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ഹായ്, കഥെട അ ഭാഗമായി ഞാൻ രാേജഷ് േമേനാൻ. ആതിരെയ കളിി്
ഞാം ആതിരം െബഡിൽ കിടറിോയി. െപാരി കളിെട ീണിൽ
ന ഉറം. ഒ ് മണിർ എിം ഞൾ ഉറി.
ഞാനാണ് ആദം എേത്. എെ കിൽ തലം െവ് ഒ കാൽ എെ േദഹ്
കയി െവ് ല എെ േദഹ് േചർ് െവ് എെ െകിിടി് കിട
ആതിരെയ കോൾ എെ  വീം അനം െവ. അ് ഇളം ചരേ
ഒം ഉാെത അ് കിടത്! പിെ  അനിയിെിേല അത.
എേൽാം എ് വിചാരി് ഞാൻ പതിെയ ൈക വലിൊൻ േനാിയോൾ
ആതിര ളിൊ വീം എെ െകിിടി് േചർ് കിട. ഇനിം കിടാൽ
അ കളി േല് ആം. ഞാൻ വിചാരി.
“േമാെള.. എേൽേ?”, ഞാൻ ആതിരെയ തേലാടിൊ് േചാദി. “ഉം”,
അവൾ ളി.
“സമയം േപാം. വം കഴിേ? അവിനാശിെന േപായി േനാണം”, ഞാൻ
പറ.
“റെട കിടാം, അിൾ”, ആതിര പറ. “അോ േമാെള. പല കാരം ഉ്.
േമാൾ എേൽ്”, ഞാൻ അവെള പിടി് മാി.

“ഈ അിളിെ ഒ കാരം”, അവൾ പരിഭവിെകാ് െബഡിൽ എേി.
“പിണാെത ാ”, ഞാൻ അവെള പിടി് ഒ ഉ െകാ. അവൾ എെ
െകിിടി് എെ  വായിലാി ചാൻ ടി. ചരി വീം കഴ്
ടിേയാ? ഞാേനാർ. എാൽ ഞാൻ ഊി മരിം!
“വിട്, േമാെള. ഇോൾ സമയം ഇ. പിെ ആെ”, ഞാൻ പറ. “പിെ
എോൾ?”, ആതിര േചാദി.
“ആദം ഒ് ളി് ഷ് ആക്. നിെട മിൽ േപാകാം. അവിനാശിെന േനാേ?
പിെ ഡ് വം കഴിാം. അത് കഴി വി് ആവെ േ”, ഞാൻ പറ.
“നീ േപായി ളിി് വാ”, ഞാൻ പറ. “എാൽ അിം െട വാ”, അവൾ പറ.
“അിളിന് റ് െമയിൽ േനാാം അയാം ഒെ ഉ്. േമാൾ േപായി് വാ”,
ഞാൻ പറ.
ആതിര െബഡിൽ നിം ഇറി എെ മടിയിൽ കയറി ഇ.
ആഹാ.. ഇവൻ വീം ഉഷാറായോ അിൾ?, എെ പാതി കിയായ  കി്
ആതിര േചാദി.
അത് പിെ എെ ിെന കാൽ പിെ അവന് ഉഷാറാകാെത പേമാ?, ഞാൻ
േചാദി.
നീ ഇെന ഇവിെട ഇാൽ അവൻ വീം െപാം, േകോ. പിെ ഇവന് േമാെട
വിൽ കയറണെമ് പറം, ഞാൻ പറ.

