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"കിച്ചൂ....കിച്ചൂ..... ഡാ.... "
തലക്കാരു തട്ടും. കുലുകി വിളിയുും കകട്ാണ് ഞാൻ കണ്ണടതുറന്നത് ക ാകുകപാൾ
കേടിച്ച മുഖവുമായി കറാഷൻ മുന്നിൽ. ആ മുഖും കണ്ടപ്പകേ എ ിക് കേഷയും
ഇരിച്ചട

കകറി.

അക്ലെങ്കിലുും

ഇത്

ഇവന്ക്റ

സ്ഥിരും

േരിോടിയാണ്.

ക്ലാസ്സിക്ലാക്ക മ സ്സമാധാ ും ആയിട്് ഉറങ്ങാൻ ഇവൻ സമ്മതികാറിലെ.ആ
ഇളിച്ച കമാന്തകണ്ടാൽ ഒന്ന് ക്ോട്ികാൻ കതാന്നുും. ക്ോട്ിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് ഉറ്റ
കൂട്ടകാരൻ

ആയകതാണ്ട്

ആ

സവഭാവും

ഇപ്പേുും

അവൻ

ില ിർത്തി

കോരുന്നു.േക്െ േതിവിന് വിേരീതമായി അവന്ക്റ മുഖത്ത് കേഷയും കണ്ടകപ്പാൾ
ഞാൻ ഒന്ന് അയഞ്ഞു.
"എന്താടാ" ഉറകും കോയ
"എടാ ക്തണ്ടി അച്ചടക

ിരാശയിൽ ഞാൻ ക

ാേിച്ചട.

ച്ചി വിളികിന്നുണ്ട് േന്ത്ന്തണ്ട് മിസ്സ്് കാൾ ആയി "

ഞാൻ ഒന്ന് ക്ഞട്ി. േന്ത്ന്തണ്ട് മിസ്സ്്കാകളാ ഇന്ന് എക്ന്ന ക്കാന്നതു തക്ന്ന. ഞാൻ
ക

ാണികലക് ക ാകി ഒൻേതുമണി ആവാറായി.േുറത്ത് കറങ്ങാൻ കോയി

ഉച്ചക് കറാഷന്ക്റ മുറിയിൽ കിടന്നത് ഓർമയുണ്ട് ഇന്ത്ത ക രും കോവുും എന്ന്
കരുതിയിലെ.അഞ്ചുമണിക്

വരാും

എന്ന്

േറഞ്ഞതാ.

ഞാൻ

കറാഷന്ക്റ

മുഖകത്തക് ക ാകി.
" ീ എന്താടാ ക

ാൺ വന്നകപ്പാൾ േറയാകഞ്ഞ".എന്ക്റ േയ ീയത ആ വാകുകളിൽ

ഉണ്ടായിരുന്നു.
"എടാ ക്തണ്ടി ക

ാൺ സസലന്് ആകി ക്വച്ചിട്് കുറ്റും എ ികകാ. കറണ്ട്

കോയകപ്പാ ക്വളിച്ചും വരുന്നത് കണ്ട് ബിബിൻ ആണ് േറക്ഞ്ഞ"ബിബി ുും എന്ക്റ
ന്ത്

ണ്ട് ആണ്. േക്െ കറാഷ ുും ഞാ ുും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പും അവ ുമായിട്ിലെ.

"അവൻ കോയികലെ "
"അവൻ കോയിലെ താക്േ ക

ാണിൽ ക്സാള്ളി ഇരികുന്നുണ്ട്".

ഞങ്ങൾ താക്േകിറങ്ങി ബിബിൻ ക്സാള്ളി തക്ന്ന ഇരികുന്നണ്ട്. ഞങ്ങക്ള കണ്ട്
അവൻ ക

ാൺ ക്വച്ചട.
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"എന്ത് ഉറകമാക്ട" ഇറങ്ങി വന്ന ഉടക്
"ഉറങ്ങി കോയടാ, എന്നാൽ

ബിബിൻ ക

ാേിച്ചട.

മുകിറങ്ങിയാകലാ. ഇപ്പും തക്ന്ന സവകി"

"എന്നാൽ ഇറങ്ങാും .അക്താക്ക കോക്ട് ഇവക് ന്തി ാ ഇകന്ത്തും കേടികുക്ന്ന എന്ന
എ ിക്
ക

മ സിലാകാക്ത്ത

"

കറാഷന്ക്റ

മുഖത്തു

ക ാകി

ബിബിൻ

ാേിച്ചട.എ ിക്

ിരിയാണ് വന്നത്. ഞാൻ എന്ത് ക്

യ്താലുും കറാഷൻ കൂക്ട

ഉണ്ടാകുും എന്ന് ക

ച്ചികറിയാും. അതുക്കാണ്ട് ഉള്ള

ീത്തയിൽ ഭൂരിഭാഗവുും

അവൻ കകൾകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവന്ക്റ മുഖത്ത് ക ാകി ഒന്ന് ഇളിച്ചട.
" ീ ഇളികകലെ, ഇത് കകൾക് ബിബിക്

ഒരു ന്ത്ോവിശയും ഇവന് ഞാൻ കുറച്ച്

വീഡികയാ ക്കാടുത്ത്.ഇവൻ അത് കാണുന്നത് ഇവന്ക്റ ക
കണ്ടു. ഒരു കൂട്ടകാര ാക്ണന്ന േരിഗണ

ച്ചി എങ്ങക് കയാ

കോലുും തരാക്ത ഇവൻ എക്ന്ന ഒറ്റി.

ഒറ്റിയത് കോക്ട് അവന്ക്റ ഫ്ലാറ്റികലക് വിളിച്ചട വരുത്തി ഇവന്ക്റ ക
വായിലുള്ള

ീത്ത മുേുവൻ കകൾപ്പിച്ചട.ഭാഗയത്തിന് തലെിയിലെ. അന്ന് മുതൽ

എ ിക് കകൾകാൻ തുടങ്ങിയ. ഇവൻ എന്ത് ക്

യ്താലുും കുറ്റും ഇക്പ്പാ എ ികാ

അക്താക്കാണ്ട് ഇവന്ക്റ അടുത്ത് കോവൽ ഞാൻ അങ്ങു
വികാര ായി. ഞാ ുും ബിബി ുും
സുംഭവും

ച്ചിയുക്ട

ടന്നത്

രികുകപാോണ്. ക

കുറച്ചട

ിർത്തി "കറാഷൻ

ിരി അടകി േിടിച്ചട.

മുൻോണ്.

ഒറ്റക്

വീഡികയാ

ച്ചി വന്ന് കകാണിങ് ക്ബൽ അടിച്ചത്. ക്േട്ന്ന് ക

കക്ണ്ടാണ്ടി
ാൺ ഓ

ാകി

കസാ

യിൽ ക്വച്ച് ക ക്ര കോയി വാതിൽ തുറന്നു. അവൾ ക ക്ര കകറിവന്നു

കസാ

യിലിരുന്ന് ക

കലാകുും

ാക്ണടുകുും ഒന്നുും ഞാൻ കരുതിയിലെ. ക

ക്വകാറുമിലൊയിരുന്നു.ക ക്ര

വന്നു

അവൾ

േിടിച്ചടവാങ്ങാൻ എ ികുും കേിഞ്ഞിലെ.ഓൺ ക്

ക

ാണിന് ഞാൻ

ാൺ

എടുത്തതുും

യ്തതുും അവളടക്ട കണ്ണട

മിേിഞ്ഞതുും ഞാൻ കണ്ടു. വീഡികയായിക്ല ക്േണ്ണിന്ക്റ ആർത്ത
ബ്ലൂട്ൂത്ത്

ക്െ്ക്സറ്റ്ലൂക്ട

എന്ക്റ

ക്

വിൽ

മുേങ്ങിയകപ്പാൾ

അലർച്ചകളടും േുറത്തു ിന്നുും അവളടും ഉണ്ടാകി. ക്ോരിഞ്ഞ

ാഥങ്ങൾ
കവക്റ

ീത്തയായിരുന്നു.

കൂക്ട കറാഷക് യുും കൂട്ി അവ ുും കകട്ട.അന്ന് മുതൽ എ ിക് കിട്ടന്നതിന്ക്റ
ോതി അവന് ക

ച്ചി ക്കാടുകുന്നുണ്ട്.ഒരു രസും.

കറാഷക ാട് യാന്ത്ത േറഞ്ഞു ഞാ ുും വിബി ുും അവ ന്ക്റ വീട്ിൽ

ിന്നുും ഇറങ്ങി.

ഞാൻ ക ക്ര ഫ്ലാറ്റികലക് വണ്ടി വിട്ട.
.....................................................................................................................................
ഞാൻ ഗൗതും എലൊവരുും എക്ന്ന കിച്ചട എന്നാണ് വിളികാറുള്ളത് 21വയസ്സ് ബി
ക്ടക് സ

ൽ ഇയർ .എ ിക് രണ്ട് ക

ച്ചിമാരാണ് ഉള്ളത്, അച്ചട എന്ന്

വിളികുന്ന അശവതിയുും. കേവു എന്ന് വിളികുന്ന കേവികയുും. രണ്ടു കേരുും
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ഇരട്കൾ ആണ് 23 വയസ്സ് . എന്ക്റ ക
അ യായ
കേവൂക

ലുകാണ്

അച്ചടക

ച്ചി. അച്ചട

ച്ചി

ച്ചിമാരാകയാണ്ട് േറയുന്നതലെ രണ്ടു കേരുും
കുറച്ച്

ാട ാക്ണങ്കിൽ

ക ക്ര

മറിച്ചാണ്

ഴസുും, കേവു ആർകിക്ടക്റ്റടമാണ് .എന്ക്റ അച്ഛ ുും

അമ്മയുും രണ്ട് വർഷും മുകന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരണക്േട്ട. അച്ഛ ുും
അമ്മയുും കന്ത്േമവിവാെും ആയതുക്കാണ്ട് തക്ന്ന കുടുുംബകാർ ആരുും തക്ന്ന
തിരിഞ്ഞ് ക ാകിയിലെ.അവരുക്ട മരണും ഞങ്ങക്ള തളർത്തിക്യങ്കിലുും.ഏറ്റവുും
കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് എക്ന്നയാണ്. സൗന്ദരയേിണകത്തിന്ക്റ കേരിൽ അച്ഛക ാടുും
അമ്മകയാടുും േിണങ്ങി
കകട്കപ്പാൾ

ടന്ന ഞാൻ ഒരു

ഇലൊതായികപ്പായി

വിഷമിപ്പികകണ്ടിവന്നതിന്

ഞാൻ

േുറത്തിറങ്ങാതായി.അതിൽ

ിന്നുും

ക

ിമിഷും അവരുക്ട മരണ വാർത്ത
അവസാ മായി

.
സവയും
എക്ന്ന

ച്ചിമാരായിരുന്നു.കൂടുതലുും അച്ചട ക

േേിച്ചട.വീട്ിൽ

കരകയറ്റിയത്

ച്ചി. കേവൂക

അവക്ര
ിന്നുും

എന്ക്റ

രണ്ടു

ച്ചിക്യകാളടും

േകവതകാണിച്ച് എലൊ കാരയങ്ങളടും മുന്നിട്ിറങ്ങി.ഒരു മാസും ക്കാണ്ട് തക്ന്ന അവർ
എക്ന്ന

േേയാളകി

ബുദ്ധിമുട്്തക്ന്ന
മാറി.ഇവിടുന്ന്
എളടപ്പവുും

മാറ്റിക്യങ്കിലുും

ആ

വീട്ിൽ

യായിരിന്നു.അക്താക്കാണ്ട്
എന്ക്റ

കകാകളജികലകുും,

ആയിരുന്നതുക്കാണ്ടുമാണ്

ിൽകുന്നത്

ഞങ്ങൾക്

ഞങ്ങൾ

ഫ്ലാറ്റികലക്

അവർക്

കജാലിക്

അങ്ങക്

ക്

താമസും
കോക ുും

യ്തത്.ഫ്ലാറ്റികലക്

മാറിയതിൽ േിക്ന്ന ഞങ്ങൾ എലൊും മറന്നു േുതിയ ജീവിതും തുടങ്ങി.
ോർകിങ്ങിൽ വണ്ടി ക്വച്ച് ഓടിയാണ് ഞാൻ ക്െപ്പടകൾ കയറിയത്. ഓടി
കിതച്ചട ക്ബലെടിച്ചട.
"െ ഇതാരാ എവിക്ടയായിരുന്നു " കഡാർ തുറന്നത് കേവൂക

ച്ചിയാണ്. എന്ക്റ

ശവാസും ഒന്ന് ക ക്ര വീണു.
"എന്ക്റ കേവുഏച്ചി ഒച്ചക്വച്ച് അച്ചടക്
വന്നാൽ അറിയാകലാ എന്ക്റ ക്കാല
" ിക്

ിക്

ഇങ്ങട്് വരുത്തകലെ, അവക്ളങ്ങാൻ

ടകുും "

ീ എങ്ങട്ാ കകറി കോവുക്ന്ന " അകകത്തക് കകറാൻ ക ാകിയ എക്ന്ന

കേവു തടഞ്ഞു
"ഡീ ക

ച്ചി

"അതലെ ക്

ീ എക്ന്ന ക്കാലക് ക്കാടുകകാ "
കാ

ീ ആ സക ീട്്, എവിക്ടാക്ക കോയി വരുന്നാന്ന് ആർക്

അറിയാും " ീട്ിയ സകയികലക് ഒരു കലാ് സാ ിസറ്റസർ അവൾ ക്

രിഞ്ഞു.

"ഇക്തന്താ കുളികാൻ ആകണാ "
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"കളികാക്ത കവഗും കകറികകാ അവൾ

ലെ കേഷയത്തിലാ.

ീ ഇന്ന് അവക്ള

കൊസ്േിറ്റൽന്ന് കൂട്ാന്ന് േറഞ്ഞതകലെ?, അതിന്ക്റയുും കേഷയണ്ട് "
"അങ്ങക് യുും ഒന്ന് ഉണ്ടകലെ " അവൾ േറഞ്ഞകപ്പാോണ് ആ കാരയവുും എ ിക്
ഓർമ വന്നത്.കേഷയും വന്നാൽ അച്ചട ഭന്ത്േകാളിയാണ്. കേവു അങ്ങക്

ഒന്നുും അലെ

അവൾ എ ിക്കകപ്പാേുും സകപ്പാർട്് ആണ്.
"ഡാ ഡാ അവൾ വരുന്നുണ്ട് " കിച്ച് ിൽ

ിന്ന് വരുന്ന ഒച്ചകകട്തുും ഞാൻ എന്ക്റ

റൂമികലക് ഓടി ക ക്ര ബാത്റൂമിൽ കയറി വാതിൽ അടച്ചട. ഒരു കുളി ോസാകി.
ഞാൻ

ക്മക്ലെ

ൊളികലക്

ടന്നു.

കേവു

ടീവി

കാണുണ്ട്.

അച്ചട

ഇപ്പേുും

കിച്ച ിലാണ്. ഞാൻ കേവൂന്ക്റ അടുത്ത് ഇരുന്നു.
" ീ എന്താ ഇവിക്ട ഇരികുക്ന്ന അവക്ള സൊയിച്ചടകൂക്ട" അച്ചട ഒറ്റക്
േണിക്യടുകുന്നത് കണ്ടകപ്പാൾ ഞാൻ ക

ാേിച്ചട.

"അവകളാട് േുറത്തു ിന്ന് വാങ്ങാക്മന്ന് ഞാൻ േറഞ്ഞത. അവൾകക്പ്പാ േറ്റിലെ
എന്നാൽ അവൾ ഉണ്ടാകികകാക്ട്ന്ന് ഞാൻ കരുതി "
"എടി ക

ച്ചി ഞാൻ അവക്ള ഒന്ന് കസാപ്പിടക്ട്

"സകപ്പാർട്് ഒക്ക ക്

യ്യാും േക്െ

വീട്ിൽ

"കറാഷന്ക്റ

ീ എക്ന്ന ഒന്ന് സകപ്പാർട്് ക്

ീ എവിക്ടയായിരുന്നു "

ആയിരുന്നു.

ഉച്ചക്

എേുകന്നറ്റകപ്പാൾ ഈ ക രമായി "ഞാൻ എന്ക്റ
"ഹ്മ്്്, ക്
ഞാൻ

യ്യകണ"

കിടന്നത്

ഓർമണ്ട്

േിക്ന്ന

ിരേരാതിതവും വയക്തമാകി.

ലെ് "
അവക്ള

വിട്ട

കിച്ച് ികലക്

ടന്നു.തിരിഞ്ഞു

ിന്ന്

എകന്താ

ഉണ്ടാകുകയാണ് അവൾ.കുറച്ച് മുകന്ന ആണ് കുളിച്ചക്തന്ന് കതാന്നുന്നു മുടി ടവൽ
ക്കാണ്ട് ക്കട്ിയിട്ടണ്ട്. ഒരു മഞ്ഞ
ിന്ന് ഉറ്റിയ ക്വള്ളും ക്കാണ്ട്
അവളടക്ട

േുറക്ക

കോയി

ുരിധാർ ആണ് കവഷും േുറും ഭാഗത്തു മുടിയിൽ
ുരിധാർ ക്

ഞാൻ

റുതായി

ക്കട്ിപ്പിടിച്ചട.

ഞ്ഞിട്ടണ്ട്. േതുക്ക
േിടിച്ചക്ത

ഓര്മയുള്ളട

ഒറ്റകുതറലുും, േട്ിക്ത്തറികലുും.
"എവിക്ട ആയിരുക്ന്നടാ
ഞാൻ

േലവട്ും

ീ, എന്ത്ത ന്ത്ോവശയും

േറഞ്ഞിട്ടണ്ട്

ക്കാകറാണ

ിക്ന്ന ഞാൻ വിളിച്ചട.
സമയത്ത്

േുറത്ത്

കറങ്ങാൻ

കോകരുക്തന്ന്. എന്നാൽ ഒന്ന് ക രക്ത്ത ഇവിക്ട എത്തകണ്ട അതുും ഇലെ.
കാത്തു എന്ത്തക രും ഞാൻ ആ ബസ് കൊപ്പിൽ

ികന്നാട്
ിക്ന്ന

ിന്നൂന്ന് അറികയാ. അക്തങ്ങക് യാ
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എന്ക്റ വാകിന് ഒരു വിലയുമിലെകലൊ. ആ കറാഷൻ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ
ഓടുമകലൊ " .അവൾ

ിർത്താ ുള്ള ഉകേശമിലെ എക്ന്തങ്കിലുും ക്

ീ ഇവിടുന്ന്

യ്തിക്ലെങ്കിൽ ഇത്

തുടർന്ന്ക്കാണ്ട് ക്ോകുും . എന്ക്റ ആയുധും എടുകുക തക്ന്ന. കണ്ണടകളിൽ
േരമാവധി ക്വള്ളും

ിറകാൻ ക ാകിയിട്ടും കേിയുന്നിലെ.അവൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ

സമയത്ത് കണ്ണിൽ ഒന്ന് ക്താടണ്ടിവന്നു.

ിറഞ്ഞ കണ്ണടകൾ അവളടക്ട മുന്നിൽ

കാണിച്ചടക്കാണ്ട് ഞാൻ ക ക്ര അവിക്ട ിന്നുും തിരിഞ്ഞു. ഇറങ്ങാൻ ക രും
കേവൂക

ച്ചി കകറിവന്നു.

"ഡീ അച്ചട അവൻ മ പ്പൂർവും ക്

യ്തക്താന്നുമലെകലൊ, അവൻ അവിക്ട കിടന്ന്

ഉറങ്ങി കോയതാ" കേവു എക്ന്ന

യായീകരികാൻ ക ാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക ക്ര

റൂമികലക് കോന്നു.
" ീയാണ് അവന് വളും ക്വച്ച് ക്കാടുകുന്നത്" ക്ബഡിൽ കിടന്നകപ്പാേുും കിച്ചണിൽ
കേവുവിക ാട്
അകങ്ങാട്ടും

തകർകികുന്ന

ഇകങ്ങാട്ടും

അച്ചട

േറയുന്നുണ്ട്.

വിന്ക്റ
എന്ത്

ഒച്ചയായിരുന്നു.
േറഞ്ഞാലുും

രണ്ടുകേരുും

കുറച്ചട

ക രകമ

അവരുക്ട േിണകും ഉണ്ടാകാറുള്ളട. അത് കേിഞ്ഞാൽ അവർ ക്സറ്റ്. േക്െ
എ ികാക്ണങ്കിൽ ക ക്ര തിരിച്ചാണ് ഞാൻ കുകറ ക രും േിടിച്ചട

ിൽകുും കേഷയും

ഒന്നുും ഉണ്ടായിട്ലെ. എന്ക്റ വയക്തിതവും ആതിന് സമ്മതികിലെ.
റൂമിൽ കകറി ഞാൻ വാതിൽ അടച്ചട. കണ്ണട ിറച്ചതുക്കാണ്ട് എന്തായാലുും അവൾ
ഇങ്ങട്് കകറി വരുക്മന്നത് ഉറപ്പാണ്. കഡാർ തുറകുന്ന സൗണ്ട് കകൾകുകപാൾ
കണ്ണിൽ

ക്വള്ളും

ിറച്ചട

ിൽകകലാ.

അക്ലെങ്കിൽ

കള്ളത്തരും

അവൾ

കണ്ടുേിടികുും.
കഡാറിന് ഓകപ്പാസിറ്റ് ആയിട്ാണ് ഞാൻ കിടന്നത്. ക

ാൺ കയ്യിക്ലടുത്തത് ഭാഗയും

അക്ലെങ്കിൽ ക്വറുക്ത കിടകകണ്ടി വകന്നക് . വാട്സ്ആപ്പ് തുറന്നകപ്പാൾ കറാഷന്ക്റ
ക്മകസ്സജ് ഉണ്ട്.
"കുേിക്യടുകാൻ ഞാൻ വരകണാ". ക്തണ്ടിക് എന്ക്റ ശവും കാണാഞ്ഞിട്ാണ് ഒരു
ഇളിച്ച സ്സമലി ഇട്ട. അവൻ ഓൺസല ിൽ ഇലെ. കുറച്ചട ക രും ഇൻെയിൽ
ക ാകിയകപ്പാകേകുും കഡാർത്തുറകുന്ന ശബ്േും കകട്ട. ക ക്ര ക
ക്

ാൺ ഓഫ്

യ്ത്. മുഖത്തു ക്സന്റി വാരി വിതറി.

അവൾ

ടന്നടുത് എന്ക്റ ക്ബഡിൽ കകറി ഇരുന്നു എന്ക്റ തലയിൽ ഒന്ന് തകലാടി.

"കിച്ചൂ.... " ഞാൻ സമൻ് ക്

യ്യാൻ കോയിലെ എക്ന്ന കുകറ

"ഡാ കിച്ചൂ കസാറി. ഞാൻ അങ്ങക്

ഉകേശിച്ചത് േറഞ്ഞതലെ.

ീത്ത വിളിച്ചതകലെ.
ി കറിയാകലാ
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ക്കാകറാണ കാരണും എന്ത്ത ആളടകളാ മരികുന്നക്തന്ന്.
സുംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ േിക്ന്ന എന്ത് ക്

യ്യടും

ി ക് എക്ന്തങ്കിലുും

ീ േറ"

ിലപിച്ച സവരത്തിലായിരുന്നു അവൾ അത് േറഞ്ഞത്. അവള് കരയകണാ
ഏയ്...ഈ കാരയത്തിന് അവൾ കരകയാ?
അവള് കരഞ്ഞാൽ എ ികുും സെികാൻ േറ്റിലെ. എങ്ങലടികുന്നത് കകട്കപ്പാൾ
കരയാക്ണന്ന് കതാന്നി ഞാൻ കവഗും തിരിഞ്ഞു. കണ്ണടകൾ

ിറക്ഞ്ഞാേുകുന്നുണ്ട്.

കണ്ടപ്പകേ എ ിക് സങ്കടമായി അവക്ള വലിച്ചട എന്ക്റ ക് ഞ്ചികലക് ക
"കസാറി എടി ക

ച്ചി.

ീ കരയകലെ.

ർത്തു.

ീ കരഞ്ഞാൽ ഞാ ുും കൂക്ട കരയുുംകട്ാ" സതയും

േറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവുും കേഷയക്പ്പടുന്നതുും, ക്േട്ന്ന് കരയുന്നതുും എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ
കടകുന്ന സാധ മായിരുന്നു.എന്തിന് കറാഷക ാട് കോലുും ഞാൻ േറയാത്ത ഒരു
കാരയമുണ്ട്. അന്ന് വീഡികയാ കാണുന്നത് േിടിച്ചകപ്പാൾ എന്ക്റ
കതാക്ലടുത്തുന്ന് ഞാൻ എങ്ങക്
മാന്ത്തമായിരിന്നു ഞാൻ അവക്

അവക ാട് േറയുും. ആ കാരണും ക്കാണ്ട്

ഒറ്റിയത്. അന്നുും ഇതുകോക്ല എക്ന്ന ക്കട്ിേിടിച്

അവൾ കരഞ്ഞു. എന്തായാലുും എന്ക്റ
കുറച്ചട ക രും അങ്ങക്

ന്തിയുക്ട

ലെതിന് കവണ്ടിയകലെ അവൾ േറയുന്നത്.

കിടന്നിട്ടും അവൾക് ഒരു അ കവുമിലെ.

അവസാ ും ഞാൻ വിളിച്ചട.
"എടി ക

ച്ചി,"

അവൾക്

ഒരു

മിണ്ടാട്ാവുമിലെ.

ഇത്

എന്തു

കൂത്ത്

മുഖമുയർത്തി ക ാകുകപാൾ അവൾ ഉണ്ട് ശബ്ദമിലൊക്ത

എന്ന്

വി

ാരിച്ചട

ിരികുന്ന്. എ ിക്

കേഷയും ഇറച്ചട കയറി
"അക്പ്പാ
ഞാൻ ക

ീക്യക്ന്ന േറ്റികുകയായിരുന്നകലെ", അവക്ള കമത്തു ിന്ന് ഉന്തിക്കാണ്ട്
ാേിച്ചട.

അവൾ കണ്ണടരുട്ി ക ാകി എക്ന്ന വലിച്ചട അവക്ള മീക്തകിട്ട. ഉരുണ്ട മാപേങ്ങൾ
എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ അമർന്നകപ്പാൾ ഒരു സുഖും കതാന്നിക്യങ്കിലുും അത് കുറച്ച് ക രും
മാന്ത്ത മായിരുന്നു അവളടക്ട േലെടകൾ എന്ക്റ കവിളിലമർന്നു.
"ഓഹ് എടീ ക

ച്ചീ..." അറിയാക്ത എന്ക്റ വായിൽ

ിന്ന് ശബ്േമുയർന്നു. കടിച്

ോടാകിയിട്ടണ്ട്.എക്െ കണ്ണിൽ ക്ോന്നീച്ച േറന്നു.
കടി വിട്തുും ഞാൻ അവളടക്ട മുഖകത്തക് േയ ീയതകയാക്ട ക ാകി.
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"ഇക്തന്തി ാന്നറികയാ" േിരികമുയർത്തി കടിച്ച ഭാഗത്തു ഒന്ന് കുത്തിക്കാണ്ട്
അവൾ ക

ാടിച്ചട.

"മ്മ്ഹ് ഹ്മ്്്" അറിയിലെ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ തലയിട്ി.
" ിന്ക്റ കണ്ണട ിറകലുും അഭി യവുക്മാക്ക കണ്ടിട്് ഒരു അവാർ് തരാൻ
കതാന്നി അതാ, എന്താ അഭി യും, ഈ ന്ത്േവിശയക്ത്ത ഓസ്കാർ

ി ക് തന്നാകലാ "

ഇവൾകിക്താക്ക മ സ്സിലാകയാ ഇ ി കവക്റ ഐഡിയ എടുകണ്ടി വരുമകലൊ
"അവക്

ഞാൻ വിളികുന്നുണ്ട് ആ കറാഷക്

അവ ാണ്

ിക്ന്ന

ീത്തയാകുന്നത്"
"എടി ക

ച്ചി അവൻ ഒന്നുും ക്

തക്ന്ന അവൻ

യ്തിലെ ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കോയതാ , ഇക്പ്പാ

ിക്ന്ന െിറ്റ്ലർന്ന വിളികുന്നത് ഇ ി അത് മാറ്റി േുതിയ വാക്

കണ്ടുേിടികകണ്ടി വരുും"
"അവക് ക്ത്തങ്കിലുും വിളികച്ചാക്ട് "
"എടി ഇന്നവൻ ആ ബിബിക ാടുും േറഞ്ഞു

ിന്ക്റ സവഭാവക്ത്ത േറ്റി, അന്ന്

ടന്ന

സുംഭവവുും"
"എന്ത് സുംഭവും "
"വീഡികയാ കണ്ട് േിടിച്ചികലെ അത് " ഞാൻ ഒന്ന് േരുങ്ങി ക്കാണ്ട് േറഞ്ഞു.
ീ എന്തു േറഞ്ഞു

"എന്നിട്്

ിരിയുക്ട അവൾ ക

ാേിച്ചട.

അന്ന്

മുതൽ

"ഇളികകലെ

ന്തിയുക്ട കതാലുകോയത് േറകഞ്ഞാ" ആകിയ

ഞാൻ

ിർത്തിയത.

ി കാക്ണങ്കിൽ

ഒരു

സ്ക െവുമിലെ. എന്ത്ത ക്വച്ച ഞാൻ ക്െമിക." കുറച്ചട ക്സന്റിയിട്് ഞാൻ
േറഞ്ഞു. അഥവാ ബിരിയാണി കിട്ിയാകലാ.
"സ്ക െും കൂടാൻ എന്ക്റ കിച്ചൂക് ന്താ കവകണ്ട?"
അവൾ ഒരു കാമുകിയുക്ട ഭാവകത്താക്ട എന്ക്റ കണ്ണികലകു ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ

എന്ക്റ കിളികോയി. കുറച്ചട കു ിഞ്ഞു ിൽകുന്ന അവളടക്ട മഞ്ഞ

ുരിതാർ

കേുത്തിലൂക്ട കാണുന്ന ക്ഞരിഞ്ജമർന്നിരികുന്ന ആ ോൽകുടങ്ങകളകാണ്
ആേയും

ക ാട്ും

കോയത്.ഉരുണ്ടിരികുന്ന

അവറ്റകക്ള

താകലാലികാൻ

സക

7

കവപി.കതാളിലൂക്ട

കോകുന്ന

ക്വള്ള

ന്ത്ബായുക്ട

സ്ന്ത്ടാപ്

കണ്ടതുും

കുട്ൻ

മുേുത്തു.ക്താണ്ടയിൽ ക്വള്ളും വറ്റി
"അകത എ ിക് അമ്മിഞ്ഞ കവണും" സമയും ക്വറുക്ത കളയണ്ടകലൊ ആകലാ

ിച്ച്

ഞാൻ േറഞ്ഞു.
കാരണും ഒന്നുും തക്ന്നയലെ ക

ച്ചി അ ിയൻ ബന്ധമായിരുന്നിലെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ.

അത് കുറച്ചട കാലും മാന്ത്തമായിക്ട്ള്ളട തുടങ്ങിയിട്്. അവൾ മുഖമുയർത്തി
കേഷയകത്താക്ട എക്ന്ന ക ാകി
"ഇങ്ങക്

ഇരു വൃത്തിക്കട്വൻ സവന്തും ക

ച്ചികയാടാകണാടാ ഇങ്ങക്

േറയുന്നത്

"അവൾ മുഖും വന്ത്കിച്ചട.
"േിക്ന്ന

ഒരു

ക

ച്ചി

തുണിയുടുകാക്ത

എന്ക്റ

മുന്നിലൂക്ട

ടന്ന്

എക്ന്ന

വശീകരിച്ചട സവന്തും കയ്യിലാകിയിട്് ഞാൻ വൃത്തിക്കട്വൻ കോലുും" എന്ക്റ ഒച്ച
കുറച്ച് ക്ോന്തിയിരുന്നു.
"എന്ക്റ ക്ോന്നു കിച്ചട ഒന്ന് േതുക്ക േറ അവക്ളങ്ങാൻ കകട്ാൽ

മ്മുക്ട

രണ്ടാളടക്ടയുും കഥ കേിയുും" അവൾ േയ ീയമായി േറഞ്ഞു.
"എന്നാൽ എ ിക് കവണും " ഞാൻ സാെ

രയും മുതലാകാൻ തക്ന്ന തീരുമാ ിച്ചട.

"എന്ത്്".
ഞാൻ എന്ക്റ സക ക്ോകി ക്മക്ലെ ആ മാപേങ്ങളിൽ ഒന്നതേുകി അവളടക്ട
ക്

വികടുത്ത് ക്വച്ച് ക്മക്ലെ ഞാൻ േറഞ്ഞു

"എ ികമ്മിഞ്ഞ കവണും "
"അയ്യടാ ക്

കന്ക്റ േൂതികണ്ടികലെ .അമ്മിഞ്ഞ കുടികാ ുള്ള ന്ത്ോയക്മാന്നുും

ി കായിട്ിലെ കകകട്ാ" അവൾ എന്ക്റ ആന്ത്ഗെും മുളയികല
"എന്താടി ക

ുള്ളി

ച്ചി ഒറ്റ ന്ത്ോവശയും മാന്ത്തും, ഇതാ ഞാൻ േറക്ഞ്ഞ

സ്ക െും ഇലൊന്നു "ഞാൻ ക്കഞ്ചി.അവൾ ഒന്ന് ആകലാ
"ആേയും വന്നു എക്ന്തങ്കിലുും കേിക് എന്നിട്് ആകലാ

ി ക് തീക്ര

ിച്ചിട്് േറഞ്ഞു.

ികാും"

"കെ ശരികുും "
"െ ആകലാ

ികാക്മടാ ക്

കാ"
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അവൾ എക്ന്ന വലിച്ചട റൂമി ു േിറകത്തകിറകി.കിട്ാൻ കോകുന്ന സൗഭാഗയും
ക്വറുക്ത കളയണ്ടകലൊ എന്നാകലാ
ീ കോയി കേവൂക്

"എടാ

ിച്ചകപ്പാൾ എ ിക് ഉഷാറായി.

വിളിക് "

"കെ അവക്ളവിക്ട കോയി "
"

ിക്ന്ന

ീത്ത േറഞ്ഞതിന് ക്തറ്റി കോയി കിടകുന്നുണ്ട്,

ീ ക്

ന്ന് വിളിക് ഞാൻ

ഭെണക്മടുകാും."
ഞാൻ ക ക്ര കേവൂന്ക്റ അടുത്ത് അടുത്ത് ക്

ന്നു. അവൾ ക

ാണിലുും ക ാകി

ഇരിപ്പടണ്ട്.
"കേവു വാ

മുക് കേികാും"അവൾ ക

ാണിൽ

ിന്ന് തലയുയർത്തി എക്ന്ന

ക ാകി കണ്ണടരുട്ി
"ഓ

ഇപ്പും

രണ്ടാളടും

ക്സറ്റ്

ആയികലെ. ിക്ന്ന

സകപ്പാർട്്

ക്

യ്ത

ഞാൻ

ആരായി"അവൾ മുഖും വന്ത്കിച്ചട.ഒന്നു കേിഞ്ഞകപ്പാ ഇതാ അടുത്തത്.
"എന്ക്റ ക്ോന്നു കേവു അക്താക കേിഞ്ഞികലെ

ീ വകന്ന" ഞാൻ ആവളടക്ട സകക്

േിടിച്ചട വലിച്ചട.
"അകലെലുും

ി ക് അച്ചടവിക ാടാ സ്ക െും കൂടുതൽ,എകന്നാക്ടാക്ക അഭി യും

മാന്ത്ത " ഞാൻ ഒന്ന് ക്ഞട്ി ഇവൾ എകന്തലുും കകണ്ടാ?
"എ ിക്

ിങ്ങൾ രണ്ടാളടും ഒകര കോക്ലയാ എന്ക്റ ക്ോന്നു ക

ച്ചിയകലെ

വാ"ഞാൻ ക്കഞ്ചി.
"ആകണാ...?"
"അകതക്ന്ന "
"എന്നാകല എ ിക് ഒരു ഉമ്മ താ" വിരലുകൾ കവിളിൽ കുത്തി ആെൻ
കാണിച്ചടക്കാണ്ട് അവൾ േറഞ്ഞു. സാധാരണ ഞാൻ ക്കാടുകാറുള്ളതായത്
ക്കാണ്ട് എ ിക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇലൊയിരുന്നു.അച്ചടവിക്
ഞാൻ ഇവക്ള കണ്ടിട്ിലെ. അവൾ എന്ക്റ ക

കപ്പാക്ല ഒരികലുും

ച്ചിയുക്ട സ്ഥാ ത് തക്ന്നയായിരുന്നു.

അവക്ള ക്കട്ി േിടിച്ചട ഞാൻ കവിൾ ഉമ്മ ക്വച്ചട.
"ഇക്പ്പാ ശരിയായികലെ"
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അവൾ അകതന്ന് തലയാട്ി.
എന്നാൽ കോവുകയകലെ. അവൾ ഒന്ന് ശങ്കിച്ചട എന്ക്റ മുഖത്തു ക ാകി.
"ഇ ി എന്താ ".
ീ

"എക്ന്ന

എടുത്ത്

ക്കാണ്ടുകോകുകമാ

".

േതുങ്ങിയായിരുന്നു അവളത് േറഞ്ഞത്. ക്

ഒരു

റുതായി

േിക്ന്ന ഒന്നുും ക ാകിയിലെ എടുത്തങ്ങു ക്ോകി.വി
ഏർപ്പാടായിരുന്നിലെ
സക

ീങ്ങി.

അച്ചട

കോക്ല

ാണവുും ആ മുഖത്തുണ്ട്.

ാരിച്ചതു കോക്ല സുഖമുള്ള

ക്വയിറ്റായിരുന്നു.അവൾ

ുറ്റി ക് ഞ്ചിൽ തല ക്വച്ചട

അടുകത്തക്
ക്

ലെ

േൂച്ചാകുഞ്ഞിക്

എന്ക്റ

കേുത്തിലൂക്ട

ിന്നു. ക ക്ര ഞാൻ ക്ഡയി ിങ് കടബിളിന്ക്റ

അന്തും

വിട്ട

ക ാകി

ിൽകുന്നുണ്ട്.മുഖത്തു

റുതായിട്് അസൂയയുും കാണുന്നുണ്ട്. ക ക്ര അവക്ള ഒരു ക്

യറിൽ ഇരുത്തി

ഞങ്ങൾ കേികാൻ തുടങ്ങി .
ഞങ്ങൾ ഭെണും കേികുകപാേുും എന്ക്റ
കോകുന്ന

ിന്ത കേിച്ചട കേിഞ്ഞ് കിട്ാൻ

ിമിഷക്ത്ത ഓർത്തായിരുന്നു.ഒന്നുക്ട ഉറപ്പികാക്ണന്ന വണ്ണും കാലു

ീട്ി ഞാൻ അച്ചിവിന്ക്റ കാലിൽ കതാണ്ടി. അവൾ മുഖും ക്ോകി എക്ന്ന ക ാകി
എന്താണ് ക
കാട്ി.

ാേിച്ചട. കേിച്ചട കേിഞ്ഞു തരുകവാന്ന് ഞാൻ കേവു കാണാക്ത ആുംഗയും

കണ്ണടരുട്ിയായിരുന്നു

അവളടക്ട

മറുേടി.

എങ്കിലുും

കിട്ടക്മന്ന

ന്ത്േതീെയിൽ ഞാ ിരുന്നു.
എേുകന്നൽകാൻ തുടങ്ങുയകപ്പാോണ് കേവു അത് േറഞ്ഞത്.
"ഇന്ന്

മുക് എലൊുംവർകുും കൂടി ഒരുമിച്ച് കിടന്നാകലാ "

എന്ക്റയുും
ക

അച്ചടവിന്ക്റയുും

മുഖകത്തക്

മാറി

ാേിച്ചട.എന്ക്റ സകന്താഷും ക്മാത്തും സവിച്ചിട്കോക്ല

മാറി

ക ാകി

അവൾ

ിന്നു. േയ ീയമായി ഞാൻ

അച്ചടവിന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാകി.
ആ ക്തണ്ടി അത് കകട്ട

ിരികുകയാണ്.അച്ചടവുമായി കവക്റ ഒരു ബന്ധും

തുടങ്ങിയതിൽ േിക്ന്ന അവക്ള ഒരു രീതിയിലുും ക്താടാൻ കോലുും കിട്ിയിട്ിലെ.
കേവു എക്ന്തങ്കിലുും കാണുകമാ എന്ന കേടി ആയിരുന്നു കാരണും .അത് ഞങ്ങൾക്
രണ്ടാൾകുും ഉണ്ടായിരുന്നു.
കേിച്ചട കേിഞ്ഞ് കേവു ക ക്ര റൂമികലക് കോയകപ്പാൾ. ഞാൻ അച്ചടവിക്
ലെയമാകി കിച്ച് ികലക് കോയി.
"എടി അച്ചട

ീ എന്ക്റ അടുത്ത് കിടകകണ "

ിരാശകയാക്ട ഞാൻ േറഞ്ഞു.
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"അയ്യടാ കമാക്
"എന്താ ക

ഒന്നുും

ച്ചി ഇങ്ങക്

ടകിലെ അവൾ അടുത്തുണ്ടാകുും"
േറയകലെ" ഞാൻ മുഖത്തു േരമാവധി സങ്കടും ക്കാടുവന്നു

േറഞ്ഞു.
"അടുക്ത്താക്ക

കിടകാും

േക്െ

കുരുത്തകകക്ടാന്നുും

ക്

യ്യാൻ

ോടിലെ

.

മ സ്സിലാകയാ?"
"് , ഒന്നുും ക്

യ്തിക്ലെങ്കിലുും കവണ്ടിലെ എന്ക്റ ക്േണ്ണിന്ക്റ

ൂടുും ക്കാണ്ട്

കിടകാകലാ "
"എന്ക്റ ക്േകണ്ണാ "അവളടക്ട മുഖത്തു
"എന്താ......

ീ എന്ക്റ ക്േണ്ണകലെടി ക

ാണും വിരിഞ്ഞു

ച്ചികുട്ി "

അവക്ള ഞാൻ എന്ക്റ ക ർക് അടിപ്പിച്ചട ആ മുഖകത്തക് ക ാകി.
അവിക്ട ഒരു

ാണും മാറി

ിരാശ േടർന്നു.

"സുംഭവും ഒക്ക ശരി തക്ന്ന, േക്െ കേവു ഒക്ക അറിഞ്ഞിട്് മതി
ആകുന്നത് . അത് വക്ര

ീ എന്ക്റ എലൊും

ീ കാത്തിരികകണ്ടി വരുും"

ഞങ്ങക്ള ഏറ്റവുും അലട്ിയിരുന്നത് ആ ന്ത്േശ് മാണ്. കേവു ഞങ്ങളടക്ട ബന്ധും
അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് കരുതുും എന്ന് അച്ചട എകപ്പാേുും ആശങ്ക േറയുും. കേവു
ഞങ്ങക്ള മ സിലാകുും എന്ന് തക്ന്നയാണ് ഞാൻ വിശവസികുന്നത്. േക്െ
അവകളാട് തുറന്ന് േറയാൻ ഞങ്ങൾക് ഇതുവക്ര കേിഞ്ഞിലെ.
"അത് കോക്ട് ഇന്ന് എന്തായാലുും എന്ക്റ അടുത്ത് കിടകന്ന േറ്റട.." ഞാൻ
"ആട ക്
" ലെക

കാ"
ച്ചി "

ഞാൻ അവളടക്ട കവിളിൽ ഒരു ഉമ്മയുും ക്കാടുത്ത് ൊളികലക് ക്
കുറച്ചട

ിണുങ്ങി.

ക രും

മുറിയികലക്

ടീവി
കോയി

കണ്ടിരുന്നകപ്പാകേകുും
അവിക്ട

അച്ചട

കിടന്നു.ഞാൻ

വന്നു

ഒരു

ന്നു.അവിടുന്ന്

ഞങ്ങൾ

എന്ക്റ

സസഡിലുും

ടുക്

അച്ചടവുമാണ് കിടന്നത് കേവൂവന്നാൽ അപ്പടറക്ത്ത സസഡിൽ കിടകക്ട് എന്ന്
കരുതി തക്ന്നയാണ് അങ്ങക്

കിടന്നത് .

11

ഇന്നക്ത്ത

കൊസ്േിറ്റലിക്ല

േറഞ്ഞുക്കാണ്ടിരുന്നു.

ഇത്

വികശഷങ്ങക്ളലൊും

സ്ഥിരും

അച്ചട

േരിോടിയാണ്.

അവളടക്ട

വിടാക്ത
ആെ ുും,

മറ്റടള്ളവർ േറയുന്നതുകോലുള്ള സുംസാരവുും കകട്ിരികാൻ തക്ന്ന രസമാണ്.
ഉണ്ടകണ്ണടകൾ
ഓളക്വട്ി

,

മിേിച്ചട

കൃഷ്ണമണികൾ

ുണ്ടിന്ക്റ

ടുലതാളവുും

ഓടി ടകുന്ന്.

ക ാകിക്കാണ്ട്

സുംസാരത്തിൽ ലയിച്ചട ഇരികുകപാോണ് ഞങ്ങളടക്ട
വീണത്

ക്ഞട്ിയ

ഞാൻ

ാടി

ഞാൻ

അവളടക്ട

ടുക് ഒരു സാധ ും വന്നു

എേുകന്നറ്റടകോയി.

ഇളിച്ചടക്കാണ്ടിരികുന്ന കേവു . ഞങ്ങളടക്ട

േിരികങ്ങളടക്ട

ടുവികലക്

ക ാകുകപാൾ

ാടിയതാണ് അവൾ.

അയഞ്ഞ ഒരു ടി ഷർട്ടും ോവാടയുമാണ് കവഷും. തുറിച്ചട ക ാകുന്നത് കണ്ട്
അവൾ ക

ാേിച്ചട.

"എന്താടാ കിടകുന്നികലെ " ഞാൻ േയ ീയമായി ഒന്ന് അച്ചടവിക്
ഇപ്പേുും

ിരിച്ചടക്കാണ്ടിരികുകയാണ് . കേവുവിക്

ക ാകി അവൾ

എന്ത്തയുും ക്േട്ന്ന് ക്കട്ിച്ചട

വിടണക്മന്ന് മ സ്സിൽ കണ്ടു. േക്െ അകപ്പാൾ തക്ന്ന അക്താരു ക ാവായി.
അവളടക്ട ഈ സാമീേയും ഇലൊക്ത എ ികുും അച്ചടവി ുും ജീവികാൻ േറ്റടകമാന്ന്
തക്ന്ന സുംശയമാണ്.
കവക്റ

ിവർത്തിയിലൊക്ത ഞാൻ അവിക്ട കകറി കിടന്നു. കേവു ക ക്ര എക്ന്ന

വലിച്ചട അവളടക്ട ശരീരത്തികലകിട്ട ക്കട്ിപ്പിടിച്ചട. അതുകോക്ല ഒരു സക
ക്കാണ്ട്

അവൾ

ഭാഗകത്തക് ക

അച്ചടവിക്

ബാകിൽ

ിന്നുും

വലിച്ചട

ർത്ത് വച്ചട അച്ചടവുും അവക്ള േുറകിൽ

അവളടക്ട

േുറും

ിന്നുും ക്കട്ി േിടിച്ചട.

എന്ക്റ തല കേവുവിന്ക്റ മാറിന് മുകളിയായിട്ാ ുള്ളത്. അവൾ എന്ക്റ
കേുത്തിലൂക്ട

ുട്ിേിടിച്ചിട്ടമുണ്ട്.

കമലമർന്നിട്ടും. എന്നിൽ കവക്റ ഒരു
ിന്ന് വമികുന്ന

ൂട്

അവളടക്ട

ശരീരും

ക്മാത്തും

എന്ക്റ

ിന്തകോലുും വന്നിലെ .അവളടക്ട ശരീരത്തിൽ

ുകർന്ന് ഞാൻ ഒരു ക്

റിയ കുട്ിയായകോക്ല കതാന്നി .

ുറ്റിപ്പിടിച്ച ഒരു സക ക്കാണ്ട് അവളടക്ട ബാകിലുള്ള അച്ചടവിക് യുും ഞാൻ
ക

ർത്തു േിടിച്ചട. ഞങ്ങൾ മൂന്നു കേരുും േരസ്േരും ക്കട്ിേിടിച് കിടന്നു.കുകറ

കാലങ്ങൾക് കശഷും ആയിരുന്നു അങ്ങക്
രാവിക്ല

കേവൂന്ക്റ

ൊളികലക് ക്

വിളികകട്ാണ്

ഒരു കിടത്തും.
ഉണർന്നത്.

ക ക്ര

കോയി

ന്ത്

ഷായി.

ന്നു. രണ്ടുകേരുും ഒരുങ്ങിയിട്ടണ്ട്.അച്ചട കൊസ്േിറ്റലികലക്

ആണ്. വർക്്ന്ത് ും കൊും ആയ കേവു എകങ്ങാട്ാ.
"കേവു

ീ ഇന്ന് എകങ്ങാട്ാ "

"എടാ ഇന്ന് ഒരു മീറ്റിുംഗുണ്ട് "ബാഗുും തൂകി എന്ക്റ അടുത്ത് ഇരുന്നുക്കാണ്ട്
അവൾ േറഞ്ഞു.
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"ഈ ക്കാകറാണ സമയത്താകണാ മീറ്റിുംഗ് "
"എകന്താ ഇകപാര്ടന്റ്റ്്ആണ് അക്ലെങ്കിൽ ഓൺസലൻ ആയിട്്

ടത്തികലെ "

"ഇ ി ഞാൻ ഒറ്റക് ഇരികകണ്ട " സവകുകന്നരും വക്ര ക്വറുക്ത ക്വറുക്ത
ഇരികുന്നതാകലാ

ിച്ചട തല ക്േരുത്തു.

"മീറ്റിുംഗ് കവഗും കേിയുക്മടാ ഉച്ചക് മുകന്ന ഞാക് ത്തുും. േിക്ന്ന

മുക് ഒന്ന്

േുറത്തു കോകാും " ഓഹ്! അതുവക്ര ഇരുന്നാൽ മതി.
"േുറത്തു കോകൻ അച്ചട സമ്മതികച്ചാ "
" മുക് കോകക്ന്ന...... സവകുകന്നരും

മുക് അവക്ളയുും കൂട്ി ഇങ്ങു കോന്നാൽ

കോക്ര "
"അക്പ്പാ ക്സറ്റ് "
അകപ്പാകേകുും അച്ചടവുും വന്നു.
"കിച്ചൂ

ായ ഞാൻ എടുത്ത് വച്ചിട്ടണ്ട് കുടികകണ.. ഇന്നലക്ത്ത കോക്ല

കേികാണ്ടിരുന്നാൽ രാന്ത്തി അതുതക്ന്ന ഞാൻ
ന്ത്ഡസ്സ്്
ആ ബകറ്റിലുണ്ട്

ിക്ന്ന കേിപ്പികുും, േിക്ന്ന കുറച്ച്

ീ അക്താന്ന് ആ റിയിടണും "വീണ്ടുും അച്ചട ഭന്ത്േകാളിയായി.

ഞാൻ തലകുലുകി സമ്മതിച്ചട.
"േിക്ന്ന േുറത്തിറങ്ങി

ടന്ന് ക്കാകറാണ േിടിപ്പികകണ്ട കകകട്ാ "

"ഓ..." ഞാൻ ഒരു ഒേുകാൻ മട്ിൽ േറഞ്ഞു.
കേവു ഇക്തലൊും കകട്ട
"എന്ക്റ അച്ചട

ിരികുകയാണ്

ീ ഒന്ന് വകന്ന സമയും ആയി " കേവു തിരക് കൂട്ി. എടുത്ത് വച്ച

ബാഗുും തൂകി അച്ചടവന്നു. രണ്ടുകേരുും കൂക്ട എന്ക്റ ഇരു കവിളിലുും എന്നുും
തരാറുള്ള സ്ക െ

ുുംബ ും

ൽകി. അത് കിട്ിയകപ്പാൾ എന്ത് സുഖും. ഞാൻ ആ

സുഖത്തിൽ ലയിച്ചിരികുകപാൾ കേവു േറഞ്ഞു.
"ക്

കന്ക്റ മുഖും ക ാകികക.. എന്താ സുഖും കലെ "

"കോടി േുകലെ " ഞാൻ ഒന്ന് ഇളിച്ചട.
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കോയി വരാക്മന്ന് േറഞ്ഞു രണ്ടുകേരുും ഇറങ്ങി.
അച്ചടവിന്ക്റ

ന്തികളിൽ ക ാകി ഞാൻ വാതിൽ

രണ്ടാളടും കോയകപ്പാൾ തക്ന്ന ഞാൻ
വിളിച്ചട. റിങ് ക്

ാടി ക

ീല

ുരിധാറിൽ ഓളും ക്വട്ടന്ന

ാരി.

ാക്ണടുത്തു. കറാഷന്ക്റ

പറികലക്

യ്യടന്നുക്ണ്ടങ്കിലുും ആ ക്തണ്ടി എടുകുന്നിലെ. ാലഞ്ചു വട്ും

വിളിച്ചിട്ടും ഒരു ക്റസ്കോന്സുമിലെ.. ഇവ ിക്തന്തു േറ്റി.സാധാരണ രണ്ട് റിങ്ങിൽ
എടുകുന്നതാണകലൊ?
മാടി വിളിച്ച കസാ

യികലക് മലർന്ന് കിടന്നു. എന്ത്സുഖും!. ക്കാകറാണ വന്നതിൽ

േിക്ന്ന കിട്ിയതാണ് ഈ അസുഖും. കസാ
കോക്ലയാണ്. കയ്യിൽ ക

യുും,ക്ബഡ്ഡടക്മലൊും മാടിവിളികുന്ന

ാണുും കവണും. ഇ ി എ ിക് മാന്ത്തും ഉള്ള അസുഖമാകണാ

ഇത്? ഏയ്.വീട്ിലിരികുന്ന എലൊവർകുും ഇത് തക്ന്നയാകുും േണി. തിരിഞ്ഞുും
മറിഞ്ഞുും കിടന്നിട്ടും ഒരു ഒന്നുും ശരിയാകുന്നിലെ. അഞ്ചു മി ിറ്റട കേിഞ്ഞതുും
കറാഷന്ക്റ കാൾ വന്നു.
"എന്താടാ കിച്ചട ". സാധാരണകോക്ല അവക്െ കാടൻ ശബ്ദമയിരുന്നിലെ.വളക്ര
േതിക്യ.
" ീ എവിക്ടയായിരുന്നു ക
" ിക്. ി ക്.

ാക്ണടുകാക്ത. ഞാൻ എന്ത്ത തവണ......"

ിക്. ഞാൻ ഒന്ന് കുളികാൻ കോയതാ " കെ.....!

"കുളികാക ാ

ീകയാ......

ക്വള്ളമാകുക്മന്ന്

കരുതി

വാട്ർോർകിക്ല

സറഡിലുും കകറാക്ത ക്കാച്ചട കുട്ികൾ കളികുന്ന കാകറാടിച്ചട

ടന്നവ ക്ലെ

ഒരു
ീആ

ീ കുളിക്കയ......"
"ആട കിച്ചൂട്ാ ആ ഞാൻ തക്ന്ന " കെ! കിച്ചൂട്ാകന്നാ ഇവക് ന്താ േറ്റിക്യ.
സുംസാരത്തിക്ലാക്ക ഒരു മാറ്റും. ഇ ി ആൾ മാറികപ്പാകയാ.
"െകലാ........ഇത് കറാഷൻ തക്ന്നയകലെ? "
"ആട േട്ി ഞാൻ തക്ന്നയാ "
" ി ക്കന്താ ഒരു മാറ്റും "
"എന്ത് മാറ്റും "
" ിന്ക്റ സുംസാരത്തിക്ലാക്ക എക്ന്താക്കാകയാ ഒരു വശപ്പിശ ശ ശക് "
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"അകത..... അത് അതിക്ലെ.. " അകയ്യ! ഇവക് ന്താ ക്േണ്ണടങ്ങക്ളകപ്പാക്ല.മുകിയുും
മൂളിയുും.ഇവ ിക്തന്താ േറ്റിയത്.ഒരു

ിമിഷും ഞാൻ

ിശബ്ദതമായകപ്പാൾ അവൻ

തുടർന്നു.
ീ കോകയാ "

"െകലാ
"ഇലെ

ീ േറ....."

"അത്......"
"ടാ േട്ി..മരയാേക് േറഞ്ഞിക്ലെങ്കിൽ.അച്ചടക

ച്ചിക്യ ക്കാണ്ട് ഞാൻ വിളിപ്പികുും.

അവക്ൊരു ക്കാഞ്ചൽ" സവിച്ചിട്കോക്ല അവന്ക്റ കടാൺ മാറി
മ്മുക്ട

"എടാ

ിമ്മിയികലെ? അവൾ അവളടക്ട വീട്ികലക് ക്

" ിമ്മികയാ അവക്ളന്തി ാ..

ലൊൻ േറക്ഞ്ഞടാ "

ിക്ന്ന "

"അക്താന്നുും േറഞ്ഞിലെ േതിക് ാന്നാവുകപാൾ എത്താ ാ േറക്ഞ്ഞ"
ിമ്മി ഞങ്ങളടക്ട ക്ലാസ്സിൽ േഠികുന്ന. സുന്ദരിമാരിൽ ഒന്നാമത്തവൾ. എലെവരുും
അവളടക്ട േിന്നാക്ലയാണ്. കറാഷക് ാക്ക മണത്തു മണത്തു എന്ത്ത തവണയാ
ടന്നത്.

അവൾ

തിരിഞ്ഞു

ക ാകിയിലെ.എന്നാലുും

അവക്ളന്തി ാ

ഇവക്

.എ ിക് അവക്ള കാണുകപാൾ ഒന്നുും കതാന്നിയിട്ിലെ കാരണും അന്ന് എന്ക്റ മ സ്സ്
ഒരു േിശാ

ിന്ക്റ കയ്യിലായിരുന്നു.

"അതിക് ന്തി ാ

ീ കുളിക്ച്ചാക്ക കോകുക്ന്ന " സുംശയും തീരാക്ത ഞാൻ ക

ാേിച്ചട.

"കോടാ ഒന്നുും അറിയാത്ത കോക്ല "
"കെ അവൾ അതി ാകണാ വിളികച്ച... "
"അക്താന്നുും അറിയിലെ.എന്തായാലുും ഇന്ന് ഞാക് ാരു കലകുകലകുും കമാക ....."
"അത്

ീ എക്ന്തങ്കിലുും ക്

"എ ിക്

കതാന്നുന്നു

യ്യ്.അവളടക്ട അച്ഛ ുും .അമ്മയുും"

അവളടക്ട

അച്ഛ ുും

അമ്മയുും

കജാലിക്

കോവുകലൊ

അതുക്കാണ്ടായിരികുും േതിക് ാന്നിന് വരാൻ േറക്ഞ്ഞന്ന് "
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"എടാ സൂെിച്ചിക്ക ക്ോയ്കകാ. ആക്രങ്കിലുും േിടിച്ചാൽ അറിയാകലാ േണ്ടക്ത്ത
കോക്ല കലയാണത്തിക് ാന്നുും ഒരു

ിലവുും ഇലെ.ക ക്ര അങ്ങു ക്കട്ികുും. േിക്ന്ന

ക്കാകറാണയാണ്! േിടിച്ചട കേിഞ്ഞാൽ കമാക്

ഇങ്ങ ക്ത്ത

എ ിക്

ആസാമാ യ

കേിവാക്ണന്ന്........ ഓർമയികലെ മിെർ കിച്ചട " അവക്െ ആകി

ിരി കകട്പ്പക്േ

വിഷയങ്ങളിൽ

ണ്ടാവിലെ.
ിക്ന്നലൊും

ി ക്
ഊരി

എക്ന്ന

ാവുും "

അറിയികലെ.

"ഏയ്

അക്താന്നുും

ഒറ്റകിരുന്നു

കോകാൻ

എന്ക്റ മ സ്സ് കുറച്ചട കാലും േിന്നികലക് കോയി.ആ േുരന്ത സമയ്ക്ത്ത ഒന്ന്
സ്മരിച്ചട.
"എടാ േട്ി. ബസ്സിക്ല ക
ഓടിയവ കലെ
ക്കാണ്ട്
ആകലാ
"അന്ന്

ച്ചിയുക്ട

ന്തിക് േിടിച്ചട ആ കുറ്റും എന്ക്റ കമലാകിയിട്്

ീ......... അത് ഞാൻ ഒരികലുും മറകിലെ. ആ ക

മാന്ത്തും

അക്ലെങ്കിൽ

ബസ്സിലുള്ളവക്രലൊും

ച്ചിയുക്ട

കൂക്ട

എക്ന്ന.....

