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ഞാൻ ലീന. ഹയർ െസൻഡറിയിൽ പഠി. എെ കസിൻ ആണ് ലിനി. ഞൾ
ര േപെടം ചില കളികൾ ആണ് ഈ കി കഥയിെട പറത്. ഞെട
വീകം അാണ്. ആയിെട ഒ േകണൽ ഞെട അ് വാടക് താമസിാൻ
വ. റിേയർഡ് േകണൽ മാധവ േമേനാൻ.
ആ അിളിെ ഭാര മരി േപായതായി. അിളി ഒ മകൻ മാേ
ഉായി. മകന് ാൻസ്ഫർ ആയി വതാണ് ഞെട നാിൽ.
ഓേരാ കാരൾ പറ വോൾ അവൾ പറത് എെ െഞി. ഈ േകണൽ
അിൾ അവെള കളി് എ്. എെ ായേമ ഉ അവൾ്. എനിം
േവണെമിൽ കളിാം എ് അവൾ പറോൾ ഞാം അറിയാെത സതി
േപായി.
അിൾ അവെള കളി ഓേരാ ൈൽ േകോൾ ഞാൻ വാ െപാളി േപായി. കിൽ
ഒെ എ പിടി ഊിയേ. ഞാം അവം ഒെ തീെര ഭാരം റവാണ്.
നാൽ കിേലാ താെഴേയ കാ. അിൾ ഇോം ന രൻ. 55 വയസ് ഉെ്
പറയി. ന േബാഡി ആണ്. അോൾ പിെ അിളി ഇെതാെ ഓേ
ആയിരിം.
ലിനി പറേപാെല എെ േകണൽ അിൾ എ പിടി െകിിടി് അിളിെ
അരയിൽ കാ േകാർ് ിിട് അിൾ അിളിെ   എെ ഇളം
ിൽ അടിെകാ് എെ കൾ വായിലി ണ കാരം ഓർോൾ എെ
െകാ  തരി.

അവെട വീിൽ ആം ഇാോൾ അിൾ കളിാൻ െചം എാ ലിനി
പറത്. നാെള അിൾ വ് എ് അവൾ പറോൾ ഞാൻ െചാെമ്
പറ.
അെന പിേ ദിവസം ഞാൻ രാവിെല ലിനിെട വീിൽ േപായി. അവെട പം
മിം ഇായി. അവർ റ െര എവിെടേയാ േപായതായി.
ഞാൻ െച് െബൽ അടിോൾ ലിനി വ് േഡാർ റ. ഞാൻ െഞിോയി. ലിനി
പിറപടി ആയി! േസാഫയിൽ ല ം ആയി് േകണൽ അിൾ
ഇരി.
“എാടീ ഇെന? േവെറ ആെരിം ആയിെിൽ?”, ഞാൻ േചാദി.
“എടി മി, എനി് റെ േഗ് ഇവിെട ജനലിൽെട േനാിയാൽ
കാണാോ”, ലിനി പറ.
“ഓ.. അത് ഞാൻ മറ് േപായി”, ഞാൻ അകേ് നടെകാ് പറ.
“നിൾ ടിയായിോ?”, ഞാൻ േചാദി. എനി് നാണം ഒമിേ? ഞാൻ
തെ ഓർ. ആ.. എെിം ആകെ.
“േഹയ് ഇ. ഞാൻ ഇവെട ർ തിവായി. ആദ കളി േമാെള ആയിോെ
എാ ലിനി പറത്”.
“എെ മാർ പീസ് ൈൽ, കിൽ എ തിര സവാരി. അത് േമാൾ് െച
െകാി് ലിനിെയ ഊിയാൽ മതിെയ് അവൾ പറ”, അിൾ പറ.
“താ്സ് േമാെള”, ഞാൻ ലിനിെയ െകിിടി ഒ ഉ െകാി് പറ.