“അതിെനാ അിൾ? അവെന കയിോ”, ആതിര പറ.
“ഇോൾ േവ, േമാെള. നീ േപായി ളി്”.
“ശരി അിൾ”, ആതിര എെ മടിയിൽ നിം എേ.
“അിൾ ഒ് റ േപായി് വരാം”, ആതിര ബാമിേല് കയറിയോൾ ഞാൻ
പറ. ഞാൻ െപെ് ഒ് േച െച് അവിെട ഒ െമഡിൽ േഷാിൽ
െച് 10 ഐ-പിൽ വാി െകാ് വ.
റി് എ, ഒെരം കഴിിോം. ഇനി നാിൽ െചാം അവെട വീിൽ
െചാൽ ശാൻ ഒാേലാ. ാൻഡ് േപര്സ് മാം അേ, ഒാൽ ഇവെള
കളിാം. അോൾ പെം ഇരിെ.
ഞാൻ തിരി് വോം ആതിര ബാമിലായി. ളി കഴി് ആതിര ഇറി
വ. ഇവെട നാണം ഒെ േപായോ. ഒം ഇടാെത വ.
േമാെള, ് െചൂ. ന് നിെട മിൽ േപാകാം, ഞാൻ പറ. ഓേ, അിൾ.
അവൾ ് മാറി. ആ.. േമാെള. ഒ കാരം. ഇത് ഒെരം കഴിോ, ഞാൻ ഒ പിൽ
അവൾ നീിൊ പറ.
അിൾ എനി് േസഫ് പീരിയഡ് ആണ്, ആതിര പറ. റി് എ, േമാെള.
കഴിോ, ഞാൻ പറ.
വോം പിയാൽ പിെ അിൾ എെ െകേി വം, അവൾ ചിരിെകാ്
പറ.

അതിെനാ, െകിേയാം, ഞാൻ പറ. “പെ നീ പഠിവേ? പിെ തീെര
ായം ഇോ?”, ഞാൻ േചാദി.
“പഠിെമാെ ഇോൾ കഴിം. പിെ ായം. അതി മാം ഡിഫറൻസ് ഉോ
അിൾ?”, ആതിര േചാദി.
എ് വയ് ത് അിളിന്, ഞാൻ പറ. ഓ, അെതാം ഴമി, അവൾ
ചിരിെകാ് പറ.
ൈദവേമ! പണി ആേയാ, ഞാേനാർ. കാരം അടിെപാളി ചര് ആണ്. എാം
കാണം എൊെ പറാൽ? ഇവെട പഠിം ഒെ തീരേ? വീകാെട
സതം? അമ ഇാവശം പിയാൽ കലാണം നടണം എം പറാ അ
ഇരിത്.
അിൾ എാ ആേലാചിത്?, ആതിര േചാദി. ഞാൻ.. ഒമി, ഞാൻ പറ.
എെ െക കാരമാേണാ? അിളി പിേൽ േവ. എനി് അിളിെന
ഇ്ടമാണ്. പിെ എെ ഒ ആഹം പറെേ. അിൾ വറീഡ് ആക,
ആതിര പറ.
ന് ആേലാചിാം, േമാെള. സമയം ഉോ. േമാൾ ഇോൾ ഇത് കഴി്, ഞാൻ
പറ. ഓേ, അിൾ, അവൾ ാിൽ റ് െവം എ പിൽ കഴി.
“മിി. എാൽ േപാകാം”, ഞാൻ പറ.
ഞാം ആതിരം അവെട റിയിേല് േപായി. ിയോൾ അവിനാശ് വ് േഡാർ
റ. ഒം മിാെത അവൻ േപായി വീം െഗയിം കളി ടർ. ഇം േനരം

എവിടാ എ് േപാം അവൻ േചാദിി. അ.. സമയം േപായത് അവൻ
അറിെിൽ അെ.
“ഡ് ഓർഡർ െചാം”, ഞാൻ പറ. “എനി് ഐസ് ീം, ചി്സ്”, അവൻ
പറ.
“േമാൾ്?”, ഞാൻ േചാദി. “മിൽ് േഷ് ആൻഡ് ് േ്?”, ഞാൻ പാിെ
റ െട യിൽ പിടിെകാാണ് േചാദിത്. ആതിര ചിരിി് എെ
െകാനം ി കാണി. ഞാൻ േഫാൺ വിളി് ഡ് ഓർഡർ െച. എനിം
ഞാൻ േഷം ് േളം ഓർഡർ െച. അൽം കഴി് ഡ് വ. ഞൾ
എാം കഴി.
േമാെന ഞൾ ഒെട കറാൻ േപാവാ. വലിയ എയർേപാർാ. നീ വോ?,
ഞാൻ േചാദി.
ഇ, അിൾ. നിൾ െപാോ, അവൻ പറ. റ േപാകേ, േകോ. ഞൾ
വിേ റാ. എെിം ഉെിൽ െമേജ് അയ്, പറി് ഞൾ
റിറി. ഒ് കറിയാേലാ, േമാെള?, ഞാൻ േചാദി. പിെ േപാകാം, അവൾ
പറ.
പിെേ െവാൽ പിെ നീ മടി പിടി് കിടം. േ ഞാൻ കതേ?, ഞാൻ
പറ. എാൽ േവഗം ഒ െറൗ് അടിി് വരാം, ആതിര പറ.
ഞൾ ാ കടകൾ ഒെ േനാി നട. േമ് സാധനം ജവലറിെയാെ
അവൾ െകാതിേയാെട േനാത് ക. ഞാൻ നലിൽ അവെട ഫിനാൻസ് ഒെ
േചാദി് മനസിലാി.

