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മാമി അള െറഡിയാി ളിാൻ േപായി. ഒ 10 മിനിിിൽ ീ മാമി തിരി
മിൽ എി എോട് പറ, “ടാ, െചറിെയാ ്. എനി് വ് കി.”
ഇത് േക് ഞാൻ അവിെട നിരാശനായി ഇ. അോൾ ീ മാമി പറ,
“സാരമി, നിന് േവണെമിൽ ിയിൽ അടിോ.”
ഉടെന ഞാൻ പറ, “ഈ അവയിൽ േവ.”
എെ കാമം അണ. ഞൾ െകി പിടി കിട കിടതിനിടയിൽ മാമി എെ
ആശസിി. മാമി വായിൽ എാെമ വെര പറ. ഞാൻ അവദിി.
“നിെട ശരീരോട് എനി് കാമം മാമ േഹ്,” ഞാൻ ീ
മാമിേയാട് പറ.
മാമി എെ ഉവ. േശഷം എോട് േചാദി, “എോെഴിം അവസരം വാൽ നീ
എെ മാമെ ിൽ വ് കളിേമാ?”
“പിിാെത, മാമെ ിൽ വ് നിെള റിൽ ഞാൻ പാെലാം,” ഉടെന ഞാൻ
പറ.
അെന പലം സംസാരി കിട. അെന ദിവസൾ കളി കിാെത കട
േപായി. േകാവിഡ് െടം കഴി. പിൽ ആയതിനാൽ െടൻഷൻ ഇായി.

മൾ മാമിെട വീിൽ ആയി. െട് കഴി അ് മാമൻ വീിൽ ഉതിനാൽ
കളി് അവസരം കിിയി.
അ ദിവസം രാവിെല ഭണം കഴിോൾ മാമി മാമേനാട് പറ, “ഞാൻ ഇ്
ഇവെന ി വീിൽ േപായി മെള ക് നാെള വരാം.”
മാമൻ സതി. മാമൻ േപായോൾ ഉടെന ഞാൻ ീ മാമിേയാട് പറ, “ഇ്
വീിൽ േപാ വഴി് കാറിൽ വ് ഒ് കളിാൻ പേമാ?”
ീ മാമി – വീിൽ േപായാൽ ഒ മി. അം െചമാ അവിെട ഉത്.
അത് െകാ് കാറിൽ വ് േവ. ൈവകീ് പെര എെ വീിൽ േപാവാം.
ഞാൻ മാമിെയ വിശസി് സതി. അെന ൈവകീ് ഒ 5 മണി് ഞൾ വീിൽ
നിം ഇറി. മാമി സാധനൾ കാറിൽ വ. ഞൾ കാറിൽ കയറി യാ ടി.
ഇട് ഞാൻ മാമിേയാട് േചാദി, “രാി നടമോ?”
മാമി – നീ േപടി. ഞാൻ പറേപാെല െചാ മതി. ഞാൻ രാി താെഴ മിൽ
േമാെള അെട അാി കിടാം. അവർ ഉറിയാൽ ഞാൻ നിന് മിസ് േകാൾ
അടിാം. വാതിൽ ചാരി ഇടാം. നീ വാ മതി.
ഞാൻ സതി. മാമി എെ ിൽ ഉവ. ഞൾ ടൗണിൽ നിം മാമിെട
വീിേല് സാധനൾ വാി.
അോേഴ് ന മഴാായി. ഏകേദശം ീ മാമിെട
വീെടാനാഴോേഴ് കന മഴ ടി. മഴയായതിനാൽ ോിൽ െപ് ഞൾ
വീിൽ എോേഴ് 8 മണി കഴിി.

വീിൽ എിയം മാമിെട അ ഭണം എ് കഴിി. എനി് കളിെല ം
ത. റ േനരം ഞൾ സംസാരിി. േനരം ൈവകിയതിനാൽ േവഗം കിടാം
എം പറ് മാമി എെ മിേല് വി. അത് അവെര േവഗം ഉറാൻ
േവിയായി.
ഞാൻ മിൽ വ് ളി് െറഡിയായി മാമിെട േകാളിന് െവയി് െച. മാമിെയ പി
ഓേരാോർ. േപാരാതിന് ഇ് ഏത് െപാസിഷനിൽ മാമിെയ കളിം എം
ചിി കിട.
ഇ രാിയായിം മഴൊ റം ഇായി. രാി ഏകേദശം ഒ 12 മണി
കഴിോൾ ഞാൻ കളിൽ നിം മാമിെട മിസ് േകാൾ കിിയോൾ പെ
താെഴ ഇറി. ീ മാമിെട മിെ വാതിൽ റിതായി. മാമി മിൽ ൈല്
ഇ വി.
ഞാൻ േവഗം വാതിൽ അട മാമിെയ േനാി. ീ മാമി ഒ നീല ൈന്
ായി ഇത്. െപ് ീ മാമി പറ, “ൈല് ഓഫാാം. ജനലിന് കർൻ
ഇാതാ. നെട നിഴൽ റ കാം.”
“ജനൽ ഒ ണി എ് ടാം. എനി് നിെള െവളിിൽ കാണണം. നെട
ആദരാിേയാ ടി,” ഞാൻ പറ.
ീ മാമി ശരി എ് പറ് ഒ ണി എ് ജനൽ ടി. മാമി പെ എെ
അേ് വ. ഞാൻ ആ വിടർ്  കൾ വായിലാി. മാമിെട ആ
 ശരീരം െകിിടി. ഞൾ കൾ കടി വലി.
മാമിെട ലകൾ എെ െനിൽ തി. ഞാൻ മാമിെട റകിൽ തടവിെകാി.