“ഓേ.. ഓേ. എാ േമാൾ ഊരിൊ. സമയം കളയാ”, ലിനി എെ ്
ഊരാൻ ടി.
ഇോൾ ഞാം പിറപടി. “ആഹാ.. ന ര് ഇളം ചരകൾ”, അിൾ പറ.
നാ് നീി തടി കൾ നിെകാ് അിൾ പറോൾ ഞൾ ചിരി.
“േമാൾ വാ”, അിൾ എെ വിളി മടിയിൽ ഇി. ഞാൻ മടിയിൽ കയറി
കവി. ഇോൾ എെ ിൽ ി അിളിെ  െപാി നി. അിൾ എെ
വ കൾ വായിലാി ണ ടി. ഞാം ടി അിളിെ ം ഊാൻ
ട.
അോൾ ലിനി റകിൽ വ് നിി് എെ ല രം പിടി െഞാൻ ടി.
െഞകൾ അവൾ കിൽ ഇ് െഞരി. എെ ി കളിിി് േവണമോ അവൾ്
അിളിെന െകാ് അടിിാൻ. എ ഊിയാം മതിയാകി എാ അവൾ
പറത്. കഴ് ടി ടി വരികയാണ് എാ അവൾ പറത്.
എെ ിർ പേ േതൻ ഒലിി ടിയി. “എനി് അിളിെ  ഒ്
തിണം”, ഞാൻ പറ.
അിളി  ഊംബി ഒിരി ഇമാെണ് ലിനി പറി.
“ഓേ േമാെള. ഊംബിോ”, എെ പിടി നിലിിയി് അിൾ  എെ
േനെര പിടി ആിൊ് പറ. ഞാൻ ആ   ക് നീി പിടി െഞി
േനാി.
േഹാ, എാ ബലം? ഞാൻ ഒ് ര ാവശം  െതാലിടി. നാ് നീി ഞാൻ
അിളിെ ലയിൽ ഊറിവ കനീർ എാം നിെയോൾ അിൾ

 ഒ് ആി.
ലിനി വ് അിളിെ കൾ വായിലാി കടി ഊാൻ ടി. അിൾ ലിനിെട
ല് പിടി െഞി െകാ. അവെട  ലകൾ അിളിെ കിൽ കിട്
െഞരി. ക െഞകൾ അിൾ പിടി െഞരിോൾ അവൾ, “ആ.. ആ”, എ്
ഒെവ് നില നിം െപാിോയി.
ഞാൻ അിളിെ  ഉകൾ കിലി് െഞി. നിറം പാൽ ആയിരിം. ളിവ്
ഒം ഇാെത വീർ  നിൽവാണ്. ഇടിെട ഉകൾ ഞാൻ വായിലി്
ണ.
അോൾ അിൾ ലിനിെയ എ േടബിളിൽ െവ് അവെട  ലകൾ
വായിലാി ചാൻ ടി. എെ റകിൽ ഇ് കാകൾ എെ േതാളി േമാളിൽ
െട ഇ് ലിനി കവി. അവെട  ഇോൾ റ െപാളി ആയിരിം
ഇരിത്. അിൾ ലിനിെട ല ചം വലി ടിം ഒെ ആയി ശബ്ദം
ഉയർ് േക.
അിളിെ  അോം എെ ഇളം  നാിെം വാെടം
താേലാലിലിൽ കിട് വീർ െവകയായി.
അിൾ നി് ഇളകാൻ ടിയോൾ ലിനി േചാദി, “നിന് ഊൽ പിടിവേ?
ന േപാെല ്, അേ?”
“എസ്”, എം പറ അിൾ  എെ വായിേല് അടി ത.
“ഈ റി് കഴ് ോൾ എെ എടാ േപാടാ എം െതറിം ഒെ വിളിം
േമാെള”, അിൾ എോടായി പറ.

