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ഞാൻ അ നിൽത് േനാി. അവൻ താേഴ േനാി നിൽകയാണ്. എാണ്
െചേത് എ് ആേലാചികയായി ഞാൻ. അവെ അേ് േപാേണാ?
അേതാ തിരി റിയിൽ കയറേണാ! ഒളിോടിയി കാരം ഇ. അവ ഞാം എനി്
അവം മാം ആത്. അവേനാ എാം സംസാരിണം എാണ് വിജയൻ
േഡാർ പറത്.
പെ അവിെ അേ് നട.
“അ..”
അവൻ താെഴ ഇരി േസാഫയിേല് േനാി നിൽകയാണ്. ഞാൻ അവെ
അേ് െച് അവെ േതാളിൽ ൈക െവ.
“േമാെന..”
“‘അ ശരിം പറതായിോ അത്?”. എെ ഉിൽ ഒ തീ ആളി. അവൻ
േചാദിത് എിെന റിാണ് എ് എനിറിയാം. പെ..
“എ്?” ഞാൻ അർഥം ഇാെത െവെത േചാദി. എാണ് ഞാൻ പറക!
“അറിയാമോ എാെണ്”.
ഞാൻ അവെന േനാാെത താെഴ ഉ േസാഫയിേല് തെ േനാി. അവം
അവിേട തെയാണ് േനാത്. ഞെട കാം ചിം എാം ഒരിട

തെയാണ്. എാണ് ഞാൻ അവേനാ പറക.
ഒ കാരം എനി് മനസിലായി. അവന് ഉറാൻ േപാം ആി. അവെന ഇത്
ആഴിൽ ബാധിി്. ഒപാട് ഒപാട് ആഴിൽ.
ആദമായി അവൻ എോട് ഇതിെന പി സംസാരി ഇോഴാണ്. ഞാൻ പറ
ആ വാചകം േകോൾ മാം. അവെ അെ േപാെലയാണ് അവെം.
എൊെയാണിത്. ഞാൻ തിരി് റിയിേല് േപാകേണാ. എാണ് േവത്.
ഞാൻ േഡാകർ വിജയെന ൈവകീ് പിീം വിളിോൾ അേഹം എോട് പറ
കാരൾ ആേലാചി.
******
“ധന. അവെ ആംഗ്ൈസി എോളം ആെണ് തനി
മനസിലായിാമോ! അവന് ഇത് വേമാ എ് ഞാൻ ആേലാചിി. എനി്
ഇത് േകോൾ ഒം അതം േതാിയി എ് ം”.
“അെതാ അെന സർ?”, എനി മനസിലായി.
“ഇോൾ പറയാൻ പാോ എറിയി. പെ കാശം ഇത് പറയണം എാം
കക എ് ഞാൻ ക.”
കാേശെ േപര് േകോൾ ഞാൻ ഒ് െഞി. എാണ് വിജയൻ േഡാർ പറ
വത്!
“നിെട കലാണിന് ൻപ് കാശൻ എെ കാണാൻ വി. ഇേത ം
ആയി അ് അവൻ എോം പറത്. അവം ഒപാട് േപടിേയാെട ആണ്

അ് എോട് ഇെതാെ പറത്. ഞാൻ ഒപാട് അവേനാ സംസാരിി്.
ഏതാ് ഏേഴാളം െസഷൻ കഴിി് ആണ് അവന് ഒ് സമാധാനം ആയത്. െറ
അധികം സമയം േവി വ.”
ഞാൻ എാം നിശമായി േകൾകയായി. കാേശം?!! പെ എനി്
മനസിലാാൻ പം കാേശെ! അെത, എനിറിയാം.
“ധന േകൾോ?”. ഞാൻ ഒ് െഞി.
“ഉ് സർ.”
“പെ അവ ഭാഗവശാൽ കിിയത് ധനെയ ആയി. അവെന ഞാൻ
ആശസിി എിം എാം അവൻ കലാണം കഴിാൻ േപാ ിെട കഴിം
സഭാവം അസരിാണ് എ് എനി് അറിയാമായി.”
“അവെ ഭാഗം ആയി ധനെയ തെ കിിയത്. എാണ് നിെട ഇടയിൽ
ഉായിത് എ് എനിറിയി. പെ  ബി ാ്, ധനം ൈലംഗികമായി
അവെന ിൊൻ ഉ എാ വിധ മാനസിക ശാരീരിക കഴികം
ഉായതിനാൽ തെയാണ് നിൾ ഒമി േപായത് എ് എനിറിയാം.”
എെ മനിൽ കടൽ ഇരകയായി. െപവിരൽ തൽ ടിയിഴകൾ വെര നിറ
വിറയകൾ.
“അവേനാട് കലാണം കഴി് വ് കാണണം എ് ഞാൻ പറി. അവൻ
വരികം െച.”
“എി്?!!”, ഞാൻ െപെ് ആേവശോെട േചാദി. കാേശെന റിാണ്.