അന് െടററി േജാലിെയാെ. മിെട ശളം െകാാണ് കാരൾ ഒെ
നട് േപാത്. നാിേലം അയണം. േസവിസ് ഒം ഇ. അെന
േപാ.
അെകാ് അവൾ ന േപാെല ഉാഹി പഠി്. േജാലി വാണം.
എാേല നായി ജീവിാൻ പ. െപ് മിിയാണ്. ഞാേനാർ.
ഇടരം ംബം. അോൾ കലാണം ആേലാചിാൽ ഇവെട വീകാർ്
എതിർൊം കാണി. എെ തറവാട് സാികമായി ഉയർ നിലയിലാണോ.
ഞാെനൊെയാ ഈ ആേലാചിേ? ഞാൻ അറിയാെത ചിരി് േപായി.
“എാ അിേള?”, ആതിര േചാദി. “ഒ”, ഞാൻ പറ. അ.. അ എോ
ഉ്”, ആതിര പറ. “അ.. േമാൾ ഇെതാെ േനാത് കോൾ…”, ഞാൻ
നിർി.
കോൾ?, ആതിര േചാദി. “അ.. വാി് തരാൻ പിോ എോർ്”.
ആഹാ.. അേതാർാേണാ ചിരിത്. അിൾ െകാാോ, അവൾ പരിഭവി. അോ
പണി പാളിേയാ? െപാതിം േഡാഗിം െപൻഡിിലാണ്, ഞാേനാർ.
അെനയ േമാെള.. വാിാമായിോ എാ ഓർത്.. പെ… ഞാൻ,
നിർി. പെ എെ കാണം കഴിിേൽ വാി താരാമായി എ്,
ആതിര േചാദിോൾ ഞാൻ െഞി.
ഇവൾ ആള് െകാാോ? ഞാേനാർ. എെ അിേള, ഞൾ െപൾ്
ആെട മനൊെ അറിയാം, അവൾ പറ.

ഞാൻ ഒ ചിയ ചിരി ചിരി. എി് വാി് തോ കാ?, ആതിര
െകാിൊ എെ കിൽ ി.
ആേലാചിാം, േമാെള, ഞാൻ പറ. അോൾ അിളി എെ ഇമേ?, ആതിര
ചിി.
“എ് ഞാൻ പറോ േമാെള? ഇോൾ വാാൻ പേമാ? നൾ വീകാേരാട് എ്
പറം? േമാൾ റ് മി്. അിൾ േപാതി ് േമാെട വീിൽ വരാം. വലിയ
രം ഒമിോ, ഞാൻ പറ.
ഓേ, അിൾ, ആതിര പറ.
ഒെട ിയടിി് ഞൾ തിരി് എെ മിെലി. േഡാർ അടി്
തിരിോേഴം ആതിര എെ േദഹ് ചാടികയറി എെ െകിിടി.
എടി താെഴ േപാം, ഞാൻ അവെള ി് താിിടി് െകാ് പറ. “ഇ”,
അവൾ കാകൾ െകാ് എെ അര് ി് പിടിി് എെ കിൽ െകിിടി്
െകാ് പറ.
എടി കഴി െപെ, നിെ ഞാൻ താെഴ ഇം, ഞാൻ പറ.
അിൾ അെ എെ കഴി ആിയത്, ആതിര എെ കൾ ചാൻ ടി. ഇത്
കിെന കയം കാണിേപാെല ആയോ? ഞാേനാർ.
അവൾ എെ കൾ വായിലി് കടിി. ലകൾ എെ െനിലമർ. “ഉം..ഉം”,
ളിൊ ആതിര എെ കൾ ചി.
ഞാൻ അവെളം െകാ് അവിെട കിട കേസരയിൽ േപായി. ഞാൻ അവെട