മാമി എെ ടൗസർ ഊരി നിൽ പിടി. മാസൾ േശഷം ീ മാമിെട ൈക
െകാ് എെ നിൽ പിടിവീ.
ഉടെന ീ മാമി പറ, “ഒ് ി്..നീ ഇ മാസം വാണം വിടാ
െകാ് പാൽ ഒപാട് ഒം. ഞാൻ ആദം ഇെതാ് വാഴിെലെ, നീ ഒ്
ഇരി്,” എ് പറ് മാമി ടി ഒ് െകി.
ഞാൻ ബനിയം ഊരി കിലിൽ ഇ. ീ മാമി ടി െകി നില് ിൽ ഇ
നിൽ പിടി പെ േതാൾ താി. പെ കൾ ഒലിെകാിരി നിൽ
ി അവെന വായിലാി. ഞാൻ ഒ് ള. ീ മാമി നായി ഊി ത.
ഇട് മാമി വൻ വായിലാി, െട സിം. ഞാൻ മാമിെട ടിയിൽ പിടി്
തിൊ.
അെന റ് സമയം കഴി കഴിോൾ ഞാൻ മാമിേയാട് െവം
വെത് പറ. മാമി അത് ിാെത നിൽ നിം ഒലി െവളളം
ടിിറിൊി.
അൽം കഴി് ീ മാമി നിൽ നി് പിടി വി. ഞാൻ മാമിെയ വീം ഉവ.
ഞാൻ മാമിെട ിന് കളിെട ല പിടി. പെ മാമിെട ൈന് ിെ
റകിെല െകഴി. അത് താെന ഊരി വീ.
മാമി എെ ിൽ ആ വ ാം പാൻറിം ഇ് നിൽ. ഞാൻ ആ ായിൽ
െപാതി ലയിൽ പിടി ഉട.
മാമി േചാദി, “എെന ഉ്?”

ഞാൻ ഒം പറയാെത മാമിെയ ഉവ. മാമി ല റെ് എെ വായിൽ വ
ത. ഞാൻ ആ ര ലകം ആസദി് വായിലാി. ഇട് ാ ഊരി മാി. മാമിെയ
കാൽ തെ േപാം.
ഞാൻ മാമിെയ കിലിൽ കിടി െന ീ മാമിെട ലകൾിടയിൽ വ് റ
േനരം അടി.
അത് കഴി് ഞാൻ േനാോൾ മാമിെട പാിെട ൻവശം നായി
നനി. ഞാൻ പാിയിൽ ൈക ഇ് എെ മാമിെട ഒലി റ് െതാ. മാമി
ഒ് വികാരംെകാ എോട് പറ, “നിന് േവിയാ ഞാൻ ഇ ിയാി
െവത്..”
ഞാൻ പെ മാമിെട പാി താി. മാമി റ് നായി ിയാിയി.
േപാരാതിന് റ് ഒ് െചതായ േപാെല േതാി.
ഞാൻ ീ മാമിേയാട് േചാദി, “റ് അ് വിടർാണോ നിത്.”
“അതാ പറത് 5-6 മാസമായി ആം െതാിി. പിെ ഞാൻ ൈടാവാൻ ഒ ീം
വാി േത്. അതാവശം ൈടാണ് ഇോൾ. 3 െനം സവിെകാാ
സായത്. ആ ീം നതാണ്. െന കയോൾ അറിയാം,” മാമി ചിരി െകാ്
പറ.
ഞാൻ ീ മാമിെട കാകൾ അകി പെ ഖം റിൽ ി. മാമി ഒ്
പിട. ഞാൻ നാവ് റിൽ ഇറി നി. ഇ് വിരകൾ ഇറിയി. ീ മാമി
നായി പിട ശാി.
ഞാൻ മാമിെയ േഡാഗി ൈലിൽ കിടി. റകിൽ ഇ് മാമിെട ആ വലിയ