“എിൊ ധന, അവൻ പഴയ ആെള ആയിി. ആെക െടൻഷൻ അടി നട
അവൻ വളെര സോഷവാൻ ആയി. ഞാൻ അവേനാ അവെ ൈലംഗിക
കാരൾ േചാദിി. േചാദിാെത തെ എനി് അറിയാമായി ധന്
എൊം അവ െകാാൻ പിയി എ്.”
എിൽ നിം ഒ നിശാസം റ വ. െകാാതായി ഒം ഇ, എാം
െകാി്.
“ഇവിെട അ എോട് സംസാരിാൻ ഇനി വരി. അവേനാ സംസാരിാൻ
കാശൻ ഇ. അത് െകാ് ഇനി എാം ധന ആണ് തീമാനിേത്. കാലം
ഒരിൽ ടി ധനെയ വാ ഒ േചാദിെ ിൽ നിർിയിരികയാണ്”.
“ആദെ തവണ ധന അത് അറിയാെത തെ അതി ഉരം നൽകി.
ഇതിോൾ.. അറി െകാ് ന് ചില ഉരൾ എേതി വം. അവ ന്
എതാൻ ഇമിാ ഒാെണിം.. ധനയാണ് അവെന രിേത്.
ആേലാചി് െചൂ. എോൾ േവണെമിം എെ വിളിാം.”
േഫാൺ ക് െച.
******
എനി് മാേമ അവെന ഇതിൽ നിം രിാൻ ആ എ്!! എനി് അതിെ
അർം മനിലായിി. പെ ഇോൾ ആേലാചിോൾ.. എൊെയാണ്
സംഭവിത്!
എെ അറ് അ നിൽ. എാണ് ഞാൻ അവേനാ പറക?

“‘അ പറത് സതമാണ് ാ”, ഞാൻ എെനയാണ് അത് പറത്
എെനി് അറിയി. എവിെട നിോ അത് വതായി. അവെന ഞാൻ
േനാിയി. അവൻ എെം േനാിയി. ഞൾ് ര േപർം ആേലാചനകൾ
ി ിാൻ എ വിധം താഴെ ഹാളിൽ േസാഫ കിട. അവെന േനാാെത
തെ ഞാൻ ടർ് പറ.
“നിെ അം..” എെനയാണ് ഞാൻ അത് പറക. അവൻ എെ േനെര
തിരിത് ഞാൻ അറി. എനിവെന േനാാൻ ആവി. ഞാൻ
േകാണിടിയിേലം വിളിേലം നിലേം എാം േനാി. എി ആേരാേടാ
എ േപാെല പറ,
“നിേ േപാെല ആയി”.
ഞാൻ ഓേരാ വാിം േവി തിരകയായി. അവൻ എിൽ നി് എാണ്
വത് എ് േനാി നിൽകയാണ്.
െവെത പറ ആശാസ വാകൾ ആണിെതാണ് അവൻ ഇോം കത്
എ് എനി് അറി്. പെ അവെ അെന റി് ഞാൻ ണ പറയി
എ് അവനറിയാം. എനി് ഇവിെട തളരാൻ അവാദം ഇ. എം െചേത്
ഞാൻ ആണ്! എവിെട നിോ എെ ഉിേല് െറ രം ഇര കയ
േപാെല..
“നിെ അെ സാധനം വലിം ഉതായി അ. എനിത് ഒ ശ്നം
ആയിി. അത് െകാാണ് ഞാൻ നിോട് പറത്.” ഇം പറ ഞാൻ
അവെന േനാി.