േടാ് ഊരിള, െകാ ലകൾ പിടി് െഞി, ലെിൽ പിടി് െതി്
കളി. “ഉം.. ഉം”, അവൾ എെ മടിയിൽ ഇ് പിട.
ഞാൻ അവെള പിടി് മാിയി് പറ. “േമാൾ് അിളിെ  ഒ് ഊാേവാ?”
“ മീൻ ോേജാബ്?”, ആതിര േചാദി. “െയസ്”, ഞാൻ പറ. ഓേ, ആതിര
പറ. ഡ് േഗൾ.
ഞാൻ അവെളം െകാ് എേ. അവെള താെഴ നിർിയി് പറ, “േമാൾ
എാം ഊരിയി് കയറി കിട്”. അവൾ പാവാട ഊരിയി. ആതിര ഇോൾ
പിറപടി. ഞാം പാം ീം ഷർം ഊരിയി് െബഡിൽ കയറി. ഞാൻ െബഡിൽ
ചാരി ഇ.
“വാ േമാെള”, ഞാൻ അവെള വിളി. അവൾ െബഡിൽ കയറി വ.
“േമാൾ അിളിെന േനെര റം തിരി് നിി്  ഊ്. േമാൾ േപാൺ വീസിൽ
കിിേ? അേപാെല െചയ്താൽ മതി”, അവെട ിയിൽ തേലാടിൊ്
ഞാൻ പറ.
“ഓേ, അിൾ”, എെ യിൽ ിിടി് െകാ് പറ. ഒ ചര എെ
 ഒ് ഊിയി് കാലം എ ആയി, ഞാേനാർ.
ആ ഇോേനഷാരി െപ് എെ ഓഫിസിൽ നിം ലം മാറി േപാവെര
അവൾ ഊിമായി. അവള് പാം ടിം. അതാണ് ഏം ഖം. പാൽ
ചാോൾ മടം കൾ െകാ് കടി് പിടി് നാെകാ്
ഉഴിെകാിാൽ ഖി് മരിം.

“അഹ്”, ഞാെനാ് പിട. എെ യിൽ അോേഴം െതാലി് റ
ചാടിയ ലയിൽ ആതിര ഒ് നിയതായി് അത്. അവൾ വീം നി.
“ഉിെ ചി”, ആതിര പറ. ഒെ ീ-കം അവെട നാിൽ. “അത് മാം
േമാെള”, ഞാൻ പറ.
അവൾ വീം യിേല് തല താി. വാ റ് ല അവെട വായിേല്
കയിയോൾ ഞാൻ െബഡിൽ കിട അര െപാി േപായി.
“അഹ്”,  ആതിരെട വായിൽ കയറിോയി. അവൾ വിി. അവൾ  വായിൽ
നിം ഊരിയി് മ.
“േസാറി, േമാെള. അിൾ അറിയാെത”. “േനാ ോം”, ആതിര വീം യിൽ
ിിടിി് വായിലാി.
“അഹ്”, ആതിരെട വായിൽ കിട് എെ  െവി. അവെട ഇളം നാവ് എെ
ലയിൽ ിറിയോൾ എെ ം ഉം തരി് േപായി. “ആ..
േമാെള.. അഹ്”, ഞാൻ അവെട തലയിൽ പിടിെകാ് ഒ് അമറി.
ആതിരെട ഇളം നാ എെ യിൽ പണി ടിയോൾ ഞാൻ അവെട
ിയിൽ പിടി് െഞി െകാ. ിിടയിൽ ഒളിി ഇളം ചയിൽ ഞാൻ
പതിയ തേലാടിൊി. ആതിര ഒ് പിട. ഞാൻ ഒ വിരൽ കയിയാൾ
ആതിര ചാടിോയി.
എെ വിരൽ അവെട േതനിൽ ിളി. ആഹാ.. ആതിരെട ച െമാം
േതനിൽ ളി് കിടവാ. െപ് ന േപാെല രിയോ. ടി കഴിയാ. എെ
പരി് എേവാ ഇവൾ? ഞാേനാർ.