“ആേണാടി?”, ഞാൻ  വായിൽ നിം എി് േചാദി. അോൾ ലിനി പറ.
“ഉ്. ഇവെെയാെ പഴം  കയാൻ എെ കി ർ െകാിേ?
അോൾ റ് െതറി േകെം വം”, ലിനി പറ.
“എാൽ നീ പറോടി കഴി”, അിൾ എെ വായിേല്  അടി
കയിൊ് പറ.
അിൾ റ േനരം എെ വായിൽ  അടി െകാി. ഞാൻ ഉകൾ പിടി
െഞിം ഇട് വായിലിം അിളിെന ഖിി.
അിളിെ ലയിൽ കൾ ിിടി നാെകാ് ഉഴിോൾ അിൾ
െപാിോയി. എെ തല യിേല് അി പിടി.
“എടാ… ഇവെട ർ തി് െകാ്”, ലിനി അിളിേനാട് പറ. “തിാം”, അിൾ
പറ.
“എേ് ഈ േടബിളിൽ കയറി കിടടി റി”, ലിനി എോട് പറ.
അിൾ  എെ വായിൽ നിം ഊരി. ഞാൻ എേ. ലിനി ഇറി താെഴ നി.
ലിനി എെ ലിൽ ളി അിളിെ  പിടി െതാലിടി.
“ന ർ കി ആയോടാ േകണേല? െവടി െവാറായേ?”,
ലിനി പറ. “ആയി”, അിൾ ചിരി െകാ് പറ.
“േകണൽ, ഏതായാം െവടി ഇോൾ േവ. ടാർെജ് ഒ് െറഡി ആിയി് മതി”,
എെ ിൽ തടവിൊ് ലിനി പറ.

“അെന ആയിോെ, മാഡം”, അിൾ പറ.
അിൾ എെ പിടി േടബിളിൽ കിടി. ഞാൻ ലം തി ടിടയിൽ
ം െപാി െവ് മലർ് കിടോൾ ലിനി േചാദി.
“എെന ഉ് േകണൽ െവടി െവാ ടാർജ്?”
“െകാാം, േമാെള. അടിെപാളി. ഒ െവടി് തീെമ് േതാി”, എെ ിൽ
തടവിൊ് അിൾ പറ.
“അതി രയേ ഉ കിൽ?”, ലിനി േചാദി. “അത് േതാ് വീം നിറാേലാ
േമാെള? േമാൾ പറാൽ മതി എ െവണെമ്. ന് െവാെമേ”, അിൾ
ചിരി.
അിൾ ഒ കേസര വലിി് ഇി് എെ ി േടബിളിെ വിേല് നീി
െവ. ടകൾ നേപാെല പിടികിയോൾ എെ കിം അിളിെ
ഖിന് േനെര. അിൾ എെ അിൽ ഉ െവോൾ എെ അം
േകാരിരി. ശരീരിൽ െട ഒ തരംഗം പാ േപായേപാെല.
“ഷ് ചയാ. േനാിം കം തിോണം”, ലിനി പറ.
അിൾ വീം എെ ചയിൽ ഉ െവ് െകാി. ഞാൻ കിട് പിട. ഇട്
അിൾ എെ ർാലിൽ നാെകാ് ഒ് ിയോൾ ‘അഹ്’ ഞാൻ ഒ്
െപാി േപായി. അിൾ നാെകാ് ർ നിയോൾ ഞാൻ അിളിെ തലയിൽ
പിടി. റിെ ദളൾ അകി േനാിയി് അിൾ പറ.
“ടാർെജ് െവടി് െറഡി ആയി േമാെള”. “എാം അിൾ അവെട ച നേപാെല

തിി് മതി”, ലിനി പറ.
ഞാൻ അിളിെ തല പിടി ിേല് അമർി. അത് ക് ലിനിം അിം ചരി.
“ോടി നിന്?”, ലിനി േചാദി. “ഉം”, ഞാൻ ളി. അിൾ എെ ർ െപാളി
പിടി ർ നി.
ർ െമാം വായിലാി നാെകാ് ഉ മറിോൾ ഞാൻ ർ അിളിെ
വായിേല് െപാിൊ. എെ കിൽ അിൾ നാെകാ് ജാലവിദകൾ
കാണിോൾ ഞാൻ കിട് കാറി.
“ഉഫ്.. ഊ.. സ്.. സ് ആ”, അിളിെ തല പിടി അമർിൊ് ഞാൻ ിയി്
െവി. േതൻ ഒകി എെ ർ പേ െറഡി ആയതായി. എെ പിടിൽ ക്
ലിനി പറ.
“എാൽ ഇനി െവടി െവോ, േകണൽ”. അിൾ എേ്  എ എെ
റിെ വാതിൽ െവി് ഒ് തി.
“അഹ്”, ഞാൻ പിട. ഒൻ പതിെയ ് അക കയറി നി. അൽം
കഴി അിൾ  അടി കയി.
അിളിെ ജവാൻ ഇവെര ആം റാ എെ റിെ കവാടം റ് അക
കയറി. എെ റിെ ഉിേല് ഇര കയറിോയി. ഞാൻ വാ െപാളിേപായി. “ആ..
ആ”, ഞാൻ കാറിോയി.  കടവെര എെ റിെ ഉിൽ െവ് െകാ് അിൾ
പറ.
“തീർ, േമാെള. ഇനി ഇ. എെ ിെ ിൽ അവൻ െമാം കയറി”.

