ്ഞുറകാടുത്തു. ഇടയ്ക്ക് അവളുറട ദുപ്പട്ട റതാളില് നിന്നും
മടിയിറല്ക് റതന്നിവീണു. അവള് അറതടുകാന് റമനറകടാറത
കടപിംഗ് തുടര്കന്നു. ഞാന് റനാകി. മുല്കളുറട വിള്ളല് സ്പഷ്ടമാണ്.
എന്റെ കുട്ടന് പാന്െിന്റെ ഉള്ളില് ഒല്ിച്ചു. റനഞ്ചില് തള്ളി
നില്കുന്ന അവളുറട റതെിച്ച മുല്കളുറട മു ുപ്പ് അടുത്തു
നിന്നുകാണാന് ഞാന് ഒരു റപന താറ ക് ഇട്ടിട്ട് അറതടുകാന്
കുനിഞ്ഞു. അവളുറട വല്തുവേത്ത് േരീരത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടി
കുനിഞ്ഞ ഞാന് കെത്തിനു താറ റയത്തിയറപ്പാള് റനാകി.
അവളുറട വിയര്കപ്പിന്റെ മദഗന്ധം എന്റെ മൂകില് തുളഞ്ഞുകയെി.
ഒപ്പം ആ മുല്കളുറട മു ുപ്പും കകകളുറട മാദകതവവും തുടകളുറട
വണവും അടുത്തുനിന്നു ഞാന് കണ്ടു. പണിറപ്പട്ടു സവയം നിയത്െിച്ചു
ഞാന് നിവര്കന്നു.
“ആഹ്ഹഹ്ഹ….” കുറെ റനരം റെയ്ക്ത് പരിേീല്ിച്ച റേഷം അവള്
കകകള് നിവര്കത്തി പിന്നിറല്ക് വളഞ്ഞു. അവളുറട കക എന്റെ
റദഹത്ത് മുട്ടിയുരുമ്മി. ഞാന് മാെിയില്ല.
“എൊ മതിയാറയാ..” ഞാന് റൊദിച്ചു.
“ഇന്നിത്ത മതി..ഇനി എറെങ്കില്ും കടം പാസ് ഐറം കാണികാറമാ
റനറില്..” അവള് എന്റെ കണിറല്ക് റനാകി റൊദിച്ചു. റനറില്ും
അവള്ക് പരിെയം നറന്ന കുെവായിരുന്നു.
“കടം പാസ് എന്ന് പെഞ്ഞാല്?” ഞാന് െങ്കിടിറപ്പാറട റൊദിച്ചു.
“ഉം…”.. അല്പസമയറത്ത ആറല്ാെനയ്ക്ക് റേഷം അവള് തുടര്കന്നു
“എറെങ്കില്ും നല്ല ത്തില്ലിംഗ് ആയുള്ള വല്ലതും..” അവള് അല്സമായി
പിന്നിറല്ക് ൊരി. എന്റെ മനസു വല്ലാറത പിടയ്ക്കാന് തുടങ്ങി.
“സിനിമ മതിറയാ..” ഞാന് റൊദിച്ചു.
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“ഏയ്ക്..റവറെറെങ്കില്ും…” അവള് വീണ്ടും എറന്ന റനാകി.
“റവറെൊ…കഥകള് ഉണ്ട്..മയൂസിക് ഉണ്ട്..വീഡിറയാകള് ഉണ്ട്…”
“നല്ല വീഡിറയാകള് മതി..പറെ ത്തില്ലിംഗ് ആകണം” റദവി െുണ്ട്
മല്ര്കത്തി. അടുത്തു നിന്നുറകാണ്ട് ആ െുണ്ടിന്റെ നിെം കണ്ടറപ്പാള്
എന്റെ ഷഡ്ഡി നന്നായി നനഞ്ഞു. അവളുറട ദുപ്പട്ട വീണ്ടും റതന്നി
മടിയില് വീണു.
“ഈ കുെം..ഇവിടിരിക്..” അവള് അത് ഊരി മടകി മാറി വച്ചു.