അോേഴം ആതിര എെ കിെന െമാം വായിലാി നേപാെല ഊി
ടിയി. െട കടൽ പിടി െകാ് ആതിര ഊി തകർ. ഇവൾ
െകാാോ? ഇവൾ ക ി് ഒെ ഏതാേണാ എോ? ഏതായാം നേപാെല
ക് പഠിി്, ഞാേനാർ.
എെ  കയിടോളം വായിൽ കയി അതിൽ ഊി. ഉയിൽ പിടി്
െഞിെകാ് എെ ല നാെകാ് വായിലി് ഉഴിോൾ ഞാൻ
അലറിോയി.
“ആ.. ആതിര േമാെള.. ആ… ഉം… അഹ്”, ഞാൻ െചതായി അവെട വായിേല്
അടി് െകാ. അവൾ  വായിൽ നിം എി് എെ േനാി ചിരി.
“എാ അിേള? നേപാെല ഖിെ് േതാോ?”, അവൾ േചാദി.
“എെ ചെര.. എാ ഊാടീ ഊെ? ഞാൻ ഖി് മരിം. ഞാൻ നിെ
അ് െകിയാേലാ േ?”
“െകിോ, അിൾ. അോൾ എം ഇ േപാെല കളിാോ”, ആതിര
ചിരിെകാ് പറ.
ആതിര വീം നി്  വായിലാി ണ് ടി. എെ ഉകൾ
വീർത് എനി് മനസിലായി. പാൽ ചാേമാ? ാൽ വായിൽ ചാടിേണാ
അേതാ ിൽ ചാടിേണാ? ഞാൻ ആതിരെട ചയിൽ ഒ വിരലി് അടിെകാ്
ആേലാചി.
ആതിര ിയിളി ചാടി. അവേളാട് തെ േചാദിാം.

േമാെള ഒ കാരം േചാദിെ, ഞാൻ േചാദി. എാ അിൾ?, യിൽ നിം
വാെയി് ആതിര േചാദി.
“അത് േമാെള.. അിളിെ പാൽ േമാെട വായിൽ ചീിേണാ അേതാ േമാെട ിൽ
ഒഴിേണാ?”
“അിൾ എനി് കഴ്. എെ കളിാൽ മതി”, ആതിര ചിിെകാ്
പറ. പാെലാെ പിെ ടിാം, അിൾ, അവൾ പറ.
“എാൽ അെന ആെ, േമാെള. േമാൾ അിളിെ േദഹേ് കയറി കവ്
നിൽ്. ന് 69 കളിാം”, ഞാൻ പറ.
ആതിര എെ കളിൽ കയറി നാല് കാലിൽ നി. അവെട ച ഇോൾ എെ
തല കളിൽ.
അവെട ിയിൽ പിടി് പാളികൾ അകി േനാിയോൾ ആ ഇളം വരി
െപാളി് വ. ഒ് ര േതൻ ികൾ എെ വായിേല് ഇ വീ. ഞാൻ അത്
നിി. ന േപാെല െപാളി് പിടിി് ആ ച ഞാൻ നാി് നാൻ ടി.
ആതിര എെ േദഹ് കിട് പിട.
“ആ.. ആ.. അഹ്”, അവെട ലകൾ എെ വയറിൽ അമർ. ലെഞകൾ എെ
േദഹ് ിെകാ. ആതിരെട ിയിൽ പിടി് െഞി െകാ് ആ ഇളം ച
െമാം വായിലാി നിെകാി.
ആതിര ി താി ത് എെ ഖോട് ഇ് തോൾ എെ ഖം അവെട
ിൽ അമർേപായി. എെ നാ അവെട ഇളം റിെ ഉിേല് കയറിോയി
അവിെ േതെനാം നിെയ.

