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ഞാൻ ഒ ിയായിോഴെ ഒ അുഭവം പറയാം. ഞാൻ സാമാം പണ
ഒ വീിൽ ആ ജിത്. ഒിരി േവലാം ഒെ ഒ ◌ായർ തറവാട്, ഒപാ
ആകൾ ഒെ ഒ വീടാണ. ംബതിെ എാ ം റം ഉ ഒ
ജീവിതം. എി പവയായോൾ എെ അ്െം അെടം െട ◌ിം
മാി കിടി. െതകം കിടാൻ എി േപടി ആയി. ഞാൻ കിട കരയാൻ
ടി. ഒവിൽ അവിടെ ഒ േവലാരിയായ ജാകി എെ െട കിടാെമ
പറ. അ ജാകിെയ അ ഇം അായി.
ിം െമം റവാെണാ ധാ പരാതി. അ അവെട െട േപായി ളിി
വരാൻ പറ. അവൾ രാിയിൽ േപായി േമൽകകി വ, മ േവലാരികൾ അവെള
െര പായിൽ കിടിയാൽ മതി എ അെട അ പറ. അം അതെ
ശരിവ. ഞാൻ അങി ഒ ത പാം െമമായി കിട, െര ഒ ൽായയിൽ
ജാകിം കിട.  ഉകാലം, രാിയിൽ ജൽ ഒെ റാണിിരി.
ഇ വാഴയിലം മം അതിെ ◌ിഴൽ കാരണം എി േപടി ആയി,
ഞാൻ ജാകിെയ വിളി ജൽ ഒെ അടാൻ പറ. അവൾ പറ െ
റിി തെ ഇകകിടാൻ വ, എൊ ടാ,  ഒ കാരം
െചാെ ഞാൻ ിെ അ തെ കിടാം, അ കൽ എെ
വഴപറം, അോൽ  പറിാെണ ഞാൻ പറം, അോൾ കം
പറ എെ ചീവിളിേകൾി. ശരി എിെം എി ഒ േപടിാെത
ഉറിയാൽ മതി. ഞാൻ അവെള എെ െമയിൽ കിടി, അവൾ ആദമായിാ
െമയിൽ കിട. െറ കഴിോൾ ഒകിു

ലംെകാേപാെലയായി. അവൾ െെടാ പതിയിൽ തൽ കിട, ഞാൻ
റാ െവളിയിം, ഞാൻ െറടി അവെളാ േചർകിട തിാി എവിെട,
അവൾ ഒ അ ടിയി,
അവെട വിയർമണം മാ എെ ിൽ അടികയകയാ, ആദം അ വളെര
അസഹം ആയിോിെയിം പിെ അെതാ  മണം ആയി എി
േതാിടി, ഒ പമാെട മണം. അവൾ െറ കഴിോൾ ഇി
ള അഴി കള് ീ ആയിാ കിട.  അ െറതൽ
ആയി, പകൽ വൻ േവല ആയെകാായിരിണം  ഉറമാ അവൾ,
െചതായി ർം വലി േകൾാം. എി ഉറം തീെര വമി. ഞാൻ
അവെട കിെ അവിെടയാ തലെവിരി, ഖൊെ അവെട
കിെല ടകൾ ഉര, എി ാൻ വ, എെ അെ കിെല ട
ഉെതിറിയാം, അൻ അെതാെ ബാർബെറ െകാ ഇടിെട േഷ
െചിാ. െപൾ ഇി ട കാം എ എിറിയൻ പാടിായി.
