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ഞാൻ അജെട അിൽ െതാ. അവെട െജി നേപാെല
നനിായി. എനിാെണിൽ കഴ് കയറി വ. േപാൺ വീഡിേയാകളിൽ
ൈമരാർ  നത് കാത് എനി് ഭയര ഇം ആയി.
ഞാൻ അജെട െജി മാി ർ തടിൽ ഒ് തകി. അവിെടമാെക ഒ വവൽ.
എനി് അത് നി ട എാൻ െകാതിയായി.
ഞാൻ അവെള പെ താെഴ മിൽ െകാ േപാകാം എ് വിചാരി േനാിയം
താെഴ േചി നി് െഞരിപിരി െകാത് ക. അനീഷ് അെന കാണാം ഇ.
“േചിെട ച േചൻ തിവാണ്. അതിെ ഖം നിനം അറിയി തരാം. ന്
താെഴ മിൽ േപാകാം. എനിം നിെ ച തിണം”, ഞാൻ അജേയാട് പറ.
അജ ഒം മിാെത എെ െട താേഴ് വ.
ഇനി എെ പി തൽ പറയാം.
പറത് േപാെല ഇവെര ഒ െപിേനം ഒ് െതാ് േപാം േനാാൻ ഉ
ഭാഗം എനി് കിിയിി. പ് ളിൽ 9 ആം ാിൽ പഠി സമയം തൽ
എെ ്സിെ ഇടയിൽ എെ ഇര േപര് ‘ആന ൻ’ എായി.
േകാമൺ ബാത്മിൽ ം ഒഴിാൻ േപാോൾ എെ  ക ്സ് ഇ
േപരാണ്. കാരണം എെ ് അധികം നീളം (അ് ഒ 5-5.5 ഇ് നീളം ഉ്)

ഇെിം ന വമാണ്. എനി് എെ ഒ ൈക െകാ് ി പിടിാൻ
പാ വം.
അ കിാണ് ്സ് എെ ‘ആന ൻ’ എ് വിളിാൻ ടിയത്. ഇോൾ
എെ ് ഒ 6-6.5 ഇ് നീളം ആയി്. വലിം നേപാെല ഉ്.
അെന അജെയം ി ഞാൻ താെഴ വ. േനെര എെ മിൽ േപായി. അവെള
ഞാൻ െകിപിടി, എി് അവെട കൾ കടി വലി ടി.
എെ കാമെ അടി നിർാൻ എനി് സാധിായിി. എനി്
അവെട ഇളം ർ നി ട എവാൻ തിയായി. ആദമായി ഒ ർ
ചിതിെ ിിൽ ആയി ഞാൻ അോൾ.
ഞാൻ പെ അവെള പിടി െബഡിൽ മലർി കിടി. അവെട പാവാട പെ
കളിേല് െപാി െവ് െജി ഊരി.
ർ തടം വം േതൻ െകാ് അഭിേഷകം. പെ ഞാൻ ആ ർ തടം
വിടർിയോൾ അവിടമാെക ചിലി വലേപാെല േതൻ വലി വ. എെ
കോൾ െതി.
ഞാനാ റിൽ എെ നാെകാ് നി ടാൻ ടി. നം േതാം േതൻ ഒലി
വെകാിരി. ഞാൻ ആർിേയാെട അെതാം ടി. അവൾ ആെണിൽ
അവിെട കിട് ളവാൻ ടി.
എനി് കോൾ കിായിി. ഞാൻ ആർിേയാെട അവെട ർ നി
ടകയാണ്. എെ ൈകകൾ രം അവെട ര ഇലി ലകൾ പിടി ഉട
െകാി.