ഓഹ്!

ികാൻ കൂക്ട വയ്യ "
ീ

എന്നാ

കരച്ചിലായിരുന്നു.

ി ക്

കരയാ റിയൂന്ന്

എ ികന്ന

മ സ്സിലാക്യ.. കകാകളജിക്ല അക്രങ്കിലുും അതിൽ കവണമായിരുന്നു.
ഇകമജ്ജ് ക്മാത്തും േപ്പടും ക്ോടിയുന്ന കോക്ല ക്ോക്യകന്ന.. െിെി!!
അലെ എ ിക് വിഷമും.
ിക്ന്ന

ലെ മ സ്സ്

വാരി

ീ കരച്ചില്

േുണർന്നികലെ.

ക്തറ്റടേറ്റിയത്.ഞാൻ

തക്ന്ന

എന്ക്റ
ആക്ണന്ന്

ിക്െ
അക്താന്നുും

ിർത്താക്തയായകപ്പാൾ ആ ക
കമാക ....
അങ്ങ്

അവിക്ടയാണു

േറഞ്ഞാൽ

ച്ചി തക്ന്ന
എ ികു

മതിയായിരുന്നു.

ി കക്പ്പാ എകന്തലുും കതാന്നിയായിരുകന്നാടാ..കിച്ചൂ... "
"കതാന്നിയായിരുന്നു.ആ സമയത്തു

ിക്ന്ന എന്ക്റ കയ്യിൽ കിട്ിയിരുക്ന്നങ്കിൽ

ഞാ ുണ്ടാകലൊ. അക്ന്ന ിക് വന്ന കേഷയും.ഞാൻ അവരുക്ട കാലു േിടിച്ചതാ
ഞാ ലെന്നുപറഞ്ഞ് അതുക്കാണ്ട് മാന്ത്തും.അവർകുും കതാന്നികാണണും ഞാ ക്ലെന്ന്.
"
"കോക്ട്ടാ അക്താക ഒരു കാലും ഇക്പ്പാ ബസ്സടമിലെ ക
"അക്താക കോക്ട്

ീ ഇങ്ങട്് വകരാന്നറിയാൻ കവണ്ടിയാ ഞാൻ വിളിച്ചത്.

എന്തായാലുും കമാൻ കോയി ആക
"അക്പ്പാ ക്ശരിക്യടാ ,

ച്ചിമാരുമിലെ എന്താകലെ."

ാഷിച്ചടവാ... "

ി ക് അസൂയക്യാന്നുും ഇലെകലൊ "

"േികന്ന അസൂയക്കാണ്ട് എ ിക് ഇരികാൻ േറ്റടന്നിലെ. ഒന്ന് കോടാ "
"ശരി ടാ ഞാൻ വിളികാും "
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"ഒക്ക "
എന്നാലുും

അവക്ളക്ങ്ങക് യാ

ക ാകാത്തവൾ,
ിച്ചട

ക്സറ്റായത്.ആണുങ്ങളടക്ട

മുഖത്ത്

ുൾ േഠിത്തും. സൗന്ദരയത്തിന്ക്റ കുറച്ച് അെങ്കാരും. അക്താക്ക

കൂടിയാൽ ആയി
ആകലാ

ഇവ ു

ിമ്മി. ഉള്ള ക്

കിടന്നകപ്പാോ

റുകന്മാരുക്ടക്യാക്ക ന്ത്ോക് കിട്ികാ ുും

വിശപ്പിന്ക്റ

വിളിവന്നത്.എന്തായാലുും

അത്

തീർകാും. ക ക്ര കിച്ച ികലക് വിട്ട. ോന്ത്തും തുറന്നകപ്പാൾ ഉപ്പടമാവ്. ക്െ!
ഇന്നക്ത്ത േിവസും കോയി. എടി അച്ചട േട്ി ഇത് ഉണ്ടാകിയാകണാ

ീ എക്ന്നാട്

ഡയകലാഗ് അടിച്ചത്. ി ക് ക്വക്റാന്നുും ഉണ്ടാകാൻ കണ്ടിക്ലെ...! േയ ീയതകയാക്ട
ഞാൻ

ആ

ഉപ്പടമാവിക്

ക ാകി.

അക്തക്ന്ന

കുത്തുന്നതുകോലക്ല. വിശന്നു കരയുന്ന വയറിക്
എന്താ ക്

ക് ാകി

ക്കാഞ്ഞ ും

ഞാൻ ഒന്ന് തടവി.ഇ ി ഇക്പ്പാ

യ്യാ?. എക്ന്തങ്കിലുും വാങ്ങിയൽ അച്ചടവറിയുും.ക്സകയുരിറ്റി േണി

തരുും. എ ി ഇക്പ്പാ. ൊ!
'മാമി'
കറാഷൻ

കോക്ലത്തക്ന്ന

എന്ക്റ

എലൊമായ

േത്തറുേതുക്ണ്ടങ്കിലുും െിൽ യങ് എന്ന് േറഞ്ഞു
ക്താട്ട

താേക്ത്ത

അവസരങ്ങളിൽ ക്

കഫ്ലാറിലാണ്

താമസും.

മാമി-

യാമി ി.

വയസ്സ്

ടകുന്ന സുന്ദരി. ഞങ്ങളടക്ട

ഇടക്

ഞാൻ

ഇതുകോലുള്ള

ലൊറുള്ള ഒകര സ്ഥലും.

മാമിയുണ്ടാകുന്ന ഭെണങ്ങൾ ഒക്ക അസാധയമാണ്.കോശയുും, ഇഡലിയുും, ആ
സാപാറുും എന്തിന് ക്വറുും

ായക് കോലുും ഒടുകക്ത്ത കടൊണ്. േക്െ മാമി

എപ്പേുും ഇവിക്ടയുണ്ടാകാറിലെ.മകക്ളക്യടുത്തുും,
കോയി

വരുും.

ടകാറിലെ.

അത്

ക്കാണ്ട്

എന്തായാലുും

എന്ക്റ

മാമി

ാട്ിലുക്മലൊും ഇടകിടക്

കലാേരിവാടികൾ

അവിക്ടയുണ്ട്.

ഞാൻ

ഒന്നുും
കഡാർ

എപ്പേുും
അടച്ചട

താക്േകിറങ്ങി. മാമിയുക്ട ഫ്ലാറ്റിക്ലത്തി ക്ബൽ അടിച്ചട. ക്േട്ന്നുതക്ന്ന തുറന്നു.
ആരാക്ണന്നുള്ള ആശ്ചരയും ആ മുഖത്തു ിന്ന് മാറിയക്പ്പാ ഞാൻ ഒന്ന് ഇളിച്ചട.
മാമിയുും

ിരിച്ചട.

"മാമീ എ ക് കേശികത് മാമീ "വയറിൽ സക ക്വച്ചട വിഷമും അഭി യിച്ചട ഞാൻ
കരഞ്ഞു .
"അവിക്ട

ികട " ഉള്ളികലാട്ട കകറാൻ ക ാകിയ എക്ന്ന മാമീ തടഞ്ഞു.അഭി യും

ഒക്ക അവിക്ട

ിന്നു.

"മാമീ..." ഞാൻ േയ ീയതകയാക്ട വിളിച്ചട
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" ിന്ക്റ േകൽ കകാവി് ക് ഗറ്റീവ് ക്സര്ടി
ഊരയിൽ കുത്തി മാമി ക

ിക് ഇറുകാ "രണ്ടു സകയുും

ാേിച്ചട.

"എന്താ... മാമി ഒരാൾ വിശന്നു വരുകപാൾ കകാവി് ക് ഗറ്റീവ് സർട്ി
അകണാ ക
"ക

ികറ്റ്

ായ്കകണ....... "

ാേികുും കാരണും എ ിക് വയസ്സ് ഉക്ന്ന മാതിരി േതിക് ട്ലെ. എങ്ങാ ുും

വന്നാൽ ഞാൻ സത്ത് കോവുക്മടാ "
"േതിക് ട്ലെ മാമി ഇരുേക്ത്താന്ന്. േിക്ന്ന
ക്കാക്റാണക് ക്വണ്ടക്ന്ന

ലെ

ിങ്ങകപ്പാലുള്ളവക്രക്യാന്നുും ഇക്പ്പാ

ുള്ളത്തികക്ളയാണാവശയും അതുക്കാണ്ട് മാമി

കേടികകണ്ടരാവശയവുമിലെ"
"അക്തകന്തലുും ആകക്ട്

ീ കുളികച്ചാ" േിരികും ഉയർത്തി സാ ിറ്റയ്സർ കയ്യിൽ

ഒേികുന്നതി ിടയിൽ മാമി ക

ാേിച്ചട.

"കുളിച്ചട " അകകത്തക് കകറി കിച്ച് ികലക്

ടകുകബാൾ .ഒന്നുും ക ാകാക്ത

ഞാൻ മറുേടി േറഞ്ഞു.
"എകപ്പാ " ഇത് വിടുന്നിലെകലൊ
"ഇന്നക്ല. ഇന്നക്ല രാന്ത്തി" കയ്യിൽ കിട്ിയ ോന്ത്തും മാമികുക ക്ര

ീട്ി ഞാൻ ഞാൻ

ിരിച്ചട. ആ കണ്ണടകൾ ഉരുട്ി കേടിപ്പിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ േറഞ്ഞു.
"മാമിക്യ കോക്ല

ാലുമണിക് എേുകന്നറ്റ് കുളികാക് ാന്നുും എക്ന്നക്കാണ്ട്

കേിയിലെ. ക രും ക്വളടത്തിട്കലെള്ളട ഇ ിയുും കുളികാകലാ..... സമയമുണ്ടകലൊ..."
"അക്തലൊും ക്സരി. ീ എന്തി ാ ോന്ത്തും േിടിച്ചിരികുന്നത്.

ിന്ക്റ സഖി ഒന്നുും

ഉണ്ടാകിയികലെ "
ആകിയ

ിരികയാക്ട സഖി എന്ന് കകട്കപ്പാൾ എന്ക്റ ശരീരത്തിലൂക്ട എകന്താ

കടന്നു കോയകോക്ല കതാന്നി. അച്ചടവിന്ക്റയുും എന്ക്റയുും കാരയും അറിയുന്ന
ഒകരക്യാരാൾ

മാമിയാണ്.

ഞാൻ

േറഞ്ഞക്താന്നുും

അലെ.

എന്ക്റയുും

അവളടക്ടയുും ക്കാഞ്ചികുേയൽ ഒരു േിവസും മാമി കണ്ടു. ജീവിതാ ുഭവും
കുകറയുള്ള

ആളകലെ.

അവർക്

ക്േട്ന്ന്

കിട്ിയകപ്പാൾ ക ക്ര മുഖത്ത് ക ാകി ക
സതയുംേറകയണ്ടി

വന്നു.

ക്തറി

കിട്ികാണണും.

എക്ന്ന

കയ്യിൽ

ാേിച്ചട. അവസാ ും കവക്റ വേിയിലൊക്ത,

കകൾകുക്മന്ന്

വി

ാരിച്ച

ഞാൻ

അന്ന്
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ക്ോട്ിച്ചിരികുന്ന

മാമിക്യയാണ്

,മാമികയാ ഈ കാരയവുും സൂ
സഖി

എന്ന്

കണ്ടത്.അച്ചടവിക ാട്

ഇതുവക്ര

ഞാക ാ

ിപ്പിച്ചിട്ിലെ.

േറഞ്ഞകപ്പാൾ

എന്ക്റ

മുഖക്ത്ത

മാറ്റും

കണ്ട്

മാമി

ിരികുന്നുണ്ട്. ുണകുേിയുള്ള ആ കവിൾ േിടിച്ചടവലികാൻ ഞാൻ സക
ീട്ിയകപ്പാൾ മാമി തടഞ്ഞു.
"കോടാ കുളികാത്ത ക്

റുകാ "

"ഓ തന്ത്പാട്ി " കുണുങ്ങി
തുളസിയുക്ടയുും,

ിരിച്ച മാമി എന്ക്റ ക ക്ര വന്നു ക് റ്റിയിൽ ഒരുമ്മ തന്നു.

ന്ദ ത്തിന്ക്റയുും സുഗന്ധും മുറിയാക്ക േരകുന്നകോക്ല

കതാന്നി. േന്ത്തും എന്ക്റ കയ്യിൽ തന്നു മാമി

ായക് ക്വള്ളും ക്വച്ചട. സസഡിക്ല

സ്ലാബിന്ക്റ മുകളിൽ ഇരുന്ന എന്ക്റ കേറ്റികലക് േൂ കോലുള്ള ഇഡലിയുും,
മ്മന്തിയുും സാപാറുും. ൊ!ഒന്നുും ക ാകിയിലെ വാരിവലിച്ചട തിന്നു. കൂക്ട
ഒന്നാതരും
അരികിൽ

ായയുും. എന്ക്റ തീറ്റ കണ്ട് സാധാരണ കോക്ല മാമി എന്ക്റ
ിന്നു.

കേിച്ചട കേിഞ്ഞു ൊളിക്ലത്തിയകപ്പാൾ അതാ അവിടുക്ത്ത കസാ
മാടിവിളികുന്നു ക ക്ര ക്
"എടാ ക്
ഇ ി

റുകാ

ഇങ്ങട്്

ന്നു

ാഞ്ഞകപ്പാൾ മാമിയുും വന്നു.

ാക്ള ഞാൻ ക്
തിരിച്ചട

എക്ന്ന

സന്നക് കോകുും. എന്നകത്തയുും കോക്ലയലെ.

വരുക്വാന്ന്

അറിയിലെ"

എന്ക്റ

തല

ആ

മടിയികലക്കടുത്തുവച്ചടക്കാണ്ട് മാമി േറഞ്ഞു.
"അക്തന്താ മാമി "എന്ക്റ ശബ്േും ഇടറിയിരുന്നു.
"വയസ്സായാൽ

അങ്ങക് യാക്ണടാ,

മറ്റടള്ളവരുക്ട

ഇഷ്ടത്തിന്

മ്മൾ

വേകങ്ങണ്ടിവരുും.മകൾ തീരുമാ ികുന്നതുകോക്ല "
"എന്നാലുും മാമി.... "
" ിക്ന്ന കാണണും എന്ന് കതാന്നുകപാൾ ഞാൻ ഇങ്ങട്് േറന്നു വരുും.അതിക്
അരുകടയുും അ ുവാേും കവണ്ടക്ലൊ....കകകട്ാടാ കുളികാത്ത ക്
മാമി േേയ ആളായി.ഞാൻ ഒന്ന്

ിക്

കാ " സങ്കടും വിട്ട

ിരിച്ചകപ്പാൾ മാമിയുക്ട വിരലുകൾ എന്ക്റ

തലയിലൂക്ട ഇേഞ്ഞു.
"എടാ
മാമി ക

ീ കഥേറയാന്ന് േറഞ്ഞിട്് എന്ത്ത

ാളായി" കുസൃതി ഒളിപ്പിച്ച ശബ്ദകത്താക്ട

ാേിച്ചട.
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"കഥകയാ എന്ത് കഥ " മ സിലാവാക്ത ഞാൻ മാമികുക ക്ര തലക്

രിച്ചട.

" ിന്ക്റയുും അച്ചടവിന്ക്റയുും കഥ ഇ ി എ ിക് കകൾകാൻ കേിക്ഞ്ഞന്നു വരിലെ.
അറിയാകലൊ.

ാക്ള ഞൻങ്ങു കോകുും"

"അത് കഥയായിക്ട്ാന്നുലെ.ഒരു േിവസും......."
" ിക്

ിക്.." േറയാൻ വാ തുറന്ന എക്ന്ന സമ്മതികാക്ത മാമി തടഞ്ഞു.

"ഇങ്ങക്

േറഞ്ഞാൽ എന്താ സുഖും

ീ ഡീസറ്റൽ ആയിട്ട േറ "

"അതുകവകണാ "
"അതുകവണും " മാമിയുക്ട ശബ്േുംക്മാന്നുറച്ചട.
"എന്നാൽ ഒക്ക എ ിക് ഒരു കാരയും ക

ാേികാ ുണ്ട് "എന്താ എന്ന രീതിയിൽ

മാമി േിരികും ഉയർത്തി.
"അത്...സാധാരണ

ഇങ്ങ ക്ത്ത

കാരയങ്ങക്ളാകറിഞ്ഞാൽ

മാമിയുക്ട

ന്ത്ോയമുള്ളവർക് ഓരികലുും അുംഗീകരികാൻ കേിയിലെ.എന്നിട്ടും മാമിക്യന്താ
മറുതക്ത്താന്നുും േറയാക്ത്ത
എന്ക്റ അന്ത്ത

ുൾ സകപ്പാർട്ായി

ികുന്നത് "

ാളക്ത്ത സുംശയമാണ് ഞാൻ അക്പ്പാ മാമികയാക്ട ക

കാരയത്തിന് ഒരികലുും സമൂെത്തിൽ

ാേിച്ചത്. ഈ

ിന്ന് ഒരു േയയുും ഉണ്ടാകിക്ലെന്നറിയാും.

മാമിയുക്ട ന്ത്ോയകാർക് ന്ത്േകതയകിച്ച്. മാമിയുക്ട വാകുകൾ കകൾകാൻ ഞാൻ
ആ മുഖകത്തക് ക ാകി.
"അക്താന്നുക്മ ികറിയിലെ.
ിങ്ങക്ള

കണ്ടകപ്പാ

ഒരുേക്െ

അത്

കളികുകയാക്ണങ്കിൽ അന്ന് തക്ന്ന

സ്ക െികുന്നവരകലെ

ശരിയാക്ണന്ന്
ിന്ക്റ

കതാന്നി. ീ

ഒന്നികകണ്ടത്.
വലെ

തമാശ

ന്തിയുക്ട ക്താലുഞാക് ടുക്ത്തക ..... "

"എന്ക്റ മാമീ " ഞാൻ സകക്കാണ്ട് ഒന്ന് ക്താേുതകപ്പാൾ. മാമി കുണുങ്ങി

ിരിച്ചട.

" ീ േറയടാ "
"ഓകക......... " ഞാൻ ക്താണ്ടയിൽ സക ക്വച്ച് ഒന്ന് കുരച്ചട .ആക്ക ഒരു വരൾച്ച
കോക്ല.
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"എന്താടാ

ീ ോട്ടോടാൻ കോവ്വാകണാ " എന്ക്റ ആെൻ എലൊും കണ്ട് മാമിക്

കലിയിളകി.ഞാൻ ഒരു അളിഞ്ഞ

ിരി

ിരിച്ചട.

കൃതയും േറഞ്ഞാൽ ആറു മാസും മുൻപ്. അച്ചട കൊസ്േിറ്റലികലകുും, കേവു
അവളടക്ട എകന്താ ആവശയത്തിന് കൂട്ടകാരിയുക്ട കൂക്ട ക്കാച്ചിയികലകുും കോയ
സമയും. േതിവുകോക്ല ഫ്ലാറ്റിൽ

ടഞ്ഞിരികുകപാോണ്. കറാഷൻ വിളിച്ചത്.

അവൻ വണ്ടി േഞ്ചറായി കറാഡിലാണ് കൂട്ാൻ ക്

ലെടകമാന്ന്. ഞാൻ കുക്റ

ഒേിഞ്ഞു മാറാൻ ക ാകിക്യങ്കിലുും അവൻ വിട്ിലെ. അങ്ങക്
തിരിച്ചടവരുകപാോണ്.
ഓട്ിയിരുന്നത്. ക

ാണടികുന്നത്.

കറാഷ ായിരുന്നു

വണ്ടി

ാക്ണടുത്തു ക ാകുകപാകേകുും അത് കട്ായി. കസവ് ക്

പറായതുക്കാണ്ട്
ആക്ലെങ്കിലുും ക

ക

അവക് യുും കൂട്ി

ക്കാണ്ടുതക്ന്ന

തിരിച്ചവിളികാൻ

ഞാൻ

യ്യാത്ത

ക്മ ക്കട്ിലെ.

ാൺ വിളികുന്നക്താക എ ിക് കലിയാണ്.ഇവർക്കാക്ക ഒരു

ക്മകസ്സജയച്ചാക്ലന്താ.? േിക്ന്നയുും വിളികൾ വന്നകപ്പാൾ ഞാൻ ക

ാൺ എടുത്തു.

"െകലാ "
"െകലാ കിച്ചടവകലെ..." ഒരു കിളി ാേും കകട്കപ്പാൾ ഞാൻ ഡീസന്് ആയി.
"അകത... ഇതാരാണ്..."
"ഞാൻ റിയയാണ് ....."
"റിയാ....???.." കേരു കകട്പ്പക്േ കകാകളജിക്ല ക്േൺകുട്ികളടക്ട മുഖങ്ങളാണ് ആേയും
മ സ്സിലൂക്ട വന്നത് അവ ഓകരാന്ന് മാഞ്ഞു കോയകപ്പാൾ അപ്പടറത്തു ിന്ന് ശബ്േും
വന്നു
"എടാ ക്ോട്ാ ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റ കൂക്ട വർക് ക്
കത്തിയത് റികയച്ചി.
വശീകരികുന്ന

യ്യടന്ന റിയയാ.............." അപ്പോ

ഇടക് ഫ്ലാറ്റിൽ അച്ചടവിന്ക്റ ഒപ്പും വന്നു എക്ന്ന.

അക്ലെങ്കിൽ

എ ികങ്ങക്

കതാന്നിയിട്ടള്ള.

അത്തറിന്ക്റ

സുഗന്ധമുള്ള ക്േണ്ണ്. അച്ചട കാണാക്തറയുലെ. അവളടക്ട ക ാട്ങ്ങളടും,ക്കാഞ്ചലുും
ആേയും

എ ികങ്ങു

മ സ്സിലായിക്ലെങ്കിലുും.

േിന്നീടുള്ള

അവസരങ്ങളിൽ

ഞാ ക്തലൊും ആസവേികുകയയിരുന്നു. എക്ന്ന തട്ിയുള്ള അവളടക്ട
എന്ത്ത

വട്ും

ആ

മുേുത്ത

മുലകൾ

എക്െ

ക് ഞ്ചിലുും,

ടത്തി ിടക്
കതാളിലുും

അമർത്തിക്യാരച്ചിരികുന്നു. കൊ! അവയുക്ട ആ മുേുപ്പ്.
"എന്താ റികയച്ചിവിളികച്ച " ഞാൻ കുറച്ചട സൗമയ ായി.
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"എടാ

അച്ചട

ഒന്ന്

തക്ന്നയാ ുള്ളത്.

വീണു.

കന്ത്േശ് ക്മാന്നുമിലെ.

ഇവിക്ട

കൊസ്േിറ്റലിൽ

ീ ഒന്ന് കവഗും വകരാ."അത് കകട്പ്പകേ എന്ക്റ കാറ്റടകോയി.

അച്ചട വീക്ണക്ന്നാ! എക്െ ക് ഞ്ചിൽ ആേികയറി.
"വരാും റികയച്ചി " എന്ക്റ ശബ്േും

ിലപിച്ചിരുന്നു. എങ്ങക് ക്യാക്കകയാ

കറാഷക ാട് കാരയും േറഞ്ഞു കത്തിച്ചട വിട്ട കൊസ്േിറ്റലിക്ലത്തി.ഉള്ളികലക്
കയറുകപാകേ കണ്ടു എക്ന്ന ക ാകി

ിൽകുന്ന റികയച്ചിക്യ.

"റികയച്ചി അച്ചട..." കേടിച് വന്ന എന്ക്റ മുഖും കണ്ടകപ്പാ റികയച്ചിയുും ഒന്ന് ക്ഞട്ി.
ീ കേടികുകക്യാന്നുും കവണ്ട. ക്െയർ കയറുന്നിടക് ഒന്ന് ക്തന്നി കപ്പായി.

"എടാ

ഭാഗയത്തിന് തലയിടിച്ചിലെ.കാലിന് ക്

റിയ ഒരു ക്ോട്ലുണ്ട് അകന്ത്തയുള്ളൂ."

റികയച്ചി എന്ത്ത സൗമയമായി എ േറഞ്ഞിട്ടും എന്ക്റ കേടിക് ഒരു മാറ്റവുും വന്നിലെ.
അവൾ ക ക്ര ഞങ്ങക്ള മുകളിക്ല മുറിയികലക്

ടത്തി. ക്െപ് കയറുന്നിടക്

കറാഷന്ക്റ ഒച്ചക്യാന്നുും കകൾകാക്ത തിരിഞ്ഞു ക ാകുകപാോണ്. കുറുകന്ക്റ
കണ്ണ് കകാേികൂട്ിക്ലന്ന കോക്ല മുന്നിൽ

ടകുന്ന റികയച്ചിയുക്ട തുളടപുന്ന

ന്തികളിലാണ് അവന്ക്റ ക ാട്ും . മ ുഷയൻ ക്ടൻഷൻ അടിച്ചട
അവന്ക്റ ഒരു ക ാട്ും.! അവക്

ിൽകുകപാോ

ക ാകി കണ്ണടരുട്ിയകപ്പാൾ. എന്ത് ക്

യ്യാ ാ

അങ്ങട്് ക ാക് എന്ന് അവൻ ആഗയും കാട്ി. ക രുേറയാകലാ.. അവക്

കുറ്റും

േറയാൻ ഒരികലുും േറ്റിലൊയിരുന്നു. ഓകരാ ക്െപ് കകറുകപാേുും ഓളും ക്വട്ടന്ന
ആ

ന്തികളിൽ

ക ാകിയിക്ലെങ്കികല

ആടിയുലയുന്ന കാണാൻ തക്ന്ന

അവ

അങ്ങട്ടും

ഇങ്ങട്ടും

ലെ രസും .ഓകരാ ക്െപ്പടും തീർന്നതറിഞ്ഞിലെ.

റൂമിൽ കകറിയകപ്പാ കണ്ടു .കാലു
എന്ത്ക്കാണ്ട് എങ്ങക്

ഉള്ളട.

ീട്ി ക്ബഡിൽ

ാരിയിരികുന്ന അച്ചട.

ഒന്നുും എ ികിന്നുും അറിയിലെ. ഉള്ള ക്ടൻഷക് ലൊും തക്ന്ന

ആവിയായി കോയി എന്ന് േറയാും . അവക്ള കണ്ടയുടക്

എ ിക്

ിരിയാണ്

വന്നത്.കിലുകത്തിക്ല ജഗതിയുക്ട മുഖും അവക്ള മുഖത്തി ുള്ളകോക്ല കതാന്നി.
ഒരു കാലിൽ മുേുവ ായുും, തലയിൽ ക്
വയ്യാക്തയുള്ള കിടപ്പടും. ആ മുഖവുും

റുതായുമുള്ള ക്കട്ടകളടും.അ ങ്ങാൻ

ിയന്ത്ന്തികാൻ കേിയാക്ത ഞാൻ

ിരിച്ചട

കോയി അത് അലക്യാലികളായി ൊളിൽ മുേങ്ങിയകപ്പാ. എന്ക്റ അടുത്ത്
കറാഷന്ക്റയുും അവസ്ഥ ഇതുതക്ന്നയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അർത്തു

ിന്ന്

ിരികുന്നത്

കണ്ടു അന്തും വിട്ട റികയച്ചിയുും. കേഷയത്തിൽ അച്ചടവുും ഞങ്ങക്ള മാറിമാറി
ക ാകി.
"എന്താടാ ഇന്ത്ത

ിരികാൻ...." അച്ചടവിന്ക്റ ശബ്േും മുറിക്യ കുലുകിയകപ്പാൾ

കറാഷൻ ക്േട്ന്ന്

ിരി

ിർത്തി.
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ഞങ്ങളടക്ട

കളിക്യലൊും

ക ാകി ിന്ന

ഡയൂട്ിട്ടണ്ട്

കോവുകപാൾ

വിളികണന്ന് േറഞ്ഞു േുറകത്തക് കോയി. അവക്ള ഇളകുന്ന

ന്തികളികലക്

അവസാ മായി

ഒന്ന്

ക്വള്ളമിറകി.

ഞാൻ

േുഞ്ചിരിയുമായി

അച്ചടവിന്ക്റ അടുത്ത് ക്

ന്നിരുന്നു.കയ്യിൽ

ക്

ക ാകി

റികയച്ചി

കറാഷൻ

ക്താലി കോയിടത് മരുന്ന് േുരട്ിയിട്ടണ്ട്. മുഖക്മാക്ക
കവേ

സെിച്ചട്ടണ്ടാവുും ോവും. മുഖകത്തക്

ഒരു

യുതായിട്്

ുവന്നു വാടിയിരുന്നു.

ീണ്ടിരികുന്ന അലെയമായ മുടി

േിന്നികലക് മാറ്റാക് ന്ന വണ്ണും ഞാൻ സകയുയർത്തിയകപ്പാൾ അവൾ മുഖും
ക്വട്ിച്ചട .ക രക്ത്ത

ിരിച്ചതിന്ക്റ കേഷയമായിരുന്നു ക്േണ്ണിന്.

"എന്ക്റ അച്ചടകച്ചക

യ ഒന്ന് ക ാക്കടി,

ിന്ക്റ കകാലും കണ്ടകപ്പാൾ അറിയാക്ത

ിരിച്ചതാടി... കസാറി..."
ക്വട്ിച്ച മുഖകത്തക് സക ക്കാണ്ടുവന്നു ഞാൻ േറഞ്ഞു. തിരിച്ച മുഖും എന്ത്ത
തിരികാൻ ന്ത്ശമിച്ചിട്ടും അവൾ ബലും േിടിച്ചട

ിന്നു . ഞാൻ ഒന്ന് ബലും

േിടിച്ചകപ്പാൾ സകയുക്ട സസഡിലിരുന്ന മുറിയിൽ അറിയാക്ത ഒന്ന് തട്ി .കവേ
ക്കാണ്ടു എരിവുവലിച്ച അവൾ മുഖും തിരികാക്ത
മ സ്സിക് ാരു വിങ്ങൽ.എന്തായാലുും കേവുവിക്
ക്ബഡിൽ

ിന്നകപ്പാൾ എ ിക്കകന്താ

ഒന്ന് വിളികാും എന്ന് കരുതി

ിന്ന് എേുകന്നൽകുകപാോണ് അച്ചട എന്ക്റ സകക് കകറി േിടിച്ചത്.

തിരഞ്ഞു ക ാകുകപാൾ അവൾ കരഞ്ഞുക്കാണ്ടിരികുകയാണ്. അത് കണ്ടകപ്പാകേ
എന്ക്റ കകന്ത്ണ്ടാൾ കോയി.
"എടി

ക

ച്ചി

ഞങ്ങൾ

തമാശക്

ിരിച്ചതാണ്.

ീ

ഇങ്ങക്

കാരയമാകിയാകലാ.അകയ്യ എന്താ അച്ചൂ ഇത്....കേ ക ാകികയ ഒന്നൂക്ലെങ്കിലുും
കറാഷക്

ഇന്ത്ത അടുത്ത് കിട്ിയതകലെ അവന് രണ്ട്

ീത്തക്യങ്കിലുും േറ " അവക്ള

എടുത്ത് ഇരുന്നുക്കാണ്ട് ഞാൻ ആ കണ്ണീരുതുടച്ചട അത് േറഞ്ഞതുും. കറാഷ ുും
എന്ക്റ അടുത്ത് വന്നു.
"അച്ചടകച്ചക
ക്

യ ഞങ്ങൾ ക്വറുക്ത

ിരിച്ചതാകട്ാ. ക

റിയ കുട്ികക്ളകപ്പാക്ല... " കറാഷന്ക്റ വായിൽ

അവക് ക്യാന്ന് ക ാകി. ശന്ത്തുകളായി

ച്ചി ഇങ്ങക്

കരയകലെ, അകയ്യ,

ിന്നുള്ള വാകുകകട്തുും.ഞാൻ

ടന്ന രക്ണ്ടണ്ണമാണ്. അവന്ക്റ വായിൽ

ിന്ന് തക്ന്നയാകണാ ഇത് വന്നക്തന്ന് ഞാൻ ഒരു

ിമിഷും

ിന്തിച്ചട.

ക്ോട്ികരഞ്ഞു ക്കാണ്ട് അച്ചട എക്ന്ന ക്കട്ിപ്പിടിച്ചകപ്പാൾ. അന്ന് ഞാൻ ആക്ക
വലൊതായി. അവക്ള എങ്ങക്
കുേങ്ങി.

ഞങ്ങൾ

ആശവസിപ്പികണും എന്ന് അറിയാക്ത ഞാൻ

ിരിച്ചത്

മ സ്സിലായിരുന്നു.അക്ലെങ്കിലുും

ഒരു

കാരണകമയക്ലെന്ന്

കളിയാകലിക് ാക്ക

തിരിച്ചട

എ ിക്
ലെകോക്ല

മറുേടി തരുന്ന ക്േണ്ണാണു.
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"കവേ യുകണ്ടാ...." എങ്ങലടിച്ചട കരയുന്ന അച്ചടവിന്ക്റ േുറത്തു തകലാടിക്കാണ്ട്
ഞാൻ ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ ഒരു ക്

കരച്ചിൽകണ്ട്

റിയ മൂളലായിരുന്നു അവളടക്ട മറുേടി. അവളടക്ട

ിർവികാര ായി കറാഷ ുും ക ാകി

ിന്നു. കുറച്ചട ക രും

ിന്നു

അവൾ ഒന്ന് ശാന്തമായകപ്പാ ഞാ ുും കറാഷ ുും േുറകത്തകിറങ്ങി. അവക ാട് ഒരു
വണ്ടി

വിളികാ ുും

ഉച്ചക്കകത്തകുള്ള

ക

ാറു

വാങ്ങി

ക്ോയ്കകാളാ ുും ഞാൻ േറഞ്ഞു. ഫ്ലാറ്റികലത്തിതുും അച്ചട

ഫ്ലാറ്റികലക്

ലെയുറകും. കാലു

തട്ികാക്ത മുകളിക്ലത്തികാൻ ഞാൻ ക്േട് ോട്. കറാഷ ുും കുകറ കഷ്ടക്പ്പട്ട.
ഞാൻ

കേവുവിക്

സന്ത്ട

ക്

യ്ക്തങ്കിലുും

അവൾ

ക

ാൺ

എടുകുന്നുണ്ടായിരുന്നിലെ.ആക്ക ക്മാത്തും ഒരു അങ്കലാപ്പടകോക്ല.
കറാഷൻ കോയി കേിഞ്ഞകപ്പാോണ് അച്ചട എേുകന്നറ്റത്. അവൾകുള്ള ക
വരിക്കാടുകുകബാേുും അവളടക്ട കണ്ണടകൾ
ിറച്ച

ഉണ്ടാകണ്ണടകൾ

ഉയർത്തി

എക്ന്ന

ാ്

ിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക് ആ
ക ാകുകപാൾ

ിരികാ ലൊക്ത

എ ിക്കാന്നുും കേിഞ്ഞിലെ. കേവു രാന്ത്തിയാണ് അന്ന് വിളിച്ചത്. കൺക്ടയ്ക്മന്്
കസാണിൽ ക്േട്് അവൾ അവിക്ട കുടുങ്ങി വരാൻകേിയിക്ലെന്ന് േറഞ്ഞ അവൾ
.അച്ചടവിന്ക്റ സുംഭവും കകട്പ്പകേക് കരച്ചിൽ തുടങ്ങി. അവക്ള ക ാകാൻ
കൂട്ടകാരികക്ള

ആക്രങ്കിലുും

വിടകണാന്ന്

ക

ാേിക്ച്ചങ്കിലുും.

ക്കാകറാണയായതി ാൽ കവക്ണ്ടന്ന് അച്ചട വിലകി.സകകുകന്നരും റികയച്ചി വന്നു
ഒന്ന് കണ്ടു കവഗും കോയി. അന്നക്ത്ത േിവസും അങ്ങക്

കടന്നുകോയി.

േികറ്റ േിവസും േിക്ന്നയുും േണികിട്ി. അച്ചടവിന്ക്റ വലകത്ത സകക്
അവൾ കിടന്ന്

ലെ കവേ .

ിലവിളിച്ചകപ്പാ. വീണ്ടുും താങ്ങിപ്പിടിച്ചട കൊസ്േിറ്റലികലക്

ഓകടണ്ടിവന്നു. അങ്ങക്

ആ സകയ്യിലുും ക്കട്ാകി. അന്നുും എ ിക്

ിരി

വക്ന്നങ്കിലുും ഞാൻ േിടിച്ചടവച്ചട. കാരണും അവളടക്ട ഇടതു സക എക്െ സകയ്യിൽ
േിടിച്ചിരികുകയായിരുന്നു. ശബ്ദും വലെതുും കകട്ിരുകന്നൽ ഉള്ള സക ക്കാണ്ട്
എന്തുും കാട്ാൻ അവൾ മടികിലെ. തിരിച്ചട ഫ്ലാറ്റിക്ലത്തിയകപ്പാകേകുും അച്ചട
േേയ ആൾ തക്ന്നയായിരുന്നു. കട്ിലിൽ കിടന്നു ഓകരാ ഓർഡർ ഇടുും.
"കിച്ചൂ തുണികക്ളലൊും വാഷിങ് ക്മഷീ ിലിട്, അവിക്ട അടിച്ചടവാര്, ഇവിക്ട
തുടക്, തുലികക്ളലൊും അറിയിടണും, േന്ത്തങ്ങൾ കേുകാ ുണ്ടാവകലൊ അത് കേുക്"
എ ിക്കാരു അക്ന്നാരു കവലകാക്രന്ക്റ കറാളായിരുന്നു. കോശയുും വാങ്ങി വന്ന
കറാഷ ുും അതിൽ ക്േട്ട അവന്ക്റ േയ ീയ ക ാട്ും ോകട അവണികക്

എ ിക്

കേിഞ്ഞുള്ളട.. .രാവിലക്ത്ത േണികക്ളലൊും കേിഞ്ഞു അവൾകുള്ള കോശയുും
ോന്ത്തത്തിലാകി

ക്

ലെടകപാൾ

ിരിയുണ്ടായിരുന്നു.ഒരികലുും

അവളടക്ട

മുഖത്തു

േണിക്യടുകാത്ത

ഒരു

കള്ള
എക്ന്ന
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േണിക്യടുപ്പിച്ചത്തിലുള്ള ആത്മസകന്താഷും.മുഖത്തു േുച്ഛും വാരി വിതറി ഞാൻ
അവക്ള കേുപ്പികുകപാൾ. അവൾകുള്ള
"കറാഷ

ീ കേികച്ചാ " അച്ചടവിന്ക്റ ക

ിൽകുന്ന കറാഷക്
" ീ എന്താടാ ഇങ്ങക്

ായയുമായി കറാഷൻ വന്നു.

ാേയും കകട്തുും കിളികോയവക്

കണ്ടിട്് അവൾ േിക്ന്നയുും ക

കോക്ല

ാേിച്ചട.

ക ാകുക്ന്ന"

"എടീ അച്ചട അവന് ആേയായിട്

ിന്ക്റ വായിൽ

ിന്ന്

കകൾകുന്നത്. അതിൽ മുേുകിയിരിക ോവും " ഞാൻ

ീത്തയലൊക്ത്താരു വാകു
ിരിച്ചടക്കാണ്ട് േറഞ്ഞതുും

അകതക്യന്ന് അവ ുും തലയിട്ി.
കുറച്ചട ക രും

ിന്ന കറാഷൻ ഉച്ചക് ക

ാറുമായി വരാക്മന്ന് േറഞ്ഞു സ്ഥലും

കാലിയാകി. കേിച്ചട കേിഞ്ഞ േന്ത്തങ്ങൾ കേുകുകപാോയിരുന്നു. അച്ചട വിളിച്ചത്.
മുറിയിൽ ക്

ന്നു ക ാകുകപാൾ അവൾക്കാരു േരിന്ത്ഭമും കോക്ല.

"എന്താ അച്ചട "
"എടാ

അ..ത്

എ ിക്കാന്നു..കടായ്ക്ലറ്റിൽ

േറഞ്ഞു.അത് കകട്കപ്പാ എ ിക്
"അതി ാകണാ
"അ ത്

കോണും

"അവൾ

വികി

വികി

ിരിവന്നു.

ീ കിടന്ന് വികിയത് വാ കോകാും..."

ീ......."

"എന്ക്റ ക്ോന്നച്ചട ഞാൻ ക ാകാൻ ഒന്നുും കോകുന്നിലെ

ിക്ന്ന അവിക്ട ക്കാണ്ട്

ഇരുത്തി ഞാൻ ഇറങ്ങിയാൽ കോക്ര."
"അക്താക്ക ഒക്ക േക്െ അടിയിൽ "
"അടിയിക്ലന്താ.... ികറുവലെതു മുകണ്ടാ "
"എടാ അടിയിൽ ോെിയുണ്ട് ..."
"കെ! ഇതി ിടക്

ീ എന്തി ാ അക്താക്ക ഇടാൻ കോക്യ "

"എടാ ക്ോട്ാ അത് ഇന്നക്ലകത്തതാ..."താകേക് ക ാകി അവൾ മറുേടി േറഞ്ഞു
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"അകയ്യ വൃത്തികകട് ഇന്നക്ലയുടുത്ത ക്ഷണ്ടി തക്ന്ന
ക ഴസ് ആണ് കോലുും ക ഴസ്.കേവുകവാക്ക

ീ ഇന്നുും ഉടുകത്താ.വലെയ

ിക്ന്നകാളടും കബധമാണ്. അവൾ

ഇടക് ഞാൻ അേിച്ചിട് ക്ബാക്സക്റാക്കക്യ ഇടാറുള്ളട "
"എന്ക്റ കോന്നു കിച്ചൂ ഞാൻ േറയുന്നക്താന്നുും കകൾക്" അവളടക്ട ഒച്ച
ക്ോന്തിയകപ്പാ ഞാൻ
"എടാ

ഇക്ത ിക്

ിർത്തി.
മാറ്റാൻ

കേിഞ്ഞിലെ

ഇതുവക്ര.

ഞാൻ

ഇന്നക്ല

ഇട്തു

തക്ന്നയാണിത് മ സ്സിലാകയാ? " അവൾ േലെടകടിച്ചട േറഞ്ഞു.
"ഓഹ്

അങ്ങക്

േറ.

അലെ

അക്പ്പാ

ഇന്നക്ല

ഇവിക്ട

വകന്നക്ര

ീ

കടായ്ക്ലറ്റിക്ലാന്നുും കോയികലെ?" ഞാൻ ക്കാണ്ടാകാക്ത ഇവളിക്താക്ക എങ്ങക്
സാധിച്ചട.
"ഈ കാലിന് വയ്യാത്ത ഞാൻ എങ്ങക് യടാ കോവ്വാ.... "
"അകച്ചാടാ ോവും ഇ ി ഞാൻ എന്താ ക്

യ്യണ്ടത് "

" ീ ഇക്താന്ന് ഊരി തകരാ..."അവൾ താകോട്് അരക്കട്ികലക് കണ്ണടക്കാണ്ട് ആഗയും
കാണിച്ച്

കപ്പാ ഞാൻ അതുകോക്ല താകോട്് ക ാകി

"ക്ഷഡികയാ...."
അവൾ അക്തന്ന് തലയാട്ി.ഞാൻ അകപ്പാോണ് അവക്ളക്യാന്ന് ന്ത്ശദ്ധിച്ചത്. കട്ിലിൽ
ാരി കാലു

ീട്ിയിരികുകയാണ് കെി ..വലകത്ത സകകുും, കാലി ുമാണ് ക്കട്് .

റികയച്ചി ഇന്നക്ല വന്നകപ്പാളാണ് അവൾ ോവാടയുും ഷർട്ടും എടുത്തിട്ത്. എന്ക്റ
ഷർട്ായതുക്കാണ്ടുതക്ന്ന അത് ഇത്തിരി സടറ്റാണ്. മുന്നിക്ല മുലകളടക്ട മുേുപ്പ്
അക്തടുത്ത് കാണികുന്നുണ്ട്. അതിന്ക്റ

ടുക് രണ്ടുബട് ുകൾ കിടയിൽ മീൻ

വാ ക്ോളിച്ച കോക്ല ഷർട് തുറന്ന് അതി ുള്ളിൽ ഉള്ള അവളടക്ട േിങ്ക് ന്ത്ബായുും
ന്നായി കണാും. കാലിന് ക്കട്ടള്ളതുക്കാണ്ടുതക്ന്ന ോവാടയുയർന്ന് മുട്ി ു
മുകളിലായിട്ാ ുള്ളത്.

ആ

ക്വള്ള

തുടകളടക്ട

ക്കാേുപ്പടും

ിറവുും

കൊ!.

ഉള്ളികലക് കോകുും കതാറുും....... ക്േട്ന്ന് ഞാൻ എന്ക്റ തലക്കാരു തട്് തട്ി.... എടാ
ക്ോട്ാ സവന്തും ക

ച്ചിയാണ്!!!!... ക ക്ര അച്ചടവിന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാകുകപാൾ

അവളടക്ട മുഖത്തു എന്താടാ ുള്ള ഭാവും.
"എന്ക്റ ക്ോന്നു കിച്ചട....... ക ാകി ികാക്ത ഒന്ന് ഊരാടാ. ഇക്ലെങ്കിൽ.... എലൊും
സകവിട്് കോവുും.." അവൾ വയറിൽ സകക്വച്ചട അലറിയകപ്പാ ഞാൻ കവഗും
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ോവാട മുകളികലക് കയറ്റിക്വകാൻ അത് േിടിച്ചട ക്ോകിയതുും അവൾ ഇടതു
സകക്കാണ്ട്. ോവാട കൂട്ി േിടിച്ചട.
"എന്താടി....."
"എടാ...ോവാടക്യാന്നുും ക്ോകണ്ട" അവൾ അൽപ്പും

ാണിച്ചട േറഞ്ഞു.

"േിക്ന്ന.."
" ീ സക ഉള്ളികലകിട്് ഊരിയാൽ മതി " ഒഹ് അവൾക്

ാണമായിരികുും.

"ശരി..... ആ കൂട്ിപ്പിടിച്ച സകവിട് " ോവടയുക്ട മുകളിക്ല സക വിട്ടക്കാണ്ട്
േരിന്ത്ഭമകത്താക്ട അവൾ എന്ക്റ മുഖകത്തക്കാന്ന് ക ാകി. മുട്ി ു മുകളിലുള്ള
ോവാടയുക്ട ഇടയിലൂക്ട ഞാൻ രണ്ടു സകകളടും കയറ്റിയകപ്പാൾ. അവക്ളാന്നുും
കിടുത്തു.

തലയുയർത്തി

ഞാക് ാന്ന്

ക ാകിയകപ്പാൾ

അവൾ

കണ്ണടച്ചിരികുകയാണ്. മുഖക്ത്ത ഭാവും വയക്തമലെ. തുടകളടക്ട മുകളിൽ തട്ാക്ത
ഉള്ളികലക് സകകൾ കയറ്റാൻ ക ാകിക്യങ്കിലുും ഇടക് അവ താകേക് വന്നു
ക്വൺതുടകളിലൂക്ട

ഒേുകി.

േഞ്ഞി

കോലക്ത്ത

ക്

റുകരാമങ്ങളടള്ള

ആ

തുടകളിലൂക്ട സകക്യാടികുകപാ കൊ! വലൊത്തകരാ ുഭൂതി.
"എന്ക്റ

കിച്ചട

കസ്ലാകമാഷൻ

കളികാക്ത

ഒന്ന്

ഊരിത്തരുകമാ"

അവൾ

േയ ീയമായി േറഞ്ഞകപ്പാേിക്ന്നാന്നുും ക ാകിയിലെ ഉള്ളികലക് കകറ്റി ഷഡിയുക്ട
രണ്ടുസസഡിലുും േിടിക്ച്ചാറ്റവലി. വലിയുക്ട കൂക്ട ക്ഷണ്ടി മാന്ത്തുംമലെ േന്ത്്ര്ര്്
ന്നുള്ള

സൗണ്ടുും

കൂക്ട

ക ാകി.അവളടക്ട

ഗാസ്

കകട്കപ്പാ

അകയ്യന്ന്

കോയതാണ്.

േറഞ്ഞു

ലജ്ജയുും,

അവളടക്ട

മുഖത്ത്

േയ ീയതയുും,വയറ്റിന്ന്

കോകാത്തത്തിലുള്ള വിമ്മിഷ്ടവുും ഒക്കയായി, ആക്ക ഒരു കഥകളി രൂേും ആ
മുഖത്തു കണ്ടകപ്പാൾ കൂടുതൽ

ിന്ന് അവക്ള വിഷമിപ്പികാക്ത ഞാൻ ക്കട്ിന്

മുകളിലൂക്ട കഷ്ടക്േട്ട ക്ഷണ്ടിക്യങ്ങക് കയാ ഊരിക്യടുത്ത് കീശയിലിട്ട. േിക്ന്ന
അവക്ള രണ്ടു സകക്കാണ്ടുും വാരിക്യടുത്ത് ബാന്ത്ത്തൂമികലക്

ടന്നു.

അവക്ള ഇരുത്തി സസടിലുള്ള ബകറ്റ് കമഴത്തി കാൽ അതിന്ക്റ മുകളികലക്
കയറ്റിവച്ചട. തിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ ക രും ഞാൻ അവക്ളക്യാന്ന് ക ാകി.
"അകത ഞാൻ

ികകണാ അകതാ കോകണാ "അവക്ള ക്

തലതാഴത്തി ഞാൻ ക

ാരിയാൻ

ാണകത്താക്ട

ാേിച്ചകപ്പാ അവൾ ഒച്ചയിട്് എക്ന്ന േറത്തിച്ചട.

"ഇറങ്ങി കോടാ േട്ി...."കകട്തുും ഞാൻ വാതിൽ

ാരി േുറത്തു

ിന്നു.
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"അകതയ് എക്ന്തങ്കിലുും ആവശയകണ്ടൽ വിളിച്ചാൽമതി. സർകസ് കളിച്ചട വീോൻ
ിൽകകണ്ട " ഞാൻ േുറത്തു ിന്നു വിളിച്ചട േറഞ്ഞകപ്പാ അകത്തു ിന്ന് ഒരു മൂളൽ
കകട്ട .ക്ബഡിൽ ക്

രിഞ്ഞു കിടന്നകപ്പാോണ് കീശയിക്ല അവളടക്ട േന്റീസിന്ക്റ

കാരയും ഓർമ്മ വന്നത്. എടുത്ത് ക ാകിയകപ്പാൾ

ിറും േിങ്കാണ്, ഇവളടമാക്രലൊും

മാച്ചിങ് മാച്ചിുംഗ് ആകണാ ഇടുക്ന്ന. േിങ്ക് ന്ത്ബായുും. േിങ്ക് ോന്റീസുും. ക്െ!
.ഞാക് ക്ന്താക്കയാ

ആകലാ

ികുകന്ന.

കയ്യിക്ല

ിവർത്തിേിടിച്ചകപ്പാ മുൻഭാഗത്തു ഒരു

ാേിച്ചട.

ീ ക രക്ത്ത അറിയാക്ത മൂന്ത്തക്മാേിച്ചടകോകയാ, കേ

ോന്റീസ് മുന്നിൽ ഒക്ക
എന്നാ

ഞാൻ

വ്,കണ്ടക്പ്പാ ഒരു രസും .അതിലൂക്ട

വിരകലാടിച്ചടക ാകി ഞാൻ അച്ചടവിക ാട് വിളിച്ചട ക
"എടീ അച്ചൂ

േന്റീസ്

ലെയകമ

ിന്ക്റ

ഞ്ഞിരികുന്നു ". അവക്ള ക്വറുക്ത കളിയാകുക

എ ികുണ്ടായിരുന്നുള്ളട.

സാധാരണ

കോലക്ത്ത

വ്

മാന്ത്തമാണ് അവിക്ട.കളിയാകാൻ കിട്ിയ അവസരങ്ങൾ ഒന്നുും ോോകരുത്.
"എന്ക്റ സേവകമ ഇങ്ങക് ക്യാരു വൃത്തിക്കട്വൻ. സവന്തും ക
ക ാകുന്നവക്

ച്ചിയുക്ട ക്ഷണ്ടി

ഞാൻ ആേയമായി കാണാ.ഇ ി ഞാൻ എക്ന്താക കാണണും

ആകവ്വാ"
അച്ചട വിലേിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂക്ട ആ
ഭാഗും

മുകികലകടുപ്പികാൻ.

എന്ക്റ

ാ വിലൂക്ട വിരകലാടിച്ചട.

ന്ത്ഭാന്തൻ

മസസ്സട

േറഞ്ഞു.

ഞ്ഞ
കുറച്ചട

േരിന്ത്ഭമിച്ച ഞാൻ സകകൾ ഉയർത്തി

ഞ്ഞ ഭാഗകത്തക് മൂകടുപ്പിച്ചകപ്പാ.

അവിടക്ത്ത

േിടിച്ചടലച്ചടക്കാണ്ട്. തലകച്ചാറിക്

ൂര് കൊ! എന്ക്റ മൂകിക്

അത് മത്താകി. വീണ്ടുും വീണ്ടുും ഞാൻ ആഞ്ഞു വലിച്ചകപ്പാ. വലൊക്ത്താരു
അ ുഭൂതിയായിരുന്നു. ക്േട്ന്നായിരുന്നു അച്ചട വിളിച്ചത്. ഞാക് ാന്ന് ക്ഞട്ി.
"എന്താടി അച്ചട കേികഞ്ഞാ " ഞാൻ വിളിച്ചടക

ാേിച്ചട.

" ീ ഇങ്ങട്് വകന്ന " കയ്യിക്ല ോെി സസഡിലിട്ടക്കാണ്ട് ഞാൻ കകറി ക്

ന്നു. അവൾ

ന്ത്േതിഷ്ടിച്ച കോക്ല തക്ന്ന ഇരികുന്നുണ്ട്.
"എന്നാൽ കോവകലെ " ഞാൻ ക

ാേിച്ചകപ്പാ അവൾ ഒന്ന് േരുങ്ങി.ഞാൻ എടുകാൻ

സക ീട്ിയകപ്പാൾ അവൾ ഒന്ന് ക്ഞട്ി.
" ീ എന്താ സവപ് ും കാ ുകയാകണാ" തല താഴത്തിയിരുന്ന അവക്ള കണ്ടേകപ്പാൾ
ഞാൻ ക

ാേിച്ചട.

"അത് ഞാ ...ൻ കേുകിയിലെ "
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"എവിക്ട "
അവൾ

ാണകത്താക്ട

അവളടക്ട

തലതാഴത്തി. ിന്നു

വലതുവശത്താണ്

അകപ്പാോ

ൊൻ്

സ്കന്ത്േ

എ ിക്
ഉള്ളത്.

മ സ്സിലായത്
വലതുസകക്

ക്കട്ടള്ളതുക്കാണ്ട് എടുകാൻ ബുദ്ധിമുട്ാണ്. ഞാൻ ക ക്ര അക്തടുത്തു അവളടക്ട
കയ്യിൽ ക്കാടുത്തു.
"ഇക്പ്പാ ശരിയായികലെ "
"ഹ്മ്്്

"

അവക്ളാന്നു

മൂളി.

ോവാടയുക്ട

അകക്ത്തകിട്കപ്പാ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു
ശബ്േും

ഇടയിലൂക്ട

സകയ്യിട്്.

അവളത്

ിന്നു. ക്വള്ളും തുടയിടുകിൽ തട്ി ക്തറികുന്ന

ിന്നതുും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു. അവളടക്ട മുഖും കുറച്ചട ന്ത്േസന്നമായത് കോക്ല

കതാന്നി. തിരിച്ചട എടുത്ത് ഞാൻ േുറകത്തക് വരുകപാൾ അവളടക്ട ഇടതു സക
എന്ക്റ കേുത്തിലൂക്ട

ുറ്റി വാത്സലയും േൂർവ്വും എന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാകി.

എന്താക്ണന്ന്

േിരികമുയർത്തി

കള്ള

ഞാൻ

ിരികയാക്ട. ഒന്നുമിക്ലെന്ന് അവൾ കൺ

ക

ാേിച്ചകപ്പാ

ക്

റിയ

ഒരു

ിമ്മി കാണിച്ചട.ക ക്ര ക്ബഡിൽ

കിടത്തി അവലുക്ട എടുത്തിരുന്ന ഞാൻ കാലു ക ക്രയാകി ക്കാടുത്ത്കപ്പാൾ
അവൾ

ഇടതുസക

ീട്ി

അടുത്ത്

വരാൻ

കാണിച്ചട

തല

ഞാൻ

അവളികലകടുപ്പിച്ചകപ്പാ എന്ക്റ വലതു കവിളത്തു ആഞ്ഞു കടിച്ചട.
"ൊ ൊ എന്ക്റ അച്ചട....ക
കേഷയകത്തക്ട

കടിവിട്ട.

ച്ചി വിട് വിട് " ഞാൻ അർത്തുകരഞ്ഞകപ്പാൾ അവൾ
"ഇക്തന്തി ാണ്

അറികയാ,....."ഇക്ലെന്ന്

ഞാൻ

തലയാട്ിയകപ്പാ.കണ്ണടരുട്ി
"എന്ക്റ ോന്റ്റിക്യടുത്ത് ക ാകിയതി ു "അവൾ ഇടതു സകക്കാണ്ട് എന്ക്റ
ക്

വിക് േിടിച്ചട

ുള്ളി

"ൊ വിട് " ഞാൻ വീണ്ടുും കരഞ്ഞു.
"ഇത് എക്ന്ന കളിയാകിയതിന് " ക്

വിയികലക്

ൂണ്ടി അവൾ േറഞ്ഞതുും

അടുത്തത് കിട്ാൻ കാത്തു ിൽകാക്ത ഞാൻ ക്ബഡിൽ
എന്ക്റ

ാട്ും കണ്ട് അവൾക്

ിന്നുും

ാടിയിറങ്ങി.

ിരിക്പ്പാട്ിക്യങ്കിലുും. അത് കടിച്ചടേിടിച്ചട

കേടകേഷയകത്താക്ട എക്ന്ന വിളിച്ചട.
"കിച്ചൂ ഇങ്ങട്് വാ..."
"ഞാൻ വരിലെ എക്ന്ന കടികാ കലെ " അങ്ങക്

അവൾ എക്ന്ന കടിച് അവളടക്ട

േലെിന്ക്റ മൂർച്ച കൂട്ണ്ട.
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"ഇങ്ങട്് വാ... കിച്ചൂ " അവളടക്ട ശബ്േും ഒന്ന് ക ത്തകപ്പാ. ഒരു കടികൂക്ട
ഏറ്റടവാങ്ങുക എന്ന ലെയകത്താക്ട ഞാൻ അവടുക്ട എടുത്തിരുന്നു കണ്ണടച്ചട.
ക

ച്ചിയകലെ ക്

യ്യക്ട് എന്ന് വി

ക രത്ത് അവക്ളക്ന്തങ്കിലുും ക്

ാരിച്ചട.അക്ലെങ്കിൽ

ിലക്പ്പാ ന്ത്േതീെികാത്ത്

യ്ത് കളയുും.കടി കന്ത്േതീെിച്ചിടത് ഒരു

ുത്ത

സ്േർശമായിരുന്നു കിട്ിയത് കണ്ണടതുറന്നു ക ാകുകപാൾ കള്ളച്ചിരിയുമായി
അച്ചട.അവളടക്ട ആ ോൽപ്പലെടകൾ കാട്ിയുjള്ള

ിരിയുും തുടുത്ത മുഖവുും

ഉണ്ടകണ്ണടകളടും ോറി കിടകുന്ന മുടിയുും. വലൊക്ത്താരു വശയതയായിരുന്നു ആ
മുഖത്ത്.

ആേയമായാണ്

ആസവേികുന്നത്. ക
ഞാൻ ക്തറ്റടക്

ാര

ഞാൻ

അവളടക്ട

മുഖ

സൗന്ദരയും

ഇന്ത്തയുും

ുണ്ടുകൾ കണ്ടകപ്പാ എന്ക്റ മ സ്സ് താളും ക്തറ്റിക്യങ്കിലുും

യ്യാൻ ോടിക്ലെന്ന് എന്ക്റ മ സ്സിക ാട് േറഞ്ഞു.