“റപറണ ആറരല്ും റകെി വന്നാല്….” ഞാന് അവളുറട മുല്കളുറട
മു ുപ്പിറല്ക് ആര്കത്തിറയാറട റനാകി പെഞ്ഞു.
“നിങ്ങളാ കതക് അങ്ങ് റല്ാക് റെയ്യ്..ഇന്നിനി ആരും ഇറങ്ങാട്ട്
വരണ്ട..” അവള് പെഞ്ഞു. എന്റെ മനസ്സില് പല് റബാംബുകള്
ഒരുമിച്ചു റപാട്ടി. ഞാന് റവഗം റെന്നു റഡാര്ക അകത്ത് നിന്നും
അടച്ചിട്ടു തിരിറകറയത്തി. റദവി സീറില് നിന്നും എ ുറന്നറ് നിന്ന് മുടി
റകട്ടുകയായിരുന്നു. ആ നില്പ്പ് കി വന്മാറരറപ്പാല്ും കമ്പി
ആകുമായിരുന്നു. ഞാന് അവളുറട ത്പതികരണം അെിയാന് എന്റെ
സീറിറല്ക് നടന്നു.
“അറങ്ങാട്ട് എെിനാ റപാകുന്നത്..ഇങ്ങുവാ..” അവള് എറന്ന വിളിച്ചു.
ഞാന് എന്റെ വിത്ഭമം മെച്ചുറകാണ്ട് റെന്നു.
“ഇരിക്..എന്നിട്ട് വീഡിറയാ കാണിക്..” അവള് എനികിരികാന്
അല്പം മാെി നിന്നുറകാണ്ട് പെഞ്ഞു. ഞാന് അവളുറട കറസരയില്
ഇരുന്നു. അവളുറട െെികളുറട െൂട് അതിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ
റതാട്ടരുകില് നിന്നിരുന്ന അവളുറട േരീരത്തിന്റെ മദഗന്ധം എന്റെ
മൂകില്ടിച്ചു കയെി.
“എെ് വീഡിറയാ ആണ് കാറണണ്ടത്..” മിടികുന്ന മനറസാറട ഞാന്
റൊദിച്ചു.
“ഞാന് പെഞ്ഞിറല്ല..കാണാന് രസമുള്ള വല്ലതും..” അവള് തുട എന്റെ
റമല് ഉരുമ്മിറകാണ്ട് പെഞ്ഞു. ഞാന് സവപ്നം കാണുകയാറണാ എന്ന്
േങ്കികുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാന് കുറെ റകാമഡി വീഡിറയാകള് ഇട്ടു.
അവള് അത്ത താല്പരയം ഇല്ലാത്ത മട്ടില് അതിറല്ക് റനാകി.
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“ഓ..ഇത് രസമില്ല..” തുട എന്റെ റമല് വീണ്ടും അമര്കത്തി അവള്
പെഞ്ഞു. ഞാന് യൂടയൂബില് കുറെ വീഡിറയാകളുറട ല്ിങ്ക് അവറള
കാണിച്ചു.
“ഇന്നാ..നിനക് ഇഷ്ടമുള്ളതില് ക്ലിക് റെയ്യ്..” കറസരയിറല്ക്
ൊരിറകാണ്ട് ഞാന് പെഞ്ഞു.
“റമൌസ് വച്ച് ക്ലിക് റെയ്ക്താല് മതിറയാ..”
അവള് റൊദിച്ചു. ഞാന് മൂളി. എന്റെ ഇടതു വേത്ത് നിന്നിരുന്ന
അവള് കക എന്റെ മുന്പില്ൂറട നീട്ടി വല്തുവേത്തിരുന്ന റമൌസില്
പിടിച്ചു. അവളുറട വിയര്കത്ത കെം റനറര എന്റെ മുഖത്തിന്
മുന്പില് ആയിരുന്നു. അവളുറട കകകളുറട റകാ ുപ്പും കെത്തില്
നിന്നും തല് നീട്ടിയിരുന്ന റരാമവും അടുത്തിരുന്ന് ഞാന് കണ്ടു. ഒപ്പം
അവളുറട വിയര്കപ്പിന്റെ മാദകഗന്ധം ആര്കത്തിറയാറട ഞാന്
വല്ിച്ചുകയറി. എറന്ന നന്നായി മുട്ടിയുരുമ്മിത്തറന്ന അവള് നിന്നു.