ഞാൻ പെ അവെട കിെല ടയിൽ ഒ തടവിാി,  ലമായ ടികൾ,
അ േരാമൾ. അവൾ അോൾ കൊമാി തലകളിൽ െവ കിട,
ഞാൻ ഒ എേ അവെള ഒ ◌ാി, റ ◌ിലാതിാൽ െവം ഉ
റിക. ഒ ആജാുബാവിെോെലയാ അവൾ കിട, ര കും
തലകളിൽ ആയതിാൽ കിെല േരാമൾ ഒെ ശരികാണാം. അവെട
ലകൾ അോഴാ ഞാൻ ധി, എൊ വലിയ ലകൾ, എെ അെട
ലകൾ ഞാൻ കി, പെ ഇ അതിെെയാെ ഡബിൾ വ
മലകൾ ആ. അതിൽ ഒെതാാെലാ എ എിൊ േമാഹം ടി,
അവൾ ഉണർാൽ ഉറിൽ പിയതാെണ പറയം അെ്ിൽ തെ അവൾ
ണിയിാെത എെ അകിട ഞാൻ പറിൊ. ഞാൻ പെ അവെട

അേപായി േചർ കിട. അവൾ ഒ ചരി ഉറിൽ എെ ഭാഗേ
അെതി തൽ െസൗകരമായി.
അവെട ലകൾ എെ ഖ. ഞാൻ പെ ഒ ലയിൽ ഒ ിാി, 
രസം, ഞാൻ പെ അവയിൽ ഒ പിടി അമർി,  കൻ ലകൾ , ബണിൽ
െവം ◌ിറേപാെല  പപം,  മിുസം  ലതം. ആഹ എ രസം,
അവൾ ആകെ ഒ അേപാമി. ഞാൻ പെ തടവി തടവി അവെട
ലകൾ തിിടി. ഞാൻ അതിൽ പെ ാൻ ടി, അ പെ
പെ വതാേപാെല അതിെ ം െകാെകാ േരാമപൾ
ഉായി, ഞാൻ ോൾ അവ പെ ഉണർവേപാെല േതാി,
കകാലിു അവൾ ഉണർാൽ എെ കാരം േപാാെണറിയാമായിെിം
എെ കാമവികാരം എെ കീെതിള. ജാകിെട ശരീരിെ മണം
എെ വാെത ആകർഷി.
ഞൻ എെ  തൽതൽ അവെട കിെകാേപായി ആ മണം
ിെല വലികയം.പിെം തിരിെക വ അവെട ലകളിൽ
◌ാെകാ ചിം വരം, ഇി െറകഴി പിെ എം വരെ
വിടെവകാണാം എ് ഒ ൈധരിൽ ഞൻ അവെട ലകളിൽ പിടി ,
െപെ അവൾ ഒ െഞിയി തിരികിട, ഇി രയിെ മിലാിയ ഞാും
തിരിെക കിട, അൽേരം കഴിോൾ ജാകിെട ൈക എെ ◌ിറിു കളിൽ
വ, അവെട ൈകിെ ർശം കി താമസം എെ  കയെപാി ചാടാൻ
ടി, എെ  ഇം വതാെമ എി പിടിയിായി, ‘കൻ ാ ◌ീ
ഇെയാെ െചാൻ വളർൊ’ എം േചാദി ജാകി എെ ◌ിർ താെഴ
ഊരിള. എെ  യിൽ പിടി തടവിൊി. എിാകെ കള
കപിടി ഒ ിെട ഭാവമായി. േമാ… എാ ഒം മിാ

◌ാണമാെണാ എെ െകാ കാ?? ◌ി എെ ലയിൽ പിടിേണാ???
എിൽ ഇാ പിടിൊ എം പറ അവൾ എെ കുപിടി അവെട ലകളിൽ
െകാെച വ അവെട ർ സതം കിിയ ിതി പിെ ഞാൻ എിു
ഭയ ഞാൻ ആർതിേയാെട അവെട ലകൾ മാറി മാറി പിടിാൻ ടി എട
കാ ഇി പറ പറാ പിടിാെത റ മയിൽ പിടി അെ്ിൽ േവാ
◌ീ ആദം എെ പാ റ ടി ാ ഇാടാ േമാ എെ ല എം പറ
അവൾ ലെയ എെ വായിൽ െവത. അവൾെൊ ആദരെവാെ
േപായി പെ എം ടി ഒി പകയിൊ.