"ഇക്തന്തി ാക്ണന്ന് അറികയാ.." അവളടക്ട കുണുങ്ങിയുള്ള ക

ാേയും കകട്തുും

എ ിക്കകന്താ കുളിരുകകാരിയ കോക്ല കതാന്നി.
" ീ ഇകന്ത്തും കഷ്ടക്പ്പടുന്നതിന്, എക്ന്ന
േൂർത്തിയാകക്ത

തലയിലൂക്ട

ുമകുന്നതിന് േിക്ന്ന............"അവൾ മുേുവൻ
സകകയാടിച്ചട

അവളതു

േറഞ്ഞകപ്പാ

ആ

ക് റ്റിയിൽ ഞാ ുും ഒരുമ്മക്കാടുത്തു.
ഉച്ചക് കറാഷൻ ക

ാറുും തന്ന് തിരകാക്ണന്നു േറഞ്ഞു. സ്ഥലും കാലിയാകി. കേവു

ഇടക്കലൊും വീഡികയാ കാൾ ക്
ക

യ്ത്. വിവരങ്ങക്ളാക്ക അക വഷിച്ചട. ഉച്ചക്

ാ് ക്കാടുത്തു കേിഞ്ഞകപ്പാ അച്ചട കിടന്നുറങ്ങി. ഇടക് വിളിച്ച റികയച്ചികയാട്

കാരയങ്ങക്ളാക്ക േറഞ്ഞ ഞാൻ .രണ്ടു േിവസത്തി ുള്ളിൽ കാണാൻ വരാക്മന്നുും
േറഞ്ഞു

അവർ

സുംസാരത്തിക്െ

ക

ാൺ

ക്വച്ചക്പ്പാൾ

ലെരിയിൽ

ിന്നു.

അവളടക്ട
സവകുകന്നരും

ക്കാഞ്ചികുേഞ്ഞുള്ള
േുതിക്യാരാവശയും

ഉന്നയിച്ചാണ് അച്ചടവുണർന്നത്. അവൾക് കുളികണും കോലുും.
"എടീ ക

ച്ചി ക്മാത്തും

ഒന്നുക്ലെങ്കിലുും

ീ ഒരു

ഞ്ഞു

ാശമാകുും, ഇക്താക്ക

ി കറിയുന്നതകലെ,

ഴസകലെ?"കുളികണും എന്ന വാശിയിൽ

ിന്ന അവകളാട്

ഞാൻ േറഞ്ഞു.
"ക ഴസ്

ആയാക്ലന്താ

കുളികാഞ്ഞിട്് "അവൾ

മ ുഷയ കലെ

ആകലാ

ക്വള്ളും

കോക്ലയാകുക്ന്നടാ

ിണുങ്ങി.

"എന്നാൽ ഞാൻ തുണിക്കാണ്ട്
കാലിക്ലാന്നുും

എ ിക്കകന്താ

ച്ചട തുടകാും, എന്നാൽ കുളിക്ച്ചന്നുും ആയി,

ആവുകയുമിലെ

കോക്ര?"അവൾ

കുറച്ചടക രും

ിച്ചട ക്ശരിക്യന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലയിട്ിയകപ്പാൾ ഞാൻ ഒരു ോന്ത്തത്തിൽ

ക്വള്ളവുും ഒരു തുണിയുും എടുത്തവന്നു.
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"അക്പ്പാ തുടങ്ങാും " ഞാൻ ക
തുണി

ാേിച്ചകപ്പാ അവൾ അർത്ഥസമ്മതത്തിൽ തലയിട്ി.

ച്ചട തിരിഞ്ഞകപ്പാോണ് ന്ത്ഡസ്സ്്എലൊും അേികാണകലൊ എന്ന് ഞാൻ

ആകലാ

ിച്ചത്. അച്ചടവിന്ക്റ അർദ്ധ സമ്മതത്തി ുള്ള കാരണും അകപ്പാോണ്

എ ിക് കബാധയമായത്. ക്െ ഇ ിയികപ്പാ എന്ത് ക്
തുണിയാേികാക്ത
ആകലാ

തുടകാും

യ്യടും. ഞാൻ ഇന്ത്ത ക്ോട് ാകണാ.

എന്നാകണാ

ിച്ചത്.േിക്ന്നന്തി ായിരുന്നു

ഞാൻ

ശങ്കിച്ചമുകവുമായി ഞാൻ അച്ചടവിക്

ഞാൻ

ഇന്ത്ത

ഡയകലാകിട്ത്

.

ക ാകി.

"അച്ചട ഇത് അേികകണ്ട "ഞാൻ ഒന്ന് േരുങ്ങി ക
കണ്ണികലകുക ാകി. അവൾകുും

ഇന്ത്തക രും

ാേിച്ചകപ്പാ. അവക്ളന്ക്റ

ാണും കാണുും. അവക്ളങ്ങക് യാ എകന്നാട്

തുറന്നു േറയുക. എന്തായാലുും അേികുക തക്ന്ന.
ഞാൻ

"അച്ചട

അേികാൻ

കോവ്വാ,

കണ്ണടക്ോത്തികകാ...ക്ട്ാ" അവകളാട് അങ്ങക്
െൃേയും

േടേടാന്ന്

ഇടികുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

കണ്ട്

അച്ചട

വികാരവുമികലെന്നാകലാ
വിരലുകൾ

ക്കാണ്ട്

ിച്ചട
ഞാൻ

ആകി
ഓകരാ

മലർന്നു

കിടന്ന

അവളടക്ട

ീട്ിയകപ്പാൾ എന്ക്റ കയ്യടക്ട

ിരിച്ചട

ബട്ൻസുും

കഷ്ടക്പ്പട്ട

മുകളിക്ലത്തിയകപ്പാ. ഞാൻ അച്ചടവിക്

ാണാക്ണങ്കിൽ

േറഞ്ഞുക്വങ്കിലുും എന്ക്റ എന്ക്റ

എടുത്തിരുന്നു ഷിർട്ിന്ക്റ ബട്ൻസൂരാൻ സക
വിറയൽ

ി ക്

ഊരി.

.ഇവൾക്

ഒരു

വിറച്ചടക്കാണ്ടിരികുന്ന
തള്ളി ിൽകുന്ന

മാറിന്

ഒന്ന് ഒളികണ്ണിട്് ക ാകി. എന്ക്റ

ന്ത്േവർത്തിക്യലൊും സൂെമായി ക ാകി ിൽകുകയാണ് കെി. വിറകുന്ന കയ്യടും
തുടികുന്ന

െൃേയവുമായി.

മാറുന്നതി ു

മുകളിക്ക

ബട്ന്സൂരാൻ

ക്മ കകട്കപ്പാൾ രണ്ടു ന്ത്ോവശയും ആ മാപേങ്ങളികലക് എന്ക്റ സക ക്തന്നി. ആ
മൃതുലതയിൽ സക ആഴന്നകപ്പാ അച്ചടവുും ഞാ ുും ഒരുമിച്ചട ക്ഞട്ി. അടുത്ത
ബട് ുകൾ ക്േട്ന്നുതക്ന്ന ഊരിയ ഞാൻ. ഒരു

ിമിഷും ഷർട്ടമാറ്റാക്ത അങ്ങക്

തക്ന്ന വച്ചട. എന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാകിയ അച്ചടവിക ാട് ഊരികകാക്ട്ക്യന്ന്
ഞാൻ ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ.ക്

റിയ േുഞ്ചിരികയാക്ട അവൾ സമ്മതും മൂളി.

ഷർട്്്രണ്ടുവശകതകുും അകത്തിയകപ്പാ ആേയും എന്ക്റ കണ്ണിലുടകിയത് േിങ്ക്
ന്ത്ബായിലുള്ളഅവളടക്ട മുലകളാണ് അവ ന്ത്ബായിൽ
ാടി

ിൽകുന്നു. ആ ക്

ിന്നുും തള്ളി േുറകത്തക്

റിയ ക്കാേുകപ്പാടുകൂടിയുള്ള വയറിൽ സുന്ദരമായ

ക്ോകിൾ ആേത്തികലകിറങ്ങുന്നത് കോക്ല കതാന്നി. മടിച്ചട മടിച്ചട ഞാൻ ആ
ന്ത്ബായേികാൻ ആഞ്ഞകപ്പാ ഒരു മടിയുും കൂടാക്ത അച്ചട എ ിക് സെകരിച്ചട
തന്നു. േട േട ന്നിടികുന്ന െൃേയത്തളമാക്ക മുറിയിൽ മുേങ്ങുന്നത് കോക്ല
കതാന്നിയകപ്പാൾ. അച്ചട ഇടക്ത്ത സക ക്ോകി എന്ക്റ ക് ഞ്ചത്തു ക്വച്ചട
കളിയാകി.
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"എന്താടാ ക്

കാ ഇത് ക്ോട്ികപ്പാവുകമാ...... "

"എന്ക്റ അച്ചട

ി ക് ഒരു

ാണവുമികലെ..... ീ എങക് യാ ഇന്ത്ത സിലെിയായി

ിൽകുന്നത് "മുഖത്ത് ഒരു ഭാവവുമിലൊക്ത. എക്ന്ന കളിയാകുന്ന അവക്ള കണ്ടു
ഞാൻ ക

ാേിച്ചട

" ാണക്മാക്കയുണ്ട് േക്െ

ീക്യന്ക്റ കിച്ചൂട്ാ കലെ.... . അതുക്കാണ്ട് കുേപ്പമിലെ."

ഞാൻ ആക്ണന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്തലാണ് അവൾ ഇങ്ങക്
എകന്നാർത്തകപ്പാ
ആസവേിച്ച

മ സിക്ലാരു

എന്ക്റ

കാടൻ

വക്രയുണ്ടായിരുന്നുള്ളട

ക ാവ്.

മ സ്സിക്

അൽേക രും
ഞാൻ

അത്തരക്മാരു

ഒക്ക

അവളടക്ട

ശേിച്ചട.േക്െ

ിന്ത.

ിന്ന് തരുന്നത്
സൗന്ദരയും

ന്ത്ബാ

ഊരിമാറ്റിയ

ഊരുന്ന

സവതന്ത്ന്തമായ

മാറിടങ്ങൾ കണ്ടു എന്ക്റ കാടൻ മ സ്സ് അതികവഗും ശക്തമായി. ഞാൻ അന്തും
വിട്ട ിന്നകപ്പാ . അച്ചട ഇടതു സക ക്കാണ്ടത് അവക്യ മറച്ചട.
അരക്

മുകലികലക്

വശയശില്േക്ത്ത
അരക്കട്ിലൂക്ട

ഗ്നയായി,ോതി

ഒരു

ക ാക്

ഓടി ടന്ന

മുലകക്ള

ക ാകി

തുണിയുക്ട

മറച്ചടക്കാണ്ട്

ഞാൻ

കൂക്ട

ച്ച

എന്ക്റ

ിൽകുന്ന

തുണിക്യടുത്തു.
വിരലുകളടും

മി ുമി ത്ത ക്താലിക്യ താകലാലിച്ചകപ്പാ അക്തലൊും ക ാകി

ആ

ിന്ന അച്ചടവിന്ക്റ

മ സ്സിക്ലന്താക്ണന്ന് എ ികുും ഒരു േിടിയുമിലൊയിരുന്നു. വയറിലൂക്ട തുണി
അലെയമായി ഒേുകിയകപ്പാൾ തുണിയുക്ട അടിയിൽ ക്വച്ച എന്ക്റ രണ്ടു
വിരലുകൾ ലെയ കത്താക്ട അവളടക്ട വയറിന്ക്റ ക്കാേുപ്പറിയുകയായിരുന്നു.
ക്ോകിൾ

കുേിയിൽ

വിരലുകൾ

ക്

ആേമളകുന്നകതാക്ടാപ്പും വിറച്ചടക്കാണ്ട്
കകട്ട.

വയറു

ക്മാത്തും

സഞ്ചരികാൻ

ന്നുച്ചടിയകപ്പാൾ

ഞാൻ

അവയുക്ട

ിണുങ്ങിയ അച്ചടവിന്ക്റ ശബ്േും കൂടി
തുണിക്യകാൾ

വയന്ത്ഗത

എന്ക്റ

വിരലുകൾകായിരുന്നു. ോന്ത്തത്തിക്ല ക്വള്ളത്തിൽ ഒന്നു കൂക്ട മുകിക്യടുത്
അടുത്ത

ട്ത്തി ായി ഞാൻ അവളടക്ട മാപേങ്ങളികലക് ക ാകിയതുും അച്ചട

േതിക്യ സകകൾ

ീകി അതിക്

സവാതന്ത്തമാകി തന്നു.േരന്നു തുളടപി കിടകുന്ന

മുലകളടും അതി ു മുകളിലുള്ള ഇളും കാപ്പി കണ്ണടകളടും അത്ഭുതകത്താക്ട ഞാൻ
ക ാകിയകപ്പാൾ അകപ്പാൾ തക്ന്ന അടിയിൽ

ിന്ന് വിളിവന്നു.

"കിച്ചൂ......." ീട്ിയുള്ള ആ വിളിയിക്ല ശാസ കൂടി കണകിക്ലടുത്തു ഞാൻ ആ
േണി

ിർത്തി ഉള്ള േണി തുടർന്നു. മുലകളടക്ട താഴവാരത്തിലൂക്ട തുണിക്കാണ്ട്

തുടകുകപാൾ

സകകൾ

േഞ്ഞിക്കട്ികലക്
േുറത്തക്

വേുതി

വിരലുകൾ

ഇടകിടക്
വന്നു

ാടി.

ആ

മാർത്ഥവമുള്ള

അവ

ാടുകപാൾ കാണാൻ തക്ന്ന വലൊക്ത്താരു

ഉള്ളികലക്
ന്തും.

തുളടപുന്ന
കുേിഞ്ഞു
ഞ്ഞ തുണി
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മുലകണ്ണടകൾക് മീക്തകൂടി േരക്ന്നാേുകുകപാൾ താളത്തിൽ തുളടപുന്ന അവക്യ
ക ാകി. അച്ചടവുമുണ്ടായിരുന്നു. മി ുമി ുത്ത ക്താലിയിൽ തിളങ്ങുന്ന ക ർത്ത
ക്വള്ള കണികകൾ. ആ മാറിടക്ത്ത കൂടുതൽ കശാഭമാകിയകപ്പാൾ.മുലകണ്ണിൽ
കകാർത്ത ക്

യുവിരൽ ഞാൻ ഒന്ന് വലിച്ചട . അച്ചടവിക്െ വായിൽ

കുറുകൽ

കകട്കപ്പാൾ

എ ിക്

കതാന്നി.

എക്െ

ആ

ന്ത്േവർത്തിയിൽ

ിന്ത

എക്െ

അവളൂും

ിന്നുും ഒരു

സുഗികുന്നുക്ണ്ടന്ന്

സവകബാധക്ത്ത

ശിപ്പിച്ച്കപ്പാ

ആ

ോൽകുടങ്ങളിൽ ഞാൻ അമർത്തി ക്ഞകി. അകതാക്ടാപ്പും ഒരു സക ഞാൻ
ോവാടക് ഇടയിലൂക്ട തകേകിറകിയക്പ്പാ ക്ഞട്ിയ അച്ചട കുതറിക്കാണ്ട്
എക്ന്ന വിളിച്ചട.
"കിച്ചൂ......"

വളക്ര

അതിരുകടകുന്ന

ക ർത്ത

ശബ്ദത്തിൽ

വികാരങ്ങക്ള

കോക്ലയാക്ണ ിക്കത്

ആയിരുന്നു

തടയാ ുള്ള

കതാന്നിയത്.സവന്തും

ആ

വിളിക്യങ്കിലുും.

ശക്തമായ

ശരീരത്തികലക്

ങ്ങല
ീളടന്ന

കാമ

കമകണ്ണടകക്ള അരിഞ്ഞു വീഴത്തുന്ന തീഷ്ണത ആ കണ്ണടകളിലുക്ണ്ടന്ന് കതാന്നി.
അവളടക്ട

മുഖത്ത്

ക ാകാക്ത

തലതാഴത്തിയ

ഞാൻ.

ബാകി

അവളടക്ട

കേുത്തിലുും േുറും ഭാഗത്തുും ക്േട്ന്ന് തക്ന്ന തുടച്ചട ക്കാടുത്തു.അരകു താക്േ
തുടകാക്ണന്ന വണ്ണും താകേക്

ിന്ന ഞാൻ ോവാട ക്തരുത്ത് കയറ്റടന്നതിന് മുകന്ന

അവൾ തടഞ്ഞു.
"അവിക്ട കവണ്ട "അവളടക്ട ശബ്ദത്തിന്ക്റ മുേകും,റൂമിൽ മുേങ്ങിയ കോക്ല
എന്ക്റ. െൃേയത്തിലുും മുേങ്ങി. അവക്ള ക ാകാ ാവാക്ത ഞാൻ കുേങ്ങി.
റൂമിവിട്്

ൊളിക്ലത്തിയ

ഞാൻ.

ടന്ന

കാരയകമാർത്ത്

സവയും

േേിച്ചട.അ ിയ ാക്ണന്ന ഒറ്റവിശവാസത്തിൽ തുണികളടരിഞ്ഞ അവക്ള മക്റ്റാരു
കകണ്ണാക്ട ക ാകിയതി ു എ ിക് എകന്നാട് തക്ന്ന േുച്ഛും കതാന്നി.കുറച്ചടക രും
ൊളിൽ

ിന്ന ഞാൻ അത് കേിഞ്ഞു . എന്ക്റ ഒരു ഷർട്ടമായി അവക്ള

എടുകത്തക് കോയി. ഷർട്ിടുകപാേുും അവൾ എക്ന്ന ക ാകിയതുകോലുമിലെ.
കേവു വിളിച്ചകപ്പാ അവകളാട് മാന്ത്തും സുംസാരിച്ചട ക്വച്ച അച്ചട േിക്ന്നക്യലൊും
ിശബ്ദമായിരുന്നു.
രാന്ത്തി ഭെണും കേുപ്പികുകപാൾ കോലുും ഒരു ക ാട്ും കന്ത്േതീെിച്ച ഞാൻ അത്
കിട്ാക്ത വന്നകപ്പാ. കണ്ണടകൾ
ആേയമായിട്ായിരുന്നു

ിറച്കുക്കാണ്ട് േുറകത്തക് കോയി.ജീവിതത്തിൽ

അച്ചടക്വകന്നാട്

മിണ്ടാതിരികുന്നത്.

അവളടക്ട

കാലുേിടിച്ചട മാപ്പ് േറയണക്മന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചാണ് അന്ന് ഞാൻ കിടന്നത്.
േികറ്റന്ന് രാവിക്ലതക്ന്ന കകാണിങ് ക്ബൽ കകട്ാൻ ഞാൻ ഉണർന്നത്.ഉറങ്ങാൻ
സമ്മേികാത്ത സാധ ങ്ങൾ.! എന്ക്റ മ സികലക് കറാഷന്ക്റ മുഖമാണ് ആേയും
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വന്നത്.കണ്ണടും തിരുമ്മി വാതിൽ തുറന്ന ഞാൻ. കറാഷ ാക്ണന്ന് കരുതി ആേയും
തക്ന്ന കുരച്ചട
"എന്താടാ... േട്ി...."മുന്നിലുള്ള ആക്ള കണ്ടു ഞാൻ ക്ഞട്ി.

ിരിച്ചട ക്കാണ്ടിരികുന്ന

റികയച്ചി
"ഡാ....അലെ ഡീ....

ി ക്കന്താടാ തുറകാ ിന്ത്ത താമസും. ഉറങ്ങായിരുകന്നാ...? "

എന്ക്റ കവിളിക്ലാന്നു തട്ി അവൾ ക

ാേിച്ചട.

"അലെ തബസ്സിരികായിരുന്നു " ഉറകും കോയ കേഷയത്തിൽ ഞാൻ
ബാത്റൂമിലആയിരുകന്നാ….....ക്

"എവിക്ട

ക ാളട

ാടി.

ക്കാള്ളാകലാ

"

കള്ള

ിരികയാക്ട േതിഞ്ഞ കടാണിൽ അവളതു േറഞ്ഞകപ്പാ ഇക്തന്ത് സാധ ും എന്ന
കോക്ല ഞാൻ അവക്ള ക ാകി.
ികട ക്

"മാറി

കാ "േുറത്തു ിന്നു എക്ന്ന തട്ി മാറ്റിക്കാണ്ട് അകകത്തക്

കടന്നകപ്പാ മുന്നിക്ല മാപേങ്ങൾ എക്ന്ന ക് ഞ്ചിലുരകാൻ അവൾ മറന്നിലെ.
ക്ഷണ്ടിയുടുകാക്ത

ിൽകുന്നത് അേകടമാക്ണന്ന കാരയും ഓർമ്മ വന്നകപ്പാൾ.

ആേയും തക്ന്ന കോയി അതിട്ട. റൂമികലക് കോയ ഞാൻ സകന്താഷകത്താക്ട ഇരുന്നു
സുംസാരികുന്ന

അച്ചടവിക് യാണ്

കണ്ടത്.

ഒരു

ക ാട്ും

അവളിൽ

ിക്ന്ന

ന്ത്േതീെിച്ച ഞാൻ അത് കിട്ാക്ത വന്നകപ്പാൾ വിഷമകത്താക്ട േുറകത്തകിറങ്ങി.
അന്ന് അച്ചടവിന്ക്റ കാരയും ക്മാത്തും റികയച്ചി ഏക്റ്റടുത്തു. ബാത്റൂമിൽ കോകാൻ
ക രും മാന്ത്തും സൊയികാൻ എക്ന്ന കൂട്ി. അച്ചടവിന്ക്റ എകന്നാടുള്ള ആ
സമീേ ത്തിൽ എ ിക് വളക്ര വിഷമും കതാന്നി. ഒരു ക ാട്ും കിട്ിയിരുക്ന്നങ്കിൽ
എന്ന്

ഞാ ാശിച്ചട.

ക്മ ക്കക്ട്ങ്കിലുും

അവളടക്ട

റികയ

കാലുേിടിച്ചട

ിയുള്ളതുക്കാണ്ട്

സെികാവയ്യാക്ത ഞാൻ കേവുവിക്
അടുത്ത്

എലൊും

തുറന്നു

കവക്ണ്ടന്നുക്വച്ചട.

ഉണ്ടാകിയ
കസാ

യിൽ

എലൊ

േറഞ്ഞാക്ലങ്കിലുും

റികയച്ചി.

കാരയവുും
അച്ചട

ാരിയിരുന്ന് ക

ാടിവന്ന അവൾ ക

കൂക്ട

ഉറങ്ങിയ

ഞാൻ
വിഷമും

വിളികാും എന്ന് കരുതി. അവളടക്ട
കുറച്ചട

എ ികുറപ്പയിരുന്നു. വിളിക്ച്ചങ്കിലുും അവൾ ക
അച്ചടവിന്ക്റ

മാപ്പടേറയാൻ

സമാധാ ും

കിട്ടക്മന്ന്

ാക്ണടുത്തിലെ. ഉച്ചവക്രയുള്ള

എലൊവർകുും
സമയത്ത്

കവണ്ട

എന്ക്റ

ഭെണവുും

അടുത്ത്

വന്നു.

ാണിൽ കളിച്ചട ക്കാണ്ടിരുന്ന എന്ക്റ ക ർക്

ാൺ േിടിച്ചടവാങ്ങി എന്ക്റ ശരീരത്തികലക്

ാഞ്ഞിരുന്നു.

അവളടക്ട മുലകൾ എന്ക്റ കതാളിലമര്ന്നകപ്പാൾ ഞാൻ ഒന്ന് കിടുങ്ങി. ഈശവര
ഇവക്ളന്തി ുള്ള േുറപ്പാടാ!!!
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മുക്കാരു ക്സൽ

"കിച്ചൂ

ിക്യടുത്തകലാ " ക

േിടിച്ചടക്കാണ്ടു േിരികമുയർത്തി അവൾ ക

ാൺ സകക്കാണ്ട് ഉയർത്തി

ാേിച്ചതുും ആയ്കകാക്ട് എക്ന്ന

രീതിയിൽ ഞാൻ സമ്മതും മൂളി. സകകൾ കസാ

യിലൂന്നി അവൾ വന്നിരുന്നത്

എന്ക്റ മടിയിലായിരുന്നു. എന്ക്റ ഒരു തുടയിൽ അവളടക്ട വീണ കുടങ്ങൾ
കോലുള്ള
ഒന്ന്

ന്തികൾ അമർന്നിരുന്നകപ്പാൾ. ഉള്ളിലുള്ള കുട് ിൽ ഒന്ന് ബലും വച്ചട.

രിഞ്ഞ അവൾ എന്ക്റ ക് ച്ചികലക്

ാഞ്ഞകപ്പാ ക രക്ത്ത കതാളിൽ അമർന്ന

ോൽകുടങ്ങൾ. എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ അവ അമർന്നരഞ്ഞു. എന്ക്റ കവിളികലക്
അവളടക്ട കവിൾ ക
ഞാൻ

മൂകു ീട്ി

ർത്തു വച്ചകപ്പാൾ ആ അത്തറു മണകുന്ന കേുത്തികലക്
ആഞ്ഞു

വലിച്ചട.

അത്തറിന്ക്റയുും

വിയർപ്പിന്ക്റയുും

രൂെഗന്ധത്തിക്െ കൂക്ട, കവിളടകൾ കൂട്ി മുട്ടന്ന സുഖത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണടച്ചകപ്പാ
അവൾ ആേയക്ത്ത ക
"അകയ്യ
ക്

ാകട്ാക്യടുത്തു.

ീ കണ്ണടച്ചടകോയകലൊ, ഇങ്ങട്് ക ാക്കടാ ക്

കാ " അവൾ എന്ക്റ

വിയിൽ േിടിച്ചകപ്പാ ക് ാവികു്കബാൾ. അവളടക്ട മുഖത്ത് മിന്നിമാഞ്ഞ ഒരു

കുസൃതി ഞാൻ ക്േട്ന്ന് തക്ന്ന കണ്ടുേിടിച്ചട. രണ്ടു മൂന്നു ക

ാകട്ാ എടുത്ത അവൾ.

ഇറങ്ങി മാറാക്ത അവിക്ടത്തക്ന്നയിരുന്നകപ്പാ എന്ക്റ ക്താണ്ടയിൽ ക്വള്ളും വറ്റി
ന്തികൾ ഒന്നിളകി ഒന്നുകൂക്ട എന്ക്റ കമത്തവൾ

ാഞ്ഞകപ്പാൾ. കുട്ൻ മുേുത്തു

ക്ോട്ാറായി. അവന് ക്ഞരിഞ്ജമർന്നു അവളടക്ട

ന്തിയിടുകിൽ തട്ിയകപ്പാൾ,

അവക്ളാന്നുും തിരിഞ്ഞു.
"എന്താടാ വലെ ന്ത്േശ് വുമുകണ്ടാ " ഒളിപ്പിച്ചട ക്വച്ച
േറഞ്ഞകപ്പാ. ഞാൻ തലകു ുകി ഇക്ലെന്ന് കാണിച്ചട. ക

ിരികയാടുകൂടി അവളതു
ാണിക്ല ക

ാകട്ാക്യലൊും

കണ്ടു തീർന്ന അവളടക്ട വിരലുകൾ വാട്സ്ആപ്പികലക് തിരിഞ്ഞകപ്പാ ക്േട്ന്നു
തക്ന്ന ഞാൻ ക

ാണിൽ േിടിച്ചട. കവക്റ ഒന്നുും ക്കാണ്ടലെ തല ക്തറിച്ച ക്ലാ്സിക്ല

ക്

കമ്മാർ കബായ്സ് ന്ത്ഗൂപ്പിൽ േലതുമിടുന്നുണ്ട്. ഇടക്കലൊും ഞാൻ അത് ഡിലീറ്റ്

ക്

യ്യാറാണ് േതിവ് ഇക്പ്പാ എങ്ങാ ുും ഉക്ണ്ടങ്കിൽ...ഈശവര!

എന്ക്റ സക തട്ിമാറ്റി ക

ാൺ േൂകരക് േിടിച്ച് അവൾ എന്ക്റ മുഖകത്തക്

ക ാകി
"എന്താടാ കള്ളത്തരും
ഞാൻ ക

ി ക് സലൻ വലെതുമുകണ്ടാ " അവൾ കണ്ണടകൂർപ്പിച്ചകപ്പാ

ാൺ വാങ്ങാൻ ഒന്നുക്ട അഞ്ഞു.

"കോന്നു റികയച്ചി എ ിക് സലൻ ഒന്നുമിലെ അതിങ്ങു തക്ന്ന. എ ിക്കാന്ന് ക
ക്

ാൺ

യ്യണും "
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"ആൊ സലൻ ഒന്നുമിക്ലെങ്കിൽ േിക്ന്ന കമാക് ന്തി ാ കേടികുകന്ന ക
മുക് ഒരുമിച്ച് ക്

യ്യാും കകകട്ാ " അവൾ ക

മടിയിലിരുന്ന അവക്ള ഞാൻ കസാ
ക

ാക്ണാക്ക

ാൺ തരാൻ ഭാവമിക്ലെന്ന് കണ്ടകപ്പാൾ

യികലക് തള്ളിയിട്്

ീട്ിേിടിച്ച സകയ്യിക്ല

ാണികലക് ഞാൻ ആഞ്ഞു. വിട്ടതരിക്ലെന്ന ഭാവകത്താക്ട കുതറി മാറിയ അവൾ

കസാ

യിൽ കമിഴന്നു കിടന്നു ക

ാൺ അവളടക്ട അടിയിലാകി.ഒന്ന് േരുങ്ങിയ

ഞാൻ കതാറ്റടക്കാടുകാക്ത കസാ

യിൽ അമർന്ന ക്കാേുത്ത വയറികലക് സകകൾ

ആേത്തിലിറകി ക

ാണിന് കവണ്ടി േരതി. അമർന്നിരികുന്ന േഞ്ഞിക്കട്ിലൂക്ട

വിരകലാടികുകപാേുള്ള

സുഗും.!ക്ൊ.................ക

ഞാൻ ആശിച്ചട.വയറിന്ക്റ എലൊും ഭാഗത്തുും ഓടി
ക

ാണികപ്പാക്ോന്നുും

കിട്കലെന്ന്

ടന്ന എന്ക്റ സകവിരലുകൾ

ാൺ കിട്ാക്തയായകപ്പാ ക്കാേുത്ത വയറുും ക്ോകിൾ കൂട്ിക്യാന്നു ക്ഞകി.

ഒേുകിയിറങ്ങുന്ന എന്ക്റ സകകൾ തട്ി ആർത്ത്
ക്ഞകളിൽ

സൗണ്ട്

മാറ്റിക്യാന്നു

കരഞ്ഞു.

ിരിച്ചിരുന്ന റികയച്ചി..., ആ

ൊളിൽ

അവളടക്ട

ിരിയുും

കരച്ചിലുും മുേുകിയകപ്പാ. അച്ചട ഉറങ്ങുകയാക്ണന്ന ആശവാസത്തിൽ റികയച്ചി
വിട്ടതരാക്ത

ിന്നു. അവളടക്ട ക്മകത്തക് കിടന്ന ഞാൻ. സകകൾ ഉയർത്തി

കെത്തിൽ വക്ച്ചാന്ന് ഇകിളിയാകിയകപ്പാൾ അവൾ കുണുങ്ങി
ആ

ിരിച്ചട.കൂക്ട

ന്തികൾ ഒന്ന് തുളടപി. അവസാ ും ക്ഞരിഞ്ഞമർന്ന മുലകളികലക് എന്ക്റ

സകകൾ ക്

ന്നരിച്ചകപ്പാ

ിരി

ിർത്തി ഒന്ന് ക്െകായ റികയച്ചി. എന്ക്റ സകകൾ

മൃതുലതയിലൂക്ട ഉള്ളികലക് കയറ്റിയകപ്പാൾ വീണ്ടുും ആർത്തു
കോലുള്ള

മുലകക്ള

ഇടക്കാന്നു

ക്ഞകുവാ ുും

ഞാൻ

ിരിച്ചട. േഞ്ഞി
മറന്നിലെ.

എലൊ

മുേുപ്പിലൂക്ടയുും ഞാൻ ക്ഞകുകയുും േിടികുകയുും ക്

യ്ക്പ്പാൾ .അത് ക്വറുും

തമാശയാക്ണന്ന

അച്ചടവിന്ക്റ

വണ്ണും

അവൾ

ക്േരുമാറി.

ക്േട്ന്ന്

ശബ്േും

ക്ോന്തിയതുും ഞങ്ങൾ അകന്നു മാറി.
"റിയാ...അവക് യുും കൂട്ി ഇങ്ങട്് വാ "
ഞാ ുും റികയച്ചിയുും ക്ഞട്ി. ഇവൾ ഉറങ്ങിയിലൊയിരുകന്നാ. കേടികയാക്ട റികയച്ചി
എന്ക്റ മുഖത്തു ക ാകിയകപ്പാൾ. ഒന്നുമിക്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ണടക്കാണ്ടു കാട്ി.
അകകത്തക് കയറിയകപ്പാ അച്ചട എന്ക്റ മുഖത്ത് ക ാകിയിക്ലെങ്കിലുും. അവൾ
എന്ക്റ ക ർക് ക
കാരയങ്ങക്ളാക്ക

ാൺ
േറയുക

ീട്ി. ക ാകുകപാൾ സല ിൽ കേവുവാണ്. ഞാൻ
എന്ന

ലെയകത്താക്ട

േുറകത്തക്

ടകാൻ

തിരിഞ്ഞതുും അച്ചട എന്ക്റ സകക് േിടിച്ചട.
"ഇവിക്ട

ിന്ന് സുംസാരിച്ചാൽ മതി."

ആ ശബ്ദത്തിന്ക്റ കടുപ്പും മ സ്സിലായകപ്പാ. ഞാൻ ഒന്ന് കേടിച്ചട. റികയച്ചിയുക്ട
മുഖവുും അകപ്പാൾ അങ്ങക്

തക്ന്നയായിരുന്നു. ക

ാണിൽ കേവുവിന്ക്റ ശബ്േും

ഉയർന്നതുും ഞാൻ സുംസാരിച്ച് തുടങ്ങി.
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"െകലാ കേവു "
ീക്യന്തി ാ വിളികച്ച. എ ിക് ഇവിക്ട കറഞ്ച് കുറവാണ്. എടുത്താലുും

"കിച്ചൂ

ഒന്നുും കകൾകിലെടാ...അതാ ഞാൻ എടുകാകഞ്ഞ.ഇക്പ്പാ അവിക്ടന്ന് കുറച്ചട
മാറിയാ ഞാൻ

ിൽകുകന്ന െകലാ

ീ കകൾകുന്നികലെ "

"െ കകൾകുന്നുണ്ട് " എ ിക് എന്ത് േറയണും എന്ത് േറയണും എന്ന് കിട്ിയുന്നിലെ
അച്ചട എന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാകുന്നിക്ലെങ്കിലുും എന്ക്റ വാകുകൾ ഓകരാന്നു
കകൾകാൻ കാത്തു

ിൽകുന്ന കോക്ല. റികയച്ചിയാകണൽ എന്ക്റ മുഖത്തു

തക്ന്നയാണ് കണ്ണ്.
"എന്തി ാ

ീ വിളിക്ച്ച " കേവുവിന്ക്റ ശബ്േും േിക്ന്നയുും ക്ോന്തിയതുും എന്ക്റ

ാക് ക്ോന്തക്ത്തയായി.
"കേവു

ീ എന്നാ വരുകന്ന "എങ്ങക് ക്യാക്കകയാ ഞാൻ ക
ി ക് എക്ന്ന കാണാക്ത

"അതാകണാ...
കുണുങ്ങിച്ചിരി

അപ്പടറത്തു ിന്ന്

ാേിച്ചട.

ിൽകാൻ േറ്റടന്നികലെ " അവളടക്ട

കകൾകാും

ാക്ളത്തക്ന്ന

"ഞാൻ

ക ാകാും ഇവിടുന്ന് ക്േർമിഷൻ എടുകുന്നുണ്ട്. േിക്ന്ന

ീ അച്ചടവിക്

എത്താൻ
ക ാകകണ

.....അടിക്യാന്നുും കൂടരുത് മ സ്സിലാകയാ "
ഒന്ന് മൂളാക

എ ിക് കേിഞ്ഞുള്ളട.അച്ചടവിന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാകിയകപ്പാൾ

എ ിക് സങ്കടും വന്നു റികയച്ചി കാണാക്ത ഞാൻ ക
ഞാൻ

േുറകത്തകിറങ്ങി.

അച്ചടവുും

ാൺ അച്ചടവിന് ക്കാടുത്തു

റികയച്ചിയുും

േിക്ന്നയുും

കുകറ

ക രും

താമശേറയുന്നത് ൊളിലിരുന്ന് ഞാൻ കകൾകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സവകുകന്നരും
കോവാൻ ക രും റികയച്ചി എന്ക്റ അടുത്തു വന്നു.
"എടാ

ീയുും അച്ചടവുും തമ്മിൽ ക്തറ്റികയാ " അവൾ ക ക്ര എന്ക്റ മുഖത്തു

ക ാകി ക

ാേിച്ചതുും ഞാൻ ക്ഞട്ി. അച്ചട ഇവകളാക്ടക്ന്തങ്കിലുും േറകഞ്ഞാ?

"കെയ് ഇലെ കലൊ എന്താ അങ്ങക്
"അലെ എ ികങ്ങക്
"േിക്ന്ന

ക

ാേികച്ച?......"ഞാൻ ഒന്ന് േരുങ്ങി.

കതാന്നി " അവക്ളാന്നു എക്ന്ന

രാന്ത്തിയികലകുള്ളത്

ഞാൻ

ൂഴന്നുക്കാണ്ട് േറഞ്ഞു.

ഉണ്ടാകിയിട്ടണ്ട്

അവൾക്

എടുത്ത്

ക്കാടുകണും. ഒക്ക " അവക്ളന്ക്റ കവിൾ ഒന്ന് വലിച്ചട.
ഞാൻ തലയിട്ി ഒന്ന്

ിരിച്ചകപ്പാൾ അവൾ ടാറ്റ േറഞ്ഞു േുറകത്തകിറങ്ങി.
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തലക്േരുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.െൃേയത്തിൽ
സവകുകന്നര

കാറ്റിൽ

മ സ്സാടിയുലയുന്ന

കോക്ല.കക്ലാകികലാടുന്ന

സൂ

െൃേയത്തിക് ാപ്പും മുരണ്ടു.അവ
ഒേിഞ്ഞ

മ സ്സടമായി

മ സ്സ ുവേികുന്നിലെ. ക്
അതിക് ക്ന്ന എങ്ങക്

കത്തികകറ്റടന്ന

ിയുും

കവേ .

വരണ്ട

കോക്ല.കണ്ണടകലങ്ങുന്ന

ിരത്തികലാടുന്ന

ബുള്ളറ്റടും

ുമരിൽ തട്ി ക്തറിച്ചട.ൊളിക്ല കസാ
ഞാ ിരുന്നു.അച്ചടവിക്

യ്തത് എന്ത്ത

യിൽ

സമീേികാൻ

യായീകരിച്ചാലുും ക്തറ്റ് തക്ന്നയാണ്.

ശിെികാകണാ??. ഒന്ന് മിണ്ടിയിരുക്ന്നങ്കിൽ. ആ ഉണ്ടകണ്ണ്

മിേിച്ചടള്ള ക ാട്ക്മങ്കിലുും കിട്ിയിരുക്ന്നങ്കിൽ. ഇ ിക്യകന്നാട് അവളാ സ്ക െ
കാണികുകമാ. അടുത്ത് വരുകപാൾ ശരീരത്തികലക് കണ്ണടകൾ

ീളടക്ന്നാന്നവൾ

ക ാകികലെ? കേവുവിക ാട് എലൊും േറയകണാ? േറഞ്ഞു കേിഞ്ഞാൽ അവളടും
എക്ന്ന അകതകോക്ല കാണികലെ?. േറയാതിരുന്നാൽ
അവൾ

കണ്ടുേിടികികലെ?.

എലൊും

ആകലാ

ാക്ള അച്ചടവിന്ക്റ മാറ്റും

ികുകപാകേക്

തല

വലിഞ്ഞു

മുറുകുന്നു.
മടിച്ചട
ക്

മടിച്ചട

ഞാ ാ

ന്നു.അവളടറങ്ങുകയായിരുന്നു.സവകുകന്നരക്ത്ത

റൂമികലക്
ക്വയിൽ

അലസമായി

അവളിലൂക്ട ഇേഞ്ഞു. അര വക്ര േുതപ്പടണ്ടായിരുന്നു ആ കാലുകൾ എക്ന്ന
കാണികാതിരികാ ായിരികുും. മ സ്സിക്ലാരു കുത്തുകിട്ിയകോക്ല. കണ്ണടകൾ
ിറക്ഞ്ഞാേുകിയകപ്പാൾ ഇടതുവശും ക
"കസാറി ക

ർന്ന് ഞാൻ ആ കാലിൽ േിടിച്ചട

ച്ചി ഞാൻ......"

......ഠകപ്പ.......
േിക്ന്നാന്നുും ഓർമയിലെ. ഒരു മൂളൽ മാന്ത്തകമ എന്നിൽ
കറങ്ങുന്ന

ാൻ കാണാും അകപ്പാൾ ഞാൻ കിടകകണാ. അടിവയറിൽ ഒരു മരവിപ്പ്

കോക്ല.കയ്യിക്ലാരു
മങ്ങക്ലാന്ന്

ിന്നുും േുറത്തുവന്നിട്ടള്ളട.

ക്

റിയ

ിന്നകപ്പാ ഞാൻ

കവേ

ഇ ി

വലെ

സവേ വുമാകണാ.കണ്ണിക്ല

ിലത്താണ്. ഇവിക്ടക്യങ്ങക്

ഞാൻ....തല ഒന്നു

കുടഞ്ഞുയുയർത്തിയകപ്പാൾ ഉണ്ടകണ്ണിൽ േെിപ്പികാ ുള്ള കേഷയവുമായി അച്ചട
.അകപ്പാൾ അവക്ളക്ന്ന
കണ്ണിലൂക്ട

ക്വള്ളും

വിട്ിയതാണ്. ഇന്ത്തക് ക്വറുപ്പാകയാ എകന്നാട് എന്ക്റ
കുതിക്ച്ചാേുകി.

അവൾക്കകന്നാക്ടാരികലുും

കൂക്ട

ക്െമികാൻ

അടിവയറ്റിക്ല

കവേ യുും.

കേിയിക്ലെന്ന്

ഞാൻ

മ സ്സിലാകി. ിറഞ്ഞ കണ്ണടകൾ ഒന്നുയർത്തിയകപ്പാൾ അവൾ വാ തുറന്നു.
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" ി ക് ക്ോട്ിയ കാൽ തക്ന്ന േിടികകണാടാ േട്ി... എന്റകമ്മ... ...ഞാൻ സവർഗും
കണ്ടു കോയി. അവന്ക്റ അമ്മൂകമ്മക്ട ഒരു കരച്ചിൽ.

ി ക് ഈ ഇടതുകാൽ

േിടിച്ചാൽ കോക്ര "
കവേ യിലവൾ ക്ോട്ി കാറിയതുും എന്താ ഇകപ്പാ സുംഭവികച്ച എന്ന രീതിയിൽ
ഞാൻ

ിന്നു. അര വക്ര േുതപ്പടണ്ടായത് ക്കാണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു കാലിലുും കകറി

േിടികച്ചാ?.ആ സമയത്ത് അക്താന്നുും ആകലാ
കാണുും. ആ കണ്ണ്
"ക

ച്ചി

ഞാൻ....."

ിച്ചിലെകലൊ. ോവും കവേ ിച്ചട

ിറഞ്ഞിട്ികലെ?.ഞാൻ ഒന്ന് എേുകന്നറ്റട.
അവളടക്ട

അടുകത്തക്

ീങ്ങിയതുും

ിൽക്കന്ന്

അവൾ

സകക്കാണ്ട് കാണിച്ചട.
"ആേയും

ീ കാലു േിടിക്...."

േുതപ്പി ുള്ളിക്ല ഇടതുകാൽ ക്വളിയികലക്

വച്ചടക്കാണ്ട് അവൾ ക്കാരച്ചട. ഒരാൾക് ഇങ്ങക് യുും മാറാൻ േറ്റടകമാ?.എന്ക്റ
മ സ്സിൽ

അസവസ്ഥത

ിറഞ്ഞു.

മുട്ടകുത്തിയിരുന്ന

ക ാകിയകപ്പാൾ അവൾ ഒന്ന് കണ്ണ് എന്നിൽ

ഞാൻ

ആ

കണ്ണടകളിൽ

ിന്നുും തിരിച്ചട . തുറന്ന കണ്ണിൽ

എന്തായിരുന്നു? ഒരു കുസൃതി മിന്നിമാകഞ്ഞാ?.അകതാ കതാന്നലാകണാ?.
ആ തണുത്ത കാലു ഞാൻ രണ്ടു സകക്കാണ്ടുും കൂട്ി േിടിച്ചകപ്പാൾ അറിയാക്ത
കണ്ണിൽ

ിന്നുും രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണട ീർ ആ കാലിൽ വീണു. വിരലുകൾകിടയിലൂക്ട

അവ താകേക് വീണകപ്പാ. മുകളിൽ

ിന്ന് ഉത്തരവവ് വന്നു.

" ിന്ന് കരയാ ലെ ആ കാക്ലാന്ന് ഉേിയ്.
കവേ കുന്നു "
എ ികങ്ങു

ിക്ന്ന

വിട്ിയിട്് എന്ക്റ കാലു

േൗരുഷ മായിരുന്നു ഒരികലുുംകകട്ിട്ിലൊത്ത അന്ത്ത ശക്തും.

ത്താൽ മതിക്യന്നായി. ഒരികലുും അവളിൽ കണ്ടിട്ിലൊത്ത തരും

കവഷപ്പകർച്ച.ആ

സൗരയും.വാകുകളിക്ല

സകകളിേയുകപാേുും

മ സ്സട

ആ

മുേകും.

മരിച്ചിരുന്നു.

കാലുകളിലൂക്ട

ഏറ്റവുും

വലിയ

അേമാ കമറ്റതുകോക്ല എ ിക് കതാന്നി.
"മതി.."
തിരിഞ്ഞു

സൗരയമുള്ള വാകുകൾ. ക്

വിയിൽ ആണി തറകുന്ന കോക്ല .ഞാൻ

ടന്നു.കണ്ണടകാണാൻ വയ്യ. എവികടക്കങ്കിലുും ഓടികപ്പാവണക്മന്ന്

കതാന്നി. കാലുകൾ വിറച്ചിരുന്നു.
" ികട "

വീണ്ടുും ആ ശബ്ദത്തിക്ല മൂർച്ച. ോതങ്ങൾ തറച്ചട കോയി.

"ഇങ്ങട്് തിരിയാടാ"
വറ്റി.െൃേയത്തിന്ക്റ

ശവാസും
മുേകും.തിരിയാൻ

ിലകുക്മന്ന് കതാന്നി.ക്താണ്ട

കുറച്ചട

സമയക്മടുത്തു.

തല

താഴന്നുതക്ന്നയായിരുന്നു.
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"കന്നാട് കേഷയ " േറന്ന കിളികൾ തിരിച്ചട വന്നു വീണ്ടുും േറന്നു. കുസൃതി ഒളിപ്പിച്ച
വാകുകൾ.

ിറഞ്ഞടഞ്ഞ

മുഖത്തുക ാകി.

കണ്ണടകൾ

തള്ളിതുറന്നു

ക്കാണ്ട്

ഞാൻ

ആ

ിരിച്ച കളിക്യാളടപ്പിച്ച മുഖവുമായി അച്ചട. ആ വാകുകൾ

മാന്ത്ത മതിയായിരുന്നു. ആ ഒരു ക ാട്ും മാന്ത്തും മതിയായിരുന്നു.വീണുടഞ്ഞു കോയ
എക്ന്ന

തിരിച്ചട

ക്കാണ്ടുവരാൻ.

ക്ോട്ികരഞ്ഞുക്കാണ്ട്

ഞാൻ

അവളടക്ട

ക്ബഡികലക് കകറി.
"ഡാ ക്

കാ ന്ക്റ സക" വാരിപ്പടണർന്ന് ആ മുഖത്താക്ക ഉമ്മക്വകുകപാൾ

അവൾ സക വലിച്ചട.എന്ക്റ കവിളിൽ ഒരു കുത്തു തന്നു.
"എന്നാലുും എന്ക്റ ക്

കാ

ീയ്യിന്ത്ത ോവായികോയകലൊ, ഞാൻ വി

ീക്യക്ന്ന തലെൂന്നാ " എന്ക്റ തല ആ മാറികലക് ക

ാരിച്ചത്

ർത്ത്,തലയിലൂക്ട വിരൽ

ഓടിച്ചടക്കാണ്ട് അവൾ േറഞ്ഞകപ്പാ എന്ക്റ കരച്ചിൽ ഒന്ന് കൂക്ട കൂടി.
"കസാറി ടി ക

.. ക

"ടാ കിച്ചൂട്ാ

ച്ചി ഞാൻ ഇന്നക്ല അ.. അ..റിയാക്ത അങ്ങക്

ിർത്തിക്ക അക്താന്നുും എന്ക്റ ക്

"

കൻ ഓർകകണ്ട. ഇങ്ങട്്

ക ാകികയ "അവൾ എന്ക്റ മുഖും േിടിച്ചട ക്ോന്തിച്ചട.
" അകയ്യ ഇങ്ങക്

കരയകലെ. ഒന്നുകലെലുും

ഞാ ുും കരയുകട്ാ "

ീക്യാരു ആണകലെ

ീ

ിർത്തിയിക്ലെങ്കിൽ

അവളടക്ട ശബ്ദവുും വിറച്ചട തുടങ്ങി.കണ്ണട ീര്

ിൽകുന്നിലെ.

മ സ്സിക്ല സങ്കടങ്ങക്ളലൊും ഒലിച്ചടകോകുന്നകോക്ല. അവസാ മായി ഞാ ിങ്ങക്
കരഞ്ഞത് എ ികിന്നുും ഓർമയുണ്ട് അച്ഛന്ക്റയുും അമ്മയുക്ടയുും ക്വള്ള േുതച്ച
ശരീരങ്ങൾക് മുന്നിൽ

ിന്ന്.അന്ന് അച്ചടക

ച്ചി തക്ന്നയാണ് എക്ന്ന ഇങ്ങക്

കൂട്ിേിടിച്ചട ആശവസിപ്പിച്ചത്.ആ മാറികലക് മുഖമമർത്തി കരഞ്ഞത് ഇന്നുും
ഞാൻ

ഓർകുന്നു.കരച്ചിക്ലാന്നു

മുടികൾകിടയിലൂക്ട

ിന്നകപ്പാൾ

വിരകലാടിച്ചട.തല

അച്ചട

താഴത്തി

ഒന്നുകൂക്ട

എന്ക്റ

എന്ക്റ

ക് റ്റിൽ

ഒന്ന്

ുന്മ്േിച്ചട.
"എടാ ക്

കാ ഒന്ന് എേുകന്നൽക്

ിന്ക്റ കരച്ചിൽ ഒക്ക മാറീകലെ എ ികി ി

ബാത്റൂമിൽ കോണും "അവൾ േേയ അച്ചടവായി.
"്... ്... "
ആ

ഞാൻ ഒന്നുകൂക്ട അവളികലക് ക

ൂടിലുും മൃതുലതയിലുും കിടകാൻ

ർന്നു മാറികലക് മുഖ മാഴത്തി.

ലെ സുഖും.
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"കിച്ചൂട്ാ എ ിക് മുള്ളാൻ മുട്ടക്ന്നടാ " അവൾ
തലക്യാന്ന്

ക്ോകി.

അവളടക്ട

മുഖത്ത്

േയ ീയത.

മാറികലക് മുഖമടുപ്പിച്ചകപ്പാ അവൾ എന്ക്റ ക്
"ടാ ക്

ിണുങ്ങിയകപ്പാൾ ഞാൻ
ഞാൻ

ഒന്നുകൂക്ട

ആ

വിക് േിടിച്ചട.

കാ എ ിക് കേഷയും വരുന്നണ്ട്കട്ാ......., ഞാൻ ഇവിടങ്ങു മുള്ളടും േിക്ന്ന

ക്ബ്ഷീറ്റട മുതൽ ന്ക്റ ോന്റി വക്ര
ഒച്ചയിട്ട

എന്ക്റ

ക്

വി

ീ തന്നങ്ങു കേുകകണ്ടി വരുും "

ക്ോട്ിച്ചട.മുറിഞ്ഞു

കേഷയത്തിൽ തലക്ോകിയ ഞാൻ ആ ഉയർന്നു
കവേ ിപ്പികാക്ത കടിച്ചട. ൊ ഒന്ന്
"വഷളൻ ക്

കാ ഇന്നക്ല

കോവുന്ന

അവൾ

സുഖത്തിന്ക്റ

ിൽകുന്ന മാപേങ്ങളിക്ലാന്നിൽ

ാടിയ അച്ചട എന്ക്റ മുടി േിടിച്ചട വാലിച്ചട.

ീ കാട്ിയക്താന്നുും കോറഞ്ഞിട്ാകണാടാ ഇതുും "അവൾ

കേട കേഷയകത്താക്ട മുഖും വീർപ്പിച്ചട . അത് േറഞ്ഞകപ്പാ എന്ക്റ തലക്യാന്നു
താഴക്ന്നങ്കിലുും ക്േട്ന്ന് അവൾ

ിരികുന്ന കണ്ടകപ്പാ ഞാൻ ഒന്ന് അയഞ്ഞു.

അവളടക്ട ഇടതു സക കൂട്ിപ്പിടിച്ചട എന്ക്റ ക് ഞ്ചികലക് ക

ർത്തു.

" ി ക്കകന്നാട് കേഷയകലെ ടി. ഞാൻ ഇന്നക്ല അറിയാക്ത അങ്ങക് ാക്ക..."േേയ
കാരയും മ സ്സിൽ

ിന്ന് കോണിലെ. ഞാൻ ഒന്ന് വികി.

"കേഷയക്കണ്ട് േക്െ അത് അത്ക്കാണ്ട് മാന്ത്തലെ " അവൾ

ിരിച്ചട.

"േിക്ന്നന്താ "
"അക്താക്ക േറയാും ആേയും എ ിക്കാന്ന് മുള്ളണും, എക്ന്ന എടുകത്ത.. കവഗും "
അവൾ സകകൾ എന്ക്റ ക ർക്
വിട്ട

ക്കാടുകാൻ

ീട്ി.ആ തിടുകും കക്ണ്ടങ്കിലുും എ ിക് അങ്ങക്

കതാന്നിയിലെ

എക്ന്ന

വിഷമിപ്പിച്ചതകലെ.കുറച്ചവളടും അ ുഭവികക്ട്.
"അക്താക്ക

ഇന്നക്ല

മുതൽ

ീട്ിയ സക ഞാൻ ഒന്ന് തട്ി

മുക് കോവാും ആേയും എന്ക്റ കമാൾ കാരയും േറ " ഞാൻ ആ

ക്ബഡിൽ ഒന്ന് ക്ഞളിഞ്ഞിരുന്നതുും അത് കണ്ട് അവളടക്ട മുഖും

ുമന്നു.

"കിച്ചൂ കേ കളികലെകട്ാ. കേഷയും വന്നാൽ ഞാ ുണ്ടകലൊ...." അവൾ കണ്ണടരുട്ി.
"േികന്ന

ീക്യക്ന്ന എന്ത് ക്

യ്യാ ാ... അതുും ഈ ക്ോട്ിയ കാലുും ക്ോങ്ങാത്ത

സകയുും ക്വച്ച് "ഞാൻ േുച്ഛച്ച്്
ത്തിൽ ഒന്ന്
"ടാ ക്

കാ

ിരിച്ചട.

ാക്ള കേവു വരകലൊ അക്പ്പാ കാണിച്ചട താരാടാ എ ിക്കന്ത് ക്

യ്യാൻ

േറ്റടക്മന്ന് " അവൾ തലക്വട്ിച്ചട. ആ മുഖും ഇക്പ്പാ കാണാൻ എന്ത് ഭുംഗിയാ
മുഖക്മാക്ക അങ്ങു

ുവന്നു തുടുത്ത്. ആ ഉണ്ടകണ്ണിൽ വിരിയുന്ന ഭാവങ്ങൾ
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ിമിഷങ്ങൾകകും അത് മാറി മാറി. കൊ വലൊത്ത ഒരു സൗന്ദരയും. ക്കട്ടവാകണൽ
ഇവക്ളകപ്പാക്ല ഒന്നിക്

തക്ന്ന ക്കട്ണും.

"േിക്ന്ന..... കേവുക്ന്ന എന്ത് ക്

യ്യാ ാ ഒന്ന് കോ അച്ചട.

ീ മരയാേകുള്ള കാരയും

േറക്ഞ്ഞ "ഞാൻ ക്വട്ിച്ച അവളടക്ട മുഖും തിരിച്ചട എന്ക്റ ക ർക് േിടിച്ചട.
" ാക്ള അവളിങ്ങു വരക്ട്ടാ എ ിക്

ിലരുക്ട സവഭാവക്മാക്ക േറയാ ുണ്ട് "

ഞാൻ ഒന്ന് ക്ഞട്ി ഇവളതു േറകയാ?
" ീ എ..എ..ന്ത്്േറയുും "
"എന്താടാ

ീ വികുന്നത് കേടിയുണ്ടകലെ?"

"കേടികയാ......എ ികകാ ഒന്ന് കോടീ.... അവൾകക...അവൾക് .. ിക്ന്നകാളടും
സ്ക െും എകന്നാടുണ്ട്. ഞാൻ േറഞ്ഞാൽ അവൾ അത് കോക്ല വിശവസികുകയുും
ക്

യ്യടും

ി ക്കകന്ന ഒന്നുും ക്

"എടാ ക്തണ്ടി ക്

കാ

യ്യാൻ കേിയിക്ലെടി മഞ്ഞ തവക്ള.."

ികന്നാട് ഞാൻ േലവട്ും േറഞ്ഞിട്ടണ്ട് എക്ന്ന ആ കേരു

വിളികരുക്തന്ന്.ഇതുും ഞാൻ കേവുവിക ാട് േറയുക്മടാ േട്ി "
അച്ചടവിന്ക്റ മൂക് വക്ര

ുമന്നു. അവൾ ഇടതു സക ക്ോകി അടികാൻ

ക ാകിക്യങ്കിലുും

മായി

വിതക്ത

ഒേിഞ്ഞു

മാറി.ഞാൻ

േണ്ട്

കളിയാകിയിരുന്ന കേരാണ് മഞ്ഞ തവള അവൾ മഞ്ഞളട കതച്ചട

അവക്ള
ടന്നകപ്പാൾ

എ ിക് കിട്ിയ കേരാണ്. കേവു േിക്ന്ന വിളികരുക്തന്ന് േറഞ്ഞകപ്പാ ഞാൻ
ിർത്തി. േക്െ
"എടാ

ിലസമയങ്ങളിൽ അത് കകറി

ാക്ള അവൾ ഇങ്ങു വരക്ട്

ാകിക്ലത്തുും.

ീക്യന്ക്റ അമ്മിഞ്ഞക് കകറി േിടിച്ചികലെ അത്

ഞാൻ േറയുക്മടാ, അവക്ള കയ്യിൽ

ിന്ന് അടി വാങ്ങിപ്പിച്ചികട് എ ിക് ഇ ി

സമാധാ മുള്ളട "ഞാൻ ഒന്ന് വിറച്ചട
"ക

കച്ചയ "വായിൽ കകറി ആകരാ വിളിച്ചകോക്ല കതാന്നി. േയ ീയമായിരുന്നു

വളക്ര േയ ീയും.ക്േട്ന്നുതക്ന്ന ഞാൻ കടാൺ മാറ്റി.
"എടി

മുക്

ീച്ചി മുള്ളക്ണ്ട ഇങ്ങക്

േിടിച്ചട കിടന്നാകല എകന്തലുും അസുഖും

വരുും വാ എണീക് " എടുതു സക ആേയകമ ഞാൻ േിടിച്ചിരുന്നു. അത് വിട്ട
ക്കാടുത്താൽ അടിയുറപ്പാ.അവക്ളന്ക്റ േുറും ക്ോളികുും.എന്ത്ത തവണ ഒരു
േയയുമിലൊക്ത അവക്ളക്ന്ന തലെിയിരികുന്നു.
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"കവണ്ടടാ കവണ്ട എ ിക് ഒരു േൃതിയുമിലെ, ഞാൻ ഇവിക്ടകിടന്ന് മുള്ളികകാളാും
ാക്ള കേവൂവന്ന് ഇതലൊും ക രിട്് കാണടക്ട്,

ീക്യന്ക്റ അമ്മിഞ്ഞക് േിടിക്ച്ചന്നുും

േീഡിപ്പികാൻ ക്ന്ത്ശമിക്ച്ചന്നുും ഭെണും കോലുും തന്നിക്ലെന്നുും ഞാൻ േറകഞ്ഞാളാും"
അവൾ ഒറ്റ ശവാസത്തിൽ അത് ക്മാത്തും േറഞ്ഞകപ്പാ എന്ക്റ കണ്ണട തള്ളി.
"േീഡിപ്പികാക ാ...."
"ൊ േീഡിപ്പികാൻ " അവൾ സിപിലായി സക മലർത്തി. ലെ കേഷയത്തിലാണ്
കെി ഇ ിയുും ബലും േിടിച്ചട ിന്നാൽ.