എന്റെ ഷഡ്ഡി നനഞ്ഞു കുതിരുകയായിരുന്നു.
അവള് മാെിമാെി ഓറരാറരാ വീഡിറയാ ക്ലിക് റെയ്ക്തു. ഇടയ്ക്ക്
അവളുറട കക എന്റെ മുഖത്ത് ഉരുമ്മി. പിറന്ന അത് പല്തവണ
ആവര്കത്തിച്ചു. ഞാന് ഏതാണ്ട് അര്കദ്ധമയകത്തില് എന്നറപാറല്
ഇരുന്നു. റദവിയുറട പനങ്കുല് റപാറല്യുള്ള മുടി അവള് എന്റെ
റദഹറത്തക് ഇട്ടു.
“ഓ..ഇറതല്ലാം റബാൊ..റവറെ നല്ലറതാന്നും ഇറല്ല..” അവള്
നിവര്കന്നുറകാണ്ട് റൊദിച്ചു.
“ഇനി ഏതാ..റപണുങ്ങള് തുണി മാെുന്ന വീഡിറയാ കാണറണാ..”
ഞാന് ഒന്നും ആറല്ാെികാറത റൊദിച്ചു. റദവി മിണ്ടിയില്ല. ഞാന്
തല്റപാകി അവറള റനാകി. അവള് എറന്ന ൊരി
നില്കുകയായിരുന്നു.
“റവണ്ട..ഞാന് തറന്ന റനാകാം..അറങ്ങാട്ട് മാെി ഇരിക്..”
എന്റെ കറസര വല്റത്താട്ടു തള്ളി ഉരുട്ടിറകാണ്ട് അവള് പെഞ്ഞു.
എന്നിട്ട് റമേറയാട് റെര്കന്ന് എന്റെ മുന്പില് അവള് നിന്നു.
അവളുറട െെികള് എന്റെ മുഖത്തിന് റനറര ആയിരുന്നു. അതിന്റെ
വിരിവും വടിവും അടുത്തുനിന്നു ത്ഭമറത്താറട ഞാന് റനാകി. റദവി
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കീറബാഡില് എറൊറകറയാ കടപ് റെയ്ക്തു. എനിക് റമാണിട്ടര്ക
കാണാന് പറുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
“റദ..ഇത് കറണ്ടാ..” അവള് എറന്ന റനാകാറത പെഞ്ഞു. ഞാന്
മുന്റപാട്ടു കറസര നീകി. എന്റെ ഇടതുറതാള് അവളുറട െെിയില്
മുട്ടി. അവള് പറെ മാെിയില്ല. ഞാന് അവളുറട വല്തുവേത്ത് കൂടി
റമാണിട്ടെില് റനാകി. പ യ ഏറതാ സിനിമയിറല് ത്പണയ സീന്
ആണ്. നായികയും നായകനും നദിയില് കുളിച്ചുറകാണ്ട് പാടുന്നു.
നായിക അര്കദ്ധനഗ്ന ആണ്.
“ഇഷ്ടമാറയാ..” ഞാന് റൊദിച്ചു. ഞാന് ഇടതുകക അവളുറട
െെികള്ക് പിന്നില്ൂറടയിട്ടു റമേയുറട വകില് പിടിച്ചു. ഇറപ്പാള്
അവള് എന്റെ കരവല്യത്തില്ാണ് നില്കുന്നത്. എന്റെ കകയില്
അവളുറട നിതംബങ്ങള് ഉരുമ്മുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പറെ അവള് അത്
അെിയാത്ത മട്ടില് നിന്നുറകാണ്ട് വീഡിറയാകള് പരതുകയാണ്.
അവളുറട നിേവാസത്തിന്റെ േബ്ദം ഞാന് റകട്ടു.