അജ: അാ, എനി് എോ േപാെല ആ. മതി.. ളീസ്..
ഞാൻ: നീ ഒ് അട്. ഞാൻ നൽ ടർ. അൽേനരം കഴിം അവൾ എെ
ടിയിൽ പിടി അവെട റിൽ നിം എെ ഖം മാാൻ മി. ഞാൻ തൽ
ശിെയ് അവെട ർ നാൻ മി.
അവൾ ആെക ഒ് െഞരിപിരിെകാ് എെ ഖം അവെട റിൽ േചർ് പിടി.
ഞാൻ ആർിേയാെട ർ നിെകാിരിക ആയി.
അജ: അാ.. എനി് ം ഒഴിാൻ േതാ. ഇൊ വം.. ളീസ്.. മാറ്..
ഞാൻ: വരെ, ഴം ഇ.
അം പറ് ഞാൻ എെ നാ് അവെട റിൽ ഇ വീം ഇളാൻ ടി.
അധികം ൈവകാെത അവൾ എെ ഖം പിടി മാാൻ ശിയായി മി. ഞാൻ
വിി, ന േപാെല ചി.
െപെ് അവൾ അടിെകാ പാിെന േപാെല കിട് ളയാൻ ടി. പിെ ഞാൻ
േനാിയോൾ ഒ ഉ രസം. ഒ 5-6 ി ം എിം എെ വായിൽ േപായി
കാം. പെ ഞാൻ അത് സോഷോെട ടി ഇറി.
അവൾ ആെക തളർ് കിടകയാണ്, എനി് ൻപിൽ കാം അകി വ്. ഞാൻ
അവെട ർ തടിെല േതം ം എാം ടി വി.
അജ: അാ.. എനി് തല കറ. മതി..
ഞാൻ: എെ ലഗാേന അക് കയെ?

അജ: അോ, അ പെമ് േതാി. എ് വലിമാ അതിന്.
ഞാൻ: അെതാം ഇ. നിെ േതൻ എെ സാധനം അക് കയാൻ ആയി
വിതാ. അെകാ് ഴം ഇ.
അജ: പെ േനാേണ. േവദനിാൽ പി, ളീസ്.
ഞാൻ: നീ മാർേബഷൻ െചാറി?
അജ: ഹമ്..
ഞാൻ: പിൊ?
അജ: അപിെ വ വതനേയാ ഏഴേമാ ഒെ അെ കയിയി. ഇത്
കയം എ് എനി് േതാി. ഏഴം കയോൾ തെ ഭയര േവദനയാ.
ഞാൻ: ന് പെ േനാാം.
ഞാൻ എെ െട മടം എ് അവെട ർടിൽ പെ ഉര. എെ
െട േതം അവെട റിെ േതം ടി ആയോൾ ന വവായി. പെ
ഞാൻ എെ  താൻ മി. പി. ഞാൻ ഒടി ശിേയാെട തി.
അവൾ നിലവിളിെകാ റകിേല് മാറി.
2-3 തവണ ടി മിിം പരാജയം ആയി ഫലം. അവൾ കരെകാ് പറ,
“േവ അാ, ളീസ്.. എനി് നായി േവദനി.”
ഞാൻ: േപാെ. ന് പെ ശരിയാി എാം. നിന് ഞാൻ ന 
വതനം മം വാി തരാം. നീ വീിൽ േപായി ാീസ് െചണം.

അജ (ഒ കാ ചിരിേയാെട): ഹ്.
ഞാൻ പെ എെ  എ് അവെട വായിൽ െവ് െകാ. അവൾ േകാൺ
ഐീം ണ േപാെല ണയാൻ ടി. എെ  ഇോൾ അവെട വായിൽ
പാൽ രം എ പവം ആയോൾ േകാളിങ് െബൽ ശം.
ഞാൻ: അനീഷ് അൻ ആയിരിം. നീ േപായി അവിെട ഹാളിൽ ഇോ. ഞാൻ
േപായി വാതിൽ റാം.
അജ േനെര ഹാളിൽ േപായി ഇ. ഞാൻ വാതിൽ റ. അനീഷ് അൻ അക്
വ് എെ മിെല ബാത്മിൽ േപായി. അോൾ അജ പറ അവെട െജി എെ
മിൽ ആെണ്. ഞാൻ ഓടിേപായി അത് എ് െമെട അടിയിൽ വ് തിരി
വ.
അജ: എവിെട?
ഞാൻ: അവിെട ഒളിി വി്. പിെ എ് തരാം.
2 മിനി് കഴിം േചിം ളി കഴി വ. ഖാെക ീണം. േനെര മിൽ
േപായി വാതിൽ അട. ഒ 10 മിനി് കഴിോൾ റ് വ. അനീഷ് അെ
ഖ് േനാി ഒ ക ചിരി.
ഞാം അജം അവെര ിായി.
അ് രാി ആയോൾ നട കാരൾ ആേലാചി എെ  താഴാെത
നിൽ. ഒ ന വാണം വിടണം.
ഞാൻ പെ േചിെട ളിറി കളിെട ഡിവിഡി എ് േ െച. അോഴാണ്