ിലകപ്പാ അവൾ ഇതി പ്പടറവുും

േറയുും. കസാപ്പിടുക തക്ന്ന, ഞാൻ അവളികലക് കുറച്ചട ക
"എടി അച്ചട " ഞാൻ
"കോടാ എ ിക്

ർന്നു ിന്നു.

ിണുങ്ങിക്കാണ്ട് അവക്ള കതാളിക്ലാന്ന് കതാണ്ടി
ികന്നാട് സ്ക െമിലെകലെ?? ആയികകാക്ട്

ീ അവക്ള കോയി

ക്കാഞ്ചികച്ചാ എന്റടുത്തു വരണ്ട " അവൾ കണ്ണിൽ ക്വള്ളും
ഇങ്ങക് ക്യാരു

ക്േണ്ണ്.ഇന്നക്ല

കണ്ണട ീർ കണ്ടിട്ിലെ. ഇങ്ങക്

എകന്നാട്

ിറച്ചട.കൊ

മിണ്ടാതിരികുകപാക്ോന്നുും

ഈ

എക്ന്തങ്കിലുും േറഞ്ഞാൽ അപ്പും കണ്ണട ിറകച്ചാളടും.

"എന്ക്റ ക്ോന്നീകച്ച......ക്െ!! ക്െ... എന്ക്റ ക്ോന്ന് ക
കളിപ്പികാൻ ഓകരാന്ന് േറയിണതകലെ....
ഇങ്ങക്

ാക്ള

കച്ചയ ഞാൻ ഇങ്ങക്

ിക്ന്ന

ീ കേ ഇങ്ങട്് ൊ ഇങ്ങട്് ക ാകകയ

സീരയസാകിയാകലാ?? അകയ്യ.... വാ വകന്ന. ഇ ി

ീ

ീ എ ിക് േണിതരാൻ

കവണ്ടി മാന്ത്തും ഇവിക്ടകിടന്നു മുള്ളടും " ഞാൻ കു ിഞ്ഞു അവക്ള വാരിക്യടുത്തു.
അവൾക് വലിയ സമൻ് ഒന്നുമിലെ മുഖും വീർപ്പിച്ചട മിണ്ടാക്ത
"ഡീ ക്േക്ണ്ണ കേുത്തിലൂക്ട സകയ്യിട്് േിടികച്ച ഇകലെൽ
കുറച്ചട

സീരിയസ്

ആയി

േറഞ്ഞു.

അവൾ

ിൽകാണ്.

ീ താക്േ കോകുും "ഞാൻ
ഒന്ന്

മടിച്ചട

സകകൾ

കേുത്തിലൂക്ടയിട്ട.
"ഇ ി ഒന്ന്

ിരികച്ച "വലകത്ത ക് ഞ്ചിൽ തലക്വച്ച അവളടക്ട മുഖത്തു ക ാകി

ഞാൻ േറഞ്ഞതുും മുഖും വന്ത്കിച്ചടക്കാണ്ട് അവൾ ക്കാഞ്ഞ ും കാട്ി. ആ മുഖും
കാണുകപാൾ കയ്യിലിരുകുന്നത് ഒരു ക്കാച്ചട കുട്ിയാക്ണന്ന് കതാന്നി. അവളടക്ട ആ
ീണ്ട മൂക് േിടിച്ചട വലിച്ചട ക്കാഞ്ചികാൻ മ സ്സ്സ് േറഞ്ഞു.
"മരയാേക്

ിരികച്ചാ ഇകലെൽ

ിക്ന്ന ഞാൻ

"കൊ ഇങ്ങക് ക്യാരു സാധ ും

ിലത്തിടുും "

ിരികാും ഈൗഈ..." അവക്ളാരു അളിഞ്ഞ

ിരിച്ചിരിച്ചട.
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"അക്പ്പാ

ി ക് അ ുസരണക്യാക്കയുണ്ടകലെ "

"ആവശയും എന്ക്റയായി കോയികലെ "അവക്ളാന്നുും ക് ടുവീർപ്പിട്ട.അവക്ളയുും
ക്കാണ്ടുഞാൻ ബാത്റൂമികലക്
"ഡീ ക്േക്ണ്ണ

ീങ്ങി.

ീ ഗുണ്ട് മണിയാവണ്ട് കട്ാ

ലെ ക്വയ്റ്റ് "സകയ്യിൽ

ിന്ന് ഊർന്ന്

കോയ അവക്ള ഒന്നുക്ട വലിച്ചട ക് ഞ്ചകത്തയ്കിട്് ഞാൻ േറഞ്ഞു.
"എടുത്ത് േഠികച്ചാ ഇ ിയുും ആവശയമുണ്ടാകുും "
"എന്താവിശയും " ഞാൻ ക്േട്ന്നു ക

ാേിച്ചട.

"അ..ത്.. എന്ക്റ കാലു ക്ശരിയാകകണ്ട അതുവക്ര

ീ എടുകകകണ്ട " അവളടക്ട

മുഖത്ത് ഒരു േരിന്ത്ഭമും കോക്ല.ഞാൻ ഒന്ന് കൂർപ്പിച്ചട ക ാകിയകപ്പാൾ അവൾ
തലതാഴത്തി.
"േതുക്കയിരിക് " ഞാൻ അവക്ള കടായ്ക്ലറ്റിന് മുകളിലിരുത്തി. ആ
ഒന്ന്

ക ക്രയാകി

അവൾ

തലക്വട്ിച്ചട.ക ക്ര തിരിഞ്ഞു
"എടീ

അച്ചട

ീ

എൻക്റ

മുഖത്തു

ീലപ്പാവാട

ക ാകിയകപ്പാ

ഞാൻ

ിന്നു.

ഷണ്ടിയുടുത്തിലായിരുകന്നാ

"

ക രക്ത്ത

ഷണ്ടിയിൽ

മൂന്ത്തക്മാേികുക്മന്ന് േറഞ്ഞവളകലെ ഇവൾ?
"ഇലെടാ ഇടകിടക് കോകണ്ടി വരുമകലൊന്ന് ഓർത്തു.ഇട്ിലെ "
"അക്പ്പാ

ീ ക രക്ത്ത േറഞ്ഞകതാ "

"അത് ഞാൻ ക്വറുക്ത േറഞ്ഞതകലെ, കവഗും ഒേികാൻ കവണ്ടി "
"ഓകൊ അക്പ്പാ

ി ക് ക്വറുക്ത ഓകരാന്നു േറയമകലെ? ഞാൻ ക രക്ത്ത തമാശ

േറഞ്ഞതിന് അവൾ കണ്ണട ിറ

ിരികുന്നു."

" ീക്യാന്ന് കോടാ ആ കണ്ണട ിറച്ചതുും എന്ക്റ അഭി യമായിരുന്നു. ഇ െ െ െ.....
ഇക്താന്നുമറിയാത്ത

ക്ോട്ൻ"അവളടക്ട

അഭിമയികുകയായിരുകന്നാ.

ആ

കുറച്ചടകൂക്ട

കാടൻ

ിരി

അവിക്ടന്ന്

ക

!!

അതവൾ

കളിപ്പിച്ചാൽ

മതിയായിരുന്നു.
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"എന്നാൽ ഒന്ന് ഞാൻ േറയക്ട് അഭി യും േകാ കബാറായിരുന്നു.േിക്ന്ന
വിഷമിപ്പികകണ്ടകലൊന്ന്

വി

ാരിച്ചട

േറയാഞ്ഞ"

വിട്ടക്കാടുകാക്ത

ിക്ന്ന
ഞാൻ

തിരിച്ചടിച്ചട.
" ീ കോടാ ക്
ഷുംബൂ

ള്ളടക്

കാ " അവൾ ഫ്ലഷ് ടാങ്കിന് മുകളിലിരുന്ന ഒരു ക്

കബാട്ിക്ലടുത്തു

എന്ക്റ

ക ർക്

റിയ

എറിഞ്ഞു.

ഇടതുസകക്കാണ്ടായതുക്കാണ്ട് തക്ന്ന അത് എന്ക്റ കമകത്ത ക്കാണ്ടിലെ.തിരിഞ്ഞു
ിൽകുന്നത് ക്കാണ്ട് വന്നു വീണകപ്പാോണ് ഞാൻ അത് കണ്ടത്.
"ക്

ള്ളട ക്

കൻ

ിന്ക്റ ഓൻ " അവൾ കബാട്ിക്ലറിഞ്ഞ കേഷയത്തിൽ ഞാൻ

ീറി.

"അതുതക്ന്നയാടാ......േ......" അവൾ മുേുവ ാകാക്ത വികി. ഞാൻ ക്േട്ന്ന് തല
തിരിച്ചട.
"എന്ത്?"

അവൾ ശിലകോക്ല

ിന്നു. മുഖും വിളറി ക്വളടത്തിരികുന്നു.

" ീക്യന്താ ഇപ്പും േറഞ്ഞത് " അവള് േറഞ്ഞത് വയക്തമാവാക്ത ഞാൻ ആ മുഖത്തു
ക ാകി.
" ീ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരികുകവാ കിച്ചൂ.എ ിക് കകാണ്ക്സന്കന്ത്ടഷൻ കിട്ണിലെ "
അവൾ വിഷയത്തിൽ
ന്ത്ശദ്ധികുന്നുണ്ട്

ിന്ന് ക്തന്നിമാറുകയാകണാ? കുകറ ക രമായിട്് ഞാൻ

അവളടക്ട

എക്ന്തക്കകയാ

ഒരു

ഒരു

േരുങ്ങൽ.

വശപ്പിശക്

ൊ

ഇടകുള്ള

ആ

ക ാട്ത്തിൽ

കണ്ടുേിടികാും.ഇവക്ളങ്ങട്ടും

ഓടികപ്പാവിലെകലൊ.
"കെ ഇന്ത്തക രായിട്ടും

ീ ഒേിച്ചികലെ

ീയാക്ര കാത്തു

"എന്ക്റ കിച്ചൂ ഇത് കോകണ്ട.... കുകറ ക രും േിടിച്ചട

ിൽക "
ിന്നിട്ാക്ണന്ന് കതാന്നുന്നു.

"അവളടക്ട സ്ഥിരും കണ്ണടരുട്ിയുള്ള ക ാട്ും എക്ന്ന ക ാകി.
" കലൊണും ന്ത്ശമിച്ചടക ാക് ഞാൻ കവകണൽ വയറു ക്ഞകി േിടികാും "സസഡിക്ല
ുമരിൽ

ാരി ിന്നു ഒരു വഷളൻ

"കമാക് ാന്നുും ക്

ിരികയാക്ട ഞാൻ േറഞ്ഞു.

യ്യണ്ട അടങ്ങി അവിക്ട

ിന്നാൽ മതി "അവൾ ഇടതുസക വയറിൽ

വച്ചട ഒന്ന് ഉേിഞ്ഞു.അവസാ ും തുള്ളി തുള്ളിയായി വീേുന്ന സൗണ്ട് കകട്കപ്പാ
അച്ചടവിന്ക്റ മുഖത്തു ആശവാസും വിരിഞ്ഞു. േിക്ന്ന സേപ്പിൽ
കോകുന്നകോക്ല സൗണ്ട് മാറിയകപ്പാ ഞാൻ ഒന്ന് കുണുങ്ങി

ിന്ന് ക്വള്ളും

ിരിച്ചട.
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ിരികുന്നത് "ഓഹ് ഭന്ത്േകാളിയുണർന്നു.

"ന്താടാ

"ഒന്നുലെ ക്കാകച്ച ആ സൗണ്ട് കകട്കപ്പാ ഒരു കൗതുകും കതാന്നി

ിരിച്ചതാ "

"അതിക്ലന്താ ഇന്ത്ത കൗതുകും "ഞാൻ ക്കാടുത്ത ൊൻ് സ്കന്ത്േ വാങ്ങി അവൾ
ക

ാേിച്ചട.

"അത് എവിടുന്ന് വരുന്നുന്ന് ആകലാ
ിന്ന്

അകത

വന്നുള്ളൂ.

കേിഞ്ഞകപ്പാോണ്

ിന്ത

ികുകപാോണ് " ക്െ!

എവിക്ടയായിരുന്നു

അേത്തും

മ സ്സിലായത്.

ശിപ്പിച്ചട.വായിൽ

ആർകറിയാും.േറഞ്ഞു

ഇടകണ്ണിട്്

അച്ചടവിക്

ക ാകിയകപ്പാൾ. േെിപ്പികുന്ന ക ാട്ും കിട്ി.
"എന്ക്റ കിച്ചൂ

ീ എവിക്ട ിന്നാടാ ഇകന്ത്തും വൃത്കകട് േഠികുന്നത് " അവൾ

തലയിൽ സകക്വച്ചട.
"അകത മാഡും എ ിക് വയസ്സ് േത്തലെ ഇരുേതിക്യാന്ന. േിക്ന്ന ഇക്താന്നുും അന്ത്ത
വൃത്തികകടുമലെ.എലൊവർകുും

ഉള്ള

ന്ത്േസുംഗിച്ചകപ്പാ

അത്ഭുതകത്താക്ട

അച്ചട

എക്ന്ന

സാധ ും

തക്ന്നയകലെ

ക ാകി.ഇക്താക

േറഞ്ഞു ഞാൻ അവക്ള വാരിക്യടുത്തു. ക ക്ര റൂമികലക്
"എടാ കിച്ചൂ എ ിക് ഇവിക്ട കിടന്നു മടുത്തു
ഇരുകത്താ

"കോകുന്നിടയിൽ

ക് റ്റിയികലക്

"ഞാൻ

ിന്ന്

എക്ന്തന്ന്

ടന്നു.

ീ എക്ന്ന ആ ബാൽകണിയിൽ
വീണ

എന്ക്റ

മുടികകൾ

ക രയാകിക്കാണ്ടവൾ ക്കാഞ്ചി.
"േറ്റിലെ കമാക്ള അവിക്ടക്യത്തിയിട്്

ി ക്കക്ന്ന താകേക് തള്ളിയിടാ കലെ ഒരു

രക്തസാെിയാവാൻ എ ികാന്ത്ഗെമിലെ " ക്ബഡികലക് ക്വകുന്നതിന് മുകന്ന
അവക്ള ക്

ാടിപ്പികാൻ ഞാൻ കളി മട്ിൽ േറഞ്ഞു അവളടക്ട ഉയർന്ന മൂകിൽ

എന്ക്റ മൂക് ക്കാണ്ട് ഉരസി.
"േീസ് കിച്ചൂ േീസ്......"
"േറ്റിലെ േറ്റിലെ " ഞാൻ സവരും കടുപ്പമാകി. അത് കണ്ട് അവൾ ഒന്ന് ക്ഞട്ി ഞാൻ
അങ്ങക്

കടുപ്പിക്ച്ചാന്നുും

േറയാത്തതാണ്.ക്േട്ന്ന്

കകട്കപ്പാ

ഉള്ള

റിയാെ ായിരുന്നു.അവളടക്ട കാലധികും അ കരുക്തന്ന് േറഞ്ഞതാണ് ഇ ി
അഥവാ ബാൽകാണിയിൽ കോയി എങ്ങാ ുും തട്ിയാൽ അവൾ വീണ്ടുും കവേ
സെികകണ്ടി വരുും. അത് കാണുകപാൾ അവക്ളകാൾ കവേ
അവൾ വലിയ

ഴസാക്ണങ്കിലുും

എ ികുണ്ടാകുും.

ില സമയുും കുട്ികളടക്ട സവഭാവമാണ്.
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"കിച്ചൂ... "അവളടക്ട ആ

ീട്ിയ വിളി. ക്

വിയിൽ ഉറുപരികുന്ന കോക്ല.

"എക്ന്ന ക്കാണ്ടായിക്ലെങ്കിൽ..... ഇങ്ങട്്...ഇങ്ങട്് ക ാക് " ഞാൻ കാലു ക ക്ര
ക്വകാൻ കു ിഞ്ഞകപ്പാ എന്ക്റ മുഖും േിടിച്ചടയർത്തി.
"എന്താ" അവളടക്ട സുംസാരുംഇഷ്ട്ക്പ്പടാക്ത ഞാൻ ക

ാേിച്ചട

" ീക്യന്ക്റ അമ്മിഞ്ഞക് േിടിച്ചത് ഞാൻ കേവുവിക ാട് േറയുും ".
എന്ക്റ കാറ്റ് അകതാക്ട കോയി. ഇത് വലിയ കുരിശായകലൊ ഇങ്ങക്
ഇവൾ എക്ന്ന ബ്ലാക്ക്മയ്ൽ ക്

യ്ത് ക്കാലെടും. ഇവളടക്ട വി

കോയാൽ
ാരക്മന്താണ്

ഇവൾക് മാന്ത്തകമ അമ്മിഞ്ഞയുള്ളൂ എന്നാകണാ.ഇതിക് ക്ന്തങ്കിലുും േരിൊരും
കകണ്ട തീരു. ആേയും അവളടേറയണത് അ ുസരികുക തക്ന്ന.
"എകങ്ങാട്ാ

ി ക് കോകണ്ടത് " ഉള്ളിലുള്ള കേഷയും അടകി ഞാൻ സൗമയ ായി.

"ബാൽകണി "
"ഒരു മി ുട്് ഞാൻ അവിക്ട ഒന്ന് ക്സറ്റ് ക്
ബാൽകണിയിൽ
ക്

ഒരു

കാകസയുും

െൂളടും

യ്യക്ട് "ഞാൻ േുറകത്തകിറങ്ങി
എടുത്ത്

വച്

ഞാൻ

തിരിച്ചട

ന്നു.കണ്ണടും തിരുമ്മി അവളവിക്ട കിടകുന്നുണ്ട്. ോവാടയതാ കയറി കയറി

മുകളിക്ലത്തി കുറച്ചടകൂടി ക്ോന്തിയാൽ തുടകൾ മുേുവൻ കാണാും. ഇവളിത്
എക്ന്ന കാണികാൻ

ടകാകണാ. ഷർട്ടും അകത കോക്ല ക്ോന്തി ആ ക്ോകിളടും

കാണിച്ചാണ് കിടത്തും ഇവക്ളക്ന്ന ഒരു വേികാകുും.ഇന്നലക്ത്ത കാരയും ഓർത്തത്
ക്കാണ്ട് ഏക്റ ക രും ക ാകാൻ

ിന്നിലെ.ഞാൻ ക ക്ര അവളടക്ട എടുത്ത് ക്

ആേയും ആ ോവാട താത്തി. േിക്ന്ന ഉയർന്നു
മറച്ചകപ്പാൾ

ഇവക് ന്താ

ക ാകി.വാരിക്യടുത്ത്

ഞാൻ

ന്ന്

ിന്ന ഷർട്്്വലിച്ചട ക്ോകിളടും

കാട്ടക്ന്നന്ന
ബാൽകണിയിക്ല

രീതിയിൽ

അവക്ളക്ന്ന

കാസാരയിലിരുത്തുകപാൾ

അവൾ എന്ക്റ കവിളിൽ ഒന്ന് കടിച്ചട.
" ീക്യകന്നാട് േിക്ന്നയുും േിണങ്ങികയാ " േിണ്ടാതിരികുന്ന എക്ന്ന കണ്ടതുും
അവളടക്ട മുഖും വാടി.
"കോടി

ിക്ന്ന കോക്ല അന്ത്ത േുഷ്ടക്യാന്നുമലെ ഞാൻ, ഇന്നക്ല മുതൽ ഞാൻ എന്ത്ത

വിഷമിച്ചൂന്ന് അറികയാ " അവളടക്ട സസഡിൽ ഇരുന്ന് ക്കാണ്ട് ഞാൻ േറഞ്ഞു.
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"ഓ

അപ്പും

ീ

വിഷമിച്ചതിക്

ി കറിയണ്ടകലൊ

കണകുള്ളടക്ലെ

വീണ്ടുും

"അവൾ

േരിഭവും

ഞാൻ

എന്ത്ത

വിഷമിച്ചൂന്ന്

േുറക്ത്തടുത്തു.

ഇ ിയിപ്പും

കണ്ണട ിറയ്കുും.
"എടി അച്ചട അത് വിട്

ീ ആ കാരയങ്ങക്ളപ്പറ്റി േറ "

ിറഞ്ഞ കണ്ണട തുടകുന്ന

അവകളാട് ഞാൻ േറഞ്ഞു.
"അക്താക േറയാും ആേയും

ീ എന്ക്റ ഈ കണ്ണിക്ലാന്ന് ക ാകികയ എകന്താ

തടയുന്നു " ഇടക്ത്ത കണ്ണ് തുറന്നു േിടിച്ചടക്കാണ്ടവൾ എക്ന്ന കാട്ി.
"കെ അക്പ്പാ

ീ ക രക്ത്ത േറഞ്ഞ കാരയത്തിന് കരഞ്ഞതലെകലെ "

"േിക്ന്ന എലൊകാരയത്തി ുും കരയാൻ

ിൽകലകലെ എന്ക്റ േണി,

ീക്യാന്ന്

ക ാക് കിച്ചൂ " കണ്ണ് എന്ക്റ ക ർക് തള്ളിയകപ്പാ ഞാക് ന്ക്റ കണ്ണ് കൂർപ്പിച്ചട.
"എടീ സസഡിൽ ഒരു കരടു കാണുന്നുണ്ട് "
"ക ാകി

ിൽകാക്ത അക്തടുകട ക്ോട്ാ "

"ക്ോട്ൻ

ിന്ക്റ ക്കട്ിയവൻ ഇങ്ങക് യാക്ണങ്കിൽ ഞാക് ടുകിലൊകട്ാ " ക്ോട്ൻന്ന്

വിളിച്ച കേഷയത്തിൽ ഞാൻ അവളടക്ട തലക് ഒരു ക്കാട്ടക്കാടുത്തു.
"ഒന്ന് എടുകട "അവൾ േയ ീയമായി േറഞ്ഞകപ്പാ എ ിക് ഒരു കുസൃതി കതാന്നി.
ഞാൻ ക ക്ര അവക്ള അടുപ്പിച്ചട കണ്ണട തുറന്നു വച്ചട കരട് കണ്ടതുും കണ്ണികലകു
എന്ക്റ

വായടപ്പിച്ചട

ാകുക്കാണ്ട്

ആതിക്

കിക്യടുത്തു.

ക്േട്ന്നുള്ള

ന്ത്േവർത്തിയിൽ കേടിച്ച അച്ചട ഞാൻ അവസാ ും അവളടക്ട കണ്ണിക്ലാരു ഉമ്മകൂടി
ക്കാടുത്തകപ്പാൾ കുണുങ്ങി

ിരിച്ചട.

സൂരയ സ്തമിച്ച് കേിഞ്ഞു ഇരുട്് വയാേിച്ചട. ക ാക്കത്താ േൂരത്ത് ക്തളിഞ്ഞു
ിൽകുന്ന

െന്ത്തങ്ങളടും,

വാെ ങ്ങളടും.

ിലത്തു േറക്ന്നാേുകുന്ന ക്തരുവ് വിളകുകളടും

േരസ്േരും

മിണ്ടാക്ത

കുറച്ചട

ക രും

ഞങ്ങളിരുന്നു.അച്ചടയിരികുന്നതിന്ക്റ ക്താട്ട താക്േ അവളടക്ട താഴത്തിക്വച്ച
ഇടതുകാലിക ാട് ക
കേവു

എന്ക്റ

ർന്നാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത്.കുറച്ച് ക രക്ത്ത
ക

ക്ബഡിലായിരുന്നു ക
"െകലാ

മകൾസ്

ാണിൽ

വിളിച്ചകപ്പാോണ്

.അകത്തു

ിശബ്ദത മുറിച്ചത്
അച്ചടവിന്ക്റ

ാൺ അക്തടുത്തു അച്ചവിന്ക്റ അടുത്തിരുന്നു.
"അപ്പടറത്തു ിന്ന്

കേവുവിന്ക്റ

ിരി.ഞാൻ

ക

ാൺ

സ്േീകറിലിട്ട. "േറകഞ്ഞാടി ഞങ്ങൾ കകൾകുന്നണ്ട് "അച്ചട മറുേടി േറഞ്ഞു.
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"എവിക്ട എന്ക്റ ക്

കൻ അവക്

ീ സസഡിലാകികയാ "

"േിക്ന്ന അവന് ഇവിക്ട മലമറികുന്ന േണിയകലെ. ഇന്ന് റിയവന്ന എലൊും ക്
അവ ിവിക്ട വിലസി

യ്തത്

ടക കൂക്ട കുകറവഷളത്തവുും " അച്ചട എന്ക്റ മുഖത്തു

ക ാകി േറഞ്ഞു.ഞാൻ അവളടക്ട സകക് േിടിച്ചട ബാകി കാരയങ്ങക്ളാക്ക
േറയാതിരികാൻ.അവക്ളന്ക്റ കവിളിക്ലാന്ന് തട്ിയിട്് ക്കാഞ്ഞ ും കാട്ി.
"എടി കേവു

ീ

ാക്ള തക്ന്ന വരികലെ.... എപ്പോ രാവിക്ല തക്ന്നക്യകത്താ...

േിക്ന്നക്യക്ന്താക്കയാ... ീ ഭെണക്മാക്ക കേികുന്നിക്ലെ?"
"ടാ ടാ

ീക്യന്താ സൂപ്പർ

ിർത്താക്തയുള്ള ക

ാസ്കറ്റാ

ി ക്കകങ്ങാക്ട്ങ്കിലുും കോകന്നുകണ്ടാ " എന്ക്റ

ാേയും കകട്് അവൾ അപരന്നു. അച്ചട എക്ന്തങ്കിലുും ഇടയിൽ

കയറി േറയുന്ന് കരുതി ഞാൻ കവഗും ക
അച്ചടവിന്ക്റ

മുഖത്ത്

ക ാകിയകപ്പാൾ

ാൺ

ിർത്തികാൻ ക ാകിയതാണ്.

അത്

മ സ്സിലായവണ്ണും

അവൾ

ിരികുകയാണ്.
"എടീ അതലെ

ാർജ് ഇക്പ്പാ കേിയുും അക്ലെടീ അച്ചൂ... " ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റ

മുഖത്ത് ക ാകി ഇരന്നു. "െ അക്തക്യടി

ാർജ് ഇക്പ്പാ കേിയുും "അവക്ളാരു

ഒേുകാൻ മട്ിൽ േറഞ്ഞതുും എ ികാശവാസമായി.
"എന്നാൽ ഒക്ക ഞാൻ

ാക്ള തക്ന്നക്യത്തുും. േിക്ന്ന രണ്ടാളടും അടിക്യാന്നുും

കൂറ്റരുത് കകകട്ാ.... രണ്ടു കേർകുും ഉമ്മാ...."അവൾ ക
ഞാൻ

അച്ചടവിക്

ക ാകി.അവൾ

എന്ക്റ

ാൺ കട്ടക്

േരാന്ത്കമങ്ങൾ

യ്തകപ്പാൾ

ഒക്ക

കണ്ട്

ിരിച്ചിരികാണ്.
" ീ വലൊത്ത സാധ മാണ് അച്ചട എക്ന്ന ഇങ്ങക്

വിഷമിപ്പികാൻ

ി ക്

ലെ

ഇഷ്ടകലെ "
"അകത എ ിക്

ലെ ഇഷടാ....

ീ വിഷമിച്ച്

ടകുകപാൾ എന്ക്റ കിച്ചൂട്ാ എ ിക്

കിട്ണ സുഖും എന്താണ് അറികയാ.... "
"എന്താ??"
"അത് േറയാൻ േറ്റിലെടാ എകന്താ എ ിക് ഭയങ്കര ഇഷടാ "അവൾ എന്ക്റ
കവിളിൽ

ുള്ളിക്കാണ്ട് േറഞ്ഞു.
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"േുഷ്ട "ഞാൻ േുറകത്തക് ക ാകി വിഷമകത്താക്ട േറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിരുന്നു.അവൾ
തിരിച്ചട േേക്യ ആൾ ആക്യങ്കിലുും എ ിക്കകന്താ ഒരു അസവസ്ഥത കോക്ല.
ഇടകിടക് അവൾ ഇന്നലക്ത്ത കാരയും േറയുന്നത് ക്കാണ്ട് തക്ന്നയാണ്.
"അച്ചട

ിക് ക്കകന്നാടുള്ള കേഷയും തീർന്നിലെകലെ" എന്ക്റ ശബ്േും ഇടറിയിരുന്നു.

"കിച്ചൂ

ഞാൻ

ഒന്ന്

ഒച്ചക്ോന്തി

ക

ാേികക്ട്.

ീയുും

ഒന്ന്

ക്ഞട്ി.

ഞാൻ

റിയയുും

ഇവളറികഞ്ഞാ?.അക്ലെങ്കിലുും ഞാൻ ഒന്നുും ക്

തമ്മിക്ലന്താ

ഇന്നലക്ത്ത

"അവളടക്ട

സുംഭവക്മാക

യ്തിലെകലൊ. റികയച്ചിയകലെ എന്ക്റ

അടുത്ത് വന്നത്.
"ഞങ്ങൾ തമ്മിക്ലാ

ീക്യക്ന്താക്കയാ അച്ചട േറയുകന്ന "

" ീക്യക്ന്ന മണ്ടിയാക്കാന്നുും കവണ്ട
ഞാൻ കകട്താ േിക്ന്ന
"

ിങ്ങളടക്ട ഒച്ചയുും ബെളക്മാക്ക ഇന്നക്ല

ിന്ക്റ ക്മാസബൽ തുറന്ന് ക ാക് അത് കള്ളും േറയിലെകലൊ

ഞാൻ ക്േട്ന്ന് ക്മാസബൽ തുറന്നു. റികയച്ചി എന്ക്റ മടിയിൽ ഇരികുന്ന

അവളിക്ന്നടുത്ത

ക്സൽ

കണ്ണടച്ചകപ്പാൾ. അവൾ
കവക്റ ക

ി.

അതിൽ

അപ്പേക്ത്ത

റികയച്ചിയുക്ട

മണും

ആസവേിച്ച്

ുണ്ടടുപ്പിച്ചട ഉമ്മക്വകുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തത്. േിക്ന്ന

ാകട്ാകളടും. ഞാൻ

കയ്യിലായിരുന്ന ക

ഞാൻ

ിന്നുരുകി. ഇവളിക്തകപ്പാ കണ്ടു. റികയച്ചിയുക്ട

ാൺ അവൾ ഇവളടക്ട എടുത്ത് വച്ചിട്ാക്ണാ കോയത്.

ക്ടൻഷ ിൽ

അത്

എടുകാ ുും

മറന്നു.

അച്ചടവിന്ക്റ

മുഖത്ത്

ക്കാലൊ ുള്ള കേഷയും.
"എടി ക

ച്ചി ഞാൻ.. അവൾ അവളാ എന്ക്റ മടിയിൽ കയറി ഇരുന്നത് "

ിന്ന്

വിയർത്ത ഞാൻ എങ്ങക് കയാ വികി േറഞ്ഞു.അവൾ ഉണ്ടാകണ്ണടരുട്ി ഇടതു
കയ്യടക്ട

ൂണ്ടു വിരൽ എക്ന്ന ക ർക്

ീട്ി

"ഇ ി കമലാൽ അവക്ളകയാ കവക്റ ആക്രങ്കിലുും

ിന്ക്റ അടുത്ത് കണ്ടാൽ "

"ഇലെ " ഇടക് കകറി ഞാൻ േറഞ്ഞു.
"ഇ ി ആക്രങ്കിലുും

ീ മണപ്പിച്ചട

ടന്നൂന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ

ിന്ക്റ

ുകാമണി

അരിയുും മ സ്സിലാകയാടാ േട്ി " എന്റകമ്മ ആ കണ്ണിക്ല ഭാവും ത ി ഭന്ത്േകാളി
തക്ന്ന. ഞാൻ

ിന്നു വിറച്ചട.ഇവളടക്ട ഒച്ചകകട്് ഫ്ലാറ്റിക്ല ആളടകൾ മുേുവ ുും

ഇറങ്ങി വരുും എന്ന് ഞാൻ കരുതി. അവളടക്ട വാകുകൾ ഒന്നുകൂക്ട ഞാൻ
ഓടിച്ചടവിട്ട. 'ഇ ി ആക്രകിലുും മണപ്പിച്ചട
ഞാൻ മണപ്പിച്ചട

ടന്നാൽ

ിന്ക്റ

ുകമണി '- കെ

ടകുന്നതിന് ഇവളിക്കന്താ റിയയുക്ട േിറക്ക കോവരുക്തന്ന്
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േറഞ്ഞാൽ കോക്ര.മറ്റടള്ളവക്രക്യന്തി ാ ഒേിവാകുന്നത്. കേടിച്ച മുഖവുമായി
ഞാൻ തല ക്ോകിയകപ്പാൾ അവൾ എകന്താ ആകലാ
"അകത ക

ിച്ച്

ിൽകാണ്.

ച്ചി.... റിയയുക്ട േിറക്ക കോവാതിരികുന്നകതാക്ക

ിക്െ കൂട്ടകാരി,

േക്െ ബകിയുള്ളവർ "
"ഞാൻ േറഞ്ഞത് അങ്ങു കകട്ാൽ മതി " അവൾ ശബ്േും കടുപ്പിച്ചട.
"അക്തന്താ "
"എ ികിഷ്ടമിലെ അന്ത്തതക്ന്ന "അവളടക്ട ശബ്ദും വിറകുന്ന കൂട്ത്തിൽ ആ ശരീരവുും
വിറച്ചട.വൾകിഷ്ടലെക്ന്നാ

ഞാൻ

ക ാകുന്നതിന്

ഇവൾക്കന്താ.എലൊ

കാരയത്തിലുും ഇടക്േടുന്ന കോക്ലയാകണാ ഇത് ഇത് എന്ക്റ സവാതന്ത്ന്തയും അക്ലെ
അതവൾ എതിർകുകയകലെ..
"അക്തന്താന്ന ക

ാേികച്ച " എ ികുും കുറച്ചരിശും വന്നിരുന്നു.

"അക്ത ിക് േറയാൻ േറ്റിലെ "
"എന്തുക്കാണ്ട് "
ിന്ക്റ

"ഞാൻ

ക

ച്ചിയായതുക്കാണ്ട്

ിന്നാക്ക

"അവൾ

വിറകുകയാണ്.

ഇവക്ളന്തി ാ ഇങ്ങക് ക്യാക്ക. എ ിക്കാന്നുും മ സ്സിലാകുന്നിലെകലൊ.
"ക

ച്ചിയായത്

അന്തരീെും

ക്കാണ്ട്

ക്മാത്തും

േറയാൻ

കിടന്ന്

േറ്റാത്ത

എന്ത്

കാരയമാ

കുലുങ്ങുകയായിരുന്നു.

ി കുള്ളത്."

ഞങ്ങളടക്ട

ശബ്ദങ്ങൾ

േരസ്േരും അവിക്ട മുേങ്ങി.
"എടാ ക്തണ്ടി എ ിക്

ിക്ന്ന ഇഷ്ട. ഭയങ്കരയിഷ്ടാ,

ിക്ന്നയർകുും വിട്ടക്കാടുകൻ

എ ിക് േറ്റിലെ. റിയക്യാക്ക മണപ്പിച്ച്

ിക്െ േുറക്ക വരുുംക്ബാൽ എ ിക്കന്ത്

കേഷയും

അറിക്യാ... ീക്യന്താ

വരുന്ന്

ി ക്

മ സ്സിലാകാക്ത്ത..എ ിക് ജീവ ുള്ള കാലും വക്ര

ഇക്താന്നുും

ീയന്ക്റ അടുത്തുണ്ടാകണും.

ീയിലൊക്ത എ ിക് േറ്റിലെ കിച്ചൂട്ാ..... " കകാളറിൽ സകക്വച്ചട കുലുകി
അവളതു

േറഞ്ഞകപ്പാ

ഒന്നുും

മ സ്സിലാകാത്ത

അവസ്ഥയായിരുന്നു

ഇക്തലൊും എന്ക്റ സവപ് മാകണാ ഞാൻ കയ്യിൽ ഒന്ന്

എക്െ.

ുള്ളിക ാകി കെയ് അലെ

ലെ കവേ യുണ്ട്. കകട്ക്താന്നുും എ ിക് വിശവസികാൻ കേിയുന്നിലെ. എന്ക്റ
ക

ച്ചിക് എകന്നാട് ന്ത്േണയകമാ.ഞാ ിക്തക്ന്താക്കയാ കകൾകുന്നത്. അവളടക്ട

ഓകരാ

ക ാട്വുും

േരുങ്ങളടും

ഇത്

ക്കാണ്ടായിരുകന്നാ.

എന്ക്റ

മുന്നിൽ
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തുണിയേിച്ചത് ആ സ്ക െത്തിന്ക്റ കാരണും ക്കാണ്ടാകണാ...ഇലെ ഇക്താരികലുും
എ ിക് സമ്മതികാൻ േറ്റിലെ. അവൾ എന്ക്റ ക

ച്ചിയാണ്. അവക്ള യങ്ങക് ക്യ

എ ിക് കാണാൻ സാധികുകയുള്ളട.
"ക

ച്ചി

ീക്യക്ന്താക്കയാ

ഈ

േറയുകന്ന,

ഞാൻ

ിന്ക്റ

അ ിയ കലെ

"

േയ ീയമായിരുന്നു എന്ക്റ വാകുകൾ.
"േറ്റടന്നിലെ കിച്ചൂട്ാ... ഇകന്നാ ഇന്നക്ലകയാ തുടങ്ങിയതലെ. എലൊും ഞാൻ മറകാൻ
ക ാകി േക്െ

ിന്ക്റ സ്ക െും കാണുകപാൾ

ീ എക്ന്നയുും കേവൂക് യുും

ക ാകുന്നത് കാണുകപാൾ എ ിക് അറിയിലെ ഞാൻ ക്
ഇന്നക്ല

ീ

ഓർത്തത്

അങ്ങക് ക്യാക്ക
ക്കാണ്ട്

ക്

മാന്ത്തമാണ്

യ്തകപ്പാൾ
േക്െ

ക്കാഞ്ചികുേയുന്നത് കാണുകബാൾ
അതാ ഞാൻ അങ്ങക്
ക്കാണ്ടു

ടന്നിട്്

ഒക്ക

യ്യടന്നത് ശരിയാകണാന്നുും.

ഞാൻ

രാവിക്ല

ീ എന്നിൽ

തടഞ്ഞത്
മുതൽ

കേവുവിക്

റിയകയാട്

ീ

ിന്ന് അകന്നുകോകുന്ന കോക്ല

ികന്നാട് ക്േരുമാറിയത്. ഇക്ന്ത്തയുും കാലും മ സ്സിൽ

ക്േട്ന്ന്

ീ

എക്ന്ന

വിട്ട

കോകുക്മന്ന്

കതാന്നിയകപ്പാൾ

ഞാ ിലൊക്തയാകുന്ന കോക്ല. ഇകപ്പാക്േങ്കിലുും എ ിക് േറയണക്മന്ന് കതാന്നി
ഇകലെൽ എക്െ ജീവൻ കോകുക്മടാ "
എന്ക്റ ക് ഞ്ച് വീണ്ടുും കലങ്ങി. ഇന്ത്തയുും കാലും എക്ന്നയുും മ സ്സിലിട്് ഇവൾ.
എന്ക്റ സേവകമ എന്ത് േരീെണമാണിത്. ഇവകളാട് ഞാൻ എന്ത് േറയുും.
എ ിക്

ിക്ന്ന

േറയകണാ?.ഇക്താന്നുും

ഒരികലുും
ഒരികലുും

അങ്ങക്

കാണാൻ

ടകിക്ലെന്ന്

കേിയിക്ലെന്ന്

േറയകണാ?.അവളടക്ട

തല

കു ിച്ചടള്ള കരച്ചിൽ കാണുകപാൾ സെികാൻ കേിയുന്നിലെ.ഞാ ിവകളാട് എന്ത്
േറയുും.ഒന്നുും ക്

യ്യാ ാകാക്ത ഞാൻ വിഷമത്തിലായി.

അന്നക്ത്ത േിവസും ക്മാത്തും സുംഭവബെുലമായി കടന്നുകോയി. അച്ചടവിക്
ഞാൻ
ക

എങ്ങക് ക്യാക്കകയാ

ആശവസിപ്പിച്ചട

കിടത്തി.അവക്ള

ച്ചിയുക്ട സ്ഥാ ത്തലൊക്ത കാണാൻ കേിയിക്ലെന്ന് ഞാൻ വി

ഒരികലുും

ാരിക്ച്ചങ്കിലുും.

േികറ്റ േിവസും മുതൽ അത് മാറി മറിഞ്ഞു.
രാവിക്ല ക രക്ത്ത തക്ന്ന ഞാൻ എേുകന്നറ്റട. ഇന്നക്ല ഒരു കോള കണ്ണടകാൻ
േറ്റിയിലെ എകപ്പാേുും അച്ചടവിന്ക്റ മുഖമിങ്ങക്

ക്താട്ട മുന്നിൽ കാണുന്ന കോക്ല.

ആ മുഖക്ത്ത കേഷയും, ഉണ്ട കണ്ണിക്ല കുസൃതി

ിറഞ്ഞ ക ാട്ങ്ങൾ , എന്ത്ത

കേഷയക്പ്പടട്ാലുും അവസാ ും എ ിക് തരുന്ന ോൽപ്പലെടകൾ കാട്ിയുള്ള വിടർന്ന
േുഞ്ചിരി, ആ വാൽസലയും ക

ർത്തുള്ള വിളി , വന്നു മാറികലക് ക

കിട്ടന്ന അവളടക്ട മണും കോലുും എക്ന്ന

ർകുകപാൾ

ുറ്റി വരിഞ്ഞു വശത്തകുന്ന കോക്ല.
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അവളടക്ട ഓകരാ ക ാട്ങ്ങൾകുും, ഓകരാകരാ

ല ങ്ങൾകുും േുതിയ അർഥങ്ങൾ

േകരുന്ന കോക്ല.
എന്നാൽ അവസാ ും ഇന്നക്ല അവൾ േറഞ്ഞ വാകുകൾ എന്ക്റ ക് ഞ്ചികലക്
േടർന്നിറങ്ങുകപാൾ,
കരഞ്ഞകപ്പാൾ.

ഉണ്ടകണ്ണടകൾ

എ ിക്

കണ്ടിരുകന്നാ?.അവളടക്ട

ിറക്ഞ്ഞാേുകി

അറിയിലെ

ശരീരത്തിക ാട്

അവക്ള
കതാന്നിയ

ഏ

ങ്ങലടിച്ചട

ഞാൻ

അങ്ങക്

താൽപ്പരയും

ഏക്താരു

ക്േണ്ണിക ാടുും കതാന്നുന്നത് കോക്ലയാകണാ? അറിയിലെ േക്െ അവളടക്ട ഓകരാ
മാറ്റങ്ങളടും

എ ിക്

കലങ്ങിയാൽ

ആ

സെികാവുന്നതിലുും

മുഖക്മാന്നു

മാറിയാൽ

അധികമാണ്.ആ

കക്ണ്ണാന്നു

എന്ക്റ

കലങ്ങുന്ന

ക് ഞ്ച്

കോക്ലയാണ്.അക്പ്പാ ഇന്ത്തകാലും എക്ന്ന മ സ്സിൽ ക്കാണ്ട്
ഞാൻ മിണ്ടാക്ത

ിന്ന ഓകരാ

ആകലാ

ിച്ച്

ഒന്നുും

േറഞ്ഞു

ടന്ന അവൾകകാ?

ിമിഷവുും!!!

ിൽകാൻ കേിയിലൊയിരുന്നു. അവക്ള ഒന്ന് കാണണക്മന്ന് കതാന്നി.
ഇ ി

അവക്ള

വിഷമിപ്പികരുത്,കണ്ണട ിറയാൻ

അ ുവേികരുത് . ഞാൻ മ സ്സിൽ കണ്ടുക്കാണ്ട് ക്മക്ലെ

ടന്നു.

ഇ ി

ാരിയ വാതിൽ

േതുക്ക തുറന്നു വന്നകപ്പാൾ ആേയും കണ്ടത് അവളടക്ട ക്കട്ിയ കാലാണ്.അത് രണ്ട്
തലയണക് മുകളിൽ കയറ്റി വച്ചത് ഇന്നക്ല ഞാൻ തക്ന്നയാണ്.കുറച്ചട കൂക്ട
വാതിൽ

തുറന്നകപ്പാൾ

തുറകുന്നതി

അതാ

ക്കട്ിന്

താകേക്

മുട്്

വക്ര

ുസരിച്ച് ോവാട കാണാ ിലെ. മുട്ി ു താകേക്

കാണാും.

ഗ്നമാണ് ഞാൻ

ഒന്ന് ശങ്കിച്ചട ഇ ി തുറകണകമാ? എന്നാലുും ആ തുടയുക്ട ഒരു ക്വളടപ്പ്
ഉള്ളികലക്

കോകുും

കതാറുും

ിറും

കൂടി

വരുന്നുകണ്ടാ?

താകേക്

ഇ ി

എന്തായിരികുും വാതിൽ ഞാൻ കുറച്ചടകൂക്ട തള്ളി.

ഭാഗയും

തുടയുക്ട

േകുതിവക്ര

ആയി

കേിയാക്ത കിടകുന്നത് അവളടക്ട ആ
ഇങ്ങക്

തിരിഞ്ഞു

അതാ

കിടകുന്നു

അധികും

കുടുകുകൾ

ക ാകി ില്കാൻ

മുഖും കാണുവാ ായി അപ്പടറകത്തക്

അടുത്തത്.

ിറഞ്ഞു

തള്ളി ിൽകുന്ന ോൽകുടങ്ങൾ. ഇവളിത് മ ുഷയക്
രണ്ടു

സെികാൻ

ന്തികളടക്ട എടുപ്പടും ക്കാേുപ്പടും കൊ!!.

കിടകുകയാണവൾ

ന്ത്താണിയിലൊക്ത ഞാൻ അവളടക്ട ആ ഓമ
ീങ്ങിയതുും

എന്നാൽ

ന്തിയാണ്.ോവാട ആ വിടവികലക് കകറി

കിടകുന്നത് കാണുകപാൾ ആ

എ ിക്കതിക്ര

ോവാടയുണ്ട്

ഊരിയിട്ിരികുകയാണ്

.

തുളടപി

േുറകത്തക്

വേി ക്തറ്റികുും ഷർട്ിന്ക്റ
ക്

രിഞ്ഞു

കിടകുന്നത്
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ക്കാണ്ടുതക്ന്ന ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി അതങ്ങക്
ോൽകാപ്പി കളറുള്ള ആ മുലകണ്ണിന്ക്റ വൃത്തും ക്
എടുകുന്നതി

ബന്ധ ത്തിൽ

ക്േണ്ണടങ്ങക്ള

ഉള്ളിക്ലവിക്ടക്യങ്കിലുും
ക ാകി

ഞാൻ

മ ുഷയക്

ക്മക്ലെ

കിടകുകയാണ്. അവക്ളാന്നിളകിയാൽ അത്

ിന്ന്

ിൽകുന്നതുകോക്ല രണ്ടു മങ്ങക്

"എന്തി ാ

റുതായിട്് കാണാും. ശവാസും

ുസരിച് മുകളിക്ല ആ ോൽകുടും അടിയിലുള്ളതിക്

തേുകിക്കാണ്ട് സുഖമായിട്് അങ്ങക്
ഷിർട്ിന്ക്റ

അമർന്നിരികുകയാണ്.

േുറത്തു

ാടുും

അവസരും

കാത്തു

ഇരികുന്നു.

ഇങ്ങക്

ക്കാതിപ്പികുന്നത്.

അതിന്ക്റ

ിന്നുറങ്ങിയാൽ കോക്ര " തുളടപുന്ന മാപേങ്ങളിൽ

ക്താേുതുക്കാണ്ട്

മ സ്സിൽ

ക

ാേിച്ചട.

എന്തിന്

േറയണും

അതിറ്റിങ്ങക്ള കയറൂരിവിട്ട കിടകുകയകലെ ഇവിക്ട ഒരാൾ. ക രക്ത്ത
കണ്ടിട്ടക്ണ്ടങ്കിലുും ോതി

ുള്ളായി

ഗ്നമായ അവറ്റകക്ള കാണാൻ കവക്റ ഒരു രസും

തക്ന്നയാണ്.
ഞാൻ സർവശക്തിയുക്മടുത്ത് ോൽകുടങ്ങളിൽ ക ാട്ും മാറ്റി അച്ചടവിന്ക്റ
മുഖകത്തക് ക ാകി. എന്താ....ആ ഭാവും..... കണ്ടാൽ ഇവക്ളകാൾ ോവമായിട്്
ഇവിടാരുമിക്ലെന്ന് കതാന്നുും.കുഞ്ഞു കുട്ികൾ ഉറങ്ങുന്നകോക്ല
ഉറകും ഇടതുസക തലക് ക

ിഷ്കളങ്കമായ

ർത്ത് കിടകുന്നത് കിടകുന്നത് കാണാൻ തക്ന്ന

ലെ

ന്തും.ആ തുടുത്ത കവിൾ കാണുകപാകേ ഉമ്മക്കാടുകാൻ കതാന്നി േിക്ന്ന ഒന്നുും
ക ാകിയിലെ ഉറകും തടസ്സക്പ്പടുത്താക്ത ക്മക്ലെ താഴന്നു

ുണ്ടുകൾ ഞാൻ ആ

മി ുത്ത ക്താലിയിലമർത്തി ഒരുമ്മ ക്കാടുക്ത്തേുകന്നറ്റട. അവളടക്ട
ിരി വിടർകന്നാ അറിയിലെ. ഉറങ്ങികകാക്ട്ന്ന് വി
ക്ോന്നു. ന്ത്

ുണ്ടിൽ ഒരു

ാരിച്ചട ഞാൻ േുറകത്തക്

ഷാവൻ ബാത്റൂമികലക് കകറിയതുും അതാ കകാണിങ് ക്ബൽ.

അകയ്യാ ഇ ി റികയച്ചി എങ്ങാ ുും. അവളാകണൽ തീർന്നു.ഇന്നിവിക്ട എക്ന്തങ്കിലുും
ഒക്ക

ടകുും .ഞാൻ മടിച്ചട മടിച്ചട കഡാറികലക്

കൺകന്ത്ടാൾ കളയരുത് കിച്ചട

ീങ്ങി ഇ ി എന്ത് വന്നാലുും

ി ക് സാധികുും. ഞാൻ എകന്നാട് തക്ന്ന േറഞ്ഞു

കഡാർ തുറന്നു.
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"കിച്ചൂകസ്സ......" േറന്നു വന്ന ബാഗ് ആണ് ആേയും ഞാൻ േിടിച്ചത്. അതാ
എന്ക്റ േുന്നാര ക

ിൽകുന്നു

ച്ചി കേവു.

" ീ എന്താ ഇന്ത്ത ക രക്ത്ത വന്നത് "റിയയക്ലെന്ന ആശവാസത്തിലുും ഇന്ത്ത ക രക്ത്ത
വന്നത്തിലുള്ള അതിശയകത്താക്ടയുും ഞാൻ ക

ാേിച്ചട.

"ഓകൊ ഇക്പ്പാ അങ്ങക് യായകലെ?. ഇന്നക്ല
കേവൂകസ......... എന്നാ വരുക്ന്നന്നു ക

ാേിച്ചട

ീ തക്ന്നയകലെ എന്ന വിളിച്ച്
ിണുങ്ങിക്യ? , അക്പ്പാ ഒക്ക

ുണയായിരുന്നകലെടാ.............. കള്ള!! " കേട കേഷയകത്താക്ട എന്ക്റ വയറിക് ാന്ന്
കുത്തിയിട്് അവൾ അകകത്തക് കകറി. ഞാൻ ഒരു കള്ളച്ചിരി

ിരിച്ചകപ്പാൾ

അവൾ എന്ക്റ കവിളിൽ ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട അവളടക്ട മക്റ്റാരു ബാഗ് എന്ക്റ കയ്യിൽ
തന്നു.

"എന്ക്റ

കാക്ലാടിഞ്ഞ

അച്ചട

അേികുന്നതി ിടയിൽ അവൾ ക

എവിക്ടടാ

"

കാലിക്ല

ക്

രുപ്പ്

ാേിച്ചട.

"അവക്ളേുകന്നറ്റിലെ കേവു..റൂമിലുണ്ട് "

"എന്ക്റ സേവകമ കാലത്ത് എേുകന്നറ്റ് എക്ന്ന കുത്തി ക്ോകുന്ന മുതലാണ്.

ീ

ഉറങ്ങടി

ി ക് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് " കേവുവിന്ക്റ കുശുപുള്ള േറച്ചിൽ കകട്കപ്പാ

എ ിക്

ിരിവന്നു. അച്ചട ആേയും കുത്തിക്പ്പാകൽ അവക്ളയാണ്. എക്ന്ന

കുത്തിക്പ്പാകൽ
അച്ചടവിന്ക്റ

അത്
ശലയും

കേവുവിന്ക്റ

ുമതലയായിരുന്നു.

എ ികുണ്ടാകാറിലെ.എന്നുും

കിട്ലുണ്ടായിരുന്നു കേവുവിന്.അതുക്കാണ്ടാ അവൾ അങ്ങക്

ന്തിക്

അതുക്കാണ്ട്
ലെ

തലെ്

േറഞ്ഞത്.
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"എടാ ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചട വരാും. അവൾ എേുകന്നൽകക്ട്.

ീ എ ിക്

ായ

എടുകകാ? " അവൾ റൂമികലക് കോകുന്നിടയിൽ അവൾ എക്ന്ന ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു
ക ാകി. "ആ ഞാൻ എടുകാും

ീ കുളിച്ച് വാ " ഞാൻ തിരിഞ്ഞു.

"കിച്ചൂ....."

"എന്താ... " അവൾ എന്ക്റ അടുകത്തക് വന്നു. എന്ക്റ ഇരു കതാളിലുും സകകളിട്്
കേവു എന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാകി. ആ കണ്ണടകൾ എന്ക്റ മുഖമാക്ക േരതി

ടന്നു.

"എന്ക്റ കുട്ിക് എകന്തലുും വിഷമകണ്ടാ മ സ്സില് " അവൾ എന്ക്റ മുടിയിലൂക്ട
വിരകലാടിച്ച് ക

ാേിച്ചതുും ഞാൻ ഒന്ന് േതറി.സതയും േറഞ്ഞാൽ ഇന്നക്ലക്ത്ത

കാരയങ്ങക്ളലൊും മ സ്സിൽ അങ്ങക്

ിൽകുന്നുണ്ട്. ഇവളിന്ത്ത ക്േട്ന്ന് ഇക്തലൊും

കണ്ടുേിടികച്ചാ?. ഞാൻ േതർച്ച കാണികാക്ത ഒന്ന്

"ഒന്നുലെടി കേവു എ ിക്കന്ത് വിഷമും,..... ഇക്പ്പാ

"ൊ എന്നാൽ ഒക്ക. ിന്ക്റ
ന്തിക്കാരു

"ടാ കിച്ചൂ എന്ക്റ

ുണ്ട് ഉള്ളികലക് മടകി ഒന്ന്

ുള്ള്്ക്കാടുത്തു.അവൾ

ന്തിക്

ീയുും വന്നികലെ "

ിൽപ്പടും ഭാവവുും കണ്ടകപ്പാൾ,ഞാൻ വി

ിക്ന്നയാകരാ കതക്ച്ചന്ന് " അവൾ
അവളടക്ട

ിരിച്ചട.

ിന്നു

ുള്ളിയാലുണ്ടകലൊ " അവൾ

ാരിച്ചട

ിരിച്ചകപ്പാ ഞാൻ

ാടി.

ന്തിയുേിഞ്ഞു ക്കാണ്ട്

കണ്ണടരുട്ി.
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" ുള്ളിയാൽ...

ഞാൻ

"

ഒന്ന്

കൂക്ട

സക

അവളടക്ട

ന്തിക്

ക ർക്

ക്കാടുകോയതുും അവൾ എന്ക്റ സക കകറി േിടിച്ചട.

" ുള്ളിയാൽ

ഒന്നുലെ

തട്ിക്കാണ്ടു

ുകള്ളണ്ടിവരുും"അവൾ

ിരിച്ചട ബാത്റൂമികലക്

കമത്തുക്താട്ാൽ അപ്പും
ഞാൻ ക്

ഇടകിടക്

ീങ്ങി.ഇങ്ങക്

ഒരു സാധ ും ഒരാക്ള

ഷായ് രണ്ടുകേർകുമുള്ള

ായയുക്മടുത്തു . കേവു കുളി കേിഞ്ഞിട്ിലെ അവളടക്ട
ക്വച്ച്

അച്ചടവിന്ക്റ

ായയുമായി

കോയി.അവൾ അകത കിടപ്പട തക്ന്നയാണ് ഞാൻ

ായ ഞാൻ അവിടക്ത്ത
അവളടക്ട

റൂമികലക്

ായ ആ കടബിളിൽ വച്ചതുും

അവൾ ഉറകും എേുകന്നറ്റത്തുും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ കവഗും തിരിഞ്ഞു
അവക്ള ക

സ് ക്

ിന്നു

യ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്് കോക്ല.

കിടന്നു

"എന്താടാ

സക

ാടി കടികുും. ഒരുത്തി ഇതാ ഇങ്ങക് യുും.

റു േുഞ്ചിരിയുമായി ആേയും തക്ന്ന ഒന്ന് ന്ത്

കടബിളിൽ

എന്ക്റ

േരുങ്ങുകന്ന

"

ഓഹ്

ഭന്ത്േകാളി

രാവിക്ല

തക്ന്ന

കേഷയത്തിലാണകലൊ.

"ഞാൻ.....ഒന്നുലെ

ായ " എന്താക്ണന്ന് അറിയിലെ വികി കോകുന്നു. ഞാക് ന്തി ാ

ഇങ്ങക്

കേടികുക്ന്ന. ഞാൻ ക്തക്റ്റാന്നുും ക്

"ഓഹ്

ായ അവിക്ട ക്വച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങക് യാ കുടിക ഇങ്ങട്് ക്കാണ്ടുവാടാ

ക്ോട്ാ..."

അവളടക്ട

അടുകത്തക്

കാടൻ

ശബ്േും

യ്തിലെകലൊ.

ഞാൻ

ായയുും

എടുത്ത്

ീങ്ങി. മലർന്ന് കിടകുകയാണ് അവൾ. ഇ ി അടുത്ത

അവളടക്ട
ീത്ത 'ഞാൻ

കിടക്ന്നങ്ങക് യാ കുടികയ എന്നായിരികുും ' അതിന് മുകന്ന ഞാൻ അവക്ള േിടിച്ചട
എേുകന്നൽേിച്ചട. കട്ിലിന്ക്റ ന്ത്കാസയിൽ

ാരിയിരുത്തി.
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അകപ്പാേകലെ അത് കണ്ടത് മാറിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന േുതപ്പ് വീണകപ്പാ അതാ
ക രക്ത്ത തുറന്നുക്വച്ച രണ്ടു മപേ ക്േണ്ണടങ്ങൾ േകുതിയുും േുറകത്തക്

ാടി

ിൽകുന്നു ഞാൻ അവയികലക് കണ്ണടും മിേിച്ചട ക ാകിയകപ്പാൾ എന്ക്റ ക ാട്ും
കണ്ട് അച്ചടവിൽ ഒരു

ിരിയുയർന്നു. അവൾ ഇടതു സക ക്മക്ലെ മുകളികലക്

ഉയർത്തിയകപ്പാൾ അവളടക്ട ഇടതു മുല വലതുമുലക്യ ക

ർന്നമർന്നു. അവയുക്ട

ആ കൂടികച്ചരലുകണ്ട് ഞാൻ ക്വള്ളമിറകിയകപ്പാൾ അവൾ ഒന്ന് കൂക്ട സക
ക്ോകി അവളടക്ട മുടിക്യാന്ന് മാടിക്യാതുകി. സക
അവ ഇങ്ങക്

ലിപ്പികുന്നതി

തുളടപികളികുകപാൾ േിടിച്ചട ഒന്ന് ക്ഞരികാൻ കതാന്നി.

ഞാൻ ക്േട്ന്ന് തക്ന്ന സവകബാധത്തികലക് വന്നു അച്ചടവിക്
ക ാകി.