“ഇത് റകാള്ളാറമാ..” അവള് ഏറതാ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുറട ക്ലിപ്പ്
എറന്ന കാണിച്ചു. നായകനും നായികയും കാട്ടില്ൂറട സഞ്ചരികുന്നു.
ഇരുവരും തമ്മില് ഇടയ്ക്കിറട പുണരുന്നുമുണ്ട്. ഞാന് അത്
കാണാറനന്നറപാറല് മുന്റപാട്ടു നീങ്ങി. എന്റെ ഇടതുകക അവളുറട
െെികളില് നന്നായി അമര്കന്നു. എന്റെ കാല്ുകള് അവളുറട
കാല്ുകളുറട വല്തുവേത്ത് ആയിരുന്നു. ഞാന് അല്പം പിന്നിറല്ക്
മാെി എന്െ ഇടതു മുട്ട് അവളുറട തുടകളുറട ഇടയിറല്ക് കയറി.
റദവി കാല്ുകള് അകത്തിത്തന്നു. അവളുറട വല്തുകാല് എന്റെ
തുടകളുറട ഇടയില്ാകി ഇടതുകാല് അവളുറട തുടകളുറട ഇടയിറല്ക്
ഞാന് കയറി മുന്റപാട്ടു നീങ്ങി. ഇറപ്പാള് അവളുറട െെികള്
എന്റെ റനഞ്ചില് ൊരിയാണ് അവള് നിന്നിരുന്നത്. ഞാന് മുഖം
അവളുറട അരറകട്ടില് അമര്കത്തി. റദവി അെിഞ്ഞ ഭാവം റപാല്ും
കാണിച്ചില്ല. ഞാന് അവളുറട െെികള് െുറി വച്ചിരുന്ന കകറകാണ്ട്
അവറള റെര്കത്തുപിടിച്ചു. എന്റെ കക അവളുറട തുടയില് അമര്കന്നു.
റദവി റമറല്ല എന്റെ മടിയിറല്ക് ഇരുന്നു. ഞാന് മയങ്ങിറപ്പായി.
ഏറതാ സവപ്നറല്ാകത്താണ് ഞാന് എറന്നനിക് റതാന്നി. ഞാന്
ത്ഭാെമായി റകാതിച്ചിരുന്ന സൌന്ദരയധാമം എന്റെ മടിയില് എറന്നാട്
റെര്കന്ന് ഇരികുകയാണ്. ഞാന് പിന്നില്ൂറട അവളുറട കെത്തില്
മുഖം അമര്കത്തി ആ ഗന്ധം വല്ിച്ചുകയറി.
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“ഹും..ഒന്നും റകാള്ളില്ല.നല്ല വീഡിറയാ കാണിക്..” അവള് എന്റെ
റനഞ്ചിറല്ക് ൊരിയിരുന്നു പെഞ്ഞു. ഞാന് അവറള എറന്നാട്
റെര്കത്തുപിടിച്ചു. വനയമായ കാമാസക്തിയില് ഞാന്
നിപതിച്ചുക ിഞ്ഞിരുന്നു. റദവി റവഗം എ ുറന്നറു. അവള് വല്ലാറത
കിതയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
“കാണിക്…” അവള് എറന്നാട് ൊരി നിന്നു പെഞ്ഞു.
ഞാന് റനറര ഒരു റപാറണാ കസറ് തുെന്നു. എന്നിട്ട് എ ുറന്നറ്
അവറള റനാകി.
“ഇരുന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് കറണ്ടാ.” ഞാന് പെഞ്ഞു. റദവി എറന്ന
മുട്ടിയുരുമ്മി കറസരയില് ഇരുന്നു. പിറന്ന അെം വിട്ടു വീഡിറയാ
ല്ിങ്കുകളില് റനാകി. ഞാന് ടക് റെയ്ക്തിരുന്ന എന്റെ ഷര്കട്ട് ഊരി
പുെത്തിട്ടു.
“ഇറതൊ ഇറതാറക..” കസഡില് നല്കിയിരുന്ന കാറഗെികള്
കാണിച്ച് അവള് റൊദിച്ചു.
“അത് ഓറരാറരാ കടപ്പിന്റെ റപരാണ്..”