അൽം കഴി അിൾ പതിെയ അിളിെ ജവാെന കയാം ഇറാം ടി.
എെ േവദന ഖിേല് മാറി. എെ ർ മദജലം രി അിളിെ ജവാെന
സീകരി.  നേപാെല കയറാൻ ടിയോൾ ലിനി പറ.
“എാ ഇവെള ിൽ േകാർോ അിൾ”.
 ഊരാെത അിൾ എെ അടിയിൽ െട കി് പിടി േടബിളിൽ നിം െപാി
എ.
“അിളിെ അരയിൽ ിിടിോടി”, എോട് ലിനി പറ. ഞാൻ കാകൾ
െകാ് അിളിെ അരയിൽ ി് പിടി. അിളിെ  എെ ിൽ േചർി്
വിി. ഉ എെ തിയിൽ ി.
ഞാൻ അിളിെ കിൽ െകിിടി. അിൾ എെ കൾ വായിലാി കടി.
ഞാൻ അിളിെ യിൽ ഇ് പിട. എെ ിയിൽ താിിടി െകാ്
അിൾ എെ കൾ ണ െകാി. ഞാം െകാ് അിളിെ
ിെന ണ.
എെ ലകൾ അിളിെ വിരി െനിൽ ി നി. അൽം കഴി അിൾ
ിയിൽ പിടി ആാൻ ടി. എെ ിേല് അിളിെ  കയറിയിറി. ആ
ഇിൽ എെ ർ നേപാെല െപാളിത് െകാ്  ഒെട സ്് ആയി
എെ ചയിൽ കയറിയിറി.
അിൾ എെ അിളിെ കിയിൽ ഇി തിര സവാരി നടി. അിളിെ
ബലിമായ കിൽ കിട് ഞാൻ ചാടിൊി. അിളിെ കിെല മസികൾ
നേപാെല തി നി.

എെ ിൽ നിം മദജലം എെ തിയിൽ െട താേഴ് ഒത് എനിറിയാൻ
കഴി. എെ ർ ഇം രിേയാ?
ഞാേനാർ.
അിൾ എെ യിൽ ഇി ൻേപാം റേകാം അടി െകാി.
അിളിെ ല എെ ജി-േപാിൽ ഉരസിയോൾ എെ റിെ ഉിൽ
ഖിെ വീചികൾ പാ.
അിളിെ കിൽ ക് െകാ് ിിടി തല റകിേല് ചാ ഞാൻ
യിൽ ഇ് പിട.
“ആ..ആ.. ഊ”, എെ ർ അിളിെ ജവാെന െഞി. അത് ക് ലിനി ചിരി.
“അിേള.. ഇവൾ് ിര സവാരി അ് പിടിെ് േതാ”, അിൾ ചിരി
െകാ് എെ പപാ് അടി.
ലിനി വ് എെ ിടിയിൽ കി് എെ ിൽ അിളിെ ിടയിെട ഒ
വിരലി. േതൻ േതാിെയ എെ തിളയിൽ രി. വീം േതൻ എ
പതിെയ ഒ വിരൽ എെ തിയിൽ ഇറിയോൾ ഞാൻ അിളിെ യിൽ
കിട് പിട.
ഇട് അിൾ ഒ് പിടോൾ അവൾ അിളിെ ഉ ി പിടി
െഞിയതാെണ് മനസിലായി.
“അിേള ഉ െവടി് െറഡി ആയോ?”, ലിനി പറ. “ഇവൾ് െപാിി് അത്
െപാിാം േമാെള”, അിൾ പറ.

