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എെ േകാേളജ് ജീവിതിെല തെ ഒ കികഥയാണിത്. ജീവിതിൽ ആെക
ഉ സാദം എെ എ് ഇ്  ആയി. അത് ആെരം കാണിാ
അവസരം വീ കിിയി. ഉ േപാൺ വിഡിേയാ ഒെ ക് ഏേനരം
േഹാർണി ആയിാണ് നട്.
അെനയിരിോൾ ആണ് േകാേളജ് ൈലറിയിെല പ കിളവൻ ൈലേറിയൻ
േപായി് നെട കഥാനായിക ലിസി രംഗ േവശം െചുത്. ഒ ആം ചര്, ച
ലം റം ിം െചറിഴം േപാലെ ം.
ലിസിെയ കോൾ തെ അവെട ഭർാവിെന ഓർ് േപായി. അവെ ഒ
േയാഗം. േദാശ ോൾ കിൽ കളി, നി നിർി േഡാഗിേയാട് േഡാഗി, അവൾ
അലോൾ അവൻ അവെള അലേലാട് അലൽ. അെന ഒ് ഷഡി ഇടാ
ൈടം േപാം ലിസി് ആ നാറി െകാാാവി, കളിേയാട് കളി ആയിരിം.
േഹാ!
ലിസി രാവിെല എ എ് അറി് ഞാം രാവിെല ൈലറിയിൽ േനരെ
എി ടി. ഏെതിം െമ് ലിസിെട ിം േനാി അെന
ഇരിം.
ഇട് ം എ് സീൽ അടിാൻ ലിസിെട അ് െകാേപാം. ആ ച
ലെയ അ് നി് േനാി െവം ഇറം. ആ ലകൾ് ഇടയിൽ തല െവ്

ഉറം, ് കടി് ഊി ഊി ടിം സനം കാം. തിര് ആയി
കഴിാൽ റ് ചാടി ബാമിൽ േപായി ഒ വാണം വി് ാിൽ കയം.
േനാി േനാി അവസാനം ഞാൻ ഒ കളി് വെമാാൻ തെ തീമാനി.
കളിാൻ പിയിെിൽ ഒ െഞ് എിം.
രാവിെല തെ െച. ലിസി വിി, അക് ഒ െചറിയ പീസ് ഇരി്.
അവെട ി ലയിേല് േനാി  തിി നി. ഓള് കെ് േതാണ്,
അവൾ െപെ് തെ ചാണകിൽ ചവിിയ േപാെല േമാ പിടി തിരി
ഇ.
എോ് ജാഡ ആണ് ഇതിെനാെ, നിെ ഞാൻ എോളാടി എ് മനിൽ
പറ തിരിോൾ ദാ വ ലിസി.
ഒ ക സാരിം, വ ൗം. ശരീര വടിവ് വകതമായി കാണാം. നടോൾ
ല വലിം കാരണം ൗസ് െപാേമാ എ വെര േതാി േപാം. ആ െവ
ടകൾിടയിൽ കവിൾ െവാൽ കി ഖം ആേലാചിോൾ തെ എെ ൻ
െപാി.
ലിസി പെ നട് ഓേരാ ജനകൾ റ. ഞാൻ അവൾ റാൻ േപാ
ഐൽ കാൽേല് െച, ഒ ് ആ ഐലിന് താെഴ ഇ ഖം തിരി നി.
ലിസി അെി, താെഴ കിട ് ക. അത് എാൻ നിോൾ
ഞാൻ ൈനസ് ആയി െകാ് ന ൈട് ആയി ഉരസി അ േപായി. ന പി
ി! ഒ ആയിരം തവണ െകാതിൽ അടിാം ് ന ഖം ആയിരിം.
 കയറിയിറിയോൾ അവൾ േഷാടി േപാെല േനെര നി. അവെട