“എന്ന് പെഞ്ഞാല്…”
“വായിച്ചു റനാക്..”
“ടീന്…”
“അത് ടീറനജ് ത്പായത്തില്ുള്ളവരുറട കളികള് ആണ്..”
“റശാ..ഇറതൊ പുസ്സി ല്ികിംഗ്..” അവള് െുണ്ട് മല്ര്കത്തി എന്റെ
കണിറല്ക് റനാകി.
“അത് അവിടം നകുന്നതിന്റെ വീഡിറയാകള് ആണ്..” ഞാന് എന്റെ
ല്ിംഗം അവളുറട റതാളില് അമര്കത്തിറകാണ്ടു പെഞ്ഞു.
“എവിടം?” അവള്ക് പുസി എന്ന വാക് അപരിെിതമായിരുന്നു.
“അെിയിറല്ല..മല്യാളത്തില് റയാനി എന്ന് പെയും..”
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“റശാ..അതില് നകുറമാ..” അവളുറട റൊദയത്തില് അത്ഭുതഭാവം
ഉണ്ടായിരുന്നു.
“ഉം..നീ റെയ്ക്തിട്ടിറല്ല….” ഞാന് കുണ അവളുറട റതാളില്
കുത്തിറകാണ്ടു റൊദിച്ചു. റദവി ഇറല്ലന്നുള്ള അര്കഥത്തില് െുണ്ട്
പുെറത്തക് തള്ളി. എനിക് അതിേയം റതാന്നി. ഇത്ത െരക്
റപണിന്റെ സമാനം ആ നാെി തിന്നിറല്ലങ്കില് അവറന എെിനു
റകാള്ളാം?
ഞാന് റനാകിറകാണ്ടിരിറക റദവി ഒരു വീഡിറയായില് ക്ലിക്
റെയ്ക്തു. ത്പായമായ ഒരാള് റെെിയ ഒരു റപണിറന കട്ടില്ില് കിടത്തി
വിവസ്ത്തയാകാന് തുടങ്ങി. റദവി അതിറല്ക് തറന്ന റനാകി
ഇരികുകയാണ്. ഞാന് അവളുറട റതാളില് കക വച്ച് റമറല്ല
അമര്കത്തി. അവള് എന്റെ കുണയില് റതാള് അമര്കത്തി നന്നായി
റെര്കന്നിരുന്നു.
“റശാ ഇത് കറണ്ടാ..കദവറമ…..” അയാള് റപണിന്റെ റയാനി നകുന്നത്
കണ്ടു റദവി വാ റപാളിച്ചു. ഞാന് അവളുറട വായിറല്ക് എന്റെ
വിരല്ിട്ടു. അത് ഒന്ന് ഊമ്പിയ റേഷം അവള് മാറി.
“അവന് നിറന്ന നകിയിട്ടിറല്ല..” ഞാന് കിതച്ചുറകാണ്ട് റൊദിച്ചു.
അവള് വീണ്ടും െുണ്ട് മല്ര്കത്തി.
“യൂസ് റല്സ്സ്..” ഞാന് അവളുറട റൊരച്ചുണ്ടില് വിരല്
അമര്കത്തിറകാണ്ടു പെഞ്ഞു. അവള് എന്റെ കകയില് പിടിച്ചു.
“റശാ ഇത് കറണ്ടാ…..” റദവി റപണ് റെയ്യുന്ന പണി കണ്ടു റഞട്ടറല്ാറട
പെഞ്ഞു. അയാളുറട മു ുത്ത സാധനം അവള് എടുത്ത് ഊമ്പാന്
തുടങ്ങിയിരുന്നു. റദവി സവെം വിരല് ഊമ്പിറകാണ്ട് അതിറല്ക്
റനാകി.
ഞാന് വിരല് റകാണ്ട് അവളുറട െുണ്ടില് െിത്തം വരച്ചു. റദവി
മററാരു വീഡിറയായില് ക്ലിക് റെയ്ക്തു. ഞാന് എന്റെ ല്ിംഗം
അവളുറട റതാളില് നന്നായി അമര്കത്തി. സ്ത്കീനില് ഉെങ്ങികിടകുന്ന
റപണിന്റെ റകാതം നകുന്ന സീനായിരുന്നു.