ചികൾ പിടി് അകി മാമിെട തി നി. എാൽ മാമി അത് സതിി .
എോട് പറ, “അത് േവ.”
മാമി എേ് ബാഗിൽ േപായി എോ ഒ് ൈകിൽ ആി എെ നിൽ േത.
െന ഒടി് മാമി േവഗം കിലിൽ കയറി ര കാകൾ െപാി വ കാലകി
കിട.
ഞാൻ കിലിെ ിൽ ഇ് ീ മാമിെട കാലിനിടയിൽ ഇ. മാമി എെ
േനാി ചിരി.
ഞാൻ നിൽ പിടി. ഞൾ റ നടതിെന പി മറ. െന ീ
മാമിെട റിൽ ഉര. നിൽ മാമിെട ട് തി.
ഞാൻ െന കിൽ ഉര താൻ ടി. എാൽ ൻ കയറിയി. മാമിെട ീം
വർായി. പെ തി തി ഞാൻ െന കയി. മാമി കര. മാമി പറ,
“അതാവശം ൈടായി അേടാ?”
“ശരിയാ, മാമിെട പ ഇറിയിൽ എെ ൻ ഇറി,” ഞാൻ പറ.
നിൽ ട് ടി. ീ മാമിെട റ് ഒലി ടി. ഞാൻ അടിെകാി. മാമി
കാകൾ എെ േതാളിൽ കയി വ.
ഇട് ഞാൻ മാമിെട ശരീരിൽ കിട് ലകൾ വായിലാി അടി. ീ മാമി
ഖം െകാ് ള, അലറി. മാമൻ കളിോൾ േപാം മാമി ഇെന അലറിയിി
എ് േതാി.
ഞാൻ േചാദി, “േവെറ െപാസിഷൻ േനാിയാേലാ?”

ഇത് േകം ീ മാമി എേ. എോട് പറ, “ഞാൻ ഒ കാല് െപാി
ജനലിൽ െവാം. നീ റകിൽ വ് കയ്.”
മാമി േവഗം അെന കാല് വ നി. ഞാൻ റകിെട െന റിൽ കയി അടി.
എെ ടകൾ മാമിെട ചിയിൽ അടി ശായി. െപ് മാമിെട കരിൽ
ടി. മാമി് ആദ െവടി െപാി. അത് എെ െന ളിി.
അധികേനരം ആ െപാസിഷൻ ഞൾ് ടരാൻ കഴിി. ീ മാമി േവഗം
േഡാഗി െപാസിഷനിൽ കിട. ഞാൻ ആ വലിയ ചികൾിടയിെട െന മാമിെട
റിൽ കയി അടി.
ീ മാമിെട ആ  വലിയ ചികൾ എെ കൺോൾ ഇാതാി. ഞാൻ
അടി് ീ മാമിെട ചി വി. എെ ഓേരാ അടിയിം ചികൾ കിടാടി.
ഞാൻ ഊരി അടി. മാമി ളെകാി.
ഒ 10 മിനി് ആയോൾ മാമി അത് വരാറായി എ പറ. ഞാൻ േവഗം
ഒടി ി. െപ് മാമി് അം െപാി. ഞാൻ അടി. എെ ശരീരം
വലി ടി. ഞാൻ മാമിെട റിേല് നിറ ഒഴിാൻ െറഡിയായി.
ഒ മിനിിിൽ എെ ൻ െവടി െപാി. ീ മാമിെട റ് എെ പാല്
െകാ് നിറ. മാമി നായി ഖം െകാ് കര.
ഞൾ 5 മിനി് അെന തെ നി. ഞാൻ െന ീ മാമിെട റിൽ നിം
ഊരിയം പാല് റേൊകി. മാമി േവഗം മലർ കിട. ഞാൻ മാമിെയ െകി
പിടി് ഉവ. പാല് അോം കിട വിരിയിേല് ഒകി.
ഞാൻ മാമിേയാട് പറ, “ന ഖായി. ഇ് കയാൻ ന

ൈടായിോ..”
മാമി പറ, “എനിം േറ കലി േശഷമാ ഇ ഖം കിിയത്.”
ഞൾ നായി തളർി. മാമി പറ, “േറ കാലമായിേ, അതിെ
ീണമാ.”
ഞൾ ആ മഴയിൽ നരായി ഭാരാഭർാൻമാെര േപാെല കിട.
“പകല് അവസരം കിേമാ് േനാാം,” മി പറ.
അെന ഞൾ ഉറി േപായി.
ലർെ ീ മാമി എെ ഉണർിയോഴാണ് ഞാൻ എേത്. മാമി േവഗം
എെ ് എ ത. എി് അത് േവഗം ഇ് മില് േപാവാൻ പറ.
ഞാൻ വം ഇ് മാമിെയ േനാി. മാമി പറ, “ഇോൾ േവ” എ് പറ്
മാമിെട വം ഇ.
ഞാൻ േവഗം മിൽ നിം ഇറി. എെ മിൽ എി േവഗം കിട. ഒ 9
മണിയായോൾ ഉണർ െറഡിയായി താെഴ ഇറി. ീ മാമി ളി്
ഒിയി.
മാമിെട അ ഭണം എ് വ. ഞൾ ഭണം കഴി ടി. ഞാം മാമിം
േമശെട അടിഭാഗ െട കാകൾ െകാ് തടകയായി.
അതിനിെട െപ് മാമിെട അ പറ, “ീ ഇെ രാി മിൽ നി് നിെ
കരിൽ േക. ഒ് ശം റാൽ െകാാം. ഇനി ഇത് നാകാെര അറിയി.”

ഞെള െഞി േപായി. മാമി പറയാൻ മിതിനിെട മാമിെട അ പറ,
“ഇെതാെ സാധാരണയാണ്. നിളായി ആെരം അറിയിാതിാൽ മതി” എ
പറ േപായി.
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