ഞാൻ അവെട മാ ലകൾ രം മാറി മാറി ടിാൻ ടി ഇേത സമയം
അവൾ എെ യിൽ പിടി വാും ടി ഞാൻ ടിതിു അുസരി
അവൾ ര ലകം മാറി മാറി എെ വായിൽ െവ തം െറ ിഴിോൾ
എി െവം ഉരസം മേമ അുഭവെ അവൾ ആകെ താളിൽ എെ 
െതാലി അടിെകാി ഞാൻ അ വാണം അടിാൻ ഒം പടിിി
പിെയാ അെതാെ പടി െപെ എി എെ െട അടിയിൽ ◌ിം
എോ വേപാെല േതാി എെ  അാദമായി പാൽ ഛർി.
അേതാെട എെ ഗാതീർേപാെലയായി പിെ എി അ ആഹം ഒം
ലടിാൻ േതാിയി ഞാൻ െവെത ിൊി ജാകി വിി എാ േമാ
◌ിെ കാരം കഴി അെ ആ പണി ഒം ജാകിെട അ ടി ഇി േമാൻ
എെ െറാെ ഒ ിാ എം പറ അവൾ അവെട അടിാവാട ഒെ
അഴി കള ർ യായി എെ െകിിടി വീം അവെട കിൽ എെ
 അകെ അവൾ അതി പെ ഞരടാൻ ടി അോ േവാ മതി േവദ
എ എം പറ് ഞാൻ അവെട കെ മാി ശരി  എം എെ ർ

ിതാട േമാ എം പ റി അവൾ എെ ഖം താേഴാ ഇറാൻ ടി അവെട
െപാിൾ ഒ െിെട വലിം കാം ഞാൻ അതിൽ ഒെ ഒ ി െചറിയ
ഉരസം ഉായി പെ അവെട റിൽ ഞാൻ ഖം േചർ ിറെയ
ടാടാ   കിട മയികൾ അവൾ ഇം േരാമം ഉ
എിറിയിായി േകാഴിോടൻ ഭാഷയിൽ പറൽ അവിെട ഒെ ഒ ‘പയം
ിയ മണം’ അതിൈാ മാദകതം അതിെ മണം എി വളെര ഇെ
മണോിരിാെത അോ െട െചാ എ ജാകി പറോൾ ഞാൻ
ഒ െഞിോയി േമാ എ വിളി ഒെ മാറി െചൻ ആയി
ഇോൾ ഞാൻ പെ അവെട ടകൾ വക മാി അവെട ഇലിേപാ ആ
ിേകാണിൽ കൾ േചർൊ ം െകാ ജാകി തെ കുപെയാഗി
അവെട ടാ വക മാി എെ ◌ാിു തൽ തൽ അകേ കയറാൻ
െസൗകരം െചത അൽം ളിരസം ഉ ഭാഗം ◌ുണോൽ എി ഒ
◌ിമിഷം ഓാം വ, പേ എെ കൾ അവിെട ◌ി മാാൻ ജാകി
സതിി അവൾ എെ തലെട റകിൽ പിടി തൽ തൽ ശിേയാെട
അവെട സാമാികേ എെ ◌ാം ം േചർെകാി ശാസം
എായി ഞാൻ എെ ഖം ഒ മാാൻ മി അോ വലി ടിെട മയിെര
എ ഒ ഗർം ആ പകരമായി എി കിിയ ജാകി ഞരാും രളാും
ടിയി
അവൾ ഒ റിേവ സിംഹെോെല അമകം െതറിവകൾ പറകം െചാൻ
ടി എി എെം ഒ രെപാൽ മതിെയായി എെടാ മയിെര
◌ിർിയ വലി ടിെട എെ ക വം െടാ മയി െച എൊെ
ജാകി ലിൊി എവിെട ആ അവൾ ഈറ ക
കിടെതെി മിലായി അവൾ വിരൽ ഇ അവെട റിെ ശരിം അ

പിളർതി എടാ െകാ മയിെര എെ ക തിെടാ േമെലാ െടാ …ആ അി