“റശാ എനിക് വയ്യ…എറൊറകയാ ഇത്..” അവള് വീഡിറയാ നിര്കത്തി
വിന്റഡാ റക്ലാസ് റെയ്ക്തിട്ട് റമേയില് തല് കുമ്പിട്ടു കിടന്നു.
അവളുറട വിോല്മായ പുെം ഞാന് റനാകി. ത്ബായുറട ഹുക്
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വയക്തമായി വസ്ത്തത്തിന്റെ അടിയില് കാണാം. ഞാന് കക
അവളുറട കെത്തില് കടത്തി റമറല്ല തടവി. അവിടം നനഞ്ഞു
കുതിര്കന്നിരുന്നു. ഞാന് കക അവളുറട തുണിയുറട അടിയില്ൂറട
കെത്തില് കടത്തിയിട്ട് ഊരിനകി. ഞാന് രണ്ടു കകകളും അവളുറട
കെങ്ങളില് കടത്തി അവറള റനറരയിരുത്തി. റദവി കണുകള് അടച്ച്
തല് പിന്നിറല്ക് ൊരി. ഞാന് വനയമായ ആസക്തിറയാറട അവളുറട
തുടുത്ത മുഖത്ത് െുംബിച്ചു. പിറന്ന ആ റെഞ്ചുണ്ടുകള് വായില്ാകി
റമറല്ല െപ്പി.
“റദവി..എ ുറന്നല്ക്..നമുക് ആ െൂമില് റപാകാം..” കാമം റകാണ്ട്
കത്തുകയായിരുന്ന ഞാന് പെഞ്ഞു. റബാസ് അയാള്ക് െസ്റ്റ്
എടുകാന് ഒരു മുെി മാറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കട്ടില്ും മറു റസൌകരയങ്ങളും
അവിറട ഉണ്ട്. പറെ റദവി റബാധം റകട്ടതുറപാറല്
ഇരികുകയായിരുന്നു. ഞാന് വീണ്ടും അവളുറട മുഖം കുറെ റനരം
തിന്നു. വളറര മൃദുവായിരുന്നു അവളുറട െുണ്ടുകള്. ഞാന്
നിവര്കന്നിട്ട് അവളുറട കീഴ്െുണ്ട് താറ ക് മല്ര്കത്തി. റദവി
അനങ്ങിയില്ല.
ഞാന് അവളുറട മുഖം പിടിച്ച് മൂത്ത് മു ുത്തു നിന്ന എന്റെ
കുണയില് അമര്കത്തി. അവന് പാന്െിന്റെയും ഷഡ്ഡിയുറടയും ഉള്ളില്
വീര്കപ്പ് മുട്ടി നില്കുകയായിരുന്നു. റദവി അതില് മുഖം
റെര്കത്തിരുന്നു. ഞാന് എന്റെ ഷര്കട്ട് ഊരിമാറി അരയ്ക്ക് മീറത
നഗ്നനായി. പിറന്ന റബല്റ് ഊരികളഞ്ഞ റേഷം പാന്െിന്റെ ബട്ടന്
ഊരി സിപ് താറ കാകിയിട്ട് എന്റെ കുട്ടറന പുെറത്തടുത്തു. നല്ല
ഘനവും നീളവുമുള്ള അവന് നനഞ്ഞ് ഒല്ികുകയായിരുന്നു. ഞാന്
അത് അവളുറട കെത്തിറല്ക് കുത്തികയറി. റദവി അനങ്ങിയില്ല.
ഞാന് അതൂരി അവളുറട െുണ്ടിന് റനറര അടുപ്പിച്ചു. അത് അവളുറട
തുടുത്ത െുണ്ടുകളില് മുട്ടിയതും റദവി ൊടി എ ുറന്നറു.