അജെട െജിെട കാരം ഓർത്. െമെട അടിയിൽ നിം അെത. ഒ്
മണി േനാി. ന റിെ സിി മണം. അം മണി േചിെട ലകം
കെകാ ഒ  വാണം, അം അജെട െജിയിേല്.
െജി ആെക നന. ഞാൻ പെ അത് െകാ് േപായി കകി ഉണാൻ ആയി
ബാമിെല ടവൽ േറാഡിൽ ഇ. പിെ തിരി് വ് കിടറി.
പിേ് രാവിെല എണീ ഉടെന തെ അജെട െജി എ് എെ അലമാരയിൽ
എെ ണികൾിടയിൽ ഒളിി വ.
ആ ആ വൻ അജെട െജിം േചിെട ളിറിയിെല കളിം ക് െജിയിൽ
വാണം വികയായി എെ േഹാബി.
അെന കാി അ ഞായർ ആ വെി. പതിേപാെല കാരൾ
എാം നട െകാി. േചിം അനീഷ് അം േപായം ഞാൻ അജെയം
ി മിൽ േപായി.
ധനാ ഞാൻ ഒ  വതന വാി അവൾ് െകാിായി.
അവൾ അത് ൈ െച വിരിം എായി എെ വിശാസം.
ഞാൻ: ആ വതന കയി േനാിയിോ?
അജ: ഇ അാ, അത് കയാൻ ന പാടായി. പിെ ഞാൻ അത് കള.
ഞാൻ: അോൾ ഇം ഒം നടി അെ?
അജ: അെതാഴി അൻ എ് പറാം ഞാൻ േകൾാം. േപാെര?

അജ: എനി് ഇെിം അെ പാൽ ടിണം. എെന എിം എെ ഈ
ഇഡലി ലകൾ ഒ് ിണം.
(ടം)
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കയറേണാ! ഒളിോടിയി കാരം ഇ. അവ ഞാം എനി് അവം മാം ആത്. അവേനാ
എാം സംസാരിണം എാണ് വിജയൻ േഡാർ പറത്. പെ അവിെ അേ് നട.
[…]
Full Story >>>

–1
ഇത് പീറിെനം കാെടം കഥ. ഇി േഗാൾഡ് േതടി ഇി് േപായതിെം അവിെട െവ്
കിിയ ഒ േഗാൾഡൻ റിെം കഥ. പീർ ഡിി കഴി അെ ബിസിനസ് ഒെ േനാിം
മലേയാര കർഷക പാർിയിെല രാീയ വർനം ഒെ ആയി നട. ായം 30. കാണം
കഴിിി. കലാണിന് അം അം നിർബി്. റ് െട കഴി […]
Full Story >>>

:

3

വീടമൻ ഹീരാലാലിെ മാസ വാടക പിരിൽ സ്െപഷൽ കളികൾ ഒെ കഴി് ഓഫിസിൽ
എാൻ വീണ ൈവ. അതിെ േപരിൽ വീണേയാട് േദഷെ അവെട േബാ് െറ േജാലികൾ
അവെള ഏൽി. അെന ഒിരി തിരായി ആ ദിവസിേശഷം അൽം റിലാ്
െചാൻ സിിങ് ളിേല് െച. സിിങ് ളിൽ വ് റിഷാൻ എൊ ഖനായ […]
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