കപിടിേചാടാ േമാ എെ ി ടെടാ ഹ ഹ ഹാ ഹാ അി ആ തി േമാ തി
എെ െറാെ ി ടാെടാ ◌ിെ  ഞാൻ പിെ വം ്ചി തരാെമട
െകാ കാ എദാ താേയാളീ ഹാ ഹ ഹ ◌ീ െകാെമടാ അി അി തിെടാ
മിാ മയിെര ◌ാി ഴി അടിെടാ ഹ ഹ ഹാ എഡാ ചാെര െമേളാ െടാ
എെ ◌ാ അവെട ചാ േപാെല ഒ െചറിയ ചരടിൽ തട അവെട റിെ
ആദഭാഗ ഒ െകാ മാംസഷണമാ അവെള ഇ രസം പിടിി
കെ പറ സാധം എ എി മിലായി
അി ഞാൻ അവിെട േകμ◌ീകരി ഉറി്ചാൻ ടി ഹ ഹാ േഹാ ഹ അ അെടാ
അി അി െകാ െ ◌ീ ആ െകാാെമടാ ആ അി  േമാ തിെടാ
വയിറ തിെടാ റീേമാ ആഅഹ ആഅഹാഹാഅ അവൾ തറയിൽ
◌ിം ഉയർ വള ◌ിൽകയ എിാെണിൽ ശാസം  എെ ിം
വായിം ഒെ അവെട ടയാ അവൾ എെ അവെട റിെല േചർ ഒി
െവേപാെല പിടിിരി അവൾ ◌ിിൽിൽ ഒ തിയർ ഒ െപാി
പിെ പേഠാെയ ◌ിലതി. അവെട അണൽ അോം തീർിി,
ഞാൻ ഒ ശാസം േെര വി. അവെട റിെ മണം അതിൽ ◌ി ഒതരം
പശംടി എെ ഖം ആെക ഒിിടിേപാെല ആെക ഒ ചഴിെ മണം
ആയി എെ ഖിു അവൾ എെ തേലാടാും ഒെ മറി , േമാ  എം
ഇി ഒ കിടണം ◌ി ഞാൻ എം പഠിി തരാം ആേരാം േമാൻ ഇെതാം
പറയ േകൊ ഈ ജാകിെട എാം ഇി തൽ േമാു മാം ഉതാ
എെ െപാ േമാ ◌ിെ  ഒ ഞാൻ തിടാ എം പറ ജാകി പെ
താെഴാ ◌ിരി ഞാൻ ഒം വാെത കിട ജാകി എെ െകാ ലിൽ പിടി

െഞരടിൊ തെ അവെട ഖം താി എെ യിൽ പെ ംബി അവൾ
പെ എെ  അവെട വായിലി െപെ എെ  ഉണ ഞാൻ
അറി അ െപെ വതായി അവെട വായിൽ െമാം ◌ിറ അവൾ പെ
അതിൽ ഐസ്  തിേപാെല പെ ഊാൻ ടി  ഖം ഒ കറ
കടേപാേപാെല എിൽ ◌ിറ.
ഞാൻ എെ ചിൾെട കളിെല ഉയർതി അവൾ എെ അി രം ടി
അടിയിൽ പിടി െകാ  െമാതം അവെട വായിൽ ആിഴി ഒ േചര
എലിെയപിടിേപാെല എെ െയ അവെട വായിൽ ഇ അവൾ ഉറി്ചി
ഞാൻ സർഗിേല ഉയർെകാി െപെ എെ  ഒ െവി എൊ
െചതായി ഒ േപായി അതിൽ◌ിം എ മാം എി മിലായി . ഞാൻ
ഉണർോൾ േരം െവി
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സീതാ ലി ഒരിം പതറിടോ.അരെമാ ഇേമജേ തനിത്. “എെകാ് വിവാഹം
കഴിി?’ “റെൻ എെകാ് കൊഴി? […]
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