ുസരിച്ച്

അവൾ

എക്ന്ന വശത്താകാൻ ക ാകാണ്

കലിപ്പിക്ച്ചാന്ന്

കേവു എങ്ങാൻ കകറി

വന്നാൽ!!!!. എന്ക്റ ക ാട്ും കക്ണ്ടാന്നുും അവൾക്കാരു കുലുകവുമിലെ. അവൾ
ഇടതു വിരൽ ക്കാണ്ട് ഷിർട്ിന്ക്റ ഓപ്പണിങ്ങിലൂക്ട വിരകലാടിച്ചടക്കാണ്ട് ഷർട്്്
മുകന്നാട്് വലിച്ചട വിട്ട. മുലകൾ രണ്ടുും ഒന്ന് തുളടപി
ശികുക്മന്നായകപ്പാൾ അവക്ളയുക്ട ക ക്ര ക്
ഇട്ടക്കാടുത്തു.മുലയുക്ട

മുകളിലുള്ളത്

ാടി. കൊ!!!!!! ഞാൻ െമ

ന്ന് ഷിർട്ിന്ക്റ അേിഞ്ഞ ബട്ൻസ്

ഇടാൻ

ക രും

കുറച്ചട

േണിക്പ്പട്ട.

റബ്ബർബാൻ് േിടിച്ചട വലികുന്ന കോക്ല വലിച്ചികടണ്ടി വന്നു.
അക്തലൊും ക ാകി

ുണ്ട് കകാട്ി ക്കാണ്ട് അച്ചട എന്ക്റ തല േിടിച്ചട അവളടക്ട

ക ക്ര ക്കാണ്ടു വന്നു ഒരു

ിമിഷും ഞങ്ങൾ േരസേരും ആ കണ്ണടകളിൽ ക ാകി

ിന്നു കോയി. അച്ചടവിന്ക്റ കണ്ണടകളിൽ മാറിമാറി കോകുന്ന വികാരങ്ങക്ള
മ സിലാകാൻ എ ിക് സാധിച്ചിലെ. േക്െ ആ കണ്ണടകൾ അങ്ങക്

ക ാകി

ിൽകുന്നത് ഒരു രസും തക്ന്നയായിരുന്നു. ക്േട്ന്ന് വാതിൽകൽ ഒരു ശബ്േും
കകട്കപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ക്േട്ന്ന് മാറി. കുളികേിഞ്ഞു കകറി വരുന്ന കേവൂവായിരുന്നു.
ഒരു കയ്യിൽ

ായയുമായി കഡാർ വക്ര എത്തിയതുും അവൾ ഒന്ന് ക്െകായി.ഞാൻ

അച്ചടവിന്ക്റ സസഡിലായി കേവുവിന്ക്റ ക ാകി
മുഖത്തു ഒരു ഭാവമാറ്റവുും ഇലൊക്ത
ഒന്ന് കേടിച്ചട എന്നാൽ അടുത്ത

ിന്നു.ഇവൾ വലെതുും കകണ്ടാ

ിൽകുന്ന അവളടക്ട മുഖും കണ്ടതുും ഞാൻ

ിമിഷും കേവു ക്ോട്ിച്ചിരിച്ചട.

"െ െ െ...... എന്ക്റ കിച്ചട ഞാൻ എന്തായിത് കാണുന്നത്... െ െ "
എ ികകപ്പാോ ശവാസും ക ക്ര വീണത് അവൾ അച്ചടവിന്ക്റ അവസ്ഥ കണ്ട്
ിരികുകയാണ്. ഞാൻ അന്ന് കൊസ്േിറ്റലിൽ വച് ഞാൻ
അവൾകുും
കൂടത്തിൽ

ിരി വന്നുകാണുും. അവളടക്ട
കൂടി

ആർത്തു

ിരിച്ചട.

ിരിച്ച കോക്ല

ിരി കണ്ടു സെികാക്ത ഞാ ുും ആ
ഞങ്ങളടക്ട

ിരികണ്ടു

മുഖവുും
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വീർപ്പിച്ചടഅച്ചട തലക്വട്ിച്ചട
ിരികുകയാണ്. എന്ക്റ

ിന്നു. കേവൂവാകണൽ വയറിൽ സക ക്ോത്തി

ിരിയുക്ട ശബ്േക്മാന്ന് കൂടിയതുും. അച്ചട ഇടതു

സകക്വച്ചട എന്ക്റ തുടയിക്ലാന്ന്
തക്ന്ന ഞാൻ

ിരി

ുള്ളി.

ന്നായി കവേ ിച്ചകപ്പാൾ അകപ്പാൾ

ിർത്തി.

"അധികും

ിരിച്ചാൽ

എന്ക്റ ക്

വികടുപ്പിച്ചട ക്കാണ്ട് ഭീഷണി മുേകി. ഓഹ് തുടങ്ങി അവളടക്ട

ബ്ലാക്ക്മയിൽ. ഞാൻ

ീ അമ്മിഞ്ഞക് േിടിച്ചത് ഞാ ങ്ങു േറയുും " അച്ചട
ിസ്സൊയ ായി അച്ചടവിക്

ക ാകി. കേവൂ ിന്ന്

ുണ്ട്
ിരിച്ചട

ക്കാണ്ടു ഞങ്ങളടക്ട അടുത്ത്കതക് വന്നു. ആേയും തക്ന്ന കേവു അച്ചടവിന്ക്റ ഇടതു
സകേിടിച്ചട േറഞ്ഞു.

"അച്ചടകസ േീസ് തലെരുത്...

ിന്ക്റ കകാലും കണ്ട് ഞാൻ അറിയാക്ത

ിരിച്ചതാ

േീസ് േീസ്..."

"ഓ ഞാൻ എന്തിന് തലൊ. എ ികിക്താക്ക ശീലമായികപ്പായികലെ. സെികുന്നത്
ഞാ കലെ.

ിങ്ങൾക്കാക്ക

ിരിച്ചാൽ മതിയകലൊ " അച്ചടവിന്ക്റ േരിഭവും

കകട്തുും. കേവുവിന്ക്റ മുഖും ക്േട്ന്ന് വാടി.

"എടീ ഞാൻ അങ്ങക്

"ഓ

ിരിച്ചതലെ.

ി ക് വിഷമും ആകയാ കസാറി.. "

ിക്ന്ന മാന്ത്ത േറഞ്ഞതലെ ഇവിക്ട കവക്റയുും

ക ർക്

കക്ണ്ണറിഞ്ഞു

ക്കാണ്ട്

ിലരുണ്ട് " അച്ചട ക്മക്ലെ എന്ക്റ

േറഞ്ഞകപ്പാേകലെ

മ സ്സിലായത്

അവളടക്ട
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ഇക്താക്ക

അടവാണ്.

എക്ന്ന വിേക്തമായി

ീത്തകകൾപ്പികാ ുള്ള തന്ത്ന്തും.

അച്ചടേറഞ്ഞു കേിഞ്ഞതുും കേവു എന്ക്റ ക ർക് ക ാകി.

"ആകണാടാ

ീ അവക്ള കളിയാകികയാ " . ഞാൻ ക്മക്ലെ ക്ബഡിൽ

ിന്ന് ഇറങ്ങാൻ

ക ാകി. അകപ്പാകേകുും കേവു എന്ക്റ കാലിൽ േിടിച്ചിരുന്നു. വലിച്ചട അവൾ
എക്ന്ന അച്ചടവിന്ക്റ സസഡിൽ ക്ബഡികലകിട്് എന്ക്റ വയറിന്ക്റ മുകളിൽ
കയറി ഇരുന്നു.

"എടീ ക

ച്ചി ഞാൻ കളിയാകിയിക്ട്ാന്നുലെ.

കൊസ്േിറ്റലിൽ കോയകപ്പാൾ
അവളടക്ട അടവാണ് എക്ന്ന
ൂണ്ടി

അത്

േറഞ്ഞകപ്പാ

ീ ഇന്ന്

ിരിച്ചകോക്ല അന്ന്

ിരിച്ചട അകന്ത്ത ഉള്ളട . കേ ക ാക് ഇക്താക്ക
ീത്ത കകൾപ്പികാൻ "ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റ ക ർക്

കേവു

എന്ക്റ

േിടിച്ചടക്വച്ച

സക

ഒന്നയച്ചട.

അച്ചടവിന്ക്റ മുഖത്തകപ്പാൾ സകന്താഷമാണ്. ക്േട്ന്ന് കേവു അച്ചടവിന്ക്റ മുഖത്ത്
ക ാകിയകപ്പാൾ. അവൾ സങ്കടും അഭി യിച്ചട.

"അച്ചട....േിക്ന്ന അവന്
കേവു അച്ചടവിക ാട് ക

ിക്ന്ന കളിയാകികയാ " വയറിൽ

ിന്ന് എേുകന്നൽകാക്ത

ാേിച്ചട.

" എടീ അവക് ക്ന്ന മഞ്ഞത്തവക്ളന്ന് വിളിച്ചട. " അവളടക്ട കള്ള അഭി യത്തിൽ
ഞാൻ കണ്ണടും മിേിച്ചട

" ീ
ക

എന്തി ാടാ

അവക്ള

ാേിച്ചക്തങ്കിലുും. ക

അകതാക്ട

ിന്നു.

അവൾ

അങ്ങക്

വിളിച്ചത്

"

കേവു

കേഷയത്തിലാണ്

ാേികുന്നതിന്ക്റ ഇടക് അവൾ കണ്ണടറുകി കാണിച്ചട.
അച്ചടവിന്ക്റ

കൂക്ട

ി ൽകുന്നതുകോക്ല

അഭി യികുകയാക്ണന്ന് എ ിക് മ സ്സിലായത്.അതുക്കാണ്ട് ഞാ ുും കുറച്ചട
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അഭി യിച്ചട.കേവു

എന്ക്റ

ക്

വിക്

ുള്ളാക്ത

ക്വറുക്ത

വിരലുകൾ

ക്വച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ ആർത്ത് കരഞ്ഞു.എന്ക്റ അഭി യും കണ്ട് കേവുവിന്ക്റ
മുഖത്ത് ഒരു ഒരു കള്ളച്ചിരി അച്ചട കാണാക്ത വിരിഞ്ഞു.

" ീ

ഇ ി

അവക്ള

മഞ്ഞത്തവക്ളന്ന്

വിളികകാടാ....."

അമർത്തി ുള്ളടന്ന കോക്ല കാട്ി േലെടകടിച്ചടക്കാണ്ട് കേവു ക

ക്

വിയിൽ

ാേിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ

അച്ചടവിന്ക്റ മുഖകത്തക് ഒന്ന് ോളി ക ാകി ഇന്ത്തക രും സകന്താഷിച്ച അവളടക്ട
മുഖത്ത് ഞാൻ കവേ

സെികുന്നതിലുള്ള ഒരു വിഷമും േടർന്നു.

"ഇലെ കേവു ഞാൻ ഇ ി ഒരികലുും വിളികിലെ " ഞാൻ

ിണുങ്ങി.

"മതി കേവു....." എക്ന്ന കവേ ിപ്പികുന്നത് കൂടിയകപ്പാ അച്ചട തടഞ്ഞു.

"ൊ

ീ േറകഞ്ഞാണ്ട് അക്ലെങ്കിൽ ഇവക്

ഉണ്ടകലൊ.......,അവ ിത്തിരി കളി

കൂടുന്നുണ്ട് "

"എന്നാൽ എ ികുും ഒരു കാരയും േറയാ ുണ്ട് " അച്ചടവിക്
ഉകേശകത്താക്ട ഞാൻ ഇന്നക്ല

കളിപ്പികുക എന്ന

ടന്ന കാരയത്തിന് തുടകമിട്ട.

"എന്ത് കാരയും " കേവു കവഗും തക്ന്ന എകന്നാട് ക

ാേിച്ചട.

"അത് " ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റ മുഖത്ത് ക പ്പിച്ചട ക ാകിയതുും. അച്ചട കണ്ണടരുട്ി
േറയകലെ എന്ന് കാണിച്ചട തലയാട്ി .
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"അതികലെ കേവു ഈ അച്ചടവികലെ..."ഞാൻ വാ തുറന്നതുും അച്ചട ഇടക്േട്ട.

"അമ്മി............." അവൾ ഈണത്തിൽ േറഞ്ഞതുും ഞാ ുും കേവൂവുും ഇക്തന്താന്നുള്ള
രീതിയിൽ അവളടക്ട മുഖത്ത് ക ാകി.

"എക്ന്താക്കയാ
കണ്ടു കേവു ക

ിങ്ങൾ േറയുകന്ന "ഞങ്ങളടക്ട േരസ്േര ബന്ധമിലൊത്ത കളി
ാേിച്ചട.അച്ചട അവളടക്ട എടക്ത്ത സകക്കാണ്ട് അവളടക്ട എടതു

മുല. കേവു കാണാക്ത തടവിയതുും അവളടക്ട' അമ്മി ' വിളിയുക്ട അർത്ഥും എ ിക്
മ സ്സിലായി. അവളടക്ട അമ്മിഞ്ഞക് േിടിച്ചത് േറയുും എന്നുള്ള ഭീഷണിയാണത്
. എന്ക്റ ക്താണ്ട വരണ്ടു.

" ീ േറയടാ....." കേവു എന്ക്റ ക ർക് ക ാകി േറഞ്ഞകപ്പാ. ഞാൻ കുടുങ്ങി.
അതി ിടക് അച്ചട ഒന്ന് കൂക്ട ഈണത്തിൽ എകങ്ങാകട്ാ ക ാകി േറഞ്ഞു.

"അമ്മീ....."

"ഇവക്ളക്ന്താക്കയാ

ഈ

വട്ാകയാ...?" കേവുവിന്ക്റ ക

േറയുന്നത്

അമ്മികയാ,

ിങ്ങൾക്കാക്ക

എന്താ

ാേയക്മത്തിയതുും ഞാൻ ക്േട്ന്ന് കകറി േറഞ്ഞു.
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"എടീ

അക്താന്നുമിലെ

ഇവൾക്

അമ്മിയിലരച്ച

മ്മന്തി

കവണക്മന്ന്.

അത്

ക്കാടുകാത്തതിന്ക്റ കേഷയ "ഞാൻ േറഞ്ഞതുും കേവു എക്ന്ന കൂർപ്പിച്ചട ക ാകി.
ഭാഗയും ആവൾ വിശവസിക്ച്ചന്ന് കതാന്നുന്നു.

"അകത ഇങ്ങക്

കിടകാക്തഎ ിക് ബാത്റൂമിൽ കോണും " അച്ചടവിന്ക്റ സാധാ

സവഭാവും വന്നകപ്പാൾ ഞാ ുും കേവൂവുും ക്ബഡിൽ ിന്ന് എേുകന്നറ്റട.

"അക്പ്പാ കേവു ഇ ി ഒക്ക

ിന്ക്റ കയ്യിലാണ് എ ിക്കാന്ന് സമാധാ മായി

ഇത്തിരി ക രക്മങ്കിലുും ഇരികണും " ഇ ി മുതൽ അച്ചടവിന്ക്റ േണികക്ളലൊും
കേവു ക ാകിക്കാള്ളടമകലൊന്ന് ആകലാ
"അകത കമാക്

ിച്ച് ഞാൻ േറഞ്ഞു.

അവളടക്ട ഒരു കാരയവുും ഞാൻ ക ാകിലെ, വീട്ടേണി ക്മാത്തും

ഞാൻ ക ാകിക്കാള്ളാും അത് ഞാൻ

ി ക് തരുന്നിലെ.

ീ തക്ന്ന ഇവളടക്ട കാരയും

ക ാകണും " ഊരയിൽ രണ്ടു കയ്യടും കുത്തി കേവു അത് േറഞ്ഞകപ്പാ അച്ചട
ബാകിൽ

ിന്ന്

കകട്കപ്പാൾ ഞാൻ

ിരിച്ചട. "അക്തന്ത് േണിയ കേവു " ഇ ിയുും േണിക്യന്നു
ിണുങ്ങി. കേവു എന്ക്റ അടുത്ത് വന്നു എന്ക്റ കവിളിൽ

േിടിച്ചട.

"എന്ക്റ

കോന്നു

കിച്ചടവകലെ.

ീ

ഇവളടക്ട

കാരയും

മതി.ഞാ ുും സൊയികാും. എ ിക് കുകറ വർകുും ക്
അവളടക്ട

അകേെ

എ ിക്

മാന്ത്തും

ക ാകിയാൽ

യ്യാ ുണ്ട് അതുക്കാണ്ടാ "

തള്ളണവിലൊയിരുന്നു

ഞാൻ

തലകുലുകി

സമ്മതിച്ചട.

" ലെ കുട്ി .... അക്പ്പാ

ീ അവക്ള ബാത്റൂമികലക് ക്കാണ്ടുകോയികകാ ഞാൻ

എക്ന്തങ്കിലുും കേികാ ുണ്ടാകാും "അവൾ എ ിക്കാരുമ്മയുും തന്ന് േുറകത്തക്
കോയകപ്പാ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു അച്ചടവിക്

ക ാകി. എന്താടാന്നുള്ള ഭാവും ക്േണ്ണിന്.

എന്തായിരുന്നു അവളടക്ട അഭി യും.
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"എന്താടാ ക ാകുന്നത് മരയാേക് വന്നു എടുകത്താ ഇക്ലെങ്കിൽ അറിയാകലാ "

"അമ്മിഞ്ഞക് േിടിച്ചത് േറയുും എന്നകലെ "ഞാൻ ക്േട്ന്ന് കകറി േറഞ്ഞു.

"െി െി അതുതക്ന്ന " അവൾ അളിഞ്ഞ ഒരു

ിരി

ിരിച്ചട. വാ കോകാും. അവക്ള

വാരിക്യടുത്ത് ഞാൻ ബാത്റൂമികലക് ക്കാണ്ടുകോയി.

" ി ക് എക്ന്ന ക ാകാൻ േറ്റിലെ അകലെടാ....." ഇരികുന്നതി ിടയിൽ അവളടക്ട
ഉണ്ടകണ്ണടകൾ മിേിച്ച് അങ്ങക്

േറഞ്ഞകപ്പാ ഞാൻ തല താഴത്തി.എന്താക്ണന്ന്

അറിയിലെ ആ കണ്ണടകൾക് എകന്താ ശക്തി കോക്ല.

"എന്ക്റ അച്ചട

ീ അങ്ങക്

ക ാകകലെ. എ ിക് എകന്താ കോക്ല " ഞാൻ ഉള്ള

കാരയും അങ്ങു േറഞ്ഞു.

"എന്ത് കോക്ല..." അവളടക്ട കുണുങ്ങിയുള്ള

ിരി.

"ഒന്ന് കോ അച്ചട...." ഞാൻ തിരിഞ്ഞു േുറകത്തക് ഇറങ്ങിയകപ്പാൾ അവളടക്ട
ിരി േിക്ന്നയുും കകൾകാമായിരുന്നു.ഞാൻ േുറത്തിറങ്ങി വാതിൽ

ാരി.
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"കേിയുകപാൾ വിളിക് " ഞാൻ വിളിച്ചട േറഞ്ഞു കിച്ച് ികലക് കോയി കേവു
അവിക്ട എകന്താ ഉണ്ടാകുന്ന തിരകിലാണ്.

"ടാ കിച്ചട ശരികുും എന്താ ഉണ്ടാകയ " ഞാൻ അടുത്തത്തിയത് മ സ്സിലാകി കേവു
ക

ാേിച്ചട.

"എന്ത് ".

"എടാ അവക്ളങ്ങക് യാ വീണത് "

"കെ അക്തങ്ങക്

"േിക്ന്ന അവൾ ക്
കാരയും

ി ക് മ സ്സിലായി "

റിയ കുട്ിയാണകലൊ ക്െപ്പിൽ

ീ അതു േറ " കേവുവിന്ക്റ ക

ിക്ന്നാക്ക വീോൻ, എന്താ

ാേയും കകട്തുും ഞാൻ ഒന്ന് അപരന്നു. ഇവൾ

മ സ്സിലുള്ളത് മുേുവൻ വായികാ റികയാ. ഇങ്ങക് യാക്ണങ്കിൽ ഒരു കള്ളവുും
ഇവക്ളക്യടുത്ത്

ിന്ന് മറച്ചടക്വകാൻ േറ്റിലെകലൊ.എന്തായാലുും ഉള്ളത് േറയാും.

"എടീ അവളടക്ട കൊസ്േിറ്റലിക്ല ഒരു കഡാക്ടർ എബിൻ കജാർജ്.. േുള്ളി കുറച്ചട
ാളായി അവളടക്ട േിറക്ക... സെയറ്റിൽ ക്വച്ച് ക്

റിക്യാരു വാകുകയറ്റും

അയാൾ ഒന്ന് തള്ളി അച്ചട വീണു അകന്ത്ത ഉള്ളട." ഞാൻ ഒറ്റ ശവാസത്തിൽ േറഞ്ഞു.

65

" ആൊ ക്കാള്ളാകലാ എന്നിട്്

ീ ഇക്ത്തങ്ങക് യറിഞ്ഞു"

"അവൾ കിടന്നു കരയുന്നത് കണ്ടകപ്പാകേ എ ിക് ക്ഡൗട്് അടിച്ചതാ േിക്ന്ന
റിക്യച്ചികയാട് ക
കാരയും

ാേിച്ചകപ്പാ ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ി. അച്ചടവിക ാട് ഞാൻ ക

േറയരുക്തന്നുും

േറഞ്ഞു."ഞാൻ

അന്നക്ത്ത

കാരയും

ാേിച്ച

ആകലാ

ിച്ച്

േറഞ്ഞു.അകപ്പാകേകുും അച്ചടവിന്ക്റ വിളിക്യത്തി

"കിച്ചൂ......."

"ഡീ ഞാൻ അവക്ള കിടത്തിയിട്് വരാും."

"അകത

അയാൾ

ഇക്പ്പാ

കൊസ്േിറ്റലിൽ

തിരിഞ്ഞകപ്പാകേക് കേവു വീണ്ടുും ക

ാേിച്ചട.

"ൊ േുള്ളി അവിക്ടയകലെ വർക്്
ക്

യ്യടകന്ന..."

തക്ന്നയാകണാ

ഉള്ളത്

"

ഞാൻ

"അതലെടാ േുള്ളി കൊസ്േിറ്റലിലാകണാ കിടകുന്നത് അകതാ വീട്ിലാകണാ "
കേവുവിന്ക്റ ആകിയുള്ള

ിരി കണ്ടതുും എ ികുും

ിരി ക്ോട്ി.
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"

ിരിക്കാന്നുും കവണ്ട ഒരു ോടു തലെികയാ " അകപ്പാകേകുും അവളടക്ട ക

ാേയും.

ഇവൾക് എക്ന്താക്ക അറിയണും.

" ഞാൻ കോയിലെ ഒക്ക കറാഷ ാണ് ക്
കുകറ േരികുും " ഞാൻ

യ്തത് കാക്ലാന്ന് ഒടിഞ്ഞിട്ടണ്ട് േിക്ന്ന

ിസാരമട്ിൽ േറഞ്ഞു.അത് കകട്കപ്പാ കേവു വാ ക്ോത്തി

ിരിച്ചട.

ബാത്റൂമിൽ

ിന്ന് അച്ചടവിക്

എടുത്ത് ക്കാണ്ടു വരുകപാൾ അവളടക്ട കണ്ണ്

എന്നിൽ തക്ന്നയായിരുന്നു. ക ാകാതിരികാൻ ഞാൻ ന്ത്ശമിക്ച്ചങ്കിലുും ഇടകിടക്
ആ മുഖകത്തക് എന്ക്റ ക ാട്ും
ിരിയുണ്ട്.

ഒരികലുും

ീളടും അതുകാണുകപാൾ അച്ചടവിന്ക്റ ഒരു

മായാത്ത

ആ

വശയമായ

ഒന്ന്.

എന്ത്ത

ക പ്പിച്ചട

ക ാകിയാലുും അവളതു വിടിലെ. ക്ബഡിൽ കിടത്തി കേവുവിന്ക്റ അടുകത്തക്
കോകാൻ ക ാകിയ എക്ന്ന അച്ചട തടഞ്ഞു.
"കിച്ചൂ..." ഞാൻ എന്താന്ന് േിരികമുയർത്തി ക

ാേിച്ചട.

"എന്ക്റ അടുത്ത് കുറച്ചട ക രും കിടകകാ " അവളടക്ട ക
ിരി വന്നു. അത് കണ്ടു അവൾ േൂച്ചകുഞ്ഞിക്

"എന്ക്റ ക

ച്ചികുട്ീ

ീ ഇങ്ങക്

ാേയും കകട്തുും എ ിക്

കോക്ല േരുങ്ങി.

ോവമാവകലെകട്ാ,

ി ക് ഇത് ഒട്ടും ക

രിക്ലെടി"

അവളടക്ട സസഡിൽ കിടന്നു ക്കാണ്ട് ഞാൻ േറഞ്ഞകപ്പാ അവൾ എന്ക്റ
ക് ഞ്ചികലക് തല താഴത്തി കിടന്നു.

"കിച്ചൂട്ാ എ ിക് എലൊ കാലവുും ഇങ്ങക്

ിന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ കിടകാൻ കേികയാ

" എന്ക്റ കുറ്റിത്താടിയിൽ വിരകലാടിച്ചട ക്കാണ്ട് അവളതു ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ ഒരു
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ിമിഷും അത് എ ിക് ആകലാ

ികകണ്ടി വന്നു.ഒരുത്തരും

ൽകാൻ എ ിക്

കേിയിലൊയിരുന്നു. ഞാൻ അവക്ള എന്നികലകടുപ്പിച്ചട കിടന്നു.

"ആൊ രണ്ടുുംകൂക്ട എ ിക് േണിതന്ന് ഇവിക്ട
റൂമികലക്

ക്േട്ന്നായിരുന്നു

കേവു

കകറി

ുരുണ്ടു കൂടി കിടകാ കലെ."

വന്നത്.ഞാൻ

എേുകന്നൽകാൻ

ക ാകിക്യങ്കിലുും അച്ചട എക്ന്ന കൂട്ി േിടിച്ചട.കേവു വന്ന് എന്ക്റ
ക്

ന്തിക്

റുതാക്യാന്നു അടിച്ചട.

"കോടീ കുശുപീ

ീതക്ന്നയകലെ ഇവളടക്ട കാരയും മാന്ത്തും ക ാകിയാൽ മതിക്യന്ന്

േറഞ്ഞത്. എന്നിട്ികപ്പാ..... " അവളടക്ട കുശുപ് കണ്ട് എ ിക് കേഷയും വന്നു.

"ഇവളടക്ട

കാരയും

ക ാകാ ാ

േറഞ്ഞത്

അലൊക്ത

അവളടക്ട

കൂക്ട

കിടകാ ലെ.....ഇങ്ങക് യാക്ണങ്കിൽ ഞാ ുും കിടകുും " കേവു അതുും േറഞ്ഞു
അച്ചടവിന്ക്റ മകറ്റ സസഡികലക് ഓടികകറി കിടന്നു.

"എടി േട്ി എന്ക്റ കാലു " അവളടക്ട വരവ് കണ്ട് കേടിച്ചട അച്ചട കാറി.

"കോടീ കാക്ലാടിഞ്ഞ മഞ്ഞ തവക്ള" അച്ചടവിന്ക്റ വയറിലൂക്ട കേവു സക

ുറ്റി

േിടിച്ചടക്കാണ്ടു േറഞ്ഞകപ്പാൾ. അച്ചട അവക്ള കണ്ണടരുട്ി ക ാകി.

"ഓകൊ അക്പ്പാ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ കുറ്റും അവൾ വിളിച്ചാൽ ഒന്നുമിലെ കലെ " ഞാൻ
തലക്ോകി രണ്ടുകേക്രയുും ക ാകിയകപ്പാൾ അവർ അത്

ിരിച്ചട തള്ളി.....
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കേവു വന്നകതാടുകൂടി എന്ക്റ േണികക്ളലൊും കുറഞ്ഞു. അച്ചടവിന് കവണ്ട
കാരയങ്ങക്ളാക്ക കേവു എക്ന്നക്കാണ്ട് തക്ന്ന ക്

യ്യിച്ചട. എന്ത് ക്

യ്യടകപാേുും

അച്ചടവിന്ക്റ ഉണ്ടകണ്ണ് മിേിച്ചടള്ള ക ാട്ും അത് എ ിക് താങ്ങാവുന്നതിലുും
അപ്പടറമായിരുന്നു.
ഇടകിടകി

റൂമിൽ

അവക്ള

കിടത്തി

കാണാൻ

േുറകത്തക്

ക

ിലകപ്പാൾ

കോരുക്മങ്കിലുും

കതാന്നുും.അക്തന്താക്ണന്ന്

അറിയിലെ.അവളടക്ട റൂമിന് മുന്നിലൂക്ട
ക ാകുകപാൾ

ഞാൻ

എ ികുും

ടന്ന് ഞാൻ ഒളികണ്ണിട്് അകകത്തക്

അവൾ

ഉറങ്ങുകയായിരികുും.

ിലകപ്പാൾ

ാണികലക് തള്ളിയിട് കണ്ണടകൾ ഉയർത്തി എക്ന്ന കണ്ടുേിടികുും. ആ സമയും

അവളടക്ട മുഖത്ത് വശയമായ ആ
ഞാൻ

ിന്നുരുകുും.േക്െ

ിരി വിരിയുും . േിടികക്പ്പട്വക്

അച്ചടവിക്

ക

ച്ചിയുക്ട

കോക്ല

സ്ഥാ തലൊക്ത

കണ്ടിക്ലെന്നതാണ് സതയും. കേവു എകപ്പാേുും ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു തമാശ േറയലുും
കളിയാകലുമായി േിവസങ്ങൾ കേിഞ്ഞു കോയി.

അന്ന് അച്ചടവിക് യുും ക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊസ്േിറ്റലികലക് കോയി. രണ്ടാഴ
കേിഞ്ഞിരുന്നു.സക ഏകകേശും ശരിയായി വന്നിരുന്നുക്വങ്കിലുും കാലിന് കുറച്ചട
കൂക്ട സമയക്മടുകുക്മന്ന് കഡാക്ടർ േറഞ്ഞു.റികയച്ചിയുക്ട കണ്ണടകൾ വട്മിട്ട
എന്നികലക് വന്നുക്വങ്കിലുും അവക്യ ഞാൻ േരമാവധി അവഗണിച്ചട. കേവു
അവളടക്ട

വർകിന്ക്റ

കാരയത്തിൽ

രാവിക്ല

മുതകല

ബിസി

ആയിരുന്നു. ിർത്താക്തയുള്ള വിളികളിൽ അവൾ മുേുകിയകപ്പാൾ ഞാൻ ബിലെ്
കേ

ക്

യ്യാൻ

താക്േകിറങ്ങി.

അച്ചട

കൂക്ട

വർകുക്

യ്യടന്ന

സെന്ത്േവർത്തകരുമായി കത്തി ക്വകുകയായിരുന്നു. തിരിച്ചട വന്നകപ്പാേുും
കേവു േുറകത്തകിറങ്ങി ക

ാണിലാണ് എന്താടീ എന്ത്ത േറയാക് ന്ന് ക

ാേിച്ചകപ്പാ.

ഒരഞ്ചു മി ിക്ട്ന്ന് സകക്കാണ്ടു കാട്ി. അച്ചടവിന്ക്റ അടുകത്തക്കത്തിയകപ്പാ ഒരു
സുമുഖ ായ
കണ്ടകപ്പാ

ക്

റുപ്പകാര ുമുണ്ടായിരുന്നു.

കഡാക്ടറാക്ണന്ന്

എ ികതികും

ഇഷ്ടക്പ്പട്ിലെ.

മ സ്സിലായി
ാരി

ഇടതുകയ്യിക്ല
േക്െ

സ്ക്തതസ്കകാപ്പ്

അവന്ക്റ

ക്ബഡിലിരികുന്ന

സുംസാരും

അച്ചടവിന്ക്റ

ക്താട്ടുത്തതായി സ്ട്ൂളിലാണ് അവന് ഇരികുന്നത്. അച്ചടവിന്ക്റ ക്കട്ടള്ള
വലതു സക അവന് ഇടക് തേുകുന്നുമുണ്ട്.
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അവർ രണ്ടു കേരുും

ലെ സകന്താഷത്തിലാണ് സുംസാരികുന്നക്താക്ക േക്െ ഞാൻ

റൂമികലക് കയറിയിട്ടും അവർ അത് കണ്ടിട്ടും എക്ന്ന ഒരു സമൻ് കോലുും
വച്ചിലെ. അക്ത ിക് കുറച്ചട കേഷയമുണ്ടാകിക്യങ്കിലുും ഞാൻ വിട്ടകളഞ്ഞു.
അടുത്ത

ീകമാണ് എക്ന്ന ക്ഞട്ിച്ചത് ക്കട്ടള്ള കാലു അച്ചട അവന് മുന്നിൽ തുറന്നു

കാട്ി അവന്ക്റ ക ാട്വുും ഭാവവുും കണ്ട് എ ിക് കലി കയറി. അച്ചടവിന്ക്റ
അവക ാടുള്ള ക്േരുമാറ്റും കണ്ട് എന്ക്റ കേഷയും ഇരട്ിച്ചട. കൃതയസമയും കേവു
കകറിവന്നതുക്കാണ്ട്

എന്ക്റ

കേഷയും

ഞാൻ

കടിച്ചട

േിടിച്ചട

ിർത്തി.

അച്ചടവിക ാക്ട ിക് അന്ന് വലൊത്ത കേഷയും കതാന്നി.ആ കഡാക്ടക്റയാകണൽ
ക്കാലൊ ുള്ള കേഷയവുും. തിരിച്ചട വരുകപാൾ കാറിൽ ഞാൻ
"എന്താ കിച്ചട
കേവു ക

ീ മിണ്ടാതിരികുന്നത് " എന്ക്റ

ിശബ്ദമായിരുന്നു.

ിശബ്ദത കണ്ട് കാകറാടികുന്ന

ാേിച്ചട.അത് കകട്് മുന്നിലിരുന്ന അച്ചട എക്ന്ന ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു ക ാകി

അവളടക്ട ക ാട്ും കണ്ടതുും ഞാൻ തല ക്വട്ിച്ചട.

"ഒന്നുമിലെടീ ഒരു തലകവേ

"അക്തന്താ

ക്േട്ക്ന്നാരു

" ഞാൻ ഒേുകൻ മട്ിൽ േറഞ്ഞു.

തലകവേ "

തിരിഞ്ഞു

സുംശയകത്താക്ട ക ാകിക്യങ്കിലുും അവളടക്ട ക
സീറ്റികലക്

ക്

അച്ചട

എക്ന്ന

ാേയും ഞാൻ ോകട അവഗണിച്ചട.

ാരിയിരുന്നു കണ്ണടച്ചട.

ഫ്ലാറ്റികലക് അച്ചടവിക്
എക്ന്ന

ക ാകിയ

എടുത്ത് കോകുകപാൾ അവളടക്ട അവളടക്ട ക ാട്ങ്ങൾ

കളിപ്പിച്ചടക്വങ്കിലുും

ഞാൻ

സമൻ്

ക്

യ്യാൻ

കോയിലെ.

ക ക്ര

ന്നുഞാൻ ക്ബഡികലക് മറിഞ്ഞു. അച്ചടവിന്ക്റ ന്ത്േവർത്തി എക്ന്ന ഏക്റ

വലൊതാകി. എന്താക്ണന്ന് അറിയിക്ലെങ്കിലുും അവക ാട്

ിരിച്ചട

ിൽകുന്നത്

കണ്ടകപ്പാൾ ഇകപ്പാേുും കരളിൽ മുള്ളട തറികുന്ന കവേ . രാന്ത്തി കേവുവന്നു
കേികാൻ

േറഞ്ഞുക്വങ്കിലുും

ഞാൻ

കോവാൻ

കൂട്ാകിയിലെ.

തലകവേ യാക്ണന്ന് േറഞ്ഞു കിടന്നു.
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രാവിക്ല കണ്ണട തുറകുകപാൾ ക്ബഡിൽ കേവുവുമുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ കള്ള
കണ്ണടമായി എക്ന്ന ക ാകി

ിൽകുകയാണ് ഞാൻ കണ്ണട തുറന്നതുും അവൾ

ാകുകടിച്ചട.

"ഗു് കമാണിുംഗ് കേവു "

"ഗു് കമാർണിുംഗ് ,

ി കിന്നക്ല എന്താ േറ്റിയത്........" എന്ക്റ തലയിലൂക്ട

വിരകലാടിച്ചടക്കാണ്ട് അവൾ ക
ഞാൻ വിരലുക്കാണ്ട്

ാേിച്ചകപ്പാ അവളടക്ട മൂകിലൂക്ട ഇേഞ്ഞ മുടി

ുേറ്റി.

"ഒന്നുമിക്ലെടീ വലൊത്ത തലകവേ , ഇക്പ്പാ ഒക്ക ക്ശരിയായി...." ഞാക് ാന്ന്
ിരിച്ചട.

" ിക്ന്ന ഞാൻ കുകറ ആയി ക്ന്ത്ശദ്ധികുന്നു എകന്താ
അവളടക്ട കേുകൻ കണ്ണ് എന്ക്റ മുഖക്ത്ത

ിന്ക്റ മ സ്സിലുണ്ടകലൊ....."

ുേിഞ്ഞു.

"എന്ക്റ കേവൂകസ ഒന്നുമിലെ ഈ ക്ോട്തലയിൽ ഒക്ക ക്വറുക്ത കതാന്നുന്നതാ..."
ഞാൻ അവളടക്ട തലക് ഒരു തട്ട ക്കാടുത്തു.

"ടാ ക്

കാ ന്ക്റ തല " അവൾ

ിണുങ്ങി.
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"േിക്ന്ന കിച്ചൂ ഇന്നക്ല കണ്ട കഡാക്ടർ ഇകലെ " അവൾ ഇന്നക്ലഅച്ചടവിന്ക്റ കൂക്ട
കണ്ട അവന്ക്റ കാരയും േറഞ്ഞതുും എന്ക്റ മുഖും മങ്ങി.
" അവ ുും റിയയുും ഇന്ന് ഇങ്ങട്് വരുന്നുക്ണ്ടന്നു.
ു്

വാങ്ങി

വരണും

എ ിക്

ീ ഇന്ന്

ണ്ടാകാക് ാന്നുും

ിർത്തിയതുും എന്ക്റ മ സ്സില് വീണ്ടുും അസവസ്ഥത

മുക്കലൊവർകുമുള്ള

വയ്യ

"

കേവു

േറഞ്ഞു

ിറഞ്ഞു. അവക് ന്തി ാ

ഇങ്ങട്് വരുകന്ന. അതുും റിയക്യയുും കൂട്ി.

"എടാ

ീക്യകന്തൊ

ികയാ "

"അവക്രന്തി ാ കേവു ഇങ്ങട്് വരുകന്ന " ഞാൻ

"അവളടക്ട ന്ത്

ണ്ട്്
സ് അക്ലെ.അവളിങ്ങക്

ിസ്സൊയതകയാക്ട ക

ാേിച്ചട.

കിടകുകപാൾ ഒന്ന് വന്നു കാണാും എന്ന്

വച്ചട കാണുും ".

"ഇന്നക്ല കൊസ്േിറ്റലിൽ വച്ചട കണ്ടതകലെ േിക്ന്നയുും കാണാകന്നാ "

"അക്താന്നുും എ ികറിയിലെ. േിക്ന്ന

ീ ഇക്പ്പാ തക്ന്ന കോയി കുറച്ചട സാധ ങ്ങൾ

വാങ്ങണും. അവർ വരുകപാൾ എകന്തലുും ക്കാടുകകണ്ട. ഇവിടുള്ള എലൊും
തീരാറായി.

ീ ഒന്ന് ഉഷാറായിക്ക "കേവു എക്ന്ന ഒന്ന് കുലുകി. ക്ശരി ഞാൻ

കോവാും.
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ഞാക് ാന്ന് ന്ത്

ഷായ് കേവുവിന്ക്റ കയ്യിൽ

ിന്ന് സാധ കളടക്ട ലിെടമായി

േുറകത്തകിറങ്ങി. അച്ചടവിന്ക്റ റൂമിന് മുന്നിലൂക്ട കോകുകപാൾ അകങ്ങാട്്
ക ാകാതിരികാൻ ആയിലെ ഒന്ന് ോളിക ാകി ഞാൻ ഇറങ്ങി. അവൾ ക

ാണിൽ

തലയാഴത്തി ഇരികുകയായിരുന്നു.

കഷാപ്പിലൂക്ട ഓടി

ടന്നു സാധ കൾ വാങ്ങി. അധികും കഷാപ്പ് ഒന്നുും തുറന്നിട്ിലെ.

തിരിച്ചട വരുകപാൾ കുറച്ചട സമയും എടുത്തു. ഫ്ലാറ്റികലക് ഉള്ളകവറുും താങ്ങി
കഡാർ

എത്തിയതുും

അകത്തു

ലെ

ബെളും.

അകപ്പാൾ

േറഞ്ഞ

ആളടകൾ

എത്തിയിട്ടണ്ട്. കേവു വന്നു കഡാർ തുറന്നു.ഞാൻ ആേയും തിരഞ്ഞത് ഇന്നക്ല കണ്ട
കഡാക്ടക്റയാണ്. േുള്ളിക്യ കണ്ടിലെ അകപ്പാോണ് തലക് ഒരു തട്്.

"എന്താടാ ക്

കാ

ീ മിേിച്ചട

ികണത് " ക ാകുകപാൾ റികയച്ചി കയ്യിൽ ഒരു

ഗ്ലാസിൽ ഓറഞ്ച് ജയൂസുമായി എക്ന്ന തുറിച്ചട ക ാകുന്നു . ഞാൻ ഒന്ന്
കാണിച്ചകപ്പാൾ റൂമിൽ

ിന്ന് കൂട്ച്ചിരി മുേങ്ങി. അവികടക് തല

ിരിച്ചട

ീട്ാൻ കോയതുും

റികയച്ചി കയ്യിൽ കയറി േിടിച്ചട.

" ി ക്കന്താ കിച്ചട ഒരു സമൻ് ഇലൊക്ത്ത.
ജയൂസ് ഒരു കവിൾ കുടിച്ചട എന്ക്റ ക ർക്
ക്കാഞ്ചികുേയലിന്
ിന്നകപ്പാ റൂമിൽ

"എടാ വാ

ിൽകാ ുള്ള

ി ക് ജയൂസ് കവകണാ "അവൾ
ീട്ി.എ ിക് അകപ്പാൾ അവളടക്ട

അവസ്ഥയായിരുന്നിലെ.

ഞാൻ

മടിച്ചട

ിന്ന് ആകരാ റികയച്ചിക്യ വിളിച്ചട.

ി ക് എലൊവക്രയുും േരി

യക്പ്പടുത്തി തരാും " എന്ക്റ കയ്യിൽ കകറി

റികയച്ചി േിടിച്ചകപ്പാൾ അ ുസരികുകയലൊക്ത കവക്റ
അവളടക്ട കൂക്ട ക്

ിവർത്തിയിലൊക്ത ഞാൻ

ന്നു. റൂമികലക് തിരിഞ്ഞകപ്പാൾ തക്ന്ന കണ്ടു ക്ബഡിൽ

ാരിയിരിരുന്ന് അച്ചടവിക ാക്ടാപ്പും സുംസാരികുന്ന ഇന്നക്ല കണ്ട കഡാക്ടർ
എന്ക്റ

ക്േരുവിരലിൽ

എലൊവരുും

ഞങ്ങളടക്ട

തരിച്ചട

കയറി.

ക ക്ര

ക ാകി.

ഞങ്ങൾ

റൂമികലക്

എലൊവരുും

എത്തിയതുും.

എ ിക്കാരു

ിരി
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സമ്മാ ിച്ചകപ്പാ ഞാൻ ഒരു അളിഞ്ഞ

ിരി തിരിച്ചടും ക്കാടുത്തു. അച്ചടവിക്

ക ാകിയകപ്പാൾ അവളടക്ട ഉണ്ടാകണ്ണ് മിേിയുന്നത് കണ്ടു. ക ാകുകപാൾ എന്ക്റ
സക റികയച്ചി േിടിച്ചിരികുകയാണ്. ഞാൻ കവഗും അവളടക്ട സക വിടുവിച്ചട.

"കിച്ചട ഇത് മായ, സുജിത്, ന്ത്ശീഷ്മ േിക്ന്ന ഇത് കഡാക്ടർ ഋഷി "അവസാ ും
അച്ചടവിന്ക്റ എടുത്തിരികുന്ന ആ കഡാക്ടരുക്ട ക ക്ര
എ ിക് േരി

ൂണ്ടി കാട്ി റികയച്ചി

യക്പ്പടുത്തി തന്നു. ഋഷി എന്ക്റ ക ർക് ക ാകി

ഞാൻ ഒരു മങ്ങിയ

ിരിച്ചകപ്പാൾ

ിരി ോസ്സാകി. ഞാൻ ഇകപ്പാ വരാക്മന്ന് േറഞ്ഞു ക്മക്ലെ

വലിഞ്ഞു. കേവുവിന്ക്റ എടുക്ത്തത്തിയകപ്പാൾ അവൾ അവിടക്ത്ത അവിടക്ത്ത
ോന്ത്തങ്ങൾ കേുകുകയാണ്. ഞാൻ കൂക്ട കൂടി.

"എന്താടാ

" അങ്ങക്

ി ക് അവർ വന്നത് േിടിച്ചികലെ "

ഒന്നുമിലെ...... "

"ഹ്മ്്്....." അവൾ ഒന്ന് മൂളി.

എ ിക് എവിക്ടയുും ഇരികാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ. അച്ചടവീക ാട് അവന്
ക്കാഞ്ചികുേയുന്നതുും. കളികുന്നതുും കാണുകപാൾ എ ിക് ക്

ാറിഞ്ഞ് വന്നു.

അവളടും അകത രീതിയിൽ ന്ത്േതികരികുന്നത് കണ്ടകപ്പാ മ സ്സില് ഒരു വിങ്ങലായി.
അവർ സകന്താഷകത്താക്ട ഉള്ളിലിരികുകബാൾ. ഞാൻ കലങ്ങിയ മ സ്സടമായി
എന്ക്റ റൂമിൽ കോയി
"കിച്ചൂ

ു്

ിന്നു.

എകപ്പാ വരുും

ഇകപ്പാൾ തക്ന്ന

ഓർമക്പ്പടുത്തിയകപ്പാൾ ഞാൻ കറാഷക്

േന്ത്ന്തണ്ടായി "

കേവു

വന്നു

വിളിച്ചട.
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"എടാ

ീ എവിക്ട....."

"എന്ക്റ കിച്ചൂ ഞാൻ താക്േ എത്തിയിട്ടണ്ട്.....

ീ ഒന്ന് ഇങ്ങട്് വാ " കറാഷന്ക്റ

േരുകൻ ശബ്േും.

"

ീ ഇങ്ങു കോര്

ു് ഒക്ക കേിച്ചിട്് കോകാും "

"ഞാ ിലെ എ ിക് കോയി കവക്റ േണിയുണ്ട്

"ക്ശരി "ഞാൻ ക

"എന്താടാ
ക

ാൺ ക്വച്ചട താകേക്

ടന്നു.

ിന്ക്റ മുഖും വലൊതിരികുക്ന്ന " അവന് ഒരാകിയ

ാേിച്ചകപ്പാ. ഞാൻ

"ഒന്നുമിലെ ക്

ീ കവഗും താകേക് വകന്ന "

ിരികയാക്ട

ിരികാൻ ക്ന്ത്ശമിച്ചട.

റിയ തലകവേ

"ക്കാകറാണ വലതുമാകണാക്ട,

"

ീ എക്ന്ന കുടുകകാ "
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"ഒന്ന് കോടാ " ഞാൻ അവന്ക്റ കയ്യിൽ

ിന്ന് സാധ ും വാങ്ങിക്കാണ്ടു േറഞ്ഞു.

" ീ വരുന്നികലെ "

"ഞാക് ങ്ങുും ഇലെ."അവന് വണ്ടി തിരിച്ചട ക്കാണ്ട് േറഞ്ഞു.

"ഞാൻ വിളികാും "

"ക്ശരി "

ു് എലൊവർകുും ഞാ ുും കേവൂവുും കൂക്ട വിളപി. എലൊവരുും അച്ചടവിന്ക്റ
ുറ്റി ുമായി റൂമിൽ തക്ന്ന ഇരുന്നു.

"കിച്ചൂ

ീ അച്ചടവിന് ഒരു ോന്ത്തത്തിൽ എടുത്ത് വാ ഞാൻ കേിപ്പികാും "

എലൊവർകുും
കിച്ച ികലക്

ക്വള്ളും

ക്കാടുത്തുക്കാണ്ടിരുന്ന

കോയി.

ഒരു

േന്ത്തത്തിൽ

കേവു

േറഞ്ഞകപ്പാൾ

ു്

എടുത്ത്

ഞാൻ

തിരിച്ചട

റൂമിക്ലത്തിയകപ്പാൾ എന്ക്റ ജീവൻ കോകുന്ന കോക്ല കതാന്നി ഋഷികഡാക്ടർ
അച്ചടവിന്ക്റ

അടുത്തിരുന്നു

സകന്താഷകത്താക്ട

അത്

കത്തിക്കട്ടും തുകോക്ല കതാന്നി.
എക്ന്ന കണ്ടു കേവു ക

അവക്ള

കേിപ്പികുന്നു.

കേികുന്നുമുണ്ട്.എന്ക്റ

അവൾ

ലെ

െൃേയത്തിൽ

ുണ്ടുകൾ വിറക്കാണ്ട്. കണ്ണടകൾ കലങ്ങി.

ാേിച്ചട.
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ീ എടുത്ത് വകന്നാ സാരലെ അത്

"എടാ

"ഞാൻ േിക്ന്ന കേികാും "

ീ കേികച്ചാ അവൾ കേികുന്നുണ്ട് "

ിറഞ്ഞ കണ്ണടകൾ കാണികാക്ത ഞാൻ തിരിഞ്ഞു

എങ്ങക് കയാ േറക്ഞ്ഞാപ്പിച്ചട.കാലുകൾ േതറുന്ന കോക്ല കതാന്നി തിരിഞ്ഞു
ടകുകപാൾ. അകപ്പാോണ് ഒന്നുകൂക്ട ഞാൻ കകട്ത്.

മുക് അച്ചടവിക്

"കേവു

വാകുകളായിരുന്നു

ഋഷി കഡാക്ടക്റ ക്കാണ്ട് ക്കട്ിച്ചാകലാ " റിയയുക്ട

അത്.

ിറക്ഞ്ഞാേുകി ശവാസും

എ ികങ്ങു

ത്താൽ

മതിക്യന്നായി.

ിലകുന്നകോക്ല. േിക്ന്ന എ ികവിക്ട

ിൽകാൻ

കതാന്നിയിലെ. വാതിൽ ക്കാട്ിയടച്ചട ഞാൻ താക്േകിറങ്ങി. കറാഷക്
കതാന്നിയിലെ
ക്

ക ക്ര

ന്നിരുന്നു.ക

എടുകാൻ
ആ

ബീകച്ച്ലക്

വിട്ട.

ാണികലക് കേവുവിന്ക്റ

ിന്നിലെ. െൃേയും

സമയും

ഞാൻ

ആക്ളാേിഞ്ഞ

വിളികാൻ

കകാണിൽ

ഞാൻ

ിരന്തരും കകാളടകൾ വക്ന്നങ്കിലുും ഞാൻ

ുറുങ്ങുന്ന കവേ .

മ സ്സിലാകി

ഞാൻ

അച്ചടവിക്

സ്ക െികുന്നുക്ണ്ടന്ന്. അവക ാട് ക്കാഞ്ചി കുേയുന്ന ഓകരാ
എന്നിൽ

കണ്ണടകൾ

എകന്താരും

ിമിഷവുും അവൾ

ിന്ന് അകന്നു കോകുന്ന കോക്ല. അവളടക്ട മുഖും ആകലാ

ികുും കതാറുും

എന്ക്റ കരച്ചിലിന് ശക്തി കൂടി. എകന്നാട് അച്ചട ഇഷ്ടും തുറന്നു േറഞ്ഞ

ിമിഷും

തക്ന്ന എ ികത് തുറന്നു േറയാൻ േറ്റിയിരുക്ന്നങ്കിൽ!!!!!. േക്െ അച്ചടക്വന്തി ാ
അവക്

ഇങ്ങക്

അടുപ്പികുക്ന്ന. ഇ ി കേവുവിക്

ആകലാ

ിച്ച് എകന്നാടുള്ള

ഇഷ്ടും ഇലൊതാകുകയാകണാ.??......
"െകലാ കിച്ചൂ...

ീ എവിക്ട കോയി കിടക... മരയാേക് കവഗും വകന്നാ...

കകൾകുന്നുകണ്ടാ " ക

ാൺ എടുത്തപ്പകേ കേവുവിന്ക്റ ക

ീ

ാേയക്മത്തി.

"എടീ ഞാൻ....."
"കവണ്ട
ഞാൻ

ീ കവഗും വകന്ന..." അവൾ കുറച്ച് കടുപ്പത്തിൽ േറഞ്ഞു ക
താോൻ

തുടങ്ങുന്ന

എരിയുന്ന

സൂരയക്

ക ാകി

ാൺ ക്വച്ചട.

ഒന്ന്

കണ്ണടച്ചട.

അച്ചടവിന്ക്റ മുഖും മ സ്സികലക് വന്നകപ്പാൾ ഒരു വിങ്ങൽ. േിക്ന്ന ഋഷിയുക്ട
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മുഖമാണ് വന്നത് ആ
അങ്ങക്
ക

ിമിഷും എ ിക് അടകാ ാകാത്ത കേഷയും വന്നു. അവക്

വിട്ടകൂടാ... എക്ന്തങ്കിലുും േണി അവന് ക്കാടുകണും. ഞാൻ ക്േട്ന്ന്

ാക്ണടുത്തു കറാഷക്

"എടാ

വിളിച്ചട.

ീ ഇകപ്പാ എവിക്ടയുണ്ട്?...."

"എന്താടാ ഞാൻ വീട്ില എന്ത് േറ്റി വലെ േണിയുും കിട്ികയാ " അവന്റ
േരിൊസത്തിലുള്ള ക

ാേയും. ഞാൻ േലെടകടിച്ചട.

"എടാ ഒരാക്ള ക്ോകണും ഉടൻ തക്ന്ന " എന്ക്റ മ സ്സിലുള്ള കേഷയും ആ
വാകിലൂക്ട േുറത്തുവന്നക്തന്ന് ഉറപ്പ്. അവന് ഒന്ന്
"എടാ ക്

കറ്റ. ഞാക് ന്താ വലെയ കഡാൺ ആകണാ

ിശബ്ദതമായി.
ീ േറയുകപാൾ േറയുകപാൾ

ക്ോകാ ുും തലൊ ുും... കേ ഞാൻ ഒരു കാരയും േറയാും ഇ ി കമലാൽ ഇങ്ങ ക്ത്ത
കാരയും േറഞ്ഞു എന്ക്റ അടുത്ത് വന്നാലുണ്ടകലൊ.ഒരാക്ള ക്ോകിയ െീണും ഇത്
വക്ര മാറിയിലെ അപ്പോ അവന് അടുത്തത് " കറാഷൻ അപ്പടറത്തു

ിന്ന് കാറി.

എന്ക്റ േക അകതാക്ട അണഞ്ഞു.
" എന്താടാ കറാഷ.

ീ ഇങ്ങക്

േറയകലെ. ഒന്നുകലെലുും

തലെട ക്കാണ്ടിട്ടണ്ട്. അക്താന്നുും

ി ക് കവണ്ടി ഞാൻ എന്ത്ത

ീ ഇന്ത്ത കവഗും മറകുക്മന്ന് ഞാൻ കരുതിയിലെ.

കസാറി ടാ എന്ക്റ മികെക് ആണ്. ഞാൻ

ിക്ന്ന വിളികരുതായിരുന്നു " ഞാൻ

ക്സന്റി വാരി വിതറി. ശബ്േും താഴത്തി േറഞ്ഞതുും അവന് അപ്പടറത്തു ിന്ന്
േലെടകടികുന്നത്

ഞാൻ

ക

ാണിലൂക്ട

ക്വക്തമായി

കകട്ട.

ഇങ്ങക്

ഒന്നുും

േറഞ്ഞികലെൽ ക്തണ്ടി ഒേിവാകുും.
"ൊ േറ ആരാ ആൾ " അവന് വലെയ താൽപ്പരയമിലൊക്ത ക
ഋഷി.

"കഡാക്ടർ

അച്ചടവിന്ക്റ

കൊസ്േിറ്റലിൽ

ാേിച്ചട.
ഉള്ളതാ....

അവന്ക്റ

കാലുരണ്ടുും ഓടിച്ചിട്് അവന്ക്റ കയ്യടണ്ടകലൊ......"
" ിക്

ിക്

ിക്...." അവന് ഇടക് കകറി.

"എന്താടാ ".
"

അക്ത

എ ിക്

അറിയാൻ

അസുഖവുമുകണ്ടാ...ഈ
എബിൻ

കജാർജ്

എലൊ

ഇക്പ്പാതാ

കമലാഞ്ഞിട്്

ക

ാേികുവാ

കഡാക്ടർമാക്രയുും
ഋഷി..

ഇ ി

ആക്രങ്കിലുമായിരികുും. കേ കിച്ചട.. മകറ്റവക്

തലൊൻ...

അടുത്ത

ി ക്

വലെ

ക രകത്ത

േിവസും

ഒരു

കവക്റ

തക്ന്ന തലെിയത് എങ്ങ ാക്ണന്ന്
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എ ിക്കയറിയൂ..

അവന്ക്റ

കയ്യടക്ട

ിടുണ്ടകലൊ

കേ

ഇപ്പേുും

മുഖത്തുണ്ട്... എന്ക്റ േലെിളകികോയി." കറാഷൻ അപ്പടറത്തു

എന്ക്റ

ിന്ന് േീർ

മായി

ശവാസക്മടുത്തു കൂക്ട േയ ീയമായ ശബ്ദവുും. എ ിക് അങ്ങട്് കലി കയറി.
"എടാ േട്ി. രണ്ടുകേക്രകൂടി കൂട്ിയകലെടാ

ീ കോയത്.... അതിന്

ീ എന്ക്റ കയ്യിൽ

ിന്ന് എന്ത്തയാ എണ്ണിവാങ്ങിയക്തന്ന് ഓർമയുകണ്ടാ ....എന്നിട്് അടി കിട്ികോലുും..."
" േട്ി

ീ തന്നത് ക്വറുും ആയിരും ഉലുവ. തലൊൻ ക്കാണ്ടുകോയ ക്

റ്റകൾക് മന്തി,

ഊർജത്തിന് ഗ്ലൂക്കാസ്. േണ്ടാരകാലന്മാരാകണൽ ഒടുകക്ത്ത തീറ്റിയുും അങ്ങക്
തീർന്നത് രണ്ടായിരും. േിക്ന്ന അയാക്ള കൊസ്േിറ്റലില് ക്കാണ്ടുകോയത് കവക്റ. "
"

ി ക് അയാക്ള തലൊൻ േകറ്റാ ഇലെകയാ..........ഇകലെൽ ഞാൻ ഒറ്റക് കോകുും "

അവന് വരിലെ എന്ന് കതാന്നിയകപ്പാൾ ഞാൻ േറഞ്ഞു.
" എന്നിക്ട്ന്തി ാ..... ി ക് എക്ന്തങ്കിലുും േറ്റിയാൽ അതി ുള്ള
തക്ന്ന കകൾകണും അച്ചട ക

ീത്ത കൂടി ഞാൻ

ച്ചി എന്ക്റ േരിക്പ്പടുകുും.അതുക്കാണ്ട് ഞാൻ

അയാക്ള തിരകഞ്ഞാളാും "
ഗതിക്കട്വക്

കോക്ല കറാഷൻ േറഞ്ഞകപ്പാ എ ിക് ആശവാസമായി. അവന്

േറഞ്ഞാൽ േറഞ്ഞത. േക്െ കാരയും അവന് അത് ഏറ്റടുകകണൽ കുറച്ചട
ന്ത്േയാസമാണ്.
"താങ്ക് യു ടാ "
"ക്വച്ചിട്് കോടാ " ഞാൻ ക
ക്ഞളിഞ്ഞു

ാൺ ക്വച്ചട.ഇക്പ്പാ കുറച്ചാശവാസും അവന് ഇ ി

ടകരുത്. അവന്റ ഒരു

ുരുണ്ട മുടിയുും ക്കാപൻ മീശയുും

ീ

അ ുഭവിക്കടാ...
ഞാൻ

ഫ്ലാറ്റിൽ

ബെളക്മാന്നുും

തിരിക്ച്ചത്തി
ഇലെ.

എന്തി ാക്ണന്ന് ക
തുറന്നു.

കേവു

കിച്ച് ികലക്

അവക്രലൊും

കേവുവിക ാട്

എന്ത്

കോക്യന്ന്
േറയുും!!!