“വിട്..വിട്..എനിക് റപാണം..” ഹിസ്റ്റീരിയ ബാധിച്ചത് മാതിരി ബാഗ്
എടുത്തുറകാണ്ട് എറന്ന തള്ളിമാറി കതകിനു റനറര ഓടി. ഞാന്
റവഗം എന്റെ കുട്ടറന പാടുറപട്ടു ഉള്ളിറല്ക് കയറിയിട്ടു പിന്നാറല്
റെന്നു. പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന കതകിനു സമീപം കിതച്ചുറകാണ്ട് റദവി നിന്നു.
അവളത് തുെന്നില്ല. പിന്നാറല് റെന്ന ഞാന് അവളുറട റതാളില്
പിടിച്ചു തിരിച്ചു. അവള് എന്റെ കണിറല്ക് വനയമായി റനാകി.
ഞാന് ആ മുഖം പിടിച്ചു റതരുറതറര െുംബിച്ചു. പിറന്ന ആ
െുണ്ടുകള് വായില്ാകി റമറല്ല ഉെുഞ്ചി. ബാഗ് അവളുറട കകയില്
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നിന്നും താറ
വീണു. റദവി ഭിത്തിയിറല്ക് ൊരി നിന്നു. അവളുറട
റദഹത്ത് റദഹം അമര്കത്തി െുണ്ടുകള് ഞാന് െപ്പികുടിച്ചു.
“പ്ലീസ്..മതി..എറന്ന വിട്..” അവള് ദുര്കബല്മായി റകഞ്ചി. ഞാന്
അവളുറട മുന്പില് മുട്ടുകുത്തി. എന്നിട്ട് െുരിദാര്ക റപാകിയിട്ട് ആ
കടറ് റല്ഗിന്സിന്റെ വീര്കത്ത് നിന്ന മുന്ഭാഗത്ത് മുഖം അമര്കത്തി.
അവളുറട നനവ് റല്ഗിന്സിന്റെ അടിയിറല്ക് പടര്കന്നു
തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഞാന് ആര്കത്തിറയാറട അവളുറട റയാനീഗന്ധം
നുകര്കന്നു. റദവി എന്റെ തല്യില് പിടിച്ചു റമറല്ല അമര്കത്തി. ഞാന്
അവിറട റമറല്ല കടിച്ചു.
“ഇല്സ്സ്സ്സ്സ്സ്സ്സ്സ്സ്……..” റദവിയില് നിന്നും സുഖസീല്കാരം ഉയര്കന്നു.
അവള് എന്റെ തല് പിടിച്ചു മാറിയിട്ട് ഓടി. എ ുറന്നറ് പിന്നാറല്
ഞാനും റെന്നു. റബാസിന്റെ കിടപ്പുമുെിയില് കയെി ഭിത്തിയില്
ൊരി നിന്നു റദവി കിതച്ചു. അവള് െുണ്ട് നന്നായി മല്ര്കത്തി എന്റെ
കണിറല്ക് റനാകി. ഞാന് ത്ഭാെറനറപ്പാറല് റെന്നു അവളുറട മല്ര്കന്ന
െുണ്ട് വായില്ാകി െപ്പി. റദവി കകകള് മുകളിറല്ക് റപാകി.
എനിക് കാരയം മനസില്ായി. ഞാന് അവളുറട െുരിദാര്ക റമറല്ക്
റപാകി കകകളില്ൂറട ഊരിമാറി. അരയ്ക്ക് മീറത നഗ്നയായ
റദവിയുറട വടിറവാത്ത റദഹത്തിറല്കു ഞാന് ആര്കത്തിറയാറട
റനാകിറകാണ്ട് ത്ബായുറട ഹുകും ഊരി. അവളുറട തിങ്ങി
നിെഞ്ഞിരുന്ന മുല്കള് സവതത്െമായി പുെറത്തക് ൊടി.