ലിനി താെഴ ിയിി് എെ തിയിം ിം നാ് െകാ് നിയോൾ
ഞാൻ വീം കാറിോയി.
“ആ.. ആ.. ഉഫ്.. സ്.. ഊ”, അിളിെ ഉം അവൾ വായിലി് ണി്. അത്
അിളിെ  എെ ിൽ കിട് ശമായി െവിയോൾ പിടി കിി.
അിൾ നാ് െകാ് എെ കിൽ നി. പതിെയ കടി. എെ കം വീം
വായിലി് ണ.
എെ വായിേല് നാ് കയി എെ നാിെന ഴി ഊിൊ് കടിോൾ
ഞാൻ അരെ് േകാിിടി അിളിെ യിൽ ഇ് പിട. അിളിെ
നാം എെ നാം െട െചറിയ ം നടി. കൾ അോം ഇോം
പകർ െകാിരി.
എെ ർ തൽ േതൻ ഒി അവെട സോഷം അറിയി. അത് മനസിലാി
അിളിെ  എെ ിിൽ കിട് നേപാെല െവി വിറ. െട മടം
എെ ജി-േപാിൽ ഉര എെ സർഗിേല് ിൊ് േപാാ.
“അിൾ.. ആ.. ഊ”, ഞാൻ അിളിെന െകിിടി െകാ് ഞരി. അത് േക ലിനി
പറ.
“ആഹാ.. േമാൾ െറഡി ആയോ അിേള”. “എ് േതാ േമാെള”, അിൾ
ലിനിേയാട് പറ.
“എാൽ അടി പതിോ”, ലിനി പറ. ലിനി എെ റകിൽ എേ് നിി്
എെ ലകെള പിടി െഞാൻ ടി.

“അഹ്”, ഞാൻ യിൽ ഇ് വീം പിട. എെ ർ വിി. അിൾ 
മാിമം ീഡിൽ അടി കയി. ലിനി എെ ല െഞകൾ പിടി ഉട തോൾ
ഞാൻ അിളിെ കിൽ പിടി റകിേല് തല ചാ കിടെകാ് െവടി
െപാി കാറി.
“ആ.. ആ.. ഉഫ്.. ഊ… അിൾ.. അിൾ.. ആ സ്”, ഞാൻ അിളിെ യിൽ
ഇ് പിട. എെ ിർ അിളിെ യിൽ ഇ് േകാി വിറ. എെ
അരെ് െവി െകാി. എെ മദജലം ിൽ നിം ഒകിയിറ ഒ
സിെലേപാെല എനി് അറിയാമായി. എെ കകൾ അടേപായി.
അോേഴം അിൾ അലറിൊ്, “ആ.. ആ”, എെ ിേല് ാൽ പ്
െചയ്തത് എനി് ിൽ മനസിലായി. അിളിെ ാൽ ശിയിൽ എെ
റിെ ഉിൽ തി ചിതറി.
അിളിെ  എെ ിൽ കിട് െവത് ഞാൻ പാതി മയിൽ അറി.
അിളിെ ജവാൻ പാൽെവടികൾ രാ എെ ിിേല് െതാ
വി.
“ആ… ആ”, െട ഓേരാ െവലിം അിൾ നി് വിറ പാൽ എെ ിൽ
ചാടി. ലിനി എെ ലയിെല പിം അോം വിിി.
എെ കിത് പതിെയ മാറി. അിൾ  െവി െവി വൻ പാം ചാടിോൾ
പാം േതം െട താേഴ് ഒകി ചാെ് എനി് തിയിെല ഒിൽ നിം
മനസിലായി.
അിളിെ മാറിേല് ഞാൻ തല ചാ കിട. െട െവൽ തീർോൾ

അിൾ എെ േടബിളിൽ െകാ് കിടി. അിളിെ  എെ ിൽ നിം
പാലിം േതനിം ളി ഊരിോ. അത് പതി മയിൽ ഞാനറി.

Other stories you may be interested in
എെ േപര് ഷാഫിർ, വയ് 27, െകാാണ് താമസം. എെ 22 ആം വയസിൽ നട ഒ കി
അഭവമാണ് ഇവിെട പെവാൻ േപാത്. അ് ഞാൻ ഡിി പഠി കാലം. എെ
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