കതാന്നുന്നു

ഇറങ്ങി

വലെയ

കോയതിന്

ാേിച്ചാൽ.. െ എകന്തലുും േറയാും. ക്ബൽ അടിച്ചപ്പകേ കഡാർ
ആയിരുന്നു

എക്ന്ന

കലിപ്പിക്ച്ചാന്ന്

ക ാകിയിട്്

അവൾ

ടന്നു. ഞാൻ ആകകത്തക് കകറിയകപ്പാൾ അച്ചടവിന്ക്റ റൂമിൽ

ിന്നുും ഒച്ച കകൾകുന്നുണ്ട്. ഇ ി ആ ഋഷി കോയികലെ ഞാൻ ഒന്ന് ോളി
ക ാകിയകപ്പാൾ

അതാ

ആ

േട്ി

റികയച്ചി

.

ഇവൾക്കാന്നുും

വീട്ിൽ

കോകണ്ട.....ശവും.!
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ക്േട്ന്ന് ഞാൻ കേവുവിൻക്റ അടുകത്തക്
ഞാൻ അവളടക്ട േുറകിൽ ക്
ക

ീങ്ങി...കിച്ച് ിൽ ക്ലീ ിങൊയിരുന്നു.

ന്ന് വയറിലൂക്ട സക

ുറ്റി തല അവളടക്ട കതാളിൽ

ർത്ത് എന്നികലക് അടുപ്പിച്ചട.

"കേവൂട്ി കസാറി " ഞാൻ അവളടക്ട ക്

വിയികലക്

ുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചട േറഞ്ഞു.

ീ എകന്നാട് മിണ്ടണ്ട " ഞാൻ േിടിച്ചത് ഇഷ്ടക്േടാക്ത അവൾ കുതറി.

"വിടടാ....

ക ക്ര തിരിഞ്ഞു എന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാകി.ഞാൻേിടി വിട്ിലെ. അവക്ള തിരിച്ചട
ആ സ്ലാബിന്ക്റ മുകളികലക് കയറ്റി ഇരുത്തി അവളടക്ട കാലിന്ക്റ ഇടയികലക്
ഞാൻ കകറി

ിന്നു.

"കേവൂട്ി േിണങ്ങകലെ....." തല ക്വട്ിച്ച അവക്ള േിടിച്ചട ഞാൻ ഒന്ന് കുലുകി.
"

കേവൂട്ി...."ഞാൻ

േിക്ന്നയുും

കുലുകി

ിണുങ്ങിയകപ്പാ

അവൾ

ക്

റിയ

േുഞ്ചിരികയാക്ട തല ക്ോകി.
"സുന്ദരി...." ഞാൻ അവളടക്ട കവിളിക്ലാന്ന്

ുള്ളി.

" കോടാ േട്ി...." അവൾ എക്ന്ന കാലുകൾ ക്കാണ്ട് കൂട്ി േിടിച്ചട.
" ീ എന്ത് േണിയ കാണികച്ച കിച്ചൂ ..അവർ എന്ത് വി

ാരിച്ചട കാണുും.

ി ക്

അവർ വന്നത് ഇഷ്ടക്േട്ിലെ എന്ന് എ ിക് അറിയാും. എന്നാലുും വീട്ികലക്
വന്നവക്ര

അേമാ ികുന്നത്

വിഷമിപ്പികാക്ത

ിൽകാൻ

കോക്ലയകലെ
ീ

ീ

എകന്നാട്

ക്േരുമാറിയത്.

ക്തറ്റി

കോയതാക്ണന്ന

േറഞ്ഞത്...അവർ അക്താന്നുും വിശവസിച്ചട കാണിലെ..അങ്ങക് യകലെ
അടകച്ച

"

അവൾ

ക്

റിയ

എ ികുും കതാന്നി അക്ങ്ങക്
മറ്റടള്ളവകരാക്ടയുും

വിഷമകത്താക്ട
ഒന്നുും ക്

കാണികകണ്ട

അവക്ര

ക് ടുവീർറപ്പിട്ട

ഞാൻ

ീ വാതിൽ

േറഞ്ഞകപ്പാൾ

കയ്യണ്ടായിരുക്ന്നന്ന് ഋഷിയിടുള്ള കേഷയും
കാരയും

ഇലൊയിരുന്നു.കേവു

എന്ക്റ

മുഖകത്തക് ക ാകി.അവൾ എന്ക്റ കകാലൻ മുടി േിടിച്ചട അങ്ങട്ടും ഇങ്ങട്ടും
ഒതുകി ക്വച്ചട.
"എടാ

അച്ചടവിന്

ഇലൊയിരുക്ന്നങ്കിൽ

ലെ

വിഷമണ്ടകട്ാ..അവൾക്

ിക്ന്ന

ഇന്നവൾ

ക്കാകന്നക്

കാലിന്
"

കുേപ്പും

കേവു

ഒന്നുും

തമാശകയാക്ട

േറഞ്ഞകപ്പാൾ. എ ിക് കലി വന്നു. അവൾ കുറച്ച് വിഷമികക്ട് അവക ാട്
സുംസാരികാ ുും ,അവൻ വരിക്കാടുകുന്ന ക

ാറുതിന്നാ ുും അവൾക്

ലെ

ഉത്സാെമകലെ.???
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"അവൾ എക്ന്തങ്കിലുും കാട്ക്ട് .. എ ിക്കന്താ " അവകളാടുള്ള കേഷയും എന്ക്റ
ാകിലൂക്ട േുറത്തുവന്നു. കേവു എക്ന്ന കലിപ്പിച്ചട ക ാകി.
" ി ക്കന്താ അവകളാട് കേഷയും." അവൾ സൂെ്മതകയാക്ട എക്ന്ന ക ാകി.
"അവകളാടലെ ആ വന്നവകരാട്. ആ കഡാക്ടക്റ എ ിക് തീക്ര േിടിച്ചിലെ അവന്ക്റ
ക ാട്വുും

സുംസാരവുും.

അച്ചടവാകണൽ

അതിക് ാത്ത്

തുള്ളാൻ

ആരിശകത്താക്ട കേവുവിന്ക്റ മുഖത്ത് ക ാകി േറഞ്ഞു. ഒരു

"

ിമിഷും

ഞാൻ
ിന്ന

അവൾ ക്േട്ന്ന് ക്ോട്ിച്ചിരിച്ചട...
ീ എന്താ കിച്ചൂ ഇങ്ങക് ... ആ ോവും കഡാക്ടക്റ േറ്റിയാകണാ

"അകയ്യ

േറയുന്നത് " അവൾ വാ ക്ോത്തി

ിരിച്ച് അവക്

ീയീ..

േുണ്ണയള ാകുന്നത് കകട്കപ്പാ

എ ിക് കേഷയും വന്നു.ഞാൻ അവൾ കൂട്ി േിടിച്ചിരുന്ന കാൽ വിടുവികാൻ ന്ത്ശമും
ടത്തിയകപ്പാൾ അവൾ എക്ന്ന കൂട്ി േിടിച്ചട.
"കോവകലെ ടാ കിച്ചൂ..." അവൾ അകപ്പാേുും

ിരി

ിർത്തിയിലെ.

"കോടി േുകലെ ഞാൻ കോവ്വാ..."
"അകത എന്താ ക
ബാകിൽ

ച്ചിയുും അ ിയ ുും കൂക്ട ഒറ്റക്...സീക്ന്ത്കട് വലെതുമാകണാ?"

ിന്നുും ക്േട്ന്ന് ശബ്േും വന്നതുും ഞാ ുും കേവൂവുും ഒരുമിച്ച് തിരിഞ്ഞു

ക ാകി. വാതിൽകൽ ഞങ്ങളടക്ട കളി കണ്ട്

ിരിച്ചടക്കാണ്ട് റിയ

ിൽകുന്നു.

എ ിക് അവക്ള കണ്ടകപ്പാൾ കേഷയും ഇരട്ിച്ചട. അവൾക് അച്ചടവിന്ക്റ കലയാണും
ടത്തണും അക്ലെ!!!
കേവു എക്ന്ന കൂട്ിേിടിച്ച കാലു വിട്ട. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു

ിന്നകപ്പാ സ്ലാബി ു

മുകളിലിരുന്ന കേവു താക്േ ഇറങ്ങി.
"റിയ

ി ക് കോകാറാകയാ "

" ആ കേവു ഞാൻ കോകക്ട് സമയും ആയി " റിയ ഇടക് എന്ക്റ ക ർക്
കക്ണ്ണറിഞ്ഞു ക്കാണ്ടു േറഞ്ഞു.
കേവു എന്ക്റ ക ർക് തിരിഞ്ഞു.
"കിച്ചൂ

ീ അവക്ള ഒന്ന് വീട്ിലാകി ക്കാടുക്,കാർ എടുകത്താ " കേവു േറഞ്ഞതുും

ഞാൻ റിയ കാണാക്ത കേവുവിക്

കണ്ണടക്കാണ്ട് കകാന്ത്കി കാട്ി. ആവൾ അകേെ

കോക്ല മുഖും കാട്ിയകപ്പാൾ ഞാൻ സമ്മതികകണ്ടി വന്നു.
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"അക്താന്നുും

കവണ്ട

കേവു

ഞാൻ

ഓകട്ാ

േിടിച്ചട

ക്ോയ്കകാളാും

"

റിയ

ികഷധിക്ച്ചങ്കിലുും കേവു തീരുമാ ും മാറ്റിയിലെ. സമയും 7 മണി കേിഞ്ഞിരുന്നു.
യാന്ത്ത േറയാ ായി റിയ അച്ചടവിന്ക്റ റൂമികലക് കോയകപ്പാ കേവു എന്ക്റ
അടുത്ത് വന്നു.
"ടാ

സൂെിച്ചട

കോണും.

ിന്ക്റ

കറസിുംഗ്

ഒന്നുും

ടത്തരുത്

എന്ക്റ

കറിക് ക്ന്തങ്കിലുും േറ്റിയാൽ ഞാ ുണ്ടകലൊ" അവൾ കാറിന്ക്റ കീ തന്നിട്് എകന്നാട്
േറഞ്ഞു.
"കോടീ അവളടക്ട ഒരു കാർ.അതി ി ി എവിക്ടയ സ്ന്ത്കാച്ച് വീോക്ത്ത " ഞാൻ
േുച്ഛകത്താക്ട േറഞ്ഞു.
കഡാർ തുറന്നു േുറകത്തകിറങ്ങിയതുും റിയ അധികാരും എടുത്തു കോക്ല എന്ക്റ
സക കൂട്ിേിടിച്ചട. എ ിക് വലിഞ്ഞു കകറിക്യങ്കിലുും. ഞാൻ സെിച്ചട
ിന്നു.കാറിൽ അവൾ മുന്നിൽ തക്ന്ന കകറി ഞാൻ േതുക്ക സന്ത്ഡവ് ക്
ിന്തകൾ കവക്റ കലാകത്തായിരുന്നു.വന്നിട്് അച്ചടവിക്

യ്തു.

ഒന്ന് ക ാകാൻ കോലുും

കേിഞ്ഞിലെ രണ്ടു േിവസമായി അവകളാട് മിണ്ടിയിട്്. ഇ ി അവൾക് ഋഷിക്യ
ഇഷ്ടമാക്ണന്ന് േറഞ്ഞാലുും എ ിക് അത് അ ുവധിച്ചട ക്കാടുകാൻ കേിയിലെ.
അവകളാട് എ ിക് എന്ത്ത ഇഷ്ടമുക്ണ്ടന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞതാണ്. അവകളാട്
തുറന്നു ഞാൻ എങ്ങക്

േറയുും.

ിന്തിച്ചിരികുകപാോണ് റിയ ഗിയറിന് മുകളിലുള്ള എന്ക്റ സകക് കകറി
േിടിച്ചത്.
"എന്തടാ

ീ. മിണ്ടാക്തയിരികുന്നത്."

അന്ത്തക രും േിടിച്ചട
"എന്ത്

ശലയമായിത്

ിന്ന ഞാൻ ക്ോത്തിക്ത്തറിച്ചട.
ിങ്ങൾക്കാന്നുും

മരയാേക്

ഇരുന്നുകൂക്ട

"

ശബ്േും

കാറി ുള്ളിൽ കുലുകും സൃഷ്ടിച്ചകപ്പാ. റിയ ക്ഞട്ി സക േിൻവലിച്ചട അവൾ
ആക്ക

വിളറി

ക്വളടത്തു.

എന്നികലക്

ക ാകാൻ

കേിയാക്ത

അവൾ

സസഡികലക് ന്ത്ശദ്ധ മാറ്റി. ഒന്നാമകത അവൾ ഇന്ന് േറഞ്ഞ കാരയങ്ങൾ എക്ന്ന
വലൊക്ത വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു. അകപ്പാോണ് അവളടക്ട ക്കാഞ്ചൽ. കേഷയും തീരാക്ത
ഞാൻ

ആസികലറ്ററിൽ

കാലമർത്തിയതുും

കാർ

കറാട്ിലൂക്ട

ീറിോഞ്ഞു.തിരകുള്ള കറാട്ികലക് കകറിയതുും
ിർത്താക്ത കൊൺ മുേകിക്കാണ്ട് മുന്നിലുള്ള വണ്ടികക്ള ഞാൻഓവർ കടക്
ക്

യ്തു കകറി. റിയക്യ ഞാ ുും ന്ത്ശദ്ധിച്ചിരുന്നിലെ വണ്ടിയുക്ട കോക് കണ്ട് റിയ

കേടിച് എന്ക്റ കതാളിൽ കൂട്ി േിടിച്ചട.
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"കിച്ചൂ േീസ് േതുക്ക കോ.... േീസ് കിച്ചൂ...." അവൾ േതുക്ക കേടിച്ചട ക്കാണ്ട്
വിതുപിക്കാണ്ടുമാണ്

േറഞ്ഞത്.

അവളടക്ട

മുഖകത്തക്

ക ാകിയകപ്പാൾ

കണ്ണട ിറക്ഞ്ഞാേുകുന്നുമുണ്ട്. അത് കണ്ടകപ്പാൾ എ ിക് വലൊതായി ഞാ ുും
കാറിന്ക്റ സ്േീ് കുറച്ചട സസഡിലായി

ിർത്തി.മ സ്സ് ഒന്ന് ശാന്തമാവ ക്മന്ന്

കതാന്നി.
കുറച്ചട ക രും ഞങ്ങൾ ഒന്നുും മിണ്ടിയിലെ. അവളടക്ട കരച്ചിൽ ഒന്ന്

ിന്നകപ്പാ.

ഞാ ുും അവളടക്ട ക ർക് തിരിഞ്ഞു.
"കസാറി റികയച്ചി ഞാൻ അക്പ്പാ അങ്ങക്

േറഞ്ഞു കോയി. ആ സമയത്ത് എന്ക്റ

ിന്ത എവിക്ടകയാ ആയിരുന്നു അതാ " ഞാൻ ഒന്ന്
" അത് സാരലെ..... ീ അക്ങ്ങക്

ിരികാൻ ന്ത്ശമിച്ചട.

ക്േട്ന്ന് ന്ത്േതികരിച്ചകപ്പാ ഞാൻ.... " അവളടും ഒന്ന്

ിരികാൻ ന്ത്ശമിച്ചട.കണ്ണടകൾ രണ്ടുും തുടച്ചടക്കാണ്ട്. എന്ക്റ കതാളിൽ ഒന്ന്

ുള്ളി.

"വണ്ടി എടുകട "
" അകപ്പാ വിഷമും മാറികയാ " ഞാൻ കളിമട്ിൽ ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ അവൾ ഒന്ന്

മൂളി.ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തു േതുക്കയാണ് കോയത്. ക രക്ത്തയുള്ള അന്തരീെും
ഒന്ന് അയഞ്ഞ കോക്ല. അക്ലെങ്കിലുും ആക്രങ്കിലുും കരയുന്ന കണ്ടാൽ എ ിക്
വലൊതാകുും.
"കിച്ചൂ ഞാൻ ഒരു കാരയും ക
ക്

ാേിച്ചാൽ

ീ കേഷയക്പ്പടുകമാ?" സീറ്റിൽ

രിഞ്ഞു എന്ക്റ ക ർക് ക ാകി അവൾ ക

ിന്ന് കുറച്ചട

ാേിച്ചട.

"എന്താ േറ "
"അത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നത്
"അക്തന്താ അങ്ങക്

ക

ി ക് ഇഷ്ടക്പ്പട്ിലെ അക്ലെ " അവൾ േതുങ്ങി ക

ാേിച്ചട.

ാേികച്ച "ഞാൻ അവളടക്ട മുഖകത്തക് ോളിക ാകി

സന്ത്ഡവിങ്ങിൽ ന്ത്ശദ്ധിച്ചട.
"

ിന്ക്റ

ക ാട്വുും

ക്േരുമാറ്റവുും

അങ്ങക്

ആയിരുന്നു.

അച്ചടവിന്ക്റ കലയാണകാരയും േറഞ്ഞകപ്പാൾ അക്ലെ
ക്ോട്ിച്ചട ഓടിയത് " അവൾ േതിക്യ

ീ തുള്ളി

േിക്ന്ന

ഞാൻ

ാടി വാതിലുും

ിരിച്ചട.

ഈശവര ഇവൾക് ഇക്താക്ക മ സ്സിലാകയാ. അക്പ്പാ മറ്റടള്ളവർകുും ഇത്
മ സ്സിലായിട്ടണ്ടാവകലൊ? ഞാൻ ഉത്തരും േറയാക്ത കുേങ്ങി.
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" അത് റികയച്ചി.... "
"േരുങ്ങണ്ട എ ികത് മ സ്സിലായി. ഇതുകോക്ല തക്ന്നയാ അച്ചടവുും
എക്ന്തങ്കിലുും േറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടകലൊ...എക്െ ക്മാക്
അതു തക്ന്ന ആവുമകലൊ

അവൾ എക്ന്ന ക്കാലൊൻ വരുും.

ി കുും ഉണ്ടാവുക...!!
എ ിക്

എപ്പേുും

സ്ക െും

കാണുകപാൾ

ഒര ിയക്

എ ിക് കിട്ിയിലെകലൊ എകന്നാർത്ത്. അതാ

അച്ചടവുും കേവുവുും ക്േരുമാറുന്നത്കോക്ല
എ ികറിയാും ഞാൻ

ിക്ന്ന േറ്റി

ിങ്ങൾ മൂന്നുകേരുകടയുും

ക്കാതിയാകുും.

ിക്ന്ന

കോക്ല

ിക്ന്ന കാണുകപാൾ ഞാൻ

ികന്നാട് സവാതന്ത്ന്തയും എടുകുന്നത്.

ിന്ക്റ അടുത്ത് വരുന്നത് അച്ചടവിന് തീക്ര ഇഷ്ടമക്ലെന്ന്... ീ

അവക്ള ഒന്നുും വിഷമിപ്പികരുത് കകകട്ാ.."

ിറഞ്ഞ കണ്ണടകൾ ഒളിപ്പികവണ്ണും

അവൾ തിരിഞ്ഞകപ്പാ എകന്താ എന്ക്റ കണ്ണടും

ിറഞ്ഞു.അവക്ള ഒരു കമാശും

രീതിയിൽ കണ്ടതി ു എ ിക് കുറ്റകബാധും കതാന്നി. കൂക്ട അവകളാട് കുറച്ചട
അടുപ്പവുും.
ഋഷിയുക്ടയുും അച്ചട വിന്ക്റയുും കാരയും ഇവകളാട് തക്ന്ന ക
കരുതി.അവർ

തമ്മിക്ലാന്നുും

ഉണ്ടാവകലെ

എന്ന്

ാേികാക്മന്ന് ഞാൻ

ഞാൻ

മ സ്സട

ക്കാണ്ടു

ന്ത്ോർത്ഥിച്ചട.
"റികയച്ചി...."
"െ ..." അവൾ കുറച്ചടകൂക്ട ന്ത്

ീ ആയി.

" അകത അച്ചടവുും ഋഷിയുും തമ്മിൽ എക്ന്തങ്കിലുമുകണ്ടാ " ഞാൻ മടിച്ചട മടിച്ചാണ്
ക

ാേിച്ചത്. കൂക്ട ആ ഉത്തരും എന്താവുും എന്നുള്ള കേടിയുും.റികയച്ചി കുറച്ചട

ക രും എക്ന്ന തുറിച്ചട ക ാകി. േിക്ന്ന ഒറ്റ

ിരിയായിരുന്നു..... ഞാൻ എകന്താ

ക്ോട്ത്തരും േറഞ്ഞകോക്ല. വണ്ടി ഞാൻ റികയച്ചിയുക്ട വീടിന്ക്റ മുന്നിൽ
ിർത്തി.
"അകത

ിരികാക്ത കാരയും േറകയാ" ഞാൻ എന്ക്റ കടാൺ മാറ്റി.

"ഓ ബലെയ കേഷയകാരൻ.. അലെ ഇങ്ങക്

കതാന്നാൻ എന്താ കാരണും " താടിക് സക

ക്കാടുത്തു ക്കാണ്ട് അവൾ എന്ക്റ കണ്ണിൽ ക ാകി.
"അലെ അവർ കക്ലാസ് ആയി സുംസാരികുകപാൾ... േിക്ന്ന അവന് തക്ന്ന അവൾക്
ക

ാരുവാരി ക്കാടുകുന്നു.. ഇക്താക്ക കണ്ടകപ്പാൾ ".. ഞാ ുും ക്വറുും ഒരു

സുംശയും

ക

ാേികുന്ന

കോക്ലയാണ്

ക

ാേിച്ചത്.

േക്െ

എന്ക്റ

ക് ഞ്ച്

കാളടകയായിരുന്നു. അവളടക്ട മറുേടിക് ഞാൻ കാകതാർത്തു.
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"എന്ക്റ കിച്ചൂ ഋഷി അവന് എലൊവകരാടുും അങ്ങക് യാ. എലൊവകരാടുും വളക്ര
കക്ലാസ് ആണ്. േിക്ന്ന അവൾക്. അവ ലെകലൊ ക

ാ് വാരി ക്കാടുത്തത്....."

"കെ േിക്ന്ന ആരാ.....ഒന്ന് കോ റികയച്ചി ഞാൻ കണ്ടതകലെ അവന് അവൾക് വാരി
ക്കാടുകുന്നത്."
" എന്ക്റ ക്ോട്ാ കേവു ഒേിക്ക അവിക്ടയുള്ള എലൊവർകുും അവന് ആേയും ഓകരാ
ഉരുള വീതും ക്കാടുത്തു

ീ ഉക്ണ്ടകിൽ

ി കുും തകന്നക് .. അവന് അങ്ങ ക്ത്ത ഒരു

സടപ്പ് ആണ് .ഞാ ാ േിക്ന്ന അച്ചടവിന് വാരി ക്കാടുകത്ത..
അച്ചടവിന്

ക്കാടുകുന്നതായിരികുും.

സുംസാരികുന്നത്

ീ എന്ത്ത തവണ കണ്ടു ആക്ക

േരാവിശയും അക്ലെ. അകപ്പാകേകുും
ഉക്ണ്ടന്ന്." ഞാ ുും ആക്ക
അടുകത്തക്

േിക്ന്ന

കോവുക

ീ വന്നകപ്പാ കണ്ടത്

അച്ചടവുും

അവ ുമായി

ീ ആ റൂമികലക് വന്നത് രണ്ടു

ീ തീരുമാ ികച്ചാ അവർ തമ്മിൽ എകന്താ

ിന്തകുേപ്പത്തിലായി. ക്ശരികുും ഞാൻ അവരുക്ട
കോലുും

ക്

യ്തിലെ.

എലൊും

എന്ക്റ

സുംശയും

ആയിരുകന്നാ.?
"ഡാ " റികയച്ചി എക്ന്ന വിളിച്ചട.
"

അക്പ്പാ

റികയച്ചി

കേവുവുക ാട് ക

എന്തി ാ

അവരുക്ട

കലയാണും

ടത്തിയാകലാ

ാേിച്ചത് "അവസാ ക്ത്ത സുംശയും കൂക്ട ഞാൻ ക രിട്് ക

" ഓഹ് അകപ്പാകേകുും

എന്ന്
ാേിച്ചട.

ീ കോയകലൊ അക്ലെ.. അത് കേിഞ്ഞു ഉണ്ടായ േുകില്

ി ക് അറികയാ.. " ഞാൻ ഇക്ലെന്ന്

ുമല് കുലുകി കാണിച്ചട

" ആ ന്ത്ശീഷമ എന്ക്റ േുറും ക്ോളിച്ചട... അവക്ള കളിയാകാൻ ഞാൻ േറഞ്ഞതാ....
ഋഷിയുും അവളടും തമ്മിൽ ക്സറ്റായിട്് കുകറ കാലമായി... അടുത്ത വർഷും
കലയാണും ആണ് " അവൾ േറഞ്ഞു
ക്വച്ച

കരിങ്കലെട

അച്ചടവിക്
സക

ീങ്ങിയ

ിർത്തിയതുും ക് ഞ്ചിന്ക്റ കമക്ല എടുത്ത്

ആശവാസും...ക്വറുക്ത

കുകറ

കരഞ്ഞു.

ക്വറുക്ത

സുംശയിച്ചട.. സകന്താഷും ക്കാണ്ട് ഞാൻ റികയച്ചിയുക്ട അടുകത്തകി

ീകി....

"എന്ക്റ റികയച്ചി..... " ഞാൻ
ക്കാടുത്തു. ക്േട്ന്നുള്ള
അവളടും

ീട്ിവിളിച്ചട ക്കാണ്ട് അവളടക്ട കവിളിൽ ഒരുമ്മ

ീകത്തിൽ ഒന്ന് ക്ഞട്ിക്യങ്കിലുും. എന്ക്റ സകന്താഷും കണ്ട്

ിരിച്ചട.

"എന്നാൽ ഞാൻ കോവക്ട്...േിക്ന്ന അടുത്ത രണ്ടു േിവസും കേിഞ്ഞ് അച്ചടവിക്
കൊസ്േിറ്റലിൽ

ക്കാണ്ടുവരണും

കാൽ

ക്

ക്

ക്

യ്യണും

അവൾക്

ലെ
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കവേ യുക്ണ്ടന്ന് ഇന്നുും േറഞ്ഞു " അവൾ

ഴസിന്ക്റ സവരും എടുത്തകപ്പാൾ ഞാൻ

തലയിട്ി കാണിച്ചട.
ഇറങ്ങാൻ ക രും അവൾ എകന്താ േറയാൻ മടിച്ചട മടിച്ചട
ഞാൻ എന്തുേറ്റിക്യന്ന് ക

ിൽകുന്നത് കണ്ടകപ്പാൾ

ാേിച്ചട.അവൾ മടിച്ചടക്കാണ്ട് എന്ക്റ കണ്ണിൽ ക ാകി.

"എ ിക് ഒരു െുംഗ് തകരാ..."
" അകയ്യ അക്ന്ത്തകയ ഉകള്ളാ" ഞാൻ സീറ്റ്്ക്ബൽറ്റ്്ഊരി അവൾക് ക ക്ര എന്ക്റ
രണ്ടു കയ്യടും
ൂടുള്ള

ീട്ി. അവൾ ക്േട്ന്ന് തക്ന്ന എന്നികലക് ക

മാപേങ്ങൾ

എന്ക്റ

ക് ഞ്ചിൽ

അമർന്നു.

ർന്നു. ആ ക്കാേുത്ത
ആ

ക്കാതിപ്പികുന്നു

അത്തറിന്ക്റ മണും വിയർപ്പിൽ കലർന്ന് എന്ക്റ മൂകികലക് അടിച്ചട കകറി.
ഞാൻ അത് വലിച്ചട ആസവേിച്ചട. അകലെലുും അച്ചടവിക്

വിട്് ഒരു കളിയുമിലെ.

ആസവാേ ും മാന്ത്തും.
"അകത അത്തറിന്ക്റ മണത്തിന് മാറ്റമുണ്ടകലൊ " ഞാൻ ക്

റു

ിരികയാക്ട

അവളടക്ട തട്ത്തിന് ഇടയിലൂക്ട മുഖകത്തക് വീണ മുടി ഒതുകി ക്കാണ്ടു
ക

ാേിച്ചട.

"അക്പ്പാ

ീ

എക്ന്ന

മണപ്പിച്ചട

ടകലാണകലെ

"

അവൾ

കഡാർ

തുറന്നു

േുറകത്തകിറങ്ങി. തല താഴത്തി എന്നിട് സബ േറഞ്ഞിട്് വീട്ികലാട്് കകറി.
എ ികാ ിമിഷും േറഞ്ഞറിയികാൻ േറ്റാത്ത അ ുഭൂതിയായിരുന്നു. എലൊും
കലങ്ങി

ക്തളിഞ്ഞ

സുഖും.

അയാളിലായിരുക്ന്നങ്കിൽ

ഋഷികയാക്ട
ഞാ ിപ്പേുും

എ ികികപ്പാ
അവക്ള

ക

കേഷയമിലൊക്തയായി.
ച്ചിയുക്ട

സ്ഥാ ത്

"എന്ക്റ കിച്ചൂ അവൾ അവിക്ട കിടന്ന് കയറുക്ോട്ികയായിരുന്നു

ിക്ന്ന ഈ

കകണ്ടക് ....ഞാൻ മൂളിപ്പാട്ടും ോടി ഫ്ലാറ്റികലക് തിരിച്ചട.

രാന്ത്തി വിക്ട്ന്നുും

ി ക് ഒരു ന്ത്ശദ്ധയിക്ലെന്നുും േറഞ്ഞു .ഓഹ്

ീ ക ക്ര ക്

ന്ന്

അവൾക് മുഖും കാട്ികയക്... ഇകലെൽ അവക്ളക്ന്ന വിേുങ്ങുും " കകറി വന്ന ോക്ട
കേവു അവളടക്ട േരാതികൾ
കോയത്

ിരത്തി. എ ിക് ന്ത്ശദ്ധയിലൊഞ്ഞിട്ലെ റിയയുക്ട കൂക്ട

ക്കാണ്ടായിരികുും

കുശുപിോറു

കയറുക്ോട്ിച്ചത്....

ഞാൻ

കേവുവിക ാട് ഇക്പ്പാ ക്ശരിയാകാക്മന്ന് േറഞ്ഞു അച്ചടവിന്ക്റ റൂമികലക്
കകറി.
ഏകതാ കലാകത്തായിരുന്നു കെി. ഞാൻ സസഡിൽ വന്നത് കണ്ടതുും മുഖും
കാ പ്പിച്ചട അവൾ തലക്വട്ിച്ചട.രണ്ടു േിവസും ആയിട്് ഞാൻ അവക്ള ക്ശരിക്
ന്ത്ശദ്ധി

തുകോലുമിലെ. അവളടക്ട കാലിന് കവേ യുണ്ടന്നകലെ റിയ േറഞ്ഞത്.

കേവുവാണ് ഇന്നക്ലയുും ഇന്നുും അവക്ള ബാത്റൂമിക്ലാക്ക ക്കാണ്ടുകോകുന്നത്.
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ഞാൻ

ക്കാണ്ടുകോകുന്നത്

കോക്ല

കേിയിലെകലൊ. അതായിരികുും കവേ

എടുത്ത്

ക്കാണ്ടുകോകാൻ

അവൾക്

കൂടാൻ കാരണും. എ ിക് കുറച്ചട വിഷമും

കതാന്നി ഒന്നുമിക്ലെങ്കിലുും ക്വറുക്ത അവകളാട് ക്തറ്റി. അവൾകുും എകന്നാട് കേഷയും
കാണുും ഇ ി എങ്ങക് യാകണാ അവൾ ന്ത്േീതികരികുന്നത്. ഇന്നകത്ത സുംഭവവുും
കൂക്ട

ആവുകപാൾ

അവളടക്ട

അടുകത്തക്

ക്

ന്നാൽ

ഉള്ള

കടിയുും,തലെടും,

ുള്ളലുും ക്മാത്തും വാങ്ങണ്ടി വരുും. ഞാൻ അവക്ള മുഖകത്തക് തക്ന്ന ക ാകി
ിന്നു. അ കക്മാന്നുും കാണാഞ്ഞിട്ാക്ണന്ന് കതാന്നുന്നുും ഇടക് അവൾ അവൾ
ോളി ക ാകുന്നുണ്ട്.
ഞാൻ

ക ക്ര

തിരിഞ്ഞു

േുറകത്തകിറങ്ങി.

എന്നിട്്

അകകത്തക്

ോളിക ാകിയകപ്പാൾ അച്ചട സുംശയകത്താക്ട ഞാൻ കോയത് ക ാകുന്നുണ്ട്.
എ ിക്

ിരി വന്നു. ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ അടുകത്തക്

ടന്നു.

"കേവു......."കിച്ച് ിൽ കാണാഞ്ഞിട്് ഞാൻ വിളിച്ചട കൂവി.
"എന്താടാ " റൂമിൽ

ിന്ന് അവൾ േുറകത്തക് വന്നു.

"അവൾ ഓകക ആകയാ " മടകി ക്വച്ച എന്ക്റ ന്ത്ഡസ്സ്്കയ്യിൽ തന്നുക്കാണ്ട് അവൾ
ക

ാേിച്ചട.

"ഞാൻ അടുത്തിലെ .അവൾ എക്ന്ന എക്ന്തങ്കിലുും ഒക്ക കാട്ടും.
അവൾ"
ക

ുഡുും ക്കാണ്ട് അവളടക്ട അടുത്ത് കോകാും എന്ന് കരുതി ഞാൻ

ാേിച്ചട...

"ഇലെ ഞാൻ എടുത്ത് തരാും
ക

ു് കേിച്ചതാകണാ

ീ ക്കാടുകകാ " അവൾ കിച്ച ികലക്

ീങ്ങി ക്കാണ്ടു

ാടിച്ചട.

"ൊ കവഗും എടുക് "
"അലെ
ക

ി ക് അവളടക്ട ന്ത്ശദ്ധക്യ ഉള്ളട അക്ലെ ഞാൻ എക്ന്തങ്കിലുും കേിക്ച്ചാന്നു

ീ

ാേികച്ചാ...."

ഉച്ചകുള്ള ബിരിയാണി

ൂടാകുന്നതി ിടയിൽ അവൾ കേവു എകന്നാട് േരിഭവും

േറഞ്ഞു.
"അകയ്യാ.... എന്ക്റ കുട്ി ഒന്നുും കേിച്ചികലെ." ഞാൻ അവക്ള ക്മകത്തക്
ക

ാേിച്ചട.

"

കോടാ

അവന്ക്റ

ഒരു

കസാപ്പിങ്.. ീ

ഒന്നുും

കേികാക്ത

ാരി

കോയാൽ

ഞങ്ങൾക്കങ്ങക് യാ ഇറങ്ങാ.. "
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"ഞങ്ങൾക്കാ.... അക്പ്പാ അച്ചടവുും കേിച്ചികലെ..."
" റിയ ക്കാടുത്തിട്ടണ്ട് േിക്ന്ന

ിന്ക്റ വാതിൽ അടച്ചടള്ള കോക് കണ്ട് കുറകച്ച

കേിച്ചടള്ളൂ.... "
എ ികാക്ക വിഷമമായി ഇന്നക്ത്ത േിവസും ക്മാത്തും കോകാ. ക്വറുക്ത എടുത്ത്
ാടി ഓകരാന്ന് ക്

യ്ത് എലൊവക്രയുും വിഷമിപ്പിച്ചട. കവണ്ടിയിലൊയിരുന്നു.

"കസാറി കേവൂകസ ഇ ി ഞാൻ വിഷമിപ്പികിലെ കോക്ര....... " അവക്ള മുഖും ഞാൻ
സകപ്പതിയിൽ കകാരി എടുത്ത് ക്കാണ്ട് ആ കണ്ണിൽ ക ാകി ക
എക്ന്ന ക്കട്ിപ്പിടിച്ചട അവളികലക് ക

ാേിച്ചകപ്പാ കേവു

ർത്തു.

"ഈ സ്ക െും എന്നുും ഉണ്ടാകവാട ക്കാരങ്ങാ " േുഞ്ചിരികയാക്ട കേവു ക
ഞാൻ ഉത്തരും

ൽകാക്ത അവളടക്ട ക് റ്റിയിൽ അമർത്തി

"അവിക്ടയലെ ഇവിക്ട " ക് റ്റിയിൽ
ുവന്ന

ിന്ന്

ാേിച്ചട.

ുുംബിച്ചട.

ുക്ണ്ടടുത്തകപ്പാ അവൾ അവളടക്ട

ുണ്ടുകൾ ക്താട്ട കാണിച്ചട. ഞാൻ ഒന്ന് േരുങ്ങിക്യങ്കിലുും സമയും

കളയാക്ത എന്ക്റ
അതിന് മുകളിൽ

ൂണ്ടു വിരൽ അവളടക്ട

ുണ്ടിന് മീക്ത കന്ത്കാസ്സ് ആയി ക്വച്ച്

ുണ്ടുകളമർത്തി.

"കോടാ േട്ി ഇക്പ്പാ മ സ്സിലായി

ി ക് സ്ക െമിക്ലെന്ന്ന് " അതിഷ്ടക്േടാക്ത

കേവു എക്ന്ന േുറകികലകി ഉന്തി. ഞാൻ അവളടക്ട വയറിന്ക്റ രണ്ടു സസഡിലുും
േിടിച്ചട

എന്ക്റ

ക ർക്

വലിച്ചടുപ്പിച്ചട.

ഉകേശമിലൊയിരുക്ന്നങ്കിലുും. അവക്ള അങ്ങക്
ഞാൻ തല കുറച്ചട ക്

രിച്ചട എന്ക്റ

ഉമ്മ

കളിപ്പികാൻ

ലെ രസും കതാന്നി.

ുണ്ടുകൾ അവളടക്ട

ക്കാണ്ടുകോയകപ്പാൾ ആ കണ്ണടകൾ അവൾ മുറുകിയടച്ചട.ആ
ക്

ക്കാടുകാൻ

ുണ്ടി ു ക ക്ര
ുവന്ന

റുതായി വിറകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു . ഉമ്മകിട്ടും എന്ന് വി

അവൾ

എന്ക്റ

ീകും

ഒന്നുും

കാണാക്ത

ുണ്ടുകൾ

ാരിച്ചട

കണ്ണടതുറന്നകപ്പാൾ

ിന്ന

ിരിച്ചട

ക്കാണ്ടിരികുന്ന എക്ന്ന കണ്ട് അവൾക് കലി കകറി. എന്ക്റ തലയുക്ട േിറകിൽ
സകക്വച്ചട എക്ന്ന അവളടക്ട

ുണ്ടികലക് ക്കാണ്ടു കോയകപ്പാൾ അവളടക്ട

ന്ത്േവർത്തിയിൽ ഞാൻ ക്ഞട്ികപ്പായി. എന്നാൽ അവക്ള ഉമ്മ ക്വച്ചിലെ. ക രക്ത്ത
ഞാൻ ക്

യ്തതി ുള്ള ന്ത്േതികാരും കോക്ല അവൾ എക്ന്ന ക ാകി ഇളിച്ചട.

"കേടിച്ചകലെ

"

അവൾ

എക്ന്ന

കളിയാകി.

വിട്ടക്കാടുകാൻ

ഒരുകമലൊയിരുന്നു. ക്േട്ന്നു തക്ന്ന ഞാൻ അവക്ള വലിച്ചട ആ
ഒരുമ്മ ക്കാടുത്തു. അവൾ അന്താളിച്ചട

ുണ്ടിൽ ക്

ഞാൻ
റിയ

ിന്നു.
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"ഇക്പ്പാകോ " ഞാൻ തിരിച്ചട ഡയകലാഗ് അടിച്ചട. അവൾ എന്ക്റ ക ർക് സക
ഓങ്ങി ക്ോട്ിച്ചിരിച്ചട.
അച്ചടവിന്ക്ററൂമികലക് കോകുകപാൾഞാൻ കേവുവിക് യുും കൂട്ി.
ഞങ്ങൾ രണ്ടുകേരുും കകറി ക്

ന്നകപ്പാൾ എക്ന്ന കണ്ടു അച്ചട മുഖും വീർപ്പിച്ചട.

അത് കണ്ട് ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ മുഖകത്തക് േയ ീയതകയാക്ട ക ാകി.കേവു ഞാൻ
ക്ശരിയാകാും എന്ന് േറഞ്ഞു അച്ചടവിന്ക്റ അടുകത്തക്
"ഡീ....അച്ചട..." കേവു അവക്ള ക്

ീങ്ങി.

ന്ന് വിളിക്ച്ചങ്കിലുും മസിലുവിടാക്ത

ിൽകുന്നത്

കണ്ട് അവളടക്ട ക്ബഡികലക് കകറി.
"മസിലു... വിടടീ......മഞ്ഞ തവക്ള.... " കേവു അച്ചടവിന്ക്റ ക്മകത്തക് കകറി
വയറിൽ

ഇകിളിയാകിയകപ്പാൾ.

മഞ്ഞത്തവക്ള

ിരിയടകാൻ കേിയാക്ത ഞാൻ അത് കണ്ടു

എന്നുള്ള

വിളികകട്്

ിന്നു.

ിന്ക്റ അമ്മൂമ്മ....." കുതറി മാറിയ അച്ചട സസഡിലിരുന്ന തലയണ

"മഞ്ഞതവള

അവളടക്ട ഇടതുസകക്കാണ്ട് എടുത്ത് കേവുവിന്ക്റ ക ർക് വീശിക്കാണ്ട്
ഒച്ചയിട്ട.

ിരികുന്ന എന്ക്റ ക ർക് ക ാകി ഉണ്ടാകണ്ണ് മിേി

ിരി ക്േട്ന്ന്

കതാക്ട. ഞാൻ

ിർത്തി.

"ഓ അക്പ്പാ തപുരാട്ി സുംസാരികുമകലെ..... എന്ക്റ അച്ചട മസിലുവിടടീ.." കേവു
അച്ചടവിക്

ുറ്റി േിടിച്ചടക്കാണ്ടു േറഞ്ഞു.

"അങ്ങട്് ക ാകികയ ഈ ക്കാരങ്ങന്ക്റ മുഖമുള്ള ഇവക്

കണ്ടിട്്

ി ക്കങ്ങക്

മിണ്ടാതിരികാൻ കതാന്നുക്ന്ന " അച്ചടവിന്ക്റ മുഖും ഉയർത്തി കേവു അങ്ങക്
േറഞ്ഞകപ്പാ. ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ മുഖകത്തക് കേഷയകത്താക്ട ക ാകി. കേവു
കണ്ണടച്ചട കാട്ിയകപ്പാൾ അച്ചടവിന്ക്റ മുഖത്തു ഒരു ക്

റിയ

ിരി മിന്നി

മാഞ്ഞു.വിഷമും മാറ്റാൻ കുരങ്ങൻ എങ്കിൽ കുരങ്ങൻ.
"കിച്ചൂ ആ കേറ്റ് അവിക്ട ക്വച്ചിട്് വാ..." കേവു എക്ന്ന അടുകത്തക് വിളിച്ചകപ്പാ
ഞാൻ അച്ചടവിക്

ക ാകിക്കാണ്ട് അകങ്ങാകട്ക്

ടന്നു കയ്യിക്ല അച്ചടവി ുള്ള

ബിരിയാണി ഞാൻ സസഡിക്ല ക്ഡസ്കിൽ ക്വച്ചട അവർക് ക ക്ര തിരിഞ്ഞു.
"ഇവിക്ട ഇരിക് " ന്ത്േശ േരിൊരും കാണുന്ന ഇട ിലകാരക്

കോക്ല കേവു

എക്ന്ന അച്ചടവിന്ക്റ അടുത്തിരുത്തി.
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"ഡീ േറഞ്ഞകോക്ല ോ
ക്വച്ചാൽ ക്

ിന്ക്റ കയ്യിൽ ക്കാണ്ടു തന്നിട്ടണ്ട് ഇ ി

യ്കതാ. " കേവു

ിസാരമായി േറഞ്ഞു

ീ എന്താണ്

ിർത്തിയതുും ഞാൻ അന്തും

വിട്ട രണ്ടു കേക്രയുും ക ാകി. കേവു എക്ന്ന കുടുകിയതാണ്. ഇതി ിടയിലുും
തികയാ.... കേവൂ..... ഞാൻ മ സ്സില് വിളിച്ചട.
കസ്ലാ

കമാഷ ിൽ

ഞാൻ

തലക്

രിച്ചട

ഉള്ളികലക് മടകി അവൾ േതിക്യ

കേവുവിക്

ക ാകിയകപ്പാൾ

ുണ്ട്

ിരിച്ചട.

"ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചട വരാും രണ്ടു അകപ്പാകേകുും രണ്ടുും േിണകും ഒക്ക മാറ്റി
ിൽകണും കകകട്ാ " കേവു എന്ക്റ മുഖകത്തകായിരുന്നു ക ാകിയിരുന്നത്. ഞാൻ
സിുംെകൂട്ിൽ ക്േട് മാൻകുട്ിക്യ കോക്ല
ഞാൻ അച്ചടവിക്

ിന്നു.കേവു േുറകത്തകിറങ്ങിയതുും.

ക ാകി. മുഖത്തു ഇപ്പേുും കേഷയമുണ്ട്

"അച്ചൂ....." ഞാൻ േതിക്യ വിളിച്ചതുും അച്ചട സക ഉയർത്തി

ിർത്താൻ േറഞ്ഞു.

കേവു അവൾക്ട റൂമിൽ കയറി വാതിൽ അടകുന്ന സൗണ്ട് കകട്തുും. അച്ചട
അവളടക്ട ഒടിഞ്ഞ സക വീശിക്കാണ്ട് എന്ക്റ മുഖത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചട. ഒരു
എന്ക്റ ക്

വിയിലൂക്ട ക്ോന്നീച്ച ോറി... കവിളിൽ മരവിപ്പടും

ിമിഷും

ൂടുും... മുഖും

തിരികുന്നതിന് മുകന്ന തക്ന്ന അച്ചട ക്ോട്ികരഞ്ഞു ക്കാണ്ട് എന്ക്റ കമകത്തക്
ാഞ്ഞു.
."

ീ എകന്നാട് ക്ത റ്റി

ടകുും അക്ലെ...

ഞാ ുും ഋഷിയുും തമ്മിൽ എകന്താ ബന്ധും ഉണ്ടകലെ......
അവന് എ ിക് ക
അവൾ

ഇടതു

ാറുവാരി തന്നാൽ ഞങ്ങൾ കന്ത്േമത്തിലാണകലെ..?."

സകക്കാണ്ട്

തലകുകയുും ഒക്ക ക്

എന്ക്റ

ക് ഞ്ചിൽ

ഇടികുകയുും

മാന്തുകയുും

യ്തകപ്പാൾ.അക്താക്ക കകട്് ഞാൻ ക്ഞട്ി. റികയച്ചി

മുേുവൻ അകപ്പാകേക് അവളടക്ട കാതിൽ എന്തികച്ചാ.... എകന്താ അവളടക്ട
കരച്ചിൽ കണ്ടു സെിക ാകാക്ത അവക്ള ക
അവളടക്ട മാന്തലുും േിച്ചലുും ഒക്ക സെിച്ചട

ർത്തുേിടിച്ചട.
ിന്നു. എന്തായാലുും ഇന്നക്ല മുതൽ

അവൾ വിഷമിച്ചട കാണുും. ഇ ി ഈ സുന്ദരിക്യ സക വിടരുത്. അവക്ള മുറുകി
ക് ഞ്ചികലക് ക

ർത്തകപ്പാ അവൾ ഒന്ന് എരിവലിച്ചട..

"അകയ്യാ എന്താ അച്ചൂകസ..."അവൾ ക്കട്ടള്ള വലതു സക ഉയർത്തി.ഇടതു സക
ക്കാണ്ട് കണ്ണടകൾ ഒപ്പി.
"എന്ക്റ സക കവേ ികുന്നു.." വിതുപൽ മാറാക്ത േറഞ്ഞകപ്പാ ഞാൻ ആ സക
കൂട്ി േിടിച്ചട േതുക്ക ഒരുമ്മ ക്കാടുത്ത് ആ സക തകലാടി.
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"അകത ഈ സകക്കാണ്ടകലെ എക്ന്ന അടികച്ച...." ഞാൻ

ുണ്ടുകൾ േിളർത്തി സങ്കടും

അഭി യിച്ചട. അവൾ അടിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ഉേിഞ്ഞകപ്പാ അവൾ വീണ്ടുും
എക്ന്ന കൂട്ിേിടിച്ചട അവളടക്ട മാറികലക് ക
" കസാറി കിച്ചൂട്
ക

ർന്നതുും കവേ

ർത്തു.

ി ക് കവേ ികച്ചാ..."രണ്ടു മപേങ്ങളടക്ട

ടുക് മുഖും വന്നു

മറന്നു എ ിക് ആകവശമായി.

"മ മ്മ്ഹ് " ഞാൻ ഒന്ന് മൂളി എന്ക്റ മൂക് അവളടക്ട അമ്മിഞ്ഞയിലൂക്ട ഓടിച്ചട.
" ഈ ക്

കൻ ഇത്... " അവൾ ഇകിളിക്യടുത്ത്

ിണുങ്ങി.

"അകത ഇത് എന്ക്റ അമ്മിഞ്ഞയാണ് " ഞാൻ തലയുയർത്തി േറഞ്ഞു.
"ഓകൊ.... ആരുേറഞ്ഞു ഇത്

ിന്ക്റ ആക്ണന്ന് "

"ആരുും േറയണ്ട ഞാൻ ഇവക്ര " അവളടക്ട അമ്മിഞ്ഞക് ക ക്ര സക

ീട്ിയകപ്പാൾ

അവൾ എന്ക്റ സക തട്ി മാറ്റി. കേഷയകത്താക്ട എന്ക്റ കണ്ണിൽ ക ാകി. ഞാ ുും
കള്ള കേഷയകത്താക്ട അവളടക്ട കണ്ണികലകു തറപ്പിച്ചട ക ാകി.
"അകത എക്ന്ന ക

ച്ചിയുക്ട സ്ഥാ ത് കാണുന്നവക്രാന്നുും എന്ക്റ അമ്മിഞ്ഞയിൽ

ക്താടണ്ട അത് എ ികിഷ്ടലെ... " അവൾ കണ്ണടരുട്ി. ഞാൻ
"അകയ്യ ആർക് കവണും

ിരി അടകി േിടിച്ചട.

ിന്ക്റ അളിഞ്ഞ അമ്മിഞ്ഞ ഇതി ുും

ലെത് കവക്റ കിട്ടും.

ആ റികയച്ചിയുക്ട ഒക്ക ഉണ്ടകലൊ " ഞാൻ സക ക്കാണ്ട് അതിന്ക്റ കഷപ്പ് വരച്ചട
കാട്ിയകപ്പാൾ അച്ചട അതിഷ്ടക്പ്പടാക്ത എക്ന്ന കൂർപ്പിച്ചട ക ാകി.
"ക ാകുക്വാന്നുും കവണ്ട ഞാൻ ഒന്ന് േറഞ്ഞാൽ അവൾ ഒക്ക ഇന്നാ േിടിക്ച്ചാന്ന്
േറഞ്ഞു ക്വച്ചട തരുും. അകപ്പാോ ഈ ഒണക കതങ്ങ കോലക്ത്ത " ഞാൻ ഒന്ന്
േുച്ഛിച്ചട.
"കേ കിച്ചൂ എ ിക് കേഷയും വരുന്നുണ്ടകട്ാ...." അവൾ എന്ക്റ ക ർക് സക ഓങ്ങി.
"ഓ സതയും േറഞ്ഞാൽ അക്പ്പാ കേഷയക്പ്പകട്ാളടും... ിക്ന്ന ക

ച്ചിയലൊക്ത കണ്ടാൽ

ീ

േിടികാൻ ക്വച്ചട തകരാ... " ഞാൻ കുറച്ചട േൗരുഷമായി േറഞ്ഞതുും അച്ചട
അന്തളിച്ചട

ിന്നു.

"എന്നാൽ കകകട്ാ

ിക്ന്ന എന്ക്റ ക

ച്ചിയുക്ട സ്ഥാ തലൊക്ത കാണാൻ എ ിക്

കേിയിലെ " അമർത്തിയ സവരത്തിൽ കലിപ്പിൽ ഞാൻ േറഞ്ഞതുും അച്ചട വീണ്ടുും
കണ്ണടകൾ

ിറച്ചട വിളറി

ിന്നു.
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കണ്ണീരു സസഡിലൂക്ട ഒലിച്ചിറങ്ങിയകപ്പാ. ഞാൻ കടാൺ മാറ്റി. അവക്ള ഇ ി
കളിപ്പികകണ്ട എന്ന് വി

ാരിച്ചട.കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ഒരു വേികായിട്ടണ്ട്. ഞാൻ

കണ്ണടകൾ തുടകാൻ മുകന്നാട്്

ിന്നകപ്പാൾ അവൾ വിതുപിക്കാണ്ട് എതിർത്തു.

"കോടാ... ക്ോയ്കകാ എ ിക് കാണണ്ട "
"ഡീ അച്ചൂകസ.... ക ാക് ഡീ..."ഞാൻ എന്ത്ത ക്ന്ത്ശമിച്ചിട്ടും അവൾ ക ക്ര ക ാകാക്ത
ിന്നകപ്പാ േിക്ന്ന ഒന്നുും ക ാകിയിലെ ഇന്നകത്താക്ട എലൊും കസാൾവ് ക്
വി

ാരകത്താക്ട . വിറകുന്ന ആ ഇളും കറാസ്

ഞാൻ

എന്ക്റ

ുണ്ട്

അടുപ്പിച്ചട.

ിറത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന

കീഴ

ുണ്ട്

യ്യാും എന്ന
ുണ്ടികലക്

വായിലാകി

ുണഞ്ഞു

തുടങ്ങിയകപ്പാൾ അച്ചട ആേയും ക്ഞട്ിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു േിക്ന്ന അവൾ
ശാന്തമായി. കമൽ

ുണ്ടുും കീഴച്ചടണ്ടുും വളക്ര ആകവശകത്താക്ട ഞാൻ

ുണ്ടുകളിൽ മധുരും ഒളിപ്പിച്ച കോക്ല രണ്ടു

ുണ്ടിതളടകളടും

അച്ചടവിൽ ഒരു ന്ത്േതികരണവുും ഇലൊക്ത വന്നകപ്പാൾ ക്തറ്റ് ക്
ക്േട്ന്നു

അകന്നു.

കണ്ണടച്ചിരികുകയായിരുന്നു

പ്പി വലിച്ചട.

യ്ത കോക്ല ഞാൻ

അവൾ.

ഞാൻ

മാറിയേകപ്പാൾ അവൾ കണ്ണടതുറന്നു സുംശയകത്താക്ട എക്ന്ന ക ാകി. ക്
കിതകുന്നുണ്ടായിരുന്നു
വി

ാരിച്ചട

എന്ക്റ

ഞങ്ങൾ

ിന്നതുും എന്നിൽ

ുണ്ട് വായിലാകി

ഞാൻ

അങ്ങക്

ക്

ീകക്മാന്നുും ഇലൊക്ത

ുണഞ്ഞു.

യ്തത്

േിൻ
റുതായി

കമാശമാക്യന്ന്

ിന്ന അച്ചട ക്േട്ന്നു തക്ന്ന

ുണഞ്ഞു. എകന്നകാൾ ആകവശുംകത്താക്ട അവൾ

രണ്ടുച്ചടണ്ടുകളടും വലിച്ചീപിയകപ്പാൾ വിട്ടക്കാടുകാക്ത ഞാ ുും ആകവശമാകി.
ാകുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ി മുട്ിയകപ്പാൾ രണ്ടു കേരിലുും ഒരു തരിപ്പ ുഭവക്പ്പട്ട. ആ
സുഖത്തിൽ രണ്ടു കേരുും ഒന്നു
കോരാട്മായിരുന്നു.

ിരിക്ച്ചങ്കിലുും

ാകുകൾ േരസ്േരും

അച്ചടവിന്ക്റ ഉമി ീക്രലൊും ഞാൻ അമൃത്
അവളടക്ട സകകൾ എന്ക്റ തലയിൽ
അടുപ്പിച്ചട. കുറച്ചട ക രക്ത്ത

ുണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ക്ോരിഞ്ഞ

ുേറ്റി അങ്ങട്ടും ഇങ്ങട്ടും ക്ോരുതി.
ുണയുന്നകോക്ല വറ്റിക്ച്ചടുത്തു.

ുറ്റി അവളടക്ട

ുണ്ടികലക് കൂടുതൽ

ുുംബ ും കേിഞ്ഞു ശവാസത്തി ു കവണ്ടി ഞങ്ങൾ

അകന്നു. വിട്ടേിരിയാൻ മ സ്സിലൊക്ത ഞങ്ങളടക്ട ഉമി ീർ രണ്ടു
ീലുകോക്ല വലിയുന്നത് കണ്ടകപ്പാൾ ഞങ്ങൾ േരസ്േരും
വലിക്ച്ചടുത്തു ഞാൻ അച്ചടവിക്

ുണ്ടിൽ

ിന്നുും

ിരിച്ചട. ശവാസും

ക ാകി അവൾ കിതച്ചടക്കാണ്ട് അവളടക്ട

ക് ഞ്ചിൽ സക ക്വച്ചട. മുലകൾ രണ്ടുും ക്ോന്തിയുയിരുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അവക്യ
ആർത്തികയാക്ട ക ാകി.
അച്ചട മുഖക്മാക്ക

ുമന്നു കണ്ണടകളിൽ േലേല വികാരങ്ങളടമായി എന്ക്റ

ക ാകി വശയമായി േുഞ്ചിരിച്ചട.
"എന്താകവശമാ ക്േക്ണ്ണ..." ഞാൻ അവളടക്ട േരന്ന മുടി ഒതുകി ക
അവൾ

ാേിച്ചകപ്പാൾ.

ാണിച്ചട തല താഴത്തി.
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ി ക്

"അകയ്യ

ാണകമാ..." ഞാൻ അവളടക്ട താടിയിൽ േിടിച്ചട ക്ോന്തിച്ചകപ്പാ.

അവൾ വീണ്ടുും എന്ക്റ

ുണ്ട് വിേുങ്ങി കീഴ

"ആഹ്ഹ്........അച്ചൂ " േലെടകൾ

ുണ്ടിൽ കടിച്ചട....

ുണ്ടിൽ ആഴന്നകപ്പാൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു.ഞാൻ

ക്േട്ന്നു അവളടക്ട അമ്മിഞ്ഞക് കകറി േിടിച്ചട ക്ഞരിച്ചകപ്പാൾ അവൾ

ുണ്ടുകൾ

എടുത്തു..
"അകയ്യാ എന്ക്റ

ുണ്ട്... എടീ യെി "

ീറ്റൽ വന്നകപ്പാ ഞാൻ
" ഇത്
" ക

ുണ്ട് വലിച്ചട ക ാകി ക

ീ എക്ന്ന വിഷമിപ്പിച്ചതിന്. ഇ ി േറ

ാര വന്നിട്ടണ്ട്.

ീ എന്ക്റ ആരാ...."

ച്ചി.... " ഞാൻ സക മലർത്തി േറഞ്ഞു. അവൾ വീണ്ടുും കടികാൻ വന്നകപ്പാ.

ഞാൻ അവക്ള കൂട്ി േിടിച്ചട
"എന്ക്റ

അച്ചൂകസ ഇന്നക്ല

അറികയാ....

ിയന്ത്ന്ദിച്ചട.
മുതൽ ഞാൻ

അ ുഭവികുന്ന കവേ

ിക്ന്ന ആ ഋഷിയുക്ട കൂക്ട കണ്ടകപ്പാേുണ്ടകലൊ. ഞാൻ അങ്ങു

ഇലൊതാകുന്ന കോക്ലയായി. ഇന്നക്ത്ത സുംഭവും കൂടി ആയകപ്പാ.
വക്ര വി

ത്താക്ലാന്ന്

ാരിച്ചതാ...." ഞാൻ അവക്ള ക് ഞ്ചികലക് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചട.

" കിച്ചൂ...ഇന്ത്തകാലും
വിഷമിച്ചിരുക്ന്നന്ന്

ീ ഓകരാ ക്േൺകുട്ികകളാട് സുംസാരികുകപാൾ ഞാൻ എന്ത്ത
ി ക്

കാണിലെകലൊ.... അന്ന് റിയ
ക്

ി ക്

അറികയാ....

അന്ത്തക്യാന്നുും

ീ

വിഷമിച്ചട

ികന്നാട് കളികുന്നത് കണ്ടകപ്പാ എ ിക് ഒന്നുും

യ്യാൻ കേിയാക്ത കിടകകണ്ടിവന്ന അവസ്ഥയിൽ. അതുക്കാണ്ടു ഞാൻ അന്ന്

േറഞ്ഞു കോയി... ഒരികലുും
ക് ഞ്ചത്ത് ഇങ്ങക്

ീ സമ്മതികിക്ലെന്ന് വി

ിന്ക്റ

കിടകുകപാേുള്ള സുഖമുണ്ടകലൊ "അവൾ വിഷങ്ങക്ളലൊും

തുറന്നു േറഞ്ഞു ഒരു ക്കാച്ചട കുഞ്ഞിക്
"അതിന് ഞാൻ

ാരിച്ചതാ ഇന്ന്

കോക്ല എന്ക്റ

ൂട് േറ്റി കിടന്നു.