ഖേ് ഞാൻ ി് േനാി, േദഷം ഇ അതം മാം. മിഷൻ ൊസീഡ്
െചാൻ തെ ഞാൻ തീമാനി.
അ് പിെ േവെറ ഒം ഞാൻ ൈ െചി. പിേ ദിവസം ലിസി കാണാൻ േവി
തെ അവൾ കാ വിധിൽ  േനാി ടി. ് സീൽ അടിാൻ
െകാ േപാോൾ ൈസഡിൽ നി് അവെട വ വടയിേല് തെ േനാി
് കടി. പെ അറ് നി് ഒ ീൻ സിൽ കിിയി.
ആവശാരന് ഔചിതം പാടിോ, അെകാ് പിീ ദിവസളിം
ൈലറിയിൽ െപ കിട. റ വട സീം ളീേവമാെത ർശന ഖം ഒം
കിിയി.
അെനയാണ് ഒ ദിവസം ഞാൻ െചോൾ ൈലറി െസകരിി എാത്
െകാ് ഷർ െപാാൻ കെ ലിസിെയ കത്. നി് നിൽത്
െകാ് ആ ആന ചി അെന ഴ് നിൽകയാണ്. നായിൊ് ാ്
െചാൻ ആണ് മന പറത്. പെ ഞാൻ കോൾ െചയ്, ഒ ലിമി് വെര.
“ഞാൻ െപാി തരാം േചി”, എ് പ്, അവെട റകിെട െച് ആ ൈകകൾ
ഷറിൽ െവ ഒ െപാ്. എെ എ് ഇ് കറ് അവെട ി വിടവിൽ കിട
ള. അവൾം മനസിലായി എെ െ വലിം. പെ എെ ൈക തി
മാിയി്, “േശ, പറി് േവേ ഷർ െപാാൻ”, എം പറ ഒ ടാവൽ.
“ഷർ അെ െപാിയത് േചിെട പാവാട ഒം അോ” എ് രം കൽി്
ഞാം തിരി് പറ.
ഒം പറയാെത ലിസി അകേ് േപായി. ആ പി ിയിൽ ഇത് െകാ്

 വിറളി പിടിത് എനി് അറിയാൻ പായി. എിനാടാ നാറി നീ
ഇൊ ടായത് എ് അവൻ േചാദി േപാെല!
ജീവിതിൽ അത വർികൾ നടത് നൾ ഒരിം ചിിാോൾ
ആെണ് പറത് എ സതം. ലിസി ൈലറിയിൽ നി് ഇറി ോ്
മിേല് േപാകയാണ്.
ഞാൻ ആെണിൽ ഷറിെ അവിെട തെ നിൽ്. ൻപെ അേത
േദഷിൽ ലിസി എോട് േചാദി, “വ സഹായ മനൻ അെ? െഷൽഫിൽ
നി് തിയ ്സ് എാൻ സഹായിേമാ!”.
ഒം മിാെത ഞാൻ േഫാേളാ െച.
ഇതിം ന അവസരം കിാനി, കാരണം ോ് മിൽ േവെറ ആം വരാൻ
േപാി. അക് കയറി ഞാൻ വാതിൽ അടോെ എ് േചാദി.
“എിനാടാ വാതിൽ അടെ?”
“അ നെള ആെരിം ഇവിെട കാൽ എേം കഥ പറാിയാേലാ?”
“അെത കഥ ആടാ?”
“ലിസി േചിെട ജാരൻ ആണ് ഞാൻ എ വോം, അെന എേം ഇറിയാൽ
എെ ഭാവി േപാവിേ?”
ഇ േകം അവൾ ി ചിരി. “എെ ജാരൻ ആവാ കാസിി ഉോ
േമാെന നിന്”, എ് ഉള് ഉേരിം.