ആറക വിെളി പിടിച്ച അവഥയില്ായിരുന്നു ഞാന്. എവിറട നിന്നു
തുടങ്ങണം എന്നെിയാറത ഞാന് കു ങ്ങി. കാല്വിരല് മുതല് തല്മുടി
വറര റകാതിപ്പികുന്ന റസൌന്ദരയമാണ് അവള്ക്. റദവി കട്ടില്ില്
മല്ര്കന്നു വീണു. അവളുറടറയാപ്പം കിടന്നുറകാണ്ട് മുല്കള് കുറെ
റനരം ഞാന് കുടിച്ചു. പിറന്ന റല്ഗിന്സിന്റെറയാപ്പം പാന്െീസും
വല്ിെൂരികളഞ്ഞു. അവള് നാണറത്താറട കകകള് റകാണ്ട് പൂെു
മെച്ചു. ഞാന് ആ കകകള് ബല്മായി പിടിച്ചുമാറി റനാകി.
റകാ ുത്ത തുടകളുറട ഇടയില് പൂവുറപാറല്യുള്ള അവളുറട റയാനി.
ഒട്ടും റരാമമില്ല. റകാച്ചു കുട്ടികളുറട റയാനി റപാറല് തുടുത്ത
മദനറച്ചപ്പ്. ഞാന് അവളുറട തുടകള് അകത്തി മുഖം
അവിറടയുരുമ്മി. റദവി ഇകിളി സഹികാനാകാറത എന്റെ തല്
പിടിച്ചു തള്ളി. ഞാന് പറെ വിട്ടില്ല. ബല്മായി അതില് ഞാന്
െുംബിച്ചു. റദവി റമറല്ല അല്ിയുന്നത് ഞാനെിഞ്ഞു. എന്റെ നാവ്
അവളുറട വിള്ളല്ില് സഞ്ചരിച്ചു. അസാമാനയ സവാദായിരുന്നു
അവളുറട പൂവിന്. തുടകള് അകത്തിവച്ച് ഞാന് അതിനകം നകി.
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ീവിതത്തില് ആദയമായി നാവിന്റെ സുഖമെിഞ്ഞ റദവി എന്റെ
തല്യില് തറല്ാടിറകാണ്ട് അടങ്ങികിടന്നു.
എത്ത നകിയാല്ും മതിവരാത്ത ആ റെങ്കദളിയില് നിന്നും മുഖം
മാറിയിട്ട് ഞാന് അവറള തിരിറക കിടത്തി. എറന്ന വളറര
റകാതിപ്പിച്ചിരുന്ന വിരിഞ്ഞ ഉരുണ്ട െെികള് റകാതിറയാറട ഞാന്
റനാകി. പിറന്ന കകകള് റകാണ്ട് അവ പിളര്കത്തി ഉള്ളിറല്ക് നാക്
കടത്തി. റദവി െിരിച്ചു പുളഞ്ഞു. ഞാന് അവളുറട റകാതം തിമിര്കത്ത്
നകി. പിറന്ന മുഖം തുടകളില്ൂറട ഉരുമ്മി അവ താറ ക് നകി.
റദവി വീണ്ടും മല്ര്കന്നു കിടന്ന് എന്റെ മുഖം പിടിച്ചു പൂറില്
അമര്കത്തി. അവള്ക് പൂെു തീറി നന്നായി പിടിച്ചിരികുന്നു. ഞാന്
അവറള മതിവരുറവാളം നകി. പിറന്ന എ ുറന്നറ് എന്റെ പാന്െും
അണ്ടര്കറവയെും ഊരിമാറിയിട്ട് കുട്ടറന ഉള്ളിറല്ക് കടത്തി.
“ആഹ്ഹഹ്ഹഹ്ഹഹ്ഹഹ്ഹഹ്ഹ….” എറന്ന ഇെുറക പുണര്കന്നുറകാണ്ട് റദവി
സീല്കാരം പുെറപ്പടുവിച്ചു.
ഞാന് റമറല്ല തള്ളി. നല്ല ഇെുകം ഉണ്ടായിരുന്ന അവളുറട
റയാനിയിറല്ക് എന്റെ കുട്ടന് റതന്നികയെി. റദവി എന്റെ
കണിറല്ക് റനാകി. പിറന്ന എറന്ന റകട്ടിപ്പുണര്കന്നു െുംബിച്ചു. താറ
എന്റെ കുട്ടന് അേവറമധം തുടങ്ങിക ിഞ്ഞിരുന്നു.
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