അവെട ഇളം ർ വീം േതൻ രി തെകാി. ആതിര പിടെകാ്
എെ  െതാലിടി് െകാ് അവെട െചകൾ ഊിടി.
എെ  ന േപാെല വിാൻ ടി. ആതിരം നി് കിാൻ ടി.
“േമാെള കളിാം”, ിൽ നിം തലെപാി ഞാൻ പറ. “േമാെള അിൾ േഡാഗി
അടിെ”, ഞാൻ േചാദി.
“അടി്, അിൾ. അെന കളിത് ന ഖമാണ് എെ ് ീലി
പറി്”, ആതിര പറ.
അതെന അവൾറിയാം?, ഞാൻ േചാദി. അവെള അവെട അിൾ ിരം
കളിെ് എോട് പറി്, ആതിര പറ.
“അിം േമാെള അേപാെല ഖിിാം. േമാള് വ് ഇവിെട േഡാഗിയിൽ നിൽ്.
െബഡിൽ പിടിെകാ് നവ് വള് ി റകിേല് തി നിൽ്”.
ഞാൻ െപാസിഷൻ ഒെ പറം നിർിം ഒെ ആതിരെയ നാല് കാലിൽ
നിർി.
അവെട റകിൽ െച് ഞാൻ ് ി നിി് എെ ല എ അവെട
റിെ ഇതകൾിടയിൽ െവി് ന േപാെല തി. അഹ്, അവൾ ഒ് ഞരി.
എെ ല ആതിരെട റിെ വവിൽ െതി അക കയറി.
“േവദനോ േമാെള?”, ഞാൻ േചാദി. ഇ അിൾ, പറ.
എാൽ അിൾ കയെ?, ഞാൻ േചാദി. കയിൊ, അിൾ, ആതിര പറ.

ഞാൻ ആതിരെട ിയിൽ പിടി് ിാളികൾ അകി ർ നേപാെല
െപാളിി്  പതിയ താൻ ടി. ആതിരെട ചയിെല േതൻ കർ് എെ
 പതിെയ പതിെയ ആതിരെട ാവനിേല് െമാം കയറിോയി. എെ
ഉ െച് അവെട ിടിയിൽ ി നി. “അഹ്”, അവൾ ഒ് ഞരി.
“വം കയറിേയാ, അിൾ?”, ആതിര േചാദി. “കയറി േമാെള”, ഞാൻ പറ.
“എെന് േമാെള?”, ഞാൻ േചാദി. “ന ഖം, അിൾ. ർ നിറ് നി്
അവൻ വിറോ അിൾ?”, ആതിര േചാദി.
“അത് േമാെട ചയിെല േതൻ ഉവാ അവൻ”, ആതിര അത് േക് ചിരി.
“അടി് അിൾ”, ആതിര ിയി് ഇളി െകാ് പറ. “അടിാടി േ”,
ഞാൻ  ഊരിൊ് പറ. തിരി് കയി അടി് െകാ. വീം ഊറി
കയി. ഞാൻ പതിെയ ആതിരെട ഇളം ചയിൽ െട േതേരാം ടി.
“അഹ്.. അഹ്”, അവൾ നി് ഞരി.
ആതിരെട െവിയിൽ തേലാടിം െഞിം ആ ി ആസദിെകാ്
അവെട ഇളം ിൽ എെ ൻ കയറിയിറി. എെ ഉകൾ പേ വിി
വീർി. ഞാൻ പാൽ പിടി് നിർിേയവാണ്.
ഇവൾ െവടി െപാിി് ാൽ ചീിണം.  കടി് വ. ആതിരെട
കിൽ െട കി് ഞാൻ അവെട ലകൾ പിടി് െഞിെകാ്
ആടിോൾ ആതിര േമാാൻ ടി.
“ആ.. ആ.. അിൾ.. െയസ്.. അഹ്”, അവെട ലെഞകൾ ഞാൻ താേഴാ് പിടി്

വലിോൾ ആതിര ി റകിേല് അടി് ത. അവൾ ന േപാെല .
“ആ.. ആ.. അിൾ… ഊ”, അവൾ പിട. കിൽ െട കി് ഞാൻ അവെള
എോട് േചർ് െപാി.
ഒ ൈക െകാ് അവെള േചർ് പിടി് െകാ് മേ ൈകെകാ് ഞാൻ അവെട
ിിൽ പിടി് െതി് െകാ.
“ആ.. ആ.. അഹ്.. അഹ്.. ഉം.. ഉം..”, അിൾ എെ െനിേല് ചാരിൊ് അവൾ
കാറി. അോം എെ  ഞാൻ നേപാെല അടി് െകാി. െകാ
െപായ െകാാ ഇെന അടിാൻ പത്.
“ഉം.. ഉം…” ഞാൻ ീഡിൽ അടി് െകാ. എെ യിൽ പാൽ ചീാൻ ഉ
ലണം ക. കിൽ പണിം  അടിം ഞാൻ ീഡിലാിയോൾ ഒ
ലയിെല പിം െഞിേല മാിയോൾ എെ േതാളിേല് ചാ് നി്
വിറെകാ് ആതിര അവെട േതൻ ിെല േതൻ ചാടി.
“ആ.. അിൾ.. െയസ്.. അഹ്.. അഹ്”, അവെട അരെ് ോം പിോം
തിൊ് അവൾ േതൻ ചീി.
അോേഴം എെ  െറഡി ആയിഴിി. അാ അടി പടപടാ്
അടിെകാ് ഞാൻ ആതിരെയ െകിിടി് എെ ട് ാൽ അവട ഇളം
ചയിേല ചീി.
അഹ്… അഹ്… ഉം… ഉം… ആ… ആ…. ഉം..”, ഞാൻ അലറി.
എെ  കടവെര അവെട ഇളം ിൽ േചർ് െവ് രൈക െകാം അവെള