േശ, ഇവൾ ഇ വ കാെവടി ആെണ് നളറിോ. ഈ ജാഡം ാം ഒെ
െവെത. എാിെം മനസിൽ ഒ െവടി ഉറി കിടാം. അേ?
പെ ആ ഉേരി േചാദം എനി് അ് ഇം ആയി. നെട കാസിിെയ
ആണ് േചാദം െചുേ!
ഞാൻ വാതിൽ ചാരി, ലിസിെട ൻപിേല് തി. അവെട ഖെ ചിരി മാ,
ആരം കൗകം ആയി. ഡാനി േചിേയം മിയ േചിേയം മനിൽ ധാനി്
ഞാൻ  ി.
പെ ലിസിെട സാരി െപാി അകേ് കയറി ഇ. തടം ഒായി,
ഞാൻ പെ അവെട ഷഡി താി, റ് കടി് വലിാൻ ടി. എിത് ഊി
ഊി വലി, നാി് ഞാൻ ഒ കളി തെ നടി.
ഉേയാ െകിപിേമാ ല െഞേലാ തീി് നി അവൾ് അ അതം
ആയി. ലിസിെട നിൽ് വീ് ആത് എനി് മനസിലായി. പെ റിൽ നി്
ഞാൻ നാ് റേ് എി, ന േപാെല ഊി വലി. റ സമയേ്
ഞാൻ റിൽ കടി് ി.
“ആഹ്… അേ…” എ് അവൾ പെ പറ്.
ഞാൻ പതിെയ എണീ് േടബിളിൽ ഇ. എി് പാരി എെ എ് ഇ് നീളിൽ
ല നിൽ െന റേി. അം നീളം അവൾ തീിി, കോൾ
തെ അവെട പാെലാഴികിയ േപാെല േതാി. “ഇവെന ഒളിി് െവാേണാ ടാ
േ നീ എെ എം അടിടി അളെവാറ്”, എവൾ!
“അോൾ നീ അെതാം ിാായി, അേടി റി”, എ് ഞാൻ

േചാദിോൾ അവെട ഖ് നാണം.
അവെള േചർ് നിർി. അവൾ ഉടെന യിൽ കയറി പിടി. ഞാൻ അവെട
കൾ ഓേരാായി ഊി. ഓേരാ ഊലിം അവൾ എെ  താേഴം
കളിേലം ോ് െചു്. സർിന് അറ് എെിം ഉെിൽ
അത് ഞാനോൾ ക.
പതിെയ അവെള കയി എെ യിൽ ഇി. റി ര കാം േടബിളിൽ കയി
സോർ് െകാി്. ആദെ കയലിൽ തെ അവൾ ളകംെകാ. ഞാൻ
താി ഇറി അടിാൻ ടി. അവൾ ഒ െവാതിരിാൻ അവെട ര ം
ഞാൻ കടിി.
പതിെയ എെ ് അവെട ല കിൽ എി, ര ചകം മാറി മാറി സ്
െച. റിെല അടിം ഒമി നട്. റി, “അോ പെ.. പെ..” എ്
പറ്. പെ ഞാൻ ന ീഡിൽ തെ അടി.
എി് പതിെയ അവെള മലർി കിടി. ആ െവ ിയിൽ  കയി. ിൽ
കയറിയതിം ഒ തിയിൽ കയറിയോൾ വ. “മിാതിരിെയടി ആം റി”, എ്
പറ് ഞാൻ എെ എര ഇ് വലി അടി കയി. “ടപ്.. ടപ്.. ടപ്”.
എെ പാൽ വരാറായോൾ ഞാൻ പറ. അവൾ േടബിളിൽ നിിറി വാ റ്
ഇ. ഞാൻ അടി അാിൽ ഒഴി് െകാ. പാവം ശാസം ിെയ
േതാ. പതിെയ പാൽ ട് ആ മാദകറാണി എേ് ഷഡിയി. എി് എെ
െന ഒ് ഉ െവ. അതിേശഷം സാരി മടി ഉ് ഒമറിയാേപാെല
ൈലറിയിേല് േപായി.

ഇനി അവെളൊ് ആദം ോേജാബ് അടിിണം എ് എെ ൻ
പറ്. കളിെട ഒ വലിയ പരര തെ സനം ക് ഞാനാ േമശയിൽ
കിട, ആ ല-മലകൾിടയിൽ എെ ാൽ ഒം സനം ക്.
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