ിക്ന്ന ഇഷ്ടമാക്ണന്ന് േറഞ്ഞിലെകലൊ...." ഞാൻ വീണ്ടുും േേയ

മൂഡികലക് തിരിച്ചട വന്നു...
"കേ കിച്ചൂ മതി
അവൾ

ിന്ക്റ അഭി യും. മരയാേക് എക്ന്ന ക്ന്ത്ോകപ്പാസ് ക്

യ്കതാ "

ിണുങ്ങി ക്കാണ്ടു കണ്ണടരുട്ി.
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"ഓ ക്ന്ത്ോകപ്പാസ് ക്

യ്യാൻ േറ്റിയ കകാലും " ഞാൻ അവക്ള കണ്ണടക്കാണ്ട് ഉേിഞ്ഞു

േറഞ്ഞു. സകകുും കാലി ുും ക്കട്ടും. േടർന്നു കിടകുന്ന മുടിയുും. കരഞ്ഞു തളർന്ന
മുഖവുും...എന്നാലുും സുന്ദരി തക്ന്ന.
" ക്
ക്

കാ

ീ എന്ക്റ അമ്മിഞ്ഞക് േിടിച്ചത് കേവുവിക ാട് േറകയക്ണ്ടങ്കിൽ കവഗും

യ്കതാ " അവളടക്ട ഭീഷണിക് മുന്നിൽ അലൊയിരുക്ന്നങ്കിലുും ഞാൻ അവക്ള

കട്ിലിന്ക്റ

ന്ത്കാസയിൽ

ാരി

ക ക്ര

ഇരുത്തി.

അവിക്ട

േൂകവാ

ഒന്നുും

തക്ന്നയിലൊയിരുന്നു.
േിക്ന്ന ക ാകിയകപ്പാൾ കടബിളിന്ക്റ മുകളിലുള്ള കേറ്റിക്ല ബിരിയാണിയാണ്
കണ്ടത്.

അത്

തക്ന്ന

എടുത്തു.

ഞാൻ

ക്

യ്യടന്നത്

എന്താക്ണന്ന്

ക ാകി

അവളിരികുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കേറ്റ് രണ്ടു സകക്കാണ്ടുും േിടിച്ചട ക്ബഡിൽ മുട്്
കുത്തിയിരുന്നു.
"എടീ എ ിക് ക്ന്ത്ോകപ്പാസ് ക്
ആകണൽ സതയും

യ്യാൻ ഒന്നുും അറിയിലെ.... േക്െ ഈ ബിരിയാണി

ീ എന്നുും എന്കറത് മാന്ത്തും ആയിരികുും.

ി ക് കവണ്ടി ഞാൻ

എന്ത്ത ബിരിയാണി കവകണലുും വാങ്ങി തരുും.ഈ ബിരിയാണിയിക്ല കകാേിക്യ
കോക്ല

ിക്ന്ന ഞാൻ ക്ോന്നു കോക്ല ക ാകുും ഇത് സതയും സതയും സതയും " ഞാൻ

സബബിൾ വായികുന്ന സെലിൽ സുംഗതി അങ്ങു േറഞ്ഞകപ്പാൾ അച്ചട അന്തും
വിട്ട എക്ന്ന ക ാകി. കേറ്റിക്ല ബിരിയാണിയിക്ല കകാേികാൽ എടുത്ത് ഞാൻ
അച്ചടവിന് ക ക്ര

ീട്ി.

" ഐ ലബ് യു അച്ചൂ....... " ഞാൻ

ീട്ി വിളിച്ചട േറഞ്ഞകപ്പാ അച്ചട ആർത്തു

ിരിച്ചട......
"എന്ക്റ കിച്ചൂ കലാകത്ത് ആരുും ഇങ്ങക്

ക്ന്ത്ോകപ്പാസ് ക്

യ്തു കാണിലെ... ൊ െ

െ..."
"അകത.... ഇത് വാങ്ങിയാക്ല തീരുള്ളൂ അകലെൽ
ികൻ കാൽ ഒന്നുക്ട

ീട്ിയകപ്പാൾ അവൾ സക കൂപ്പി മുകളികലാട്് ക ാകി.

"എന്ക്റ കൃഷ്ണ ഇങ്ങ ക്ത്ത മുതലിക്
കിട്ിയകലൊ "

ി ക് ഇഷ്ടും അക്ലെന്ന " ഞാൻ

തക്ന്ന അ ിയ ായുും കാമുക ായുും

ിരി ിർത്താക്ത അത് േറഞ്ഞു എന്ക്റ ക ർക് ക ാകിയകപ്പാൾ

ഞാൻ കണ്ണടരുട്ി.
" കേ ഇത് വാങ്ങിയിക്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് റിയക് ക്കാണ്ട് ക്കാടുകുും േറകഞ്ഞകാും
" കളിമട്ിൽ േറഞ്ഞതുും അച്ചട ഒറ്റ ആകത്തിന് എന്ക്റ കയ്യിലുള്ള

ികൻ
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കാലിക്ല ഇറച്ചി കടിച്ചട വലിച്ചട.ഞാൻ അതുകണ്ടു

ീണ്ട ഒരു േുഞ്ചിരി അവൾക്

ക്കാടുത്തു.
" ഐ ലവ് യു കിച്ചൂകസ "അവൾ കന്ത്േമ േൂർവ്വും േറഞ്ഞകപ്പാൾ. അവളടക്ട ആ
സകന്താഷും കണ്ടകപ്പാൾ ഞാ ുും ഒരു ന്ത്േകതയക അ ുഭൂതിയിൽ ക്േട്ട കറങ്ങി
ടന്നു...അവളടും അകത അവസ്ഥയിൽ ആക്ണന്ന് എ ിക് കതാന്നി..
"അകത രണ്ടാളടക്ടയുും േിണകും ഒക്ക തീർകന്നാ " കേവുവിന്ക്റ ശബ്ദും ഞങ്ങക്ള
തിരിച്ചട ക്കാണ്ടുവന്നു.

ിരിച്ചട സകന്താഷകത്താക്ട ഇരികുന്ന ഞങ്ങക്ള കണ്ടതുും

അവളടും ൊപ്പി ആയി.
"ഇതുവക്ര കേിച്ചട തീർന്നികലെ " ോന്ത്തത്തിക്ല ബിരിയാണി അതുകോക്ല കണ്ടു
കേവു ക

ാേിച്ചട.

"ഇവൾ കേികകണ്ട....ഒന്നുും കവക്ണ്ടന്ന് േറഞ്ഞു ഇരിക എന്ത്ത ക രായി ഞാൻ
ക ാകുന്നു. ഇ ി
കകാട്ി

എക്ന്ന

ീ േറ " ഞാൻ ക്
ക ാകി.

റു കേഷയകത്താക്ട േറഞ്ഞതുും അച്ചട മുഖും

കേവുവിക്

തിരിഞ്ഞു

ക ാകിയകപ്പാൾ

അവൾ

ഇട്ിരികുന്ന ന്ത്ഡസ്സ്്കണ്ടു ഞാൻ േലെ് കടിച്ചട. "എടീ എന്ക്റ കബാക്സറുും ടീ
ഷർട്ടും... ഇത് ക ാക് അച്ചട ക

കച്ചയ അവൾ " ഞാൻ അച്ചടവിക ാട് േരിഭവും

േറഞ്ഞു. ഒന്നാമക്ത കേുകിയിടാൻ എ ിക് മടിയ അതിന്ക്റ ഇടകാണ്
അവളടക്ട ഈ ഒപ്പികൽ.
"എന്താ കേവു
ക

ി ക്

ിന്കറത് എടുത്തിട്ാൽ കോക്ര....." അച്ചട അതിഷ്ടക്പ്പടാക്ത

ാേിച്ചകപ്പാ കേവു എന്ക്റ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു.

"അകത ഇതിട്ാൽ
േിവസമായി

ലെ സുഖമാക്ണകന്ന.... േിക്ന്ന

ഞാ ാ

കേികിയിടുന്നത്

"

ിങ്ങളടക്ട ഒക്ക രണ്ടുമൂന്നു

അവൾ

എന്ക്റ

ക്

വിേിടിച്ചട

തിരിച്ചടക്കാണ്ട് േറഞ്ഞു.
"എന്നാൽ

എന്ക്റ

ഷഡി

കൂക്ട

അവക്ട

ഉണ്ടായിരുന്നകലൊ

അതുും

ഇട്ടകൂടായിരുകന്നാ..."
" ആകണാ അത് ഞാൻ തിരഞ്ഞിട്് കണ്ടിട്ിലെ " കേവു
"കെ വൃത്തികകട്..." അച്ചട മുഖും

ിസാരമട്ിൽ േറഞ്ഞു.

ുളിച്ചട.
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"കേ ക്േക്ണ്ണ

ീ വലെയ വൃത്തികാരി അവകലെ..േണ്ട് സ്കൂളിൽ കോകുകപാൾ. ഷണ്ടി

ഉണങ്ങാഞ്ഞിട്്

ീ

എന്ക്റ

ഇട്കലെ

കോയത്..

എവിക്ടയായിരുന്നു.." കേവു അച്ചടവിക്
" ീ വലെയ

ിരിക്യാന്നുും കവണ്ട..

അക്പ്പാ

ഈ

വൃത്തി

കളിയാകിയകപ്പാൾ ഞാൻ

ഒക്ക

ിരിച്ചട.

ീ ഉടുകാക്ത അലെടാ സ്കൂളിൽ കോയിരുന്നത് "

അച്ചട എന്ക്റ ക ർക് ആയുധും എറിഞ്ഞകപ്പാൾ. കണ്ണട

ിമ്മി ഞാൻ സമ്മതിച്ചട.

ഇ ി എക്ന്തകിലുും എതിർത്തു േറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ക്േണ്ണടങ്ങളടും കൂക്ട എക്ന്ന
കളിയാകി ക്കാലെടും.
" ീ അവൾക് വാരിക്കാടുക് ഉച്ചക് മരയാേക് കേിച്ചിട്ിലെ... േിണങ്ങി കോവാൻ
ഒരുത്ത ുും ക്തറ്റാൻ ഒരുത്തിയുും... േട്ിണി കിടകാൻ ഞാ ുും..." കേവു കള്ള
വിഷമും കാണിച്ചട േറഞ്ഞു.
"എന്ക്റ കേവു
അച്ചടവിക്

മുക് ഉച്ചക് ഉള്ളത് കൂക്ട ഇക്പ്പാ കേികാും എന്താ " ഞാൻ

വാരിക്കാടുത്ത് ക്കാണ്ടു കേവുവിക ാട് േറഞ്ഞകപ്പാ അവൾ എന്ക്റ

മുഖകത്തക് ക ാകി.
" ിന്ക്റ

ുക്ണ്ടങ്ങക് യാ

മുറികഞ്ഞ..."

ക്േട്ന്ന്

കേവു

ക

ാേിച്ചതുും

അച്ചട

ക്ഞട്ടന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.
" ിക്ന്ന അവൾ തലെികയാ..." മുറിവിലൂക്ട കേവു വിരലുകൾ ഓടിച്ചട.
"ഒന്നുമിലെ കേവൂട്ീ അവൾക് ഒരുമ്മ ക്കാടുത്തതാ അക്പ്പാ അറിയാക്ത അവളടക്ട
മുട്് തട്ി "
"അതിന്

ീ എവിക്ടയാ തുടക് ആകണാ ഉമ്മ ക്കാടുകത്ത " അവൾ

ിരികയാക്ട

േറഞ്ഞകപ്പാൾ ഞാ ുും അച്ചടവുും ഒരുമിച്ചട അക്യ്യന്ന് േറഞ്ഞു.
" ാകി ു സലക്സൻസ് ഇലൊത്ത ജന്തു " അച്ചട േലെ് കടിച്ചട.
"േിക്ന്ന എവിക്ടയാട " അവൾ എക്ന്ന കളിയാകി ക്കാണ്ടു ക
അവളടക്ട

ന്തിക് ഞാൻ

ാേിച്ചകപ്പാൾ

ുള്ളി.

"അവളടക്ട മുട്്സക കുത്തി എന്ന േറക്ഞ്ഞ. കകാരകങ്ങ "
"ആ വിടാടാ..." കേവു കരഞ്ഞകപ്പാൾ ഞാൻ
അച്ചട അത് കണ്ടു

ുള്ളിയ സ്ഥലത്ത് തടവി ക്കാടുത്തു..

ിരിച്ചട.
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അച്ചടവിന് വാരി ക്കാടുത്തുക്കാണ്ടിരുന്നകപ്പാൾ ഇടക് അച്ചട കണ്ണടക്കാണ്ട്
അങ്ങട്് ക ാക് എന്ന് ആുംഗയും കാട്ിയകപ്പാൾ ഞാൻ തല തിരിച്ചട ക ാകി. ഞാൻ
വാരി

ക്കാടുകുന്നത്

സാകൂതും

വീെികുകയായിരുന്നു

കേവു.

ആ

ക ാട്ും

കണ്ടകപ്പാ അവളടും അതുകോക്ല ആന്ത്ഗെികുന്നുക്ണ്ടന്നു എ ികു കതാന്നി... ഞാൻ
അവൾകു ക ക്ര ഒരു ഉരുള

ീകിയകപ്പാൾ അവൾ സകന്താഷകത്താക്ട ഏറ്റടവാങ്ങി

ഞങ്ങക്ള രണ്ടുകേക്രയുും ക ാകി. ഉടക്
എന്ക്റ

കതാളികലക്

ക്ഞട്ി.അങ്ങക്

തലക്വച്ചട

അച്ചടവിക്

തക്ന്ന അവളടക്ട കണ്ണട

കിടന്നു

കോക്ല

ഞാ ുും

ിറഞ്ഞു ഒേുകി

അച്ചടവുും

ക്േട്ക്ന്നാന്നുും

ഒരുകോക്ല

കരയാത്ത

ക്േണ്ണിക്

കണ്ടകപ്പാൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുകേരുും വലൊതായി
"കേവൂട്ി എന്തുേറ്റി " ഞങ്ങൾ ഇരുവരുും അവക്ള വിളിച്ചട. അച്ചടവിന്ക്റ
മടിയികലക് തലക്വച്ചട കിടന്നു അവൾ കരഞ്ഞകപ്പാൾ അച്ചടവിന്ക്റ കണ്ണടും
ിറഞ്ഞു. അവൾ കരകഞ്ഞാക്ട് എന്ന് അച്ചട എകന്നാട് േറഞ്ഞു. കുറച്ചട കേിഞ്ഞു
അവൾ

ിരിച്ചട തലക്ോകിയകപ്പാൾ ഞങ്ങൾക് ആശവാസമായി.

"എന്ത് േറ്റി ക്േക്ണ്ണ " അച്ചട അവക്ള കൂട്ി േിടിച്ചട ക
മുഖത്ത് ക ാകി

ാേിച്ചട.കേവു എന്ക്റ

ിരിച്ചടക്കാണ്ട് അവളടക്ട എടുകത്തക് ക്

ലൊൻ കാണിച്ചട.

കയ്യിക്ല കേറ്റ് സസഡിൽ ക്വച്ചിട്് ഞാൻ കേവുവിക് യുും അച്ചടവിക് യുും കൂട്ി
ക്കട്ിേിടിച്ചട.
"ക്േട്ന്ന് അവന് എ ിക് വാരി തന്നകപ്പാ ഞാൻ അമ്മക്യ ഓർത്തു കോയി അതാ "
കേവു വികി വികി ക്കാണ്ടു േറഞ്ഞു. അമ്മ അങ്ങക്

ആയിരുന്നു എലൊവർകുും

എകപ്പാ കവണക്മകിലുും വാരി ക്കാടുകുും. ഞാ ുും, അച്ചടവുും, കേവുക്മലൊും അത്
കിട്ാൻ കവണ്ടി അമ്മക്യ ക്ോതിയുമായിരുന്നു. ആ സകക്കാണ്ടു വാരി തരുന്നതിന്
േറയാൻ േറ്റാത്ത സവാതുും അതിപ്പേുും

ാവിൽ വന്നു

ിൽകുന്നതുകോക്ല. ഞാൻ

ിറഞ്ഞ കണ്ണടകൾ തുടച്ചട. കിച്ച് ിൽ കോയി കുറച്ചടകൂക്ട ബിരിയാണി എടുത്ത്
വന്നു

രണ്ടുകേർകുും

ഞാൻ

ഒരുകോക്ല

വാരി

സകന്താഷകത്താക്ട കേികുന്നത് കണ്ടു എന്ക്റ മ സ്സടും

ക്കാടുത്തു.

അവർ

അത്

ിറഞ്ഞു.

ഇടക് കേവു എ ികുും വാരി തന്നു.
കേിച്ചട

കേിഞ്ഞു

ബാത്റൂമികലക്

കേവു

കിച്ച് ികലക്

ക്കാണ്ടുകോയി.

കോയകപ്പാൾ.

കേവുവിന്ക്റ

അച്ചടവിക്

കരച്ചിൽ

ഞാൻ

ഒന്ന്

ഞങ്ങക്ള

ികുകപാൾ

എ ിക്

ഉലച്ചിരുന്നു.
"കിച്ചൂ....

ോവും

കേവു.

അവക്ള

കാരയും

ആകലാ

എകന്താകോക്ല " അസവസ്ഥത കോക്ല അച്ചട േറഞ്ഞകപ്പാ. ഞാ ുും അത് ക്ശരി
വച്ചട.ഇന്ത്ത ഒക്ക സ്ക െികുന്ന അവക്ള ഞങ്ങളടക്ട ബന്ധും അത്
അക്ലെ ക്

തികുക

യ്യാ...
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"അച്ചൂ കേവു എലൊും അറിഞ്ഞിട്് മതി

മ്മൾ ഒന്നാവുന്നത് അത് വക്ര

മുക്

കാകാും അക്ലെ "
ഞാൻ അവക്ള കൂട്ി േിടിച്ചടക്കാണ്ടു ക

ാേിച്ചട. അവൾ അകത എന്ന് തലകുലുകി

േറഞ്ഞു.
അന്ന് കേവൂവുും ഞാ ുും അച്ചടവുും ഒരുമിച്ചട കിടന്നു. അച്ചടവിന്ക്റ കാൽ
തട്ടക്മന്ന് േറക്ഞ്ഞങ്കിലുും അച്ചടവിക്

അക്താരു ന്ത്േശ് കമ അലൊയിരുന്നു.... രണ്ടു

കേരുക്ട

ടുക് ആ

ൂട് ക്കാണ്ടുഞാൻ േതിക്യ ഉറങ്ങി..........

"അങ്ങക്

ആണ് മാമി ഞങ്ങൾ ക്സറ്റായത്"

േറഞ്ഞുക്കാണ്ട് ഞാൻ ശവാസും േീർ

മായി വലിച്ചടവിട്ട. മാമിയുക്ട മടിയിൽ

കഥകിടക് എകപ്പാകോ ആണ് ഞാൻ കമിഴന്നു കിടന്നത്.
േിണച്ചടക്കാണ്ട് ക്

റിയ

ുത്ത സാരിയിൽ വിരൽ

ാണകത്താക്ട തിരിഞ്ഞു മാമിക്യ ക ാകിയകപ്പാൾ മാമി

ലെ ഉറകും.

ഇതിക ാടാണകലൊ

ഈശവര

ഞാൻ

ഇന്ത്തക രും

കഥ

േറഞ്ഞത്.

തല

മുകളികലകുയർത്തി ശാന്തമായി ഉറങ്ങുകയാണ്.

"മാമി...." ഞാൻ സങ്കടത്തിൽ വിളിച്ചട. മാമി ക്ഞട്ി. കണ്ണടതിരുമ്മിക്കാണ്ട് തിരിച്ചട
കബാധത്തികലക് വന്നു എക്ന്ന തുറിച്ചട ക ാകി.

"എന്നാടാ കിച്ചട "

" എന്താ മാമി ഇത്. ഞാൻ ഇന്ത്ത ക്താണ്ട ക്ോട്ി േറഞ്ഞത് ക്വറുക്ത ആയികലെ.... "
ഞാൻ േരിന്ത്ഭമും േുറക്ത്തടുത്തു.മാമി

ിരിച്ചട.
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"ഞാൻ എലെകമ ക്കട്ിരുക് "

" മാമി ക്വറുക്ത േറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടകലൊ..അക്പ്പാ എപ്പോ ഉറങ്ങികയ... "

"എടാ കിച്ചൂ

ീ കഥ ക്സാള്ളി കേിഞ്ഞതുും ഞാൻ ഉറങ്ങികപ്പായി. ീ അവസാ ും

േറഞ്ഞത് ഋഷി കോയതകലെ..." മാമി േിരികും ഉയർത്തി ക
ശങ്കിച്ചട. ഋഷി കോയതിക്

ാേിച്ചതുും ഞാൻ

േറ്റി ഞാൻ േറഞ്ഞിലെകലൊ.

"അതിന് ഞാൻ ഋഷി കോയത് േറഞ്ഞിലെകലൊ." േറഞ്ഞകപ്പാ മാമിയുും ഒന്ന് ശങ്കിച്ചട.

" കൊ ഞാൻ എകന്താ ആകലാ

ിച്ച് േറഞ്ഞതാ. എന്തായിരുന്നു... ൊ

ഒരുമിച്ചടകിടന്നുറങ്ങിയത് വക്രയകലെ

ീ േറഞ്ഞത് " മാമി തലയിൽ സകക്വച്ചട

േറഞ്ഞു.ഞാൻ ആ മുഖകത്തക് സുംശയകത്താക്ട ക ാകി അച്ചടവിക്
ക ാകുകപാൾ അവൾ

ിങ്ങൾ

ിരികുന്നകോക്ല മാമിയുും ഒന്ന്

സൂെിച്ചട

ിരിച്ചട.. കൂക്ട ഞാ ുും..

"അകത ആ കഡാക്ടർക് എന്ത് േറ്റി" മാമി ഉയർന്നു ക്കാണ്ട് എന്ക്റ തല ഒന്നുകൂക്ട
കയറ്റിക്വച്ചട ഒന്ന് ക ക്ര ഇരിന്നു " കറാഷന് അവക്

തലെികയാ "

"എവിടുന്ന് മാമി അവന് വീട്ികലക് വന്നത് അച്ചടവിക്

കാണാൻ മാന്ത്തമലെ. അന്ന്

അവരുക്ട ലാെ് മീറ്റ് ആയിരുന്നു. അവന് ഇവിടുക്ത്ത േണി മതിയാകി അന്ന്
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രാന്ത്തിയിക്ല

സഫ്ലറ്റിന്

ഡൽെിക്

കോയി.

ന്ത്ോകി..."ഞാൻ അന്നക്ത്ത കാരയും ആകലാ

"അക്പ്പാ കറാഷക ാ അവക് ന്തു ക്

"െിെി" ഞാൻ ഒന്ന്

ോവും

ഞാൻ

കുകറ

അവക്

ിച്ചട േതിക്യ േറഞ്ഞു.

യ്തു.. ഋഷിക്യ കതടി കോയതകലെ "

ിരിച്ചട "

"അവന് രണ്ടുേിവസും ലീവ് ആയിരുന്ന ക്സകയൂരിറ്റി ക
അയാൾ േറഞ്ഞു ഋഷി േത്തുമണിക് കൊസ്േിറ്റലിൽ

ട്ക ാട് ക

ാേിച്ചകപ്പാ

ിന്നിറങ്ങുക്മന്ന് അവന്

കാത്തിരുന്നു ക്കാതുക് കടിയുും ക്കാണ്ട് രണ്ടര വക്ര ഇരുന്നു അവസാ ും
സെിക്കട്ട എക്ന്ന വിളിച്ചകപ്പാൾ ഉറകേിച്ചിൽ ഞാൻ അറിയാക്ത അവക്

ലെ

ക്തറി വിളിച്ചട. ലെ സുഗമായിട്് കുകറ േിവസങ്ങൾകു കശഷും ഉറങ്ങാ അപ്പോ
അവന്ക്റ വിളി വിളിച്ചട കോവികലെ? " ഞാൻ മാമിയുക്ട മുഖകത്തക് ക ാകി.
മാമി വികാരമഭി യിച്ചട തലയാട്ി
."ഒരു

ാലു േിവസും അവക് കന്നാട് മിണ്ടിയിലെ.േിക്ന്ന ഒരു മന്തിയിൽ ഞാൻ

അകതാതുകി "

"അക്താക്ക
േിടിക്ച്ച"കള്ള

കോക്ട്
ിരികയാക്ട

ീക്യന്തി ാ
മാമി

അച്ചടവിന്ക്റ

കുണുങ്ങിയകപ്പാൾ

ഞാൻ

അമ്മിഞ്ഞക്
ാണും

വന്നു

തലതാഴത്തി.
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"എന്താ മാമി ഒരു ക്

" അകയ്യാ ഒരു ക്

റുപ്പകാരക ാട് ക

ാേികാൻ േറ്റിയ ക

റുപ്പകാരൻ. മുകട്ന്നു വിരിഞ്ഞിലെ... ഞാൻ ക

ാേയമാകണാ ഇത് "

ാേിക്ച്ചന്നു മറുേടി

താടാ.. " മാമി കണ്ണടരുട്ി.

"അത് മാമി അങ്ങക്

കണ്ടകപ്പാൾ ക്േട്ന്ന്.. അറിയാക്ത... അങ്ങക് .." വാകുകൾ

ാണത്തിൽ കുടുങ്ങിയകപ്പാൾ ഞാൻ മുഖും മാമിയുക്ട തുടയിലാഴത്തി കിടന്നു.

" ലെ അടികിട്ാഞ്ഞിട് " മാമി ക്

ാടിച്ചട എന്ക്റ

ന്തിക് ക്മക്ലെ അടിച്ചട. ക്േട്ന്ന്

കകാണിങ്ക്ബൽ മുേങ്ങി.

"ഞാൻ ക ാകി വരാും " മാമി എേുകന്നറ്റ് കഡാറികലക്
ഒന്നുകൂക്ട

ുരുണ്ടു കിടന്നകപ്പാൾ

ടന്നു. ഞാൻ കസാ

യിൽ

ന്തിക് ശക്തിയിൽ ഒരടി വീണു.

"ൊ....." ഞാൻ തുള്ളി കോയി.

"മാമി.." മാമിയാക്ണന്ന് കരുതി കവേ യിൽ ഞാൻ വിളിച്ചട. തിരിഞ്ഞകപ്പാൾ കേവു
ിരിച്ചട ിൽകുന്നു. എ ിക് കലി കകറി

ന്തിയുക്ട ക്താലി ക്ോളിഞ്ഞ കോക്ല

ലെ കവേ .അന്ത്േതീെിതമായതുക്കാണ്ട് അതി ുും വലിയ കവേ .
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"ഡീ....." ക ാകി ിന്നിളിച്ച കേവുവിന്ക്റ ക ർക് ഞാൻ
േിടിച്ചട വലിച്ചട ആ കസാ

ാടി. അവളടക്ട സക

യികലക് തള്ളിയിട്ട ഞാൻ അവളടക്ട മുകളിൽ

കയറിയിരുന്നു.
അവൾ കിടന്നു കാറി..

"കിച്ചൂ... വിടാടാ......മാമി ഇതുക ാക് ഇവൻ "അവൾ മാമിക്യ വിളിച്ചട
ിണുങ്ങിക്യങ്കിലുും വിട്ിലെ..

" ീ എന്ക്റ

ന്തിക് അടികുമകലെ?..." കണ്ണടരുട്ി ഞാൻ കേടിപ്പിച്ചകപ്പാ അവൾ

ുണ്ട് േിളർത്തി സങ്കടും അഭി യിച്ചട..

" ീ എന്ക്റ...

ന്തിക്

വക്ന്നങ്കിലുും അങ്ങക്
ക്

ുള്ളടന്നകതാ? "അവളടക്ട മുഖും കണ്ടു എ ിക്

ിരി

വിടാൻ മ സ്സടവന്നിലെ.ഇടകിടക് ക്കാട്ാൻ ഞാൻ എന്താ

ണ്ടകയാ .

"ഓകൊ അത് ഒരുപു കടികുന്ന കോക്ല അക്ലെ. ഇകതാ......എകന്ന ഇതുകോക്ല
ടീച്ചർ കോലുും തലെിയിലെ.ഇ ി..... ീ ഇങ്ങക്

കാട്ടകവാ "രണ്ടു ഇടുപ്പിലുും കയ്യിട്്

അവക്ള ഇകിളിയാകിയകപ്പാൾ അവൾ സങ്കടും മാറ്റി ആർത്തു

ിരിച്ചട..കിടന്നു

േുളഞ്ഞു. എന്ക്റ സക േിടിച്ചട മാറ്റാൻ ോടുക്േട്ട.

"െ െ െ
......കിച്ചൂട്ാ...... വിടാടാ.. കിച്ചൂ
..കിച്ചൂ..േീസ്.......മാമി..."
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"ഇ ി
ക

ീ ഇങ്ങക്

ക്

കയ്യാ" ഭീഷണികയാക്ട ഞാൻ ഇകിളിയാകൽ

ിർത്തി

ാേിച്ചകപ്പാൾ അവൾ കുറുപുള്ള മുഖവുമായി എന്ക്റ സകക് േിടിച്ചട

േറഞ്ഞു

"ക്

യ്യടും "

"ആഹ്െ "

ഞാൻ സകകൾ വീണ്ടുും അവക്ള ഇരു വശക്ത്തകുും ക്കാണ്ടുകോയകപ്പാൾ അവൾ
വീണ്ടുും കുതറി

"മാ....മി..."

വാതിലടച്ചട

മാമി

വന്നു

കാണുന്നത്

കേവുവിന്ക്റ വിളികകട്് മാമി എന്ക്റ ക്

ഞങ്ങളടക്ട

കകാന്ത്ോയങ്ങൾ

ആണ്..

വികു േിടിച്ചട

"വിടാടാ എന്ക്റ ക്കാച്ചിക് .. " മാമി േറഞ്ഞത് ക്കാണ്ട് ഞാൻ േിൻവാങ്ങി. കേവു
കവഗും എേുകന്നറ്റട മാമികയാട് ക

ർന്നു

ിന്നു.
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"മാമി ഇവക്ളന്ക്റ

ന്തിയടിച്ചട ക്ോളിച്ചട". ഞാൻ

കേവു മാമിയുക്ട കതാളിൽ താടികുത്തി
ക്കാഞ്ഞ ും കുത്തി.ഞാൻ കേഷയകത്താക്ട

തിയുേിഞ്ഞു േറഞ്ഞകപ്പാൾ

ുറ്റിേിടിച്ചടക്കാണ്ട് എക്ന്ന ക ാകി
ുണ്ടുകള കി കോടീക്യന്നു വിളിച്ചട.

"കകകട്ാ മാമി ഇവന് ഒരു ബെുമാ വുമിലെ എക്ന്താക്കയാ ക്ന്ന വിളികക്ലന്ന്
അറികയാ "എന്ക്റ വിളികകട്് കേവു േറഞ്ഞകപ്പാ ഞാൻ മിേിച്ചട അവക്ള ക ാകി.
അവൾ കുസൃതികയാക്ട മാമി കാണാക്ത

ുണ്ടുകൾ കൂർപ്പിച്ചട എ ിക് ഒരുമ്മ

തന്നു.ഞാൻ അത് ഇഷ്ടക്പ്പടാക്ത വീണ്ടുും വിളിച്ചട "കോടീ..." ക രക്ത്ത കോക്ല
ുണ്ട കി ആയിരുന്നിലെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചട. അത് കകട്ട മാമി എന്ക്റ സകക്
ശാസ യുക്ട ഒരടി തന്നു.

"ഇങ്ങക്

ആകണാടാ

ക

ച്ചിക്യ

വിളികുക്ന്ന.

ഒന്നുവികലെലുും

മൂത്തതകലെ?" ക്േട്ന്നു ഞാൻ മുഖും വീർപ്പിച്ചട കസാ
അതി ിടക് ക്ലങ്കിൻസിൽ തള്ളി
ുള്ളട വച്ചട ക്കാടുത്തു.
എക്ന്ന

യികലക് ഇരികാൻ

ിൽകുന്ന കേവുവിന്ക്റ

ീങ്ങി.

ന്തിക് ഞാൻ ഒരു

ലെ

ഖും ഇലൊത്തതുക്കാണ്ട് രണ്ടു വിരലുകൾകിടയിൽ

ക്വച്ചട ക്ഞരണ്ടി വിട്ട . അവൾ എരു വലിച്ചട
തടവിക്കാണ്ട്

ിക്ന്നകാൾ

കേഷയത്തിൽ

ാടി

ക ാകി

ഒന്നുമറിയാത്തകോക്ല ഇരുന്നു. മാമി അതുകണ്ടു

ുള്ളിയ ഭാഗത്ത്്അമർത്തി
.

ഞാൻ

കസാ

യിൽ

ിരിച്ചട.

ഞാൻ വാട്സ്ആപ്പ് തുറന്നകപ്പാൾ അച്ചടവിന്ക്റ ക്മകസ്സജ് ഉണ്ട് ' ീ

ായ കുടികച്ചാ

ന്ന്'. ഞാൻ ഒരു സ്സമലി അയച്ചട കേിച്ചിലൊന്ന് േറഞ്ഞാൽ െകയ്യാ.ഭൂകപും
ടകുും.

അവക്ള ഓൺസല ിൽ കാണുന്നിലെ ഞാൻ അവളടക്ട ഡിേി എടുത്ത് ക ാകി
ഞാ ുും കേവുവുും അച്ചടവുും കൂടി ഉള്ളതാണ്. സുന്ദരമായി

ിരിച്ചട ക്കാണ്ട് രണ്ടു
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കേരുും എക്ന്ന

ുറ്റി േിടിച്ചിരികുന്നതാണ്.എന്ക്റ രണ്ടു കവിളിലുും അവരുക്ട

രണ്ടു കവിളടും ക
ക്

ർത്തുക്വച്ചട

ിൽകുന്നത് കണ്ടകപ്പാൾ ഞാൻ അക്താന്ന് സൂും

യ്ത് ക ാകി. അകപ്പാോണ് അത് ഞാൻ ന്ത്ശദ്ധിച്ചത് രണ്ടു കേരുും എക്ന്ന

േിടിച്ചിട്ടക്ട്ങ്കിലുും ഞാൻ കൂട്ി േിടിച്ചത് അച്ചടവിക്
വലക്ത്ത സക അച്ചടവിക്

ഇടുപ്പിൽ

എന്തുകകാണ്ട് ഞാൻ കേവുവിക്

ക

ുറ്റി

മാന്ത്തും ആണ് എന്ക്റ

ുറ്റി എകന്നാട് ക

ർത്തു േിടിച്ചിട്ടണ്ട്.

ർത്തു േിടിച്ചിലെ?. എന്ക്റ മ സ്സില് എകന്താ

ഒരു വിങ്ങൽ കോക്ല ഞാൻ അവക്ള അകവായ്് ക്

യ്യടന്നുകണ്ടാ എക്ന്നാരു

കതാന്നൽ. എകപ്പാേുും കേവു എന്ക്റ കാരയങ്ങക്ള കുറിച്ച് ക

ാേികലുക്ണ്ടങ്കിലുും

ഞാൻ

ക

തിരിച്ചട

അവളടക്ട

കാരയങ്ങക്ളാന്നുും

എ ിക്കക്ന്തങ്കിലുും വിഷമും ഉകണ്ടാന്ന് ഇടക് ക
ഒരികൽ കോലുും അത് തിരിച്ചട ക
ക

ാേികലിലെകലൊ?.

ാേികുന്ന അവകളാട് ഞാൻ

ാേിച്ചിട്ിലെ. അച്ചട ഇവകളാട്

ാേികലുണ്ടാവുകമാ?.

ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ ഡിേി എടുത്ത് ക ാകി അതിൽ ഞാ ുും അച്ചടവുും ഇരികുന്ന
ക

ാകട്ാ ആണ് അതിൽ അവളിലെ. ഞാൻ എന്ക്റ ഡിേി ഒന്ന് ക ാകി അതിൽ

ആരുക്ടയുും ക

ാകട്ാ ഇലെ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങക്

എ ിക് ക

ാകട്ാ എടുകുന്നതുും

ഇഷ്ടലെ ഡിേി ക്വകുന്നതുും ഇഷ്ടലെ. എന്തായാലുും കേവുവിന്ക്റ ഒരു ക
ക്വകാും. ഞാൻ ക
എന്ക്റ ക

ാകട്ാ ക്തക്രക്ഞ്ഞങ്കിലുും കേവുവിന്ക്റ കുറച്ചട ക

ാകട്ാ

ാകട്ാ മാന്ത്തകമ

ാണിൽ ഉള്ളട. കൂടുതലുും അച്ചടവിന്ക്റ മാന്ത്തും എന്ക്റ ആക്ണങ്കിൽ

തീക്രയിലെ. അതുകൂക്ട ആയകപ്പാൾ എ ിക് സങ്കടും വന്നു.ഞാൻ കേവുവിക്
വലെക്ത അകവായ്് ക്
അത് ഇ ി

ീൽ ക്

യ്യടന്നുണ്ട്. ഞാൻ അറിയാക്ത ആക്ണങ്കിലുും അവൾക്

യ്തു കാണുകമാ.

മാമിയുക്ട കൂക്ട കിച്ച് ികലക് കോയ കേവു തിരിച്ചട വന്നത് കയ്യിൽ കേറ്റിൽ
രണ്ടിടലിയുും ക്കാണ്ടാണ്. അവൾ എന്ക്റ ക്താട്ടുത്തിരുന്നു സാപാറിൽ മുകിയ
ഒരിടലി എന്ക്റ ക ർക് അവൾ

ീട്ിയകപ്പാൾ ക് രക്ത്ത കാരയും ഓർത്തു ഞാൻ

അവക്ള വിഷകതാക്ട ക ാകി.
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"ഓ

േിണകമാണകലെ..."

അവൾ

മുഖും

കുറുവിച്ചട.

ഞാൻ

ഇടതുവശത്തിരുന്ന അവക്ള രണ്ടു സകക്കാണ്ടുും ഇടുപ്പിൽ
കേുത്തികലക് മുഖും ക

കവഗും

എന്ക്റ

ുറ്റിേിടിച്ചട ആ

ർത്തു.

"കേവു....." ഞാൻ ക്കാഞ്ചി.

"എടാ ക്

കാ ഇത്

ഒന്നൂക്ട അവക്ള ക

ിലത്തുകോകുും " അവക്ളാന്നുും ഇളകിക്കാണ്ട് േറഞ്ഞു.ഞാൻ
ർത്തുക്കാണ്ട് അവളടക്ട കേുത്തിലൂക്ട മൂകിട്ടരച്ചട.

"കിച്ചൂട്ാ കളികകലെ കട്ാ ഞാൻ ഇക്താന്നു കേികക്ട്.

ലെ വിശപ്പ് രാവിക്ല ഒന്നുും

കേിച്ചിലെ "

"അക്പ്പാ അച്ചടവുണ്ടാകിയ ഉപ്പടമാകവാ "

" അക്താന്നുും കേിച്ചിലെ. അവക്ള കാണികാൻ കുറക്ച്ചടുത്തു േക്െ തിന്നിലെ
അവിക്ട മൂടിക്വച്ചട" അവൾ ഒരു കഷ്ണും ഇഡലി എന്ക്റ ക ർക്
ഞാൻ അത് വായിലാകി അവളടക്ട വിരലി ു ഒരു ക്

ീട്ിയകപ്പാൾ

റിയ കടി ക്കാടുത്തു.

"ൊ.." ക്േട്ന്നു സക വലിച്ചട കേവു എന്ക്റ ക ർക് സക ഓങ്ങി
" ക്വറുക്ത അലെ ക്

കാ

ി ക് അച്ചടവിന്ക്റ കയ്യിൽ

ിന്ന്

ലെകോക്ല കിട്ടന്നത്.

കാണികുന്നത് മുേുവൻ കുരുത്തകകടകലെ " ഞാൻ ഇളിച്ചട.മാമി അവൾകുള്ള
കാപ്പിയുമായി വന്നു.
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"കേവു മാമി

ാക്ള കോവാക്ണന്നു..ഇ ി ഇങ്ങട്് ഇലൊന്നു "ഞാൻ മാമിക്യ ക ാകി

േറഞ്ഞകപ്പാൾ കേവു മിേിച്ചട മാമിക്യ ക ാകി മാമി അവളടക്ട അടുത്തിരുന്നു.

"അക്തന്താ മാമി.." കേവു സങ്കടകത്താക്ട ക

ാേിച്ചട മാമി എക്ന്താക്കകയാ േരഞ്ഞു

അവക്ള ആശവസപ്പിച്ചട. കേിച്ചട കേിഞ്ഞു മാമികയാട് രാന്ത്തി അച്ചടവിക് യുും കൂട്ി
വരാക്മന്ന് േറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി.

"കിച്ചൂ എക്ന്ന േുറത്തുകകറ്റടകവാ എ ിക് വയ്യ

ടകാൻ " േുറത്തിറങ്ങിയതുും

കേവു എന്ക്റ കതാളിൽ തൂങ്ങി.

" അയ്യടി കമാക്ള ലിഫ്റ്റ് കകടാണ്
എന്ക്റ

ടുക്വാടിട്ടും " ഞാൻ കേവുവി ു ക ക്ര തിരിഞ്ഞു േറഞ്ഞു.

"േീച് കിച്ചട േീച് "
വി

ിക്ന്ന േുറത്തു കകറ്റി ആ ക്െപ്കകറിയാകല

ാരിച്ചത്

ി ക്

ഴസറി കുട്ികക്ള കോക്ല അവൾ

ിന്നു

ിണുങ്ങി. " ഞാൻ

ലെ ആകരയാഗയമുക്ണ്ടന്ന " കളിയായിട്ാക്ണങ്കിലുും അവൾ

േറഞ്ഞത് എ ിക് േിടിച്ചിലെ എന്നാൽ ഒന്ന് കാണണമകലൊ.

"ൊ കക്..." ഇഷ്ടക്പ്പടാക്ത േറഞ്ഞു ഞാൻ കു ിഞ്ഞു
കവിളിൽ ഒരുമ്മ ക്വച്ചട

ിന്നു. കേവു എന്ക്റ

ാടി േുറത്തു കകറി. കേുത്തിലൂക്ട സക

ുറ്റി അവൾ

മുഖും എന്നികലക് അടുപ്പടച്ചട. അവളടക്ട തുടകൾ എന്ക്റ ഇടുപ്പിൽ വച്ചകപ്പാ
ഞാൻ രണ്ടു സകക്കാണ്ടുും അവ താങ്ങി. കൂർത്ത മുലകൾ എന്ക്റ േുറത്തു
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കുത്തി.
ക ക്ര

ാടി കകറിയകപ്പാൾ എന്ക്റ ബാലൻസ് ക്തറ്റിക്യങ്കിലുും അവസാ ും ഞാൻ
ിന്നു.

ലെ ക്വയ്റ്റ് എങ്കിലുും ഞാൻ

"ൊ കോക്ട്... " സകകൾ മുകന്നാട്്

ടന്നു.

ൂണ്ടി അവൾ ഇളിച്ചകപ്പാ എന്ക്റ ബാലൻസ്

ക്തറ്റി.

"ഡീ ക

ച്ചി മരയാേക് ഇരുന്നികലെൽ ഞാൻ ഉണ്ടകലൊ "

"കോടാ.... "

" കോടകന്നാ ഞാൻ കാണിച്ചട തരാക്മടി " ഞാൻ അവക്ള വീഴത്താൻ കോവുന്ന
കോക്ല കാട്ിയകപ്പാൾ അവൾ ഉടുപു കൂട്ി േിടികുന്ന കോക്ല എക്ന്ന ഇറുകി.

"കിച്ചൂ കിച്ചൂ ഇലെ ഞാൻ വിളികിലെ..."
ഞാൻ തല ക്

രിച്ചട അവകളാട് േറഞ്ഞു.

" എന്നാൽ ഒരു ക്െപ് കകറണക്മങ്കിൽ ഓകരാ ഉമ്മ കിട്ണും,സമ്മതമാകണാ " ഞാൻ
േിരികമുയർത്തി. അവൾ ഉത്തരും േറയുന്നതിന് േകരും ഒരുമ്മ കവിളിൽ തന്നു.
സ്ക്റേികലക് എത്തുകപാോണ് എതിക്ര ന്ത്േവീണ ആന്റി വന്നത് മൂപ്പത്തി വാ
ക്ോത്തി ഞങ്ങക്ള ക ാകി. എ ിക് ക്േട്ന്നു
ഉയത്തി ആന്റിക്യ അഭിവാേയും ക്

ാണും വന്നു എന്നാൽ കേവു സക

യ്തു
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"ൊയ് ന്ത്േവീണാന്റി " ആന്റി ഒന്ന്
ഇവൾക്കാരു
ക്

രികുും

ിരിച്ചട അവൾക് സക കാട്ി കോയി.

ാണവുമികലെ ഈശവര.ഓകരാ ക്െപ് എത്തുകപാേുും ഞാൻ തല

ഉമ്മക്

കവണ്ടി

അവൾ

ഉമ്മ

തരുും.

അങ്ങക്

േകുതി

കകറിയകപ്പാകേകുും ഊരയിൽ ഒരു േിടിത്തും വന്നു ഞാൻ കുേങ്ങി അങ്ങക്

ിന്നു.

"കോക്ട് കോക്ട്..." കേവു കമാളിൽ ിന്ന് തിടുകും കൂട്ി

" ഞാൻ ഒന്ന് ശവാസും വിടട് ടീ..." ശവാസകകാസും സ്കോഞ്ച് കോക്ലയാക്ണന്ന്
േറഞ്ഞത് എന്ത്്ക്ശരിയ . ക്വള്ളും കയറിയ സ്കോഞ്ച് കോക്ല
ലെ കവേ

ലെ കട്ി.ഊരക്

ൊവൂ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചട കോയി . ക്വറുക്ത ഓകരാ േരിവാടി

കാണികകണ്ടായിരുന്നു.

" അകയ്യാ എന്ക്റ ക്
ഊർന്നു

കൻ കുേങ്ങികയാ മതി... ഇ ി

താക്േയിറങ്ങി

കകറി.എന്നാൽ ഉമ്മ

എന്ക്റ

സക

മ്മക്

േിടിച്ചട

ടന്നു കകറാും " അവൾ

വലിച്ചട

അടുത്ത

ക്െപ്

ിർത്തിയിലെ ഒകരാ ക്െപ് കകറി കേിയുകപാൾ ഓകരാ ഉമ്മ

വീതും കിട്ി. അവൾ മുന്നിൽ എക്ന്ന വലിച്ചട ക്കാണ്ടുകോവുകയാണ് അവക്ള
ഞാൻ ഒന്ന് ക ാകി. എകന്താ അവൾ കന്ത്േകതയകും ഒരു സൗന്ദരയും കോക്ല. ക്
കണ്ണടകളടും, േതിഞ്ഞ മൂകുും,

ുവന്ന

ുണ്ടുകളടും,

ക്കട്ിക്വച്ച മുടിയുും ഒറ്റക ാട്ത്തിൽ അവൾ ഒരു ക്

റിയ

ന്ദ കളറുും,മുകളികലക്

റിയ കുട്ിയാക്ണന്ന് കതാന്നുും.

അച്ചടവിന്ക്റ അന്ത്ത തടിയിക്ലെങ്കിലുും കഷക്പ്പാത്ത ശരീരമാണ് അവൾക്.

"എന്താ കിച്ചട ഒരു ക ാട്ും " അവസാ ക്ത്ത ക്െപ്പടും കകറി താക്േ ക്െപ്പിൽ
ിൽകുന്ന എക്ന്ന അവൾ കള്ള കകണ്ണാക്ട ക ാകി. ഞാൻ രണ്ടു കണ്ണട

ിമ്മി

കാണിച്ചട.
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"എന്ക്റ കേവൂക്

കാണാൻ എന്ത് രസാ... " അതുും േറഞ്ഞു ഞാൻ അവക്ള വാരി

എടുത്തു..കേവു േൂച്ചാകുഞ്ഞിക്

"എന്താ കമാക്

"

കേ

കോക്ല േതുങ്ങി എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ തലക്വച്ചട.

ഒരു കസാപ്പിങ് കുകറ ക രമായി ഞാൻ ന്ത്ശദ്ധികുന്നു "

കേവൂട്ി

ിക്ന്നടുത്ത്

ഞാക് റിയുകട്ാ...എന്ക്റ

കേവൂട്ി

ക്ശരികുും

സുന്ദരിയാണ് " ഞാൻ അവക്ള ക് റ്റിയിൽ കു ിഞ്ഞു ഒരുമ്മക്കാടുത്തകപ്പാൾ
അവൾ എക്ന്ന തക്ന്ന ക ാകി

ിന്നു. ആ കണ്ണിൽ വലൊത്ത ഒരു തിളകും

വന്നുകോവുന്നത് ക്ശരികുും കാണാും. കേവൂക്

എകന്താ സ്ക െികാൻ കതാന്നുന്നു

ക്കാഞ്ചികാൻ കതാന്നുന്നു .ഇവക്ള ഞാൻ അകവായ്് ക്

യ്യടന്നുകണ്ടാ എന്ന

ിന്ത

തക്ന്നയാകുും കാരണും.

"കോടാ ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റന്ത്ത സുന്ദരിക്യാന്നുമലെ "

ുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചടക്കാണ്ട്

േറഞ്ഞകപ്പാൾ. ഞാൻ ഒന്നു േകച്ചട. ഇവൾ കവക്റ എക്ന്തങ്കിലുും ഉകേശിച്ചാക ാ
േറയുന്നത്.... േകപ്പ് കാണികാക്ത

"അച്ചട

ിരിച്ചടക്കാണ്ട് ഞാൻ േറഞ്ഞു.

മ്മുക്ട സുന്ദരിയകലെ "

"അക്പ്പാ ഞാക ാ " കേവു ക്േട്ന്നു

ാടി.
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"

എടീ..കുശുപി... ീയുും

ഫ്ലാറ്റിന്ക്റ
കസാ

കഡാർ

സുന്ദരിയാ"

കേവു

എന്ക്റ

തുറന്നു.

അകകത്തക്

കിടന്നുക്കാണ്ട്

കകറി

യികലക് ഇട്ട. ഊരക് സക ക്കാടുത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് മൂരി

"ആരാ ക്ശരികുും സുന്ദരി " കേവു കസാ
ക

കയ്യിൽ

ഞാൻ

തക്ന്ന

അവക്ള

ിവർന്നു.

യിൽ ഒരു സക തലക് ക്വച്ചടക്കാണ്ട്

ാേിച്ചട. ഞാൻ േയ ീയതകയാക്ട അവക്ള ക ാകി.

"അച്ചടക്

കാണാൻ അകലെടാ

ുണ്ടുകളടും, ീണ്ട
വന്നാലുണ്ടകലൊ

മൂകുും,
എന്താ

ലെ ഭുംഗി. ആ ഉണ്ട കണ്ണടും,തുടത്ത കവിളടും,കറാസ്
അവൾ

ഐശവരയും

കുളിച്ചട

ഒരു

അകലെടാ?..

ന്ദ കുറിയുും

"കേവു

എന്ക്റ

ക്താട്ട
മുഖത്തു

ക ാകിയതിന്നുും ഞാൻ അറിഞ്ഞിലെ. അവൾ േറഞ്ഞകോക്ല ഞാൻ ആ

ിന്ത്തും

മ സ്സിൽ കാണുകയായിരുന്നു.

"േിക്ന്ന ശരീരും േറയകണൽ" കേവു തുടർന്നു

"ക്വളടത്ത

ിറവുും,

അരക്കട്ടും ,ആ

ആവിശയത്തി ുള്ള

തടിയുും,

ഒതുങ്ങിയ

വയറുും

ആ

ന്തിയുും ഓഹ് " അന്ത്തക രും കവക്റ കലാകത്തായിരുന്ന ഞാൻ

ന്തിക്യന്ന് കകട്കപ്പാൾ ക്ഞട്ി കേവുവിന്ക്റ മുഖത്തു ക ാകി.
ഇവക്ളക്ന്താക്കയാ

േറയുന്ന?.േറഞ്ഞത്

മുേുവൻ

സതയമാക്ണങ്കിൽ

കൂടിയുും.ക്േട്ന്നു ഞാൻ േറഞ്ഞു കോയി

"

ന്തികയാ.."
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"എന്താ ക്ശരിയകലെ....അവളടക്ട

"മ്മ് ഹ്മ്്് " ഞാൻ ഇക്ലെന്നു

ന്തി

ീ ന്ത്ശദ്ധിച്ചികലെ?"

ുമല് കുലുകി തല താഴത്തി. ന്ത്ശദ്ധിച്ചിട്ടക്ണ്ടങ്കിലുും

ഇവകളാട് എങ്ങക് യാ േറയാ. കണ്ണിൽ ക ാകി കള്ളും േറഞ്ഞാൽ അവൾ
കണ്ടുേിടികുും.

"ക ക്ര ക ാകി േറയടാ...." കേവുവിന്ക്റ ആകിയുള്ള േറച്ചിൽ ക്േട്ട.ഞാൻ
തലക്ോകി ഒന്ന് ഇളിച്ചട.

"ക്

ൂണ്ടുവിരൽ കാട്ി ഞാൻ േറഞ്ഞു

റുതായിട്്..."

"ൊ അങ്ങക്
വീണ്ടുും ക

േറ അക്പ്പാ ആരാ കാണാൻ കൂടുതൽ ഭുംഗി അച്ചടവകലെ " കേവു

ാേയും ആവർത്തിച്ചകപ്പാ അറിയാക്ത ആ ഒേുകിൽ തലയാട്ി.അവൾ

ക്േട്ന്ന് മുഖും കറുപ്പിച്ചട.

"അകലെലുും

ുമന്ന

ുണ്ടുകൾ േുറകത്തക് േിളർത്തി

ി ക് അച്ചടവിക് യാ ഇഷ്ടും എ ികറിയാും " ഓഹ് തുടങ്ങി.

ഇക്ന്ത്താക്യാക്ക അച്ചടവിക്

േുകഴത്തിയതു കണ്ടകപ്പാൾ ഞാൻ കരുതി ഇവൾക്

ഒട്ടും അസൂയ ഇക്ലെന്നു. അവസാ ും ക്കാണ്ടുകോയി എ ിക് േണി തന്നു.
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തലക്വട്ിച്ചട

ിന്തിച്ചിരികുന്ന

സാധ ും

സമൻ്

ക്വകാക്ത

ിൽകാണ്.

സാധാരണ ഇവൾ കാണികാത്തതാണ്.ഈ ഈയിക്ടയായി ഇവൾക് ക്

റിയ

മാറ്റമുകണ്ടാക്യക്ന്നാരു സുംശയും.കുശുപുും ക്കാഞ്ചലുും ഇവൾക്കന്താ േറ്റിക്യ?
ോവും ഇരികുന്ന കണ്ടാൽ ആരായാലുും ക്കാഞ്ചിച്ചട കോവുും. ഞാൻ അവളടക്ട
എടുത്ത് ക്

ന്നിരുന്നു.

"അകത കുശുപി ോറു..." അവളടക്ട രണ്ടു കവിളടും കൂട്ി വലിച്ചട ഞാൻ വിളിച്ചട.

"കോടാ....

ീ കോയി അച്ചടക്

ക്കാഞ്ചികച്ചാ. "അവൾ കുതറി എക്ന്ന തട്ി മാറ്റി

" എന്നാൽ ക്ശരി ഞാൻ അവക്ള ക്കാഞ്ചികച്ചാളാും...ഇന്ത്തക രും താക്േമുതൽ എടുത്ത്
ക്കാണ്ടുവ

എകന്നാട് തക്ന്ന

േകരും ആ അച്ചടവിക്

ീ ഇത് േറയണും എ ിക് സ്ക െമിലൊന്നു. ഇതിന്

എടുത്താൽ മതിയായിരിന്നു "

ഞാൻ സങ്കടും അഭി യിച്ചട േറഞ്ഞതുും കേവു കേഷയത്തിൽ എന്ക്റ മുഖകത്തക്
ക്േട്ന്ന് ക ാകി.ഞാ ുും അകതകോക്ല അവളടക്ട മുഖകത്തക് േയ ീയത
ക ാകിക്കാണ്ടിരുന്നു. ഒരു
ക്േട്ന്നു ഒരുമിച്ചട ക്ോട്ി
ിന്നു

ിറച്ചട

ിമിഷും രണ്ടു ഭാവങ്ങകളാക്ട ക ാകി ിന്ന ഞങ്ങൾ
ിരിച്ചട കോയി . കേവു എൻക്റ ക് ഞ്ചികലക്

ാരി

ിരിച്ചട.

"ഞാൻ സുന്ദരി ആകണാടാ?" ഞാൻ അവക്ള അടർത്തി മാറ്റി. എന്നട്് കണ്ണടും,
ുണ്ടുും,മുടിയുും ക്

റുതായി വിരിയുന്ന

ുണകുേിയുും, ക്താട്ട കാട്ിക്കാണ്ട്

േറഞ്ഞു.
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"കേവൂന്ക്റ ഈ കുഞ്ഞി കണ്ണടും,ഈ മൂകുും,ഈ ക
മുടിയുും, ഈ

ാര

ുണ്ടുും, ഈ സെക്ലൻ

ുണകുേിയുും ഒക്ക കാണാൻ എന്ത് ഭുംഗിയാക്ണന്ന് അറികയാ?"

അവളടക്ട മുഖും േൂ വിടരുും കോക്ല വിടർന്നു

"ഇത് മാന്ത്തകമ ഉകള്ളാ?" കേവു സുംശയകത്താക്ട ക

ാേിച്ചട.

"ഇ ിക്യന്താ? " ഞാൻ അവക്ള ക്മാത്തക്മാന്ന് ക ാകിയകപ്പാൾ അവൾ താകേക്
ക ാകി കണ്ണടക്കാണ്ട് അവളടക്ട മുലകൾ കാട്ി. ഞാൻ അപരന്നു കോയി അവൾ
അങ്ങക്

കാണികുക്മന്ന് ഞാൻ കരുതിയിലെ. ഒരു

ീല

ുരിതാർ ആയിരുന്നു

അവൾ ഇട്ിരുന്നത്. ഷാൾ എകപ്പാകോ ഊരി ക്വച്ചിരുന്നു.

ുരിതാർ കടാപ്പിൽ

മുേച്ചട ിന്നിരുന്ന അവളടക്ട മുലകളികലക് എന്ക്റ ക ാട്ും കോയി. അച്ചടവിന്ക്റ
അന്ത്ത എടുപ്പ് അതി ിക്ലെങ്കിലുും ആ മുേുപ്പ് കണ്ടാൽ സകവിട്് കോകുും. സസഡിൽ
ിന്ന് ക ാകുകപാൾ അവളടക്ട കടാപ്പി ുള്ളികലക് ക്

റുതായിട്് കാണുന്നുണ്ട്

ന്ദ കളറുലെ മുലകളടക്ട തുടകും ക്ശരിക് കാണാും. ഞാൻ മിേിച്ചട കേവുവിന്ക്റ
മുഖത്ത് തിരിച്ചട ക ാകിയകപ്പാൾ അവൾ വീണ്ടുും അടിയികലക്ക ാക്കന്ന്
കണ്ണടക്കാണ്ടു കാണിച്ചട. അവൾ ആ

ീല കടാപ് േതിക്യ ക്ോകി കമകലാട്്

ക്കാണ്ടുകോയി. ഞാൻ കഷാകടിച്ചകോക്ല

ിന്നു.തീക്ര ക്കാേുപ്പിലൊത്ത ആ

വടിക്വാത്ത വയറുക്മാത്തും അവൾ തുറന്നു കാട്ി.അവളിക്ട്
അടിഭാഗും ക്
കുേി

റുതായിട്് ഞാൻ കണ്ടു . േരന്ന ആ വയറിക്ല കുഞ്ഞു ക്ോകിൾ

കാണാൻ

തക്ന്ന

കതാന്നിക്യങ്കിലുും
ടുകുന്നതി

ീല ന്ത്ബായുക്ട

ഞാൻ

ലെ

രസും.
അടങ്ങി

അക്താന്നു
ിന്നു.

ക്താട്ട
മി ുത്ത

ക ാകാൻ

എ ിക്

ക്താലി

ശവാസക്മ

ുസരിച്ച് േതിക്യ താളും ക്വച്ചട ആടി .കൂടുതൽ ക രും അങ്ങക്

ിൽപ്പികാക്ത ഞാൻ കവഗും അത് താഴത്തി.
അവൾ അടുത്തത് കാണികാൻ ഒന്ന് എേുകന്നറ്റപ്പകേ ഞാൻ തടഞ്ഞു.