“നിനം ഭയെടാൻ ഒമി”.
അവൻ എെ തെ േനാി നിൽകയാണ്. ഞാൻ അവെനം. ഒ നിമിഷം.
അറിയാെത എെ േനാം അവെ ലിംഗിെ ഭാഗേ് അറിയാെത േപായി.
ഉടെന തിരി ക് അവനിേല് െകാ് വ ഞാൻ കത്, അവൻ എെ
ഖേ േനാത്. അവൻ േനാത്.. അവാൻ േനാത് എെ
വയറിേലാേണാ? അ. അതിം താേഴ്. എെ അരെിേലോ. അ.
എനിറിയാം എാണ് അവെ മനസിൽ ഇോൾ ഇളകി മറിത് എ്.. എെ
മനസിം..
“ധനയാണ് അവെന രിേത്. ധനാണ് ആ ഉരം അവന് െകാാൻ
കഴിക”, മനിൽ ഴ വാകൾ.
അോഴാണ് ഞാൻ അത് ആേലാചിത്. ഞാൻ ഇിരിത് ഒ െലിങ്സ് ആണ്.
എെ െലിൻസ് എാം എനി് വളെര ൈട് ആണ്.
അരെം നിതംബം എാം ഒം ഉം വലിം ഉളളം ആയതിനാൽ
െലിസിെ െക് ഇെിം അത് ഊരിോകാറി. അതെന ശരീരിൽ
േചർ് കിടം. ഞാൻ കിലിൽ ആ അവയിൽ കിട് എേ് വോൾ
െലിങ്സിെ െക് അഴിി. തിിൽ അത് ഞാൻ െകിയി.
എെ രിദാർ േടാപ് അവസാനിതി െതാ താേഴ് െലിങ്സിെ ചരകൾ
ി നിൽ്. അവൻ അത് കി് അതിേല േനാകയാണ്. എാണ്
ഞാൻ െചുക!!
തിരിയാൻ ആണ് ി പറത്. പെ എനി് അനാൻ പി. അവൻ

കിമെവാെത അവിേട തെ േനാ. എെ ശരീരിൽ എവിെടെയാേമാ
ഴികാോെല.
ഞാൻ അവെ കിേല േനാി. കാേശെ അെത കകൾ. ടി േവണെമ്
െവ് അവൻ അത് േപാെല ചീം. മീശ ള വ. ഞാൻ അവെ അേ്
നീിയത് ഞാൻ തെ അറിി. അവൻ എെ അരികിേലം.
അവെ കകൾ എിേല് ആിറ േപാെല. കാേശെ കൾ. എെ
ശരീരം കാൽ പാദിേമൽ ഉയർ. അവെ തല എനി് േവി ഒ് താ.
വര േപായ കൾ. അവ ിി.
ഒ നിമിഷിെ നിലത. ര കാകം ഉയർ. എെ ൈകകൾ അവെ
െനി ിെല ഷർ് പിടിാൻ മി. അവെ ൈക െപെ് എെ ടി്
കളിെട എെ ഖം അവനിേല് അി. ംബനം!!
കളിൽ പടർ നനവ് ടി ടി വ. എെ കളിേല് അവെ ൽ
പടത് ഞാൻ അറി. പരിചിതമായ ഒ ചി! ശമായ ംബനം ആയിി
അത്. അതിൽ നിറ എൊേമാ ആയി. അതിൽ വാലം ഉായി,
േഹം ഉായി. അെത!!
എെ െപാിളിൽ നി് ടെട ഇടയിേല് പടർ കയറിയ വിറയൽ ആ
ംബനിേല കാമിെ േതറവ റ വിായി.
പ െസൻേഡാളം കഴിോൾ എെ ശരീരം അവനിേല് ഒ് െതി.
അോൾ!! എെ വയർ അവെ അരെിെട ഉര െകാാണ് താെഴ വത്.
അതിനിടയിൽ എെ വയറിൽ അവെ ആ കന ഭാഗം അമർ. ഈശരാ!!! എെ

ടയിിൽ ഒരായിരം ഞരകെട വിറയകൾ ഒമി േചകയായി.
ഞാൻ എെ അയ ൈകകൾ അവെ ഷർിൽ െവ് െകാ് അവെന േനാി.
എെ കിൽ എൊം ആയി അവൻ കത് എ് എനി് അറിയി!
എാൽ ഈ നിമിഷം െതാ് ഞാൻ അവെ ഭയെള എെ ആഴളിേലെ്
ഒളിിാൻ േപാകയാണ് എ് ഞാൻ തീമാനിി.
അത് എെ ിം മനസിലായിരിണം. അവൻ എെ കിന് റകിേല് ൈക
കടി. എെ അരെിേല് അവെ അ ൈക ബലമായി േചർ. ഒ നിമിഷം.
ആലസോെട അവെന േനാിയി എെ കിൽ േനാിെകാ് എെ
ിേല് അവെ നാവിറിെ.
(ടം)
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ജയിൽ ് േകാശി തലയർി േനാി. “എിനാേടാ അവൾ ഇ് വീം വത്? ”, േകാശി
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