േചർ് പിടി് അവെട കിൽ ഖം േചർ് െവ് ഞാൻ ാൽ ആ്
ചാി. ഇടിെട ഒ് വലിരി അടിം െട െകാോൾ െമാം പാം എെ
ൻ അവെട ിൽ ചീി് കിട് വിറ.
േതൻ വൻ ചാടി ആതിര എെ േതാളിൽ ചാ് നി് െകാ് കിത. ഞാൻ 
അവെട ിൽ നിം ഊരിയി് അവെള െബഡിൽ കിടി. െതാ് ഞാം
കിട.
അിൾ.., അവൾ പിപി െകാ് എെ േനെര െചരി് എെ െകിിടി്
കിട. എെ കിൽ തലെവ് കട് കിട് െചതായി കിത ആതിരെയ
േനാി ഞാം കിട.
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സംഗീത: ആഹാ..എോം ന അടി ഭാഷ മാം സംസാരിവളാ..േചൻ പിിൽ നി് ിൽ
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വിവരാേനഷണൾ് – digicanvas789@gmail.com എ ഇെമയിലിൽ ബെക. എെ മലയാളം
കികഥയിേല് തിരിെക വരാം. സംഗീതെട കാൽ എെ േമൽ കയി െവെകാ് അവൾ
എനിിറം കിടി ിൻസിെയ േനാി. ിൻസി അവെളം േനാി അെന
കിടകയായി. സംഗീതെട കാൽ് േബാക്സറിിെല എെ െ മടിൽ ഉരസി
െകാി. സംഗീത അവെട ൈക എെ ീവ്െലസ് ബനിയന് […]
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വിവാഹ നിയം കഴി് ഭാവി വരെ കാം ഒ് കളിതിേശഷം ഒ കളി ഭാഗം ഉായി.
അവൻ വിേദശ് േജാലി് േപായതിനാം വിവാഹം ഒ വർഷിന് േശഷേമ ഉ എതിനാം
കളി് വകെയാം ഇാെത കഴ് കയറി ഇരികയായി. ാസ് ടിയതിനാൽ േരഖ തിയ
‘ഷ ശരീരൾ’ കെി. എനി് ഒ് കഴ മാാൻ ആം […]
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എെ ൻകാല കഥകളിെല ചില കഥാപാൾ എാ കഥകളിം വേപാ്. അവെര
റിറിയാൻ ൻകാല കഥകൾ വായിവാൻ അഭർി. കഥയിേല് തിരിെക വരാം. അെന
കാറിെ ഉിെല റീഡിങ് ൈലിെ െവളിിൽ ിൻസിെട വിൽ ഴി െപാിം ഞാം
സംഗീതം േചർ് ക. എസിെട തിൽ െപാിളി  അവെട േഗാത േരാമളിൽ
തരിണർി. ഞാൻ […]
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ഞാൻ ആദം എെി പറയാം. േപര് സ. പണിെല ഒ ആപിയിൽ ലാബ്
െടക്നീഷനാണ്. ലാബിെല േജാലിാർ തം െപികളായതിനാൽ ഞൾ ര
ഷൻമാർാണ് ാം ൈന് ഡി ഇടാത്. ആപിയിൽ വായ ഒ മറാനാവാ
സംഭവമാണ് ഇവിെട വിവരിത്. ഞാൻ കനകൻ ഒമ, െയിനീ ാഫിെനം ലാബ് ാഫിെനം
കളി തഴ് പിടി യാണ് […]
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