"മതി..."
"കെ കേിഞ്ഞിലെ..."
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"അത്

മതിക്യന്ക്റ

േറഞ്ഞു.അക്ലെങ്കിൽ

കേവൂ......"
അവൾ

ഞാൻ

എലൊും

അവുക്ട

കാണികുും.

സക

കൂട്ി

േിടിച്ചട

ഇങ്ങക്

ഒരു

സാധ ും.!

ഇക്തങ്ങാ ുും അച്ചട അറിഞ്ഞാൽ എന്തായിരികുും സ്ഥിതി.അടിയിൽ ആേയും തക്ന്ന
അ കും ക്വച്ചട.

"അകയ്യ

ി ക്

ാണും ആകണാ..?? െി െി.എന്നാൽ േറ ഞാൻ സുന്ദരിയാകണാ "

ഊരക് രണ്ടു സകയുും ക്കാടുത്ത് എന്ക്റ മുന്നിൽ അവൾ ക്ഞളിഞ്ഞു

ിന്നു. ഞാൻ

സകകൂപ്പി.

"ക്ോന്നു കേവു
ക രും അങ്ങക്

ീ തക്ന്ന സുന്ദരി. "എന്ക്റ േയ ീയ ഭാവും കണ്ടു കേവു കുറച്ചട
ഒരു േുഞ്ചിരിയുമായി ക ാകി

" മുക് കോവകണ്ട

ിന്നു. തിരിച്ചട ഞാ ുും.

ീ കവഗും ക്റഡി ആയി വാ ഞാൻ അപ്പകേകുും ക്റഡി ആവാും.

സമയും ഇക്പ്പാ തക്ന്ന 3 ആയി," കേവു ക്േട്ന്നു േറഞ്ഞു റൂമികലക് കോയി. സമയും
ഇക്ന്ത്തയുും

ആകയാ.

കരുതിയിരുന്നു.

േുറത്തു

ഇതികപ്പാ

കറങ്ങി
മൂന്നര

അച്ചടവിക് യുും

ആവുകപാൾ

കൂട്ി

അച്ചട

വരാും

എന്ന്

കൊസ്േിറ്റലിൽ

ിന്നിറങ്ങുും.
ഞാൻ റൂമിൽ കോയി ഒരു ബ്ലാക് ടി ഷർട്ിലുും, ജീൻസിലുും കകറി. മുടിക്യാന്നു
സകക്കാണ്ടുതുകി േുറകത്തകിറങ്ങി.

"കേവു കോവാും...." വിളിച്ചട ക
സഡൻ കന്ത്ബകിട്കോക്ല ഒറ്റ
മാറുകയായിരുന്നു.

ാേിച്ചട കകറി കോയത് കേവുവിന്ക്റ റൂമികലക്
ിൽപ്പായിരുന്നു ഉള്ളിക്ല കഴച്ചകണ്ട്.അവൾ ന്ത്ഡസ്സ്്

ക്ലങ്കിൻസുും

മാന്ത്തമായിരുന്നു.ന്ത്ബാക്യാന്നിളകി
കണ്ണാടിയിൽ ക ാകി ക്

ഒരു

മുലകൾക്

ീല
മുകളിൽ

ന്ത്ബായുും
ക്സരിയാകി

യ്യടകയാണ് അവൾ. ക്േട്ന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു

ിന്നു.
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"കേവു കോവാും...."

"ആ...കോവാും " ആ േറച്ചിലിൽ ഒരു
കേവുവിക്

ഇങ്ങക്

ിരി മിന്നി മാക്ഞ്ഞാന്ന് ഒരു സുംശയും.

ഞാൻ ഞാൻ കാണുന്നത് ആേയമായിട്ായിരിന്നു.അക്ലെങ്കിൽ

ഞാൻ അവക്ള അങ്ങക്

ന്ത്ശദ്ധിച്ചിക്ലെന്ന് േറയാും. ഇക്പ്പാ എന്താണ് എ ിക്

േറ്റടന്നത്.കാറിന്ക്റ കീ എടുത്ത് ോർകിങ്ങികലക് കോയി. അകപ്പാകേകുും കേവു
എന്ക്റ േിറക്ക എത്തി.കേവുവാങ്ങിയ സവിഫ്റ്റ് ആണ്, അച്ചടവാകണൽ കാർ
ഓടികുക്മങ്കിലുും അവൾക് വലിയ താൽപ്പരയമിലെ. എ ികാക്ണങ്കിൽ കാർ
ഓടികാൻ ഇവളടമാർ തരാറിലെ. എപ്പക്േങ്കിലുും ഒക്ക.അവസാ ും റിയക്യ
ക്കാണ്ടാകാൻ കോയതാണ് േിക്ന്ന ക്താട്ിട്ിലെ . അവർക് ഞാൻ ഒടുകുന്നത്
കേടിയാണ്. അതുക്കാണ്ട് കേവുവാണ് എങ്ങട്് കോവുകപാേുും ഓടുകുന്നത്.ഞാൻ
സന്ത്ഡവിുംഗ് സീറ്റികലക് കകറാൻ തുടങ്ങിയതുും കേവു എക്ന്ന േിടിച്ചട വലിച്ചട.

"കിച്ചൂ ഞാൻ ഓടികാും "

"കേ കേവു കുകറ കാലമായി ഞാൻ ഓട്ിയിട്്. ഇക്ന്നങ്കിലുും ഓട്ക്ട് േീക്സടീ.എന്നുും
ീയകലെ ഒട്ടന്നത് "

" ഓട്ടന്നക്താക്ക ക്കാള്ളാും േണ്ടക്ത്ത കോക്ല ന്ത്ടാ
കോയാൽ ഉണ്ടകലൊ. അന്ന് രെക്േട്തു എങ്ങക്

ിക് കോലീസിക്

ഇടികാൻ

ആക്ണന്ന് എ ിക്ക അറിയൂ "

േണ്ട് വണ്ടികിട്ിയതിന്ക്റ ആകവശത്തിൽ േറന്നകപ്പാ ഉണ്ടായ സുംഭവും ആണ്
കേവു ഓർമക്പ്പടുത്തുന്നത്. അന്ന് അച്ചടവിന്ക്റ വായിലുള്ളത് മുേുവൻ കകട്ത്
കേവുവാണ്

എ ിക്

വണ്ടി

തന്നതിന്.കോലീസുകാര ുും

വണ്ടികുും

ഒന്നുും

േറ്റാഞ്ഞത് എന്ക്റ ഭാഗയും
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"അങ്ങക്

ഒന്നുും ഉണ്ടാവിലെ എന്ക്റ

അവൾ കകാ സന്ത്ഡവർ സീറ്റിൽ ഒരു

കരയകലെ "ഞാൻ കേവുവിക്

കസാപ്പിട്ട..

ിരികയാക്ട വന്നു കകറി.ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റ

കൊസ്േിറ്റലികലക് കാർ വിട്ട. കോവുന്ന വേിക് കേവു ഓകരാന്നു േറഞ്ഞു
ക്കാണ്ടിരുന്നു. ോർകിങ്ങിൽ ക്വച്ചട അച്ചടവിക ാട് വിളിച്ചട േറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ
എത്തിക്യന്നു. അവൾ വരുന്നതുും കാത്ത്

ിൽകുകപാൾ കൊസ്േിറ്റലികലക്

വരുന്നതുും കോവുന്നതുമായ ക്േണ്മണികക്ള ക ാകി ഞാൻ അങ്ങക്
ഇരികുന്നത് ഒരു
മ്മുക്ട

ഒരു

ിന്നു കേവു

ിമിഷും ഞാൻ അങ്ങു മറന്നു. സൗന്ദരയും ആസവേികുക എന്നത്
ഇതാണകലൊ.

സാരിയിൽ

തുളടപുന്ന

ശരീരത്തിൽ

കണ്ണട

തറഞ്ഞിരികുകപാോണ് കേവു േറഞ്ഞത്.

"ഇങ്ങക്

ക ാകിയാൽ ആ സാരിമുേുവൻ അേിഞ്ഞു കോകുും ക്

അപ്പോ കബാധത്തികലക് തിരിക്ക വന്നത്. ആക്ക
കേവുവിക്

ക ാകി. അവൾ

"ഇതിക് കൾ

കാ..." ഞാൻ

മ്മി ഞാൻ ഒരു ക ാട്ും

ിരിച്ചട ക്കാണ്ടു േറഞ്ഞു.

ലെത് അതാ..."

എവിക്ട ഞാൻ ആകവശകത്താക്ട ക

ാേിച്ചട. കേവു

ക ാകിയകപ്പാൾ അത് കണ്ടു ആേയും ഞാൻ

ൂണ്ടി കാണിച്ച സ്ഥലകത്തക്

ിരിക്ച്ചങ്കിലുും േിക്ന്ന ഒന്നു ക്ഞട്ി അത്

അച്ചടവായിരുന്നു.

"അവകളാട് ഞാൻ േറയകണാ "

"എന്ത്്"
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"ക്േൺേികള്ളക്ര കോക്ട് അമ്മച്ചിമാക്ര വക്ര വായി ക ാകുക്ന്ന "

" ക്ോന്നു കേവു കവണ്ട.
അവൾ എകന്ന ക്കാലെടും,

ി ക് എന്ത് കവണക്മങ്കിലുും ഞാൻ തരാും " ഞാൻ

േുറകത്തക് അച്ചട വരുന്നത് ഒന്ന് ക ാകി േറഞ്ഞു.

"തകരാ "

" തരാും " ഞാൻ േയ ീയതകയാക്ട േറഞ്ഞു.

"എന്നാൽ അച്ചട കകറി വരുകപാൾ എ ിക് ഒരുമ്മ തരണും.
ുണ്ടിൽ " കേവു

ിസാരമട്ിൽ േറഞ്ഞതുും ഞാൻ സ്തുംഭിച്ചടകോയി... ഇവക്ളന്താ

ഈ േറയുകന്ന...

"

ുണ്ടികലാ.. അക്താന്നുും േറ്റിലെ. അച്ചട എന്ത് വി

ാരികുും "

" അത് ക്കാണ്ടു തക്ന്നയാ എന്ക്റ കിച്ചൂ ഞാൻ േറഞ്ഞത്. അവളടക്ട റിയാെൻ
ഒന്ന് കാണണമകലൊ " കേവു േിരികും

ാലുവട്ും ക്ോകി കാണിച്ചതുും. ഇവൾ

എന്തി ുള്ള േുറപ്പാടാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ക ാകി. അച്ചട കാറിന്ക്റ
അടുകത്തക് എത്തുും കതാറുും എന്ക്റ ക് ഞ്ചിടിപ്പ് കൂടി.
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"കേവൂ......" ഞാൻ അവസാ മായി ഒന്ന് കൂക്ട വിളിച്ചട.

"ഒന്നുമിലെടാ അവൾ വന്നു കകറുന്നു കഡാർ അടകുന്നു

ീ എ ിക് ഉമ്മ തരുന്നു

അന്ത്ത തക്ന്ന "
"

ുണ്ടിൽ കവകണാ കവിളിൽ കോക്ര " ഇവൾക് അറീലെകലൊ അച്ചടവുും ഞാ ുും

എങ്ങക്

"

ആക്ണന്നുള്ളത്. ഇവൾക് ഇക്താക്ക തമാശ.

ുണ്ടിൽ തക്ന്ന കവണും " അവൾ വാശി േിടിച്ചട.

അച്ചടവന്നു ബാക് കഡാർ തുറന്നതുും കേവു കള്ളച്ചിരിയുമായി എന്ക്റ ക ർക്
തല ക്

രിച്ചട.

"സവകികയാ ഡീ..." അച്ചട കഡാർ അടച്ചട ക
കേവുവിന്ക്റ മുഖകത്തക്
അകതറ്റടവാങ്ങാൻ

ാേിച്ചട മുകന്നാട്് ക ാകിയതുും ഞാൻ

ുണ്ടുകൾ ക്കാണ്ടുകോയി.ഒരു

ിന്നകപ്പാ

ഞാൻ

ുണ്ടിൽ

ക്കാടുത്തു.ക്േട്ന്നു തക്ന്ന ഞാൻ ക ാകിയത് അച്ചടവിക്

ിരികയാക്ട കേവു

ക്കാടുകാക്ത

കവിൾ

ആണ് അവൾ കണ്ണ് ഒന്ന്

മിേിഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നാൽ ഒന്നുും േറഞ്ഞിലെ.

"കെ

ികന്നാട്

ുണ്ടിൽ

ക്ോട്ിക്ത്തറിച്ചട ക

തരാ കലെ

ഞാൻ

േറക്ഞ്ഞ

"

ിരാശകയാക്ട

ാേിച്ചട. എന്ക്റ ക ാട്ും വീണ്ടുും അച്ചടവികലക്

കേവു

ീണ്ടു.
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"കേ രണ്ടിക് യുും ഞാ ുണ്ടകലൊ... ഇത് വീടലെ ഉമ്മ ക്വച്ച് കളികാൻ ആകരലുും
കണ്ടാൽ

ഉള്ള

മാ ും

കോകുും

"അച്ചട

കേഷയത്തിൽ

േറഞ്ഞു.

അത്ഭുതക്പ്പടുത്തിയത് അതലെ. കേവുവിന് ഉമ്മ ക്കാടുത്തപ്പകോ കേവു
ക

എകന്ന
ുണ്ടിൽ

ാേിച്ചതിക ാ അവൾ ഒന്നുും േറയാത്തതാണ്. റികയച്ചി എന്ക്റ അടുത്തുകൂക്ട
ടന്നാൽ ക്കാലൊൻ കോവുന്ന മുതലാണ്.

"എ ികികപ്പാ ഉമ്മ കിട്ണും " കേവു ബെളും കൂട്ി.... ഞാൻ അച്ചടവിക് യുും
കേവുവിക് യുും മാറി മാറി ക ാകി. ഇങ്ങക്
ക്

ഒക്ക േറയുകപാൾ ഞാൻ എന്ത്

യ്യാ ാ.

"കേ കേവു

ിന്ക്റ കളിയലെിത് േബ്ലിക് കേസ് ആണ്.

ീ എന്ത് ക ാക കിച്ചൂ വണ്ടി

എടുക് "അച്ചട അവളടക്ട ത ി ഭന്ത്േകാളിതവും േുറക്ത്തടുത്തു.

"അച്ചട ഇവൻ എ ിക് തരാക്മന്ന് േറഞ്ഞതാ അത് കിട്ാക്ത ഞാൻ വണ്ടി
ഓടികാൻ സമ്മതികിലെ.എ ികികപ്പാ കവണും " വാശികാരി കേവു ഉമ്മകിട്ാക്ത
വിടുന്ന ലെണമിലെ. അച്ചടവിന്ക്റ ഈ ഭാവും എന്താക്ണന്ന് ഒരു േിടിയുും
കിട്ടന്നിലെ. ഇ ിയികപ്പാൾ ഫ്ലാറ്റിക്ലത്തിയാൽ എന്ക്റ അവസ്ഥ എന്താകുും.ഞാൻ
അച്ചടവിക്

തക്ന്ന ക ാകി

ിന്നു.

" ീ എന്തി ാ അവക്ള ക ാകുക്ന്ന. അവക്ളാന്നുും േറയിലെ, " എന്ക്റ ക ാട്ും കണ്ടു
കേവു

േറഞ്ഞു.

അവസാ മായി

അച്ചടവിന്ക്റ

റിയാെ ുകവണ്ടി

ഞാൻ

ക ാകിയകപ്പാൾ അവൾ ഭാവങ്ങക്ളാന്നുും ഇലൊക്ത േറഞ്ഞു.
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" ിന്ക്റ

ക

ച്ചികലെ

എന്താണ്

ഏതർത്ഥത്തിലാക്ണന്ന്

ക്വച്ചാൽ

എ ിക്

ക്

യ്കതാ

ആ

േറഞ്ഞത്

കേവു

കുണുങ്ങി

"

മ സ്സിലായിക്ലെങ്കിലുും

ിരികുന്നത് കകട്ട.കാറി കത്തു ന്ത്േഷ
ർ

കൂടിക്കാണ്ടിരുന്നു.ന്ത്േശ േരിൊരത്തിന്

ഒരുമ്മയകലെ, കേവു അക്ലെ. ക

ച്ചിയകലെ കോക്ട്.

ക്േട്ന്നുള്ള

ലെയമാകി

ഒരു

ുപ ും

ിൽകയാക്ണന്ന്

ഞാൻ

മ സ്സില്

ക ാകി ിൽകാകണാ?. കേവു
കേവുവിന്ക്റ

ഇളും

തേുകിയിളകി

ഞാൻ

ഞാൻ
കണ്ടു

ുണ്ടുകൾ മുകന്നാട്ട

ൂടുള്ള

ശവാസും

തക്ന്ന

ീങ്ങി.

അച്ചട

അകതാ

.

മുന്നിട്ിറങ്ങി

തലക്വട്ിച്ചട

അവൾ

ഇത്

ീകി. ഞാ ുും മുകന്നാട്ാഞ്ഞു

എന്ക്റ

ുണ്ടുകളിലുും

മൂകിലുും

ുണ്ടുകൾ കൂട്ി മുട്ാൻ ക രിയ ഗയാപ് മാന്ത്തും. അച്ചടവിന്ക്റ

മുഖമായിരുന്നു മ സ്സട ിറക്യ അവളടക്ട മുന്നിൽ വച്ചട ഇങ്ങക്

ക്

യ്യടകപാൾ

അവളടക്ട അവസ്ഥ. ഞാൻ കണ്ണടമുറുകിയടച്ചട.കേവുവിക ാട് എ ിക് കേഷയും
കതാന്നി. കണ്ണടതുറന്നിലെ അങ്ങക്

ആേയും എന്ക്റ

ിന്നു അവക്ളന്താന്ന് ക്വച്ചാൽ ക്

യ്യക്ട്!

ുണ്ട് ക്ോതിഞ്ഞുക്കാണ്ട് ഒരു സക ആണ് വന്നത് ക്േട്ന്നു ഞാൻ

കണ്ണടതുറന്നു കേവു എന്ക്റ

ുണ്ട് ക്ോത്തി േിടിച്ചടക്കാണ്ടു അതി ുമുകളിൽ

അവൾ ഉമ്മക്വച്ചട. േുറകിൽ അച്ചട േീർ ർ

മായി ശവാസും വിട്ട അതുകോക്ല

എന്ക്റ ഉള്ളിക്ല ആളിയ തീയുും ഒന്നണഞ്ഞു.ഞാൻ സ്ക െകത്താക്ട കേവുവിക്
ക ാകി അവൾ എകന്താ മറച്ചട ക്വകുന്ന കോക്ല

ിരിച്ചട.

"ഇ ി വണ്ടി എടുകത്താ...." കേവു േുറകത്തക് ക ാട്ും ഇട്ട േറഞ്ഞു. ഞാൻ
ോർകിങ്ങിൽ

ിന്ന് വണ്ടി ക്മയിൻ കറാട്ികലക് കകറ്റി. ആരുും ഒന്നുും മിണ്ടുന്നിലെ.

കേവു േുറകത്തക് ക ാകി
ക ാകിയകപ്പാൾ

അവളടും

ിൽകുന്നുണ്ട്. റിയർ മിററിലൂക്ട അച്ചടവിക്
അകതയിരിപ്പ്.

ഇതി ു

മാന്ത്തും

സുംഭവിച്ചത്. ഒരുമ്മക് ഇന്ത്ത ന്ത്േശ് കവാ. ഇന്ത്തക രും എന്ക്റ

എന്താ

ഇവിക്ട

ാക് ഇറങ്ങി

കോയിരുന്നു.കേവു ഇന്ന് മുേുവൻ കുേപ്പികുകയാണകലൊ.
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"അകത

മുക് മാളിക്ലാക്ക ഒന്ന് കോയിട്് കോയാൽ കോക്ര ...എ ിക്

ലെ

വിശപ്പ് എകന്തലുും കേിച്ചിക്ട്ാക്ക ..." ഞാൻ തക്ന്ന തുടകമിട്ട.എക്ന്തങ്കിലുും ഒക്ക
േറയകണ്ട?

"അക്താന്നുും േറ്റിലെ. കൊസ്േിറ്റലിൽ

ിന്ന് വരാ ഞാൻ ന്ത്

ഇന്ന് കോസറ്റീവ് കകസുകൾ തക്ന്ന വളക്ര കൂടുതലാ.

ഷാവാക്ത എങ്ങക് യാ.

മുക്

ാക്ള എ ിക് ലീവാ. " അച്ചട േറഞ്ഞു. ഞാൻ കേവുവിക്

ാക്ള കോവാും
േിക്ന്നയുും ക ാകി

അവൾ അക്തയിരിപ്പ്. റിയർ മിററിലൂക്ട ഞാൻ അച്ചടവിക്

ക ാകി അവൾ

അങ്ങട്ടും ഇങ്ങട്ടും ക ാകി മിററിൽ ക ാകിയകപ്പാൾ ഞാൻ ക ാകുന്നത് കണ്ടു
ഒന്ന്

വശയമായി

ിരിച്ചട.

ഞാൻ

അവകളാട്

കേവുവിക്

ക ാക്

എന്ന്

േറഞ്ഞകപ്പാൾ അവൾ എന്താക്ണന്ന് ആുംഗയും കാണിച്ചട. ഞാൻ അറിയിക്ലെന്ന്
ുമലുകുലുകി.

"കേവു

ാക്ള

അ ങ്ങിയിലെ.
േിറകിൽ

ീ ന്ത്

ീ ആകണാ " അച്ചട േിറകിൽ

എന്തുേറ്റിക്യന്ന്

ിന്ന് കേവുവിക്

ഞാ ുും

വി

ിന്ന് ക

ാരിച്ചട.

ാേിച്ചിട്ടും അവൾ

അച്ചട

മുകന്നാട്ാഞ്ഞു

ുറ്റി േിടിച്ചകപ്പാൾ അവൾ ഒന്ന് ക്ഞട്ി.

" ീകയത് കലാകത്താ ക്േക്ണ്ണ " അച്ചട അവകളാട് ക
അന്തികപ്പാക്ട ക ാകി. ഞാൻ എന്താക്ണന്ന് ക

ാേിച്ചട. കേവു എകന്ന അന്ന്

ാേിച്ചകപ്പാ അവൾ കണ്ണിറുമ്മി.അച്ചട

ുറ്റിപ്പിടിച്ച ഒരു സക എടുത്ത് കേവു അതിൽ ഉമ്മക്വച്ചട.

"ഓ എന്താ സ്ക െും " ഞാൻ അവക്ര കളിയാകി
"

ീ കോടാ ക്

ള്ളട ക്

കാ " രണ്ട് ക്േരുും എകന്ന ഒരുമിച്ചട വിളിച്ചട.േിക്ന്ന

ക്ോട്ിച്ചിരിച്ചട.
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"ഞാൻ ഓകരാന്ന് ആകലാ

ികായിരുന്നു അച്ചട "കുറച്ചട ക രത്തി ു കശഷും കേവു

േറഞ്ഞു.

"എന്ത് "അച്ചട ക

"എന്ത്ത കാലും

ാേിച്ചട.

മ്മൾ ഒരുമിച്ചടണ്ടാകുും അച്ചട . ഒരു സമയും കേിഞ്ഞാൽ

ീ

ആക്രങ്കിലുും ഒക്ക ക്കട്ടും. കിച്ചട അതുകോക്ല എക്ന്തങ്കിലുും ഒരു ക്േണ്ണിക യുും
ക്കാണ്ടു വരുും അത് കേിഞ്ഞാൽ
കാരയങ്ങൾ.

മ്മക്

ിങ്ങളടക്ട കുടുുംബും കുട്ികൾ അവരുക്ട

ഇതുകോക്ല

കേികയാ,താമശേറയാൻ

എകപ്പാക്േങ്കിലുും

കേികയാ,ഒരുമിച്ച്

കിടന്നു

ഓകരാരുത്തർ അവരവരുക്ട കാരയും ക ാകി അങ്ങക്
ഇക്പ്പാ ഉള്ള
േറയുകപാൾ
ആകലാ

ഒരുമിച്ചിരികാൻ

ഉറങ്ങാൻ

കേികയാ.

േരസ്േരും കാണാക്ത.

മ്മളടക്ട കലാകും തക്ന്നയകലെ മാറുന്നത് "കേവു ഓകരാ കാരയും
എന്ക്റ

മ സിൽ

ഒരു

വിങ്ങൽ.അത്

കേവുവിക്

ിച്ചായിരുന്നു. അവൾ ഒരാളടക്ട ഭാരയയാവുന്നത് ഓർകാൻ വയ്യ. അതിൽ

കൂടുതൽ അവൾ ഞങ്ങക്ള വിട്ട കോകുന്നത് ആകലാ

ികാക

കേിയുന്നിലെ

എന്നാൽ അവൾ കരുതുന്നത് ഞാ ുും അച്ചടവുും കവക്റ കോകുക്മന്നാണ് അത്
ഒരികലുും

ടകിക്ലെന്നു അവൾകറിയിലെകലൊ.ോവും അവകളാട് ഇക്തങ്ങക്

േറയുും.

"അലെ കേവു അക്പ്പാ

ി ക്

കലയാണും ഒന്നുും കവകണ്ട " അച്ചട ഒരാകകലാക്ട അവകളാട് ക
കകട്കപ്പാൾ ഞാൻ ഒന്ന് വാ ക്ോത്തി

"

ീ കോടാ " കേവു എന്ക്റ ക ർക്

ാേിച്ചട.അത്

ിരിച്ചട.

ീറി
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"എ ിക് കലയാണും ഒന്നുും കവണ്ട. ഞാൻ
ജീവികച്ചാളാും

എ ിക്

ഒരു

ിങ്ങക്ള ആരുക്ടക്യങ്കിലുും എടുത്ത്

കവലകാരിയുക്ട

സ്ഥാ ും

എങ്കിലുും

തന്നാൽ

മതി. ിങ്ങൾ ആക്രങ്കിലുും എ ിക്കാപ്പും കവണും.അത് മതി എ ിക് " കേവു
േറഞ്ഞു

ിർത്തിയതുും അച്ചട ക്ഞട്ിയത് ഞാൻ

കാരയും േിക്ന്ന േറകയണ്ടകലൊ. ഇങ്ങക്

കലൊണും അറിഞ്ഞു. എന്ക്റ

ആക്ണങ്കിൽ എ ികുും അച്ചടവി ുും

എകപ്പാോ ഒന്ന് ഒരുമികാൻ േറ്റടക.ഇവക്ള അങ്ങു ക്കട്ിച്ചട വിടാൻ ഞങ്ങൾക്
രണ്ടാൾകുും കേിയുകയുമിലെ. ഞങ്ങൾകങ്ങു ഒരുമികാ ുും േറ്റിലെ.എന്താവുകമാ
എകന്താ?

ഫ്ലാറ്റികലക്

കകറിയതുും

അച്ചടവിന്ക്റ

എടുത്ത്

എ ിക്
ിന്നു

ക്വടിക്കട്്

ക്ോട്ടന്നകോലക്ത്ത

കകട്ട.

ഉണ്ടാകിക്വച്ചത്

ീത്ത
ഒന്നുും

കേികാത്തതിന്.േിക്ന്ന തുണിക്യാന്നുും ആറിയിടത്തതിന്. എന്തിന് കേവു മൂടി
ക്വച്ചട കോയ ോന്ത്തും തുറന്നു ക ാകി അത് ഞാ ാക്ണന്ന് കരുതി അതി ുും കകട്ട
അവളടക്ട സകകൾ എന്ക്റ ക ർക് േലതവണ ഓങ്ങിക്യങ്കിലുും തലെിയിലെ.
അവളടക്ട കേഷയമുള്ള മുഖക്ത്ത സൗന്ദരയമാസവേിച്ചട

ിന്നകതയുള്ളട ഞാൻ.കേവു

എകന്ന ഒറ്റകിവിട്ട ബാത്റൂമികലക് ഓടി. എലൊ കുറ്റവുും എന്ക്റ തലയിൽ.
ക്വടിക്കട്ട കേിഞ്ഞത് അവൾ കുളികാൻ കോയകപ്പാോണ്. കേവു റൂമിൽ

ിന്ന്

ഏന്തി ക ാകിയത് അവളിലെ എന്ന് കണ്ടകപ്പാൾ എന്ക്റ അടുത്ത് വന്നു.

"എങ്ങക്

"

ഉണ്ടായിരുന്നു ഭന്ത്േകളിയുക്ട തുള്ളൽ."

ീ കോടീ

ി കുള്ളത് കൂക്ട ഞാ ാ കകട്ത് "
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" ഉമ്മ കിച്ചൂകസ ഉമ്മ
അടുത്ത് കസാ

ി ക്കകന്നാട് സ്ക െും ഒക്ക ഉണ്ടകലെ "കേവു എന്ക്റ

യിൽ വന്നിരുന്നു.എകന്ന

ുറ്റി േിടിച്ചട

ാരിയിരുന്നകപ്പാൾ കുളി

കേിഞ്ഞു അച്ചട േുറത്തിറങ്ങി വന്നു.ആ മുഖക്ത്ത െീണക്മാക അങ്ങു മാറി
കവിക്ളാക്ക

ുവന്നു തുടുത്തു. ഒരു ോവാടയുും േിങ്ക് ടി ഷർട്ടും ആണ്

എടുത്തിട്ത്. തലയിൽ ഒരു ടവൽ ക്കാണ്ട് മുടി ക്കട്ിയിട്ടണ്ട്.േിങ്ക് ടി ഷർട്ിൽ
മുേച്ചട

ിൽകുന്ന മുലകൾ അവൾക് ഒരു കന്ത്േകതയക ഭുംഗി കതാന്നി. കേവു എന്ക്റ

കതാളിൽ കതാണ്ടിയകപ്പാൾ ഞാൻ അവക്ള ക ാകി. അവൾ എന്ക്റ ക്

വിയികലക്

ുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചട.

"അച്ചടവിക്

കാണാൻ എന്താകല ഭുംഗി " ഞാൻ അച്ചടവിക് യുും കേവുവിക് യുും

മാറി മാറി ക ാകി

"ഏയ്

ിന്ക്റ അന്ത്തക്യാന്നുമിലെ " ഞാൻ ക്വറുക്ത ഓന്നു േറഞ്ഞത് അവൾക്

സുഖിക്ച്ചന്നു കതാന്നുന്നു. അവളടക്ട മുഖും തുടുത്തു.

"അച്ചട ഇങ്ങട്് വരുകപാൾ

ീ േറയകണ

ിക്ന്ന കാണാൻ ഒരു രസവുും ഇക്ലെന്ന്.

േറകയാ... "ഇവളടക്ട ഓകരാകരാ കുറുപ് ഞാൻ തലയിട്ി.. അച്ചട അവിക്ട ഒന്ന്
അങ്ങട്ടും ഇങ്ങട്ടും ഒന്ന്
ക് ഞ്ചിൽ തലക്വച്ചാണ്

ുറ്റി ഞങ്ങളടക്ട ക ക്ര തിരിഞ്ഞു. കേവു എകന്ന

ുറ്റി

ിൽകുന്നത്.അച്ചടവിന് അക്താരു ന്ത്േശ് കമ അലെ അത്

അവളടക്ട മുഖും കണ്ടാൽ അറിയാും . അവൾ ഞങ്ങളടക്ട ക ർക് വന്നു.

"അച്ചടവിക്

കാണാൻ

എന്ത്

ഭുംഗിയാകല

മുഖകത്തക് തക്ന്ന ക ാകി അവൾ ക്
വിരിഞ്ഞു. കേവു എന്ക്റ തുടക്

കിച്ചൂ...

റുതായി ഒന്നു

"

ഞാൻ

അച്ചടവിന്ക്റ

ിരിച്ചട. ആ മുഖും ഒന്നുകൂക്ട

ുള്ളി.
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" േറയടാ....."

"ഏയ്യ് ഒരുരസവുമിലെ... ഇക്താക എന്ത് " ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റ മുഖത്ത് ക ാകി
തക്ന്ന േറഞ്ഞു. അവളടക്ട മുഖും ഒന്നു വീണു. അത് കണ്ട് കേവു ക്
കുണുങ്ങി

റുതായി

ിരികുന്നത് കണ്ട് അച്ചട ഒച്ചയിട്ട.

"കുകറ ക രമായകലൊ രണ്ടാളടും കൂക്ട ക്കട്ിേിടികലുും ഉമ്മക്വകലുും.... എേുകന്നറ്റ്
കോയി കുളിക് ക്േകണ്ണ. വന്നിട്് അകത കോക്ല രണ്ടുുംകൂക്ട ഒട്ി
മുകന്നാട്ട

വന്നു

കേവുവിന്ക്റ

അകതകോക്ല അച്ചടവിക്

കതാളിൽ

അടിച്ചട.

കേവു

ിൽക " അച്ചട
ക ക്ര

തിരിച്ചട

അടിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ ഇടക് കകറി.അകലെൽ അങ്ങട്ടും

ഇങ്ങട്ടും അടി തുടങ്ങുും

"കേ രണ്ടുകേരുും മരയാേക് ഇരുകന്നാ ഇകലെൽ ഞാ ുണ്ടകലൊ " ഞാൻ കേഷയും
അഭി യിച്ചട.

" ീക്യന്തു ക്

യ്യടും " രണ്ടുകേരുും എക്ന്ന തുറിച്ചടക ാകി േറഞ്ഞു.

"രണ്ടിന്ക്റയുും

ന്തി ഞാൻ അടിച്ചട ക്ോളികുും േറകഞ്ഞകാും "രണ്ടു ക്േരുും

േരസ്േരും ക ാകി ആകി

ിരിച്ചട. അകപ്പാകേകുും അവരുക്ട വേക് കേിഞ്ഞു.

ഞാൻ കള്ള കേഷയകത്താക്ട അവക്ര രണ്ടുകേക്രയുും ക ാകി.കേവു ക്േട്ന്ന് എകന്താ
ആകലാ

ിച്ച കോക്ല അച്ചടവിക്

"എന്താടി " അച്ചട ക്

േിടിച്ചട തിരിച്ചട.

ാടിച്ചട.

രണ്ടുകേരുും എന്ക്റ മുന്നിൽ
അകത കോക്ല തിരിഞ്ഞു

ിന്നു അച്ചടവിക്

തിരിച്ചട

ിർത്തിയിട്് കേവുവുും

ിന്നു തല േിറകികലക് തിരിച്ചട കേവു ക

ാേിച്ചട.
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"കിച്ചൂ ആക്ര

ന്തിയാ വലുത് " എന്ക്റ

ാവിറങ്ങി കോയി. ഇവക്ള ക്കാണ്ട്.

അച്ചട ക്ഞട്ി തിരിഞ്ഞു

"ഡീ....."

അവൾ

ിരികാക

വിളിച്ചട

എന്ക്റ

മുഖത്തു

ക ാകി.എ ിക്

കേിഞ്ഞുള്ളട.

ിക് അച്ചട " കേവു അച്ചടവിക്

"ഒന്ന്
വി

ശാസ കയാക്ട

ാരിച്ചത്

അച്ചട

കേവുവിക്

േിക്ന്നയുും

രണ്ടു

തലെട

ിർബന്തിച്ചട . ഞാൻ

തലെടക്മന്നാക്ണങ്കിലുും

അവൾ

അതിക ാട് സെകരിച്ചട. അവളടക്ട മുഖത്തു ിന്ന് അവൾകുും അറിയണക്മന്ന്
കതാന്നുന്നു അരുക്ടയാക്ണന്ന്. ഞാൻ മുന്നിലുള്ള രണ്ടു
കേവു

ക്ലങ്കിന്

ആണ്

ഇട്ിരികുന്നത്.

അച്ചട

ന്തികളികലകുും ക ാകി.

ോവാടയുും.

ന്തിക്യാന്നു േുറകകാട്് തള്ളിക്യന്നു കതാന്നുന്നു. കേവുവിന്ക്റ
കാണാക്മങ്കിലുും. അച്ചടവിന്ക്റ

"കേികഞ്ഞാ
ക്

"

കേവു

തലക്

രണ്ടു
ന്തി

കേരുും

ലെ കഷപ്പിൽ

ന്തിയാണ് വലിപ്പും കൂടുതൽ.

രിച്ചട

ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ

അതുകോക്ല

അച്ചടവുും

രിച്ചട. ആക്രങ്കിലുും ഒന്ന് വലുക്തന്നു േറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾ േിണങ്ങുും. ഒരു

ഐഡിയ ഞാൻ എടുത്തു.

"ഇങ്ങക്

കണ്ടാൽ എങ്ങക് യാ? ഒന്നുും മ സ്സിലാവിലെ ക്ശരിക് കണ്ടാൽ "

ഒരികലുും അത്

ടകിക്ലെന്ന് കരുതിയാണ് േറഞ്ഞക്തങ്കിലുും.

കേവു ക്േട്ന്ന്
"എന്നാൽ ക്ശരി " എന്ന് േറയലുും അവളടക്ട ക്ലങ്കിൻ തുടയിൽ ിന്നുും താകോട്്
വലികലുും ഒരുമിച്ചയിരുന്നു. അവളടടുത്ത

ീല ഷണ്ടിയുും കൂട്ി അത് താഴന്നു

വന്നകപ്പാൾ എന്ക്റ കണ്ണ് മിേിഞ്ഞു.അവളടക്ട

ന്തിയുക്ട ആ

ിറവുും ആ
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ഉരുളിച്ചയുും,

ോതി

ക്വട്ടും

കണ്ടകപ്പാ

കുട്ൻ

ഒന്ന്

ക്ോന്തി.

അവൾ

േകുതിതാഴത്തിയകപ്പാകേകുും അച്ചട കകറി േിടിച്ചട.

"ക്

കന്ക്റ മുന്നിൽ ക്വച്ചാകണാടി "

അവളടക്ട ക്

വി ക്ോട്ിച്ചട. കേവു ഒരു

തള്ളിയ കണ്ണ് അങ്ങക്

തക്ന്ന

ന്തി തുളടപുന്ന ഒരടിയുും ക്കാടുത്ത് അച്ചട
ിരികയാക്ട അവളടക്ട റൂമികലക് ഓടി.

ിൽകുകപാൾ കേഷയകത്താക്ട അച്ചട എന്ക്റ ക ർക്

ക ാകി.

" ി കാണ് ആേയും തകരണ്ടത്. എക്ന്താക്കയടാ

"ഞാൻ കരുതികയാ അച്ചട അവക്ളങ്ങക്

ക്

ീ േറയുകന്ന "

യ്യടക്മന്ന്. അവൾക് വിഷമാകവണ്ടന്ന്

ക്വച്ച ഞാൻ േറഞ്ഞത് "

"എന്ത് വിഷമും "

" എന്ക്റ ക്േണ്ണിന്ക്റ

ന്തിയ വലുക്തന്നു േറഞ്ഞാൽ അവൾക് വിഷമാവികലെ "

ഞാൻ അവകളാട് ക്കാഞ്ചി. അവളടക്ട മുഖും തുടുത്തു.അവൾക് ക ക്ര ഞാൻ
കണ്ടുസകയുും വിടർത്തി വരാൻ േറഞ്ഞകപ്പാൾ അവൾ
ക്

ാണകത്താക്ട തല

റുതായിട്് ക്വട്ിച്ചട.

"എന്ക്റ ക

ച്ചിക്യ വാടി.. േീസ് " ഞാൻ വീണ്ടുും വിളിച്ചട. അവൾ ക്േട്ന്നു

കേവുവിന്ക്റ

റൂമികലക്

ഓടി

കോയി

ക ാകിയിട്്

ഓടി

വന്നു

എന്ക്റ

ക് ഞ്ചകത്തക് വീണു. രണ്ടു സകകൾ ക്കാണ്ട് എകന്ന മുറികി േിടിച്ചിട്് അവളടക്ട
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കാൽ മുട്് രണ്ടുും എന്ക്റ തുടയുക്ട ഇരു വശത്തുും കസാ
കേുത്തിൽ മുഖും ക

ർത്ത് അവൾ

യിൽ ഊന്നി എന്ക്റ

ിന്നു. രണ്ടു ക്വണ്മുലകൾ അവൾ അവയുക്ട

മൃതുലതക്യ േരമാവധി എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ അമർത്തി േിേിഞ്ഞു. അവയുക്ട

ൂടുും

ക്കാേുപ്പടും എന്ക്റ ശരീരത്തിലൂക്ട ഇറങ്ങി എന്ക്റ കുട് ിൽ ക്താട്ട. അവന് ഒന്ന്
തലയുയർത്തി. ഞാൻ കുളിച്ചടവന്ന അച്ചടവിന്ക്റ കേുത്തികലക് മൂക്
കസാപ്പിന്ക്റയുും ക്കട്ിക്വച്ച
വലിക്ച്ചടുത്തു.
ക്ട്ലെിന്ക്റ

മുടിയിൽ

അച്ചടവിന്ക്റ
ുേിയിലൂക്ടയുും

േുറത്തു

ിന്നുമുയരുന്ന
തേുകിയ

ഇടുപ്പിലൂക്ടയുും

മണവുും

സകകൾ

ആസവേിച്ചട

േതിക്യ

ഓടിച്ചകപ്പാൾ

ീട്ി ആ

അച്ചട

ഞാൻ
ഒന്ന്

കുറുകി.ടി ഷർട്്്
കുറച്ചട ക്ോകി ഞാൻ ആ ഇടുപ്പിക്ല ക്കാേുപ്പിൽ ഒന്നു ക്ഞരിച്ചട.

"അക്പ്പാ

ീ കേവു ഇക്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങക്

എകന്ന ക്കട്ിേിടിച്ചട ഇരികുമകലെ " ഞാൻ

സകകൾ ടി ഷർട്ട ുള്ളിലൂക്ട മുകളികലക് ക്കാണ്ടുകോയി അവളടക്ട മി ുത്ത
േുറും ക്താലിയിലൂക്ട ഓടിച്ചട.

"അവൾ

ിൽകുകപാൾ എങ്ങക് യാട ഞാൻ

ികന്നാട് ക്കാഞ്ചുക. എ ിക് എകന്താ

കോക്ലയാ " അച്ചട എന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാകി േറഞ്ഞു ആ േിടകുന്ന ഉണ്ടൻ
കണ്ണടകളിൽ, വിരിയുന്ന

ിരിയിൽ േിക്ന്ന അവളടക്ട കേെത്തിൽ

ിന്നു വരുന്ന

ൂടിൽ ഞാൻ ഇലൊതാവുന്ന കോക്ല.അവൾ വിരലുകൾ എന്ക്റ മുടിയിലൂക്ട
ഓടിച്ചട േിക്ന്ന എന്ക്റ ക് റ്റിയിലൂക്ട മൂകിലൂക്ട കവിളിലൂക്ട േിക്ന്ന എന്ക്റ
ുണ്ടിൽ വന്നു

ിന്നകപ്പാൾ ആ മുഖത്തു എക്ന്താ ഒരാവിശയും വിരിഞ്ഞു. ഞാൻ

സകകൾ അച്ചടവിന്ക്റ തുടയിൽ തേുകിക്കാണ്ട് ഒരു സക േിറകകാട്ട ഉന്തി ക്വച്ച
ഉരുണ്ട

ന്തികളികലക് ക്കാണ്ടു കോയകപ്പാൾ

അച്ചടവിന്ക്റ മുഖും മാറി. ഞാൻ രണ്ടു സകയുും അവളടക്ട

ന്തികളിൽ താങ്ങി

േിടിച്ചട േിക്ന്ന ഒന്ന് ക്ഞരിച്ചട. അച്ചടവിന്ക്റ കണ്ണടകൾ ഒന്ന് അടഞ്ഞു േിക്ന്ന
തുറന്നു

ന്തിയിടുകിന്ക്റ ഇടയികലക് സക ക്കാണ്ടുകോയകപ്പാകേകുും അച്ചട

തടഞ്ഞു.

"ക്

കാ വൃത്തികകടു കാണിച്ചാൽ ഉണ്ടകലൊ " അവൾ എന്ക്റ രണ്ടു സകയ്യടും കൂട്ി

േിടിച്ചട അവളടക്ട മടിയിൽ ക്വച്ചട.
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"വൃത്തികകകടാ കേവു എലൊും ഒന്ന് അറികഞ്ഞാക്ട് എന്ക്റ വൃത്തികകക്ടാക്ക ഞാൻ
കാണിച്ചട

തരുന്നുണ്ട്.

തുണിയുടുകാക്ത
ക

ിക്ന്ന

ഞാൻ

തുണിയുടുപ്പികിലെ

ഈ

ഫ്ലാറ്റിലൂക്ട

ന്തിയുും അമ്മിഞ്ഞയുും തുളടപിച്ചട ഓകടണ്ടി വരുും കകകട്ാടി

ച്ചി ക്േക്ണ്ണ " അവളടക്ട താടിയിൽ ഞാൻ കതാണ്ടി.

"േിക്ന്ന

ി ക്കക്ന്ന ക്താടാൻ കൂടി കേിയിലെ. ഞാക്

ിന്ക്റ ക

ച്ചിയാ അത് ഓർമ

കവണും "

"

കോടീ

ീ

തക്ന്ന

എന്ക്റ

അടുത്ത്

വന്നു

ക്കഞ്ചു

ഒന്ന്

വാ

കിച്ചൂന്നുും

േറഞ്ഞത്.കാണകണാ " ഞാൻ അവളടക്ട മുഖകത്തക് തറപ്പിച്ചട ക ാകി. അവൾ
ഒന്ന് ശങ്കിച്ചട ക്േട്ന്നു അവൾ എന്ക്റ കീച്ചടണ്ടു വായിലാകി
ഒന്ന്

അപരക്ന്നങ്കിലുും

ഞാ ുും

തിരിച്ചട

കുറച്ചാകവശും കൂടുതലാക്ണന്ന് കതാന്നി കമൽ
കവഗും വലി

ുണയാൻ
ുണ്ടുും കീഴ

ുണഞ്ഞു ആേയും

തുടങ്ങി.

അവൾക്

ുണ്ടുും എകന്നകാൾ

ീപി. അവൾ മുഖക്മടുത്തു ആ കണ്ണിൽ വശയമായ ഒരു ഭാവും

വന്നകപ്പാ .ഞാൻ

ിരിച്ചട.

" ീക്യന്താ ഇക്പ്പാ േറഞ്ഞത്

ീ എന്ക്റ ക

ച്ചിയാക്ണകന്നാ, എ ിക്

ിക്ന്ന

ക്താടാൻ കേിയിക്ലെക്ന്നാ "

" കോടാ....എന്ക്റ ക്

കക്

കുകറ ആയികലെ ഞാൻ സ്ക െിച്ചിട്്.അക്പ്പാ ക്േട്ന്നു

കതാന്നി "
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അച്ചട എന്ക്റ തുടയികലക് ഒന്നുകൂക്ട കയറിയിരുന്നു.എന്ക്റ മുേുത്ത കുട്ൻ
അവളടക്ട തുടയിൽ കുത്തി ിന്നു.

"എന്താടാ അടിയിൽ കുത്തുന്നത് "അച്ചട കള്ള
"അക്താരു ോവും കിച്ചടവാ.
കാലമായി

ിരികയാക്ട എകന്ന ക ാകി.

ി കവക ാട് ഒരു സ്ക െവുമിലെകലൊ. അവന് എന്ത്ത

ിക്ന്ന കാത്തിരികുന്നു. "

"ആകണാ...."

" അകതക്ന്ന.... "

"എന്നാൽ അവക ാട് േറകഞ്ഞക് കുറച്ചട കൂക്ട സെികാൻ. അവക്
കലൊണും സ്ക െികുന്നണ്ട് " അച്ചടവിന്ക്റ തുടയിക്ട

ൂടിൽ അവളടക്ട വാക്

കകട്ട അവന് ഒന്നുകൂക്ട മുേുത്തു ക്വട്ി. അച്ചട അതറിഞ്ഞു കുണുങ്ങി

"അച്ചട

ഞാൻ

ിരിച്ചട.

മ്മക് കേവുവിക ാട് എലൊും േറഞ്ഞാകലാ, എ ികി ി കത്തിരികാൻ

വയ്യ "എന്ത്ത കാലും എന്ന് ക്വച്ച ഇതിങ്ങക്

ക്കാണ്ടുകോവുക. അച്ചടവിക്

ഒന്ന്

കയ്യിൽ കിട്ണക്മങ്കിൽ കേവു കാണാക്ത കവണും അവൾ എലൊും അറിഞ്ഞാൽ േിക്ന്ന
ഒരു ന്ത്േശ് വുമിലെകലൊ.

" കിച്ചൂ അത് കവകണാ എ ിക്കകന്താ ഒരു കേടി അവൾ എകന്ന കവക്റ കകണ്ണാക്ട
കണ്ടാൽ "
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" എന്നായാലുും അവൾ അറിയകണ്ട, േിക്ന്ന അവൾക് എകന്താ മാറ്റും കോക്ല
എ ിക് കതാന്നുന്നുണ്ട്... " ഞാൻ ഇന്ന്

ടന്ന കാരയങ്ങൾ ഒക്ക അച്ചടവിക ാട്

േറഞ്ഞു. അവൾ അത് കൃതയും കകട്ട കുറച്ചട ക രും അകതകോക്ല

"ഇന്ന് അവൾ

ുണ്ടിൽ ഉമ്മക്വണും എന്ന് േറഞ്ഞകപ്പാൾ

േറയാകഞ്ഞ " ഇന്ന് കാറിൽ ക്വച്ചട

ടന്നത് ഞാൻ ക

ിന്നു.

ീ എന്താ അവക്ള ഒന്നുും

ാേിച്ചട.

" കേവു അക്ലെ അവൾ ഇങ്ങക്

എക്ന്താക്ക ക

കണ്ടികലെ ഒരു

ന്തി ക്ോകി കാണിച്ചത്.അതുകോക്ലകയ ഞാൻ

ാണവുമിലൊക്ത

ാേികലുണ്ട്. ഇക്പ്പാ തക്ന്ന

ീ

കരുതിയുള്ളട "

"അകപ്പാൾ അവൾ ക്ശരികുും
വീണ്ടുും എറിഞ്ഞു അവൾ

ുണ്ടിൽ ഉമ്മ തന്നിരുന്നുക്വങ്കിൽ " ഞാൻ ക

ിസാരമായി

ിരിച്ചട.

"തന്നാൽ എന്താ അക്പ്പാ തക്ന്ന ഞാ ുും തകന്നക് ,
കൂട്ി

േിടിച്ചട

േറഞ്ഞു.അങ്ങക്

ാേയും

ക്ലൊരുമ്മ " അച്ചട എന്ക്റ

ടന്നിരിക്ന്നങ്കിൽ

ുണ്ട്

എന്തായിരികുും

സുംഭവികുക.

"കെ ഒരുമ്മ കളഞ്ഞുക്ലെ ഡീ. എന്നാലുും കേവുവിന്ക്റ ക്േരുമാറ്റത്തിൽ എകന്താ ഒരു
േന്തികകടുണ്ട് "എന്ക്റ സുംശയും ഞാൻ അച്ചടവിക ാട് തറപ്പിച്ചട േറഞ്ഞു.
കേവുവിന്ക്റ റൂമിൽ

ിന്ന് അവളടക്ട മൂളിപ്പാട്് കകട്കപ്പാൾ അച്ചട കവഗും

എേുകന്നൽകാൻ കോയി. ഞാൻ അവക്ള വിട്ിലെ.
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"എടാ അവള് വരുന്നണ്ട്... വിട് "

" അവൾ വന്നാൽ എന്താ അവളടും ഇങ്ങക്

ഇരികാറികലെ. "

"എന്നാലുും. അവളടക്ട മുന്നിൽ ഞാൻ ഇങ്ങക്

"ഒക്രന്നാലുമിലെ " ഞാൻ അവക്ള അങ്ങക്
റൂമിൽ

ിന്ന്

ഇറങ്ങിയതുും

"

തക്ന്നയിരുത്തി. കേവു മൂളിപ്പാട്ടും ോടി

ഞങ്ങക്ള

കണ്ടു.

അവളടക്ട

മുഖത്തു

ക്േട്ന്നു

അസൂയവിരിഞ്ഞു. അച്ചടവാകണൽ എന്ക്റ ക ർക് തിരിഞ്ഞിരികുന്നത് ക്കാണ്ട്
അവൾ വരുന്നതുും ന്ത്േതീെിച്ചിരിക. കേവു അവിടുന്ന് കവഗും വന്നു അച്ചടവിക്
േിടിച്ചടന്തി.

" എന്താടി... " ക്േട്ന്നായതുക്കാണ്ട് അച്ചട കേടിച്ചട.

"എ ികുും ഇരികണും ഇവന്ക്റ മടിയിൽ
എന്ക്റ മടിയിൽ

ീ മാന്ത്തും അങ്ങക്

ഇരികകണ്ട " കേവു

ൂണ്ടി േറഞ്ഞകപ്പാൾ അച്ചട എന്ക്റ മുഖത്തു ക ാകി. ഞാൻ

അവളടക്ട മുഖത്തു ക ാകി ആുംഗയും കാട്ി ' ഞാൻ ക രക്ത്ത േറഞ്ഞികലെ
ഇവൾക്കകന്താ േറ്റിക്യന്നു '.അച്ചടവിന്ക്റ മുഖത്തു കേഷയും വന്നു അവൾ ക്േട്ന്നു
എേുകന്നറ്റട.
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"എന്താണ് ക്വച്ചാൽ ക്

യ്കതാ ഞാൻ കോവ്വാ " അവൾ േറഞ്ഞു ക്കാണ്ട് തിരിഞ്ഞു

ടന്നതുും. കേവു കവഗും അവക്ള

ുറ്റി േിടിച്ചട.

"കസാറി കസാറി... േിണങ്ങകലെ അച്ചൂ..."

"വിടടീ " അച്ചട കുതറി.കേവു അവക്ള മുഖും രണ്ടു കയ്യിലുും കകാരിക്യടുത്തു
എന്നിട്് രണ്ടു കവിളിലുും ഉമ്മക്കാടുത്തു അവക്ള കസാപ്പിട്ട.

"ഇ ി

മുക്

അച്ചടവിക്

രണ്ടാൾകുും

ഇവന്ക്റ

മടിയിൽ

ഇരികാും

എന്താ....."കേവു

തിരിച്ചട േറഞ്ഞതുും ഞാൻ ഇടക്േട്ട.

"അകത മാമിയുക്ട എടുത്ത് കോണും ോവും

ാക്ള കോവകലെ " രണ്ടു കേരുും അത്

ശരിക്വച്ചട. ഞങ്ങൾ ക്േട്ന്നു മാമിയുക്ട ഫ്ലാറ്റികലക് കോയി. മാമിയുും അങ്കിലുും
ഉണ്ടായിരുന്നു.ഞാ ുും

കേവുും

അങ്കിളടമായി

കത്തിക്വച്ചട

ിന്നകപ്പാ

അച്ചട

മാമിയുക്ട കൂക്ട കിച്ച് ികലക് കോയി.കുകറ ക രും കേിഞ്ഞകപ്പാൾ അച്ചട ക്േട്ന്നു
ഞങ്ങളടക്ട അടുത്ത് വന്നു.

"ഞാൻ

കോയി

അവിക്ട

കുറച്ചട

ു്

ഉണ്ട്

അക്തടുത്തിട്്

വരാും

മുക്കലൊവർകുും ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് കേികാും " അച്ചട േറഞ്ഞകപ്പാൾ കേവു
ക

ാേിച്ചട.

"ഞാൻ വരകണാടി " എന്നാൽ അച്ചട കവക്ണ്ടന്ന് േറഞ്ഞു. കഡാർ തുറന്നു ഇറങ്ങാൻ
അച്ചട തിരിഞ്ഞു ഒന്നു എകന്ന ക ാകി ഞാൻ എന്താക്ണന്ന് േിരികമുയർത്തി
ക

ാേിച്ചകപ്പാ അവൾ വശയമായി

ിരിച്ചട േുറകത്തകിറങ്ങി.
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കേവുവുും

അങ്കിളടും

അച്ചടക്വന്തി ാ അങ്ങക്

ഓകരാന്ന്

േറഞ്ഞു

ക ാകികയ എന്നാകലാ

അവൾ ഇക്പ്പാ ഒറ്റക് ഫ്ലാറ്റിൽ.ആ
വിളിച്ചതാകണാ.സേവകമ അച്ചടവിക്
എങ്ങക്

േുറത്തു കോവുും. ഞാൻ

ഞാൻ

ിച്ചകപ്പാോ കാരയും കിട്ികയ...

ിരിയിക്ല വശയത അത് എകന്ന കൂക്ട
ഒറ്റക് കിട്ാൻ േറ്റിയ സമയമാണ് ഇവിടുന്ന്
ിന്തിച്ചട ക്കാണ്ടിരുന്നകപ്പാൾ മാമി വന്നു.

"അവക്ള ഒറ്റക് വികട്ാ..." ഞങ്ങകളാട് മാമി ക
അവൾ ഒറ്റക്

ക്കാണ്ടിരികുന്നുണ്ട്.

ാേിച്ചട. "കിച്ചൂ

ീകൂക്ട ക്

ക്ന്ന

ു് ഒക്ക എടുകകണ്ട " മാമി എകന്നാട് േറഞ്ഞകപ്പാ എന്ക്റ

ഉള്ളിൽ ലഡു ക്ോട്ി ആ സമയും മാമിക് മ സ്സില് ഞാൻ ആയിരും ഉമ്മ ക്കാടുത്തു.
ഞാൻ കവഗും

ാടിയിറങ്ങിയകപ്പാൾ മാമി ഒന്ന് കണ്ണിറുകി. ഞാൻ അത്ഭുതകത്താക്ട

മാമിക്യ ക ാകി.

ഓടി േിടിച്ചട ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിന്ക്റ വാതിൽ തുറന്നു അകത്തു കകറി. ൊളിക്ല സലറ്റ്
എലൊും ഓഫ് ആയിരുന്നു. കിച്ച് ിൽ മാന്ത്തും സലറ്റ് കണ്ട് ഞാൻ അകങ്ങാട്് കോയി
തിരിഞ്ഞു

ിന്നു എക്ന്താ എടുകുന്ന അച്ചടവിക്

ആ ക്വളിച്ചത്തിൽ കണ്ടകപ്പാൾ

ആ കവശും കൂടി ക്േട്ന്നു തക്ന്ന ഞാൻ അവക്ള േുറകിൽ

ിന്നു ക്കട്ി േിടിച്ചട.

ഓടി േിടിച്ചട ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിന്ക്റ വാതിൽ തുറന്നു അകത്തു കകറി. ൊളിക്ല സലറ്റ്
എലൊും ഓഫ് ആയിരുന്നു. കിച്ച് ിൽ മാന്ത്തും സലറ്റ് കണ്ട് ഞാൻ അകങ്ങാട്്
കോയി.തിരിഞ്ഞു

ിന്നു എക്ന്താ എടുകുന്ന അച്ചടവിക്

ആ ക്വളിച്ചത്തിൽ

കണ്ടകപ്പാൾ എൻക്റ കവശും കൂടി
---------------------

ക്േട്ന്നു തക്ന്ന ഞാൻ അവക്ള േുറകിൽ

ിന്നു ക്കട്ി േിടിച്ചട.

അവൾ ക്ഞട്ിയിലെ.എക്ന്ന ന്ത്േതീെിക്ച്ചന്ന് കതാന്നുന്നു.ഒന്ന് കുണുങ്ങി േിക്ന്ന
എന്ക്റ ക ർക് തിരിഞ്ഞു.മുഖത്ത് വശയമായ

ിരി
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"എന്താ കമാക് യുകേശും..?

ന്നായി കിതകുന്നുണ്ടകലൊ.... ീ "

ഓടിവന്നതിന്ക്റ കിതപ്പ് അവൾ ആവാെിക്ച്ചടുത്തു. വയറ്റിൽ

ുറ്റിയ സക

േിടിച്ചട മാറ്റി അവൾ എന്ക്റ ക ർക് തിരിഞ്ഞു.

" ീ അക്ലെ എകന്ന വിളിച്ചത്... " ഞാക് ാരു കുട്ിയായി േരിഭവും എടുത്തു.

"ഞാക് കപ്പാ...വിളിച്ചട...." അവൾ സക മലർത്തി.
"എന്നാൽ

ഞാൻ കോവ്വാ

"

അവക്ള

തിരിഞ്ഞകപ്പാ അച്ചട എകന്ന േിറകിൽ

"അങ്ങക്

കോയാകലാ

ആണ്.ഞാൻ

അവക്ള

"എ ിക്
ഒന്ന്

േറ്റികാൻ

ഞാൻ

ക്േട്ന്നു

കോകാൻ

ിന്നു വലിച്ചട.

ിരി

അടിമുടി

വന്നു

കള്ളി

ക ാകി

ക്റാമാൻസ്

മൂഡിൽ

ഷർട്ിക്ല

മുേുത്ത

ടി

മുലകൾ.അതിന്ക്റ എടുപ്പ്. കണ്ണട തറഞ്ഞകപ്പാൾ അച്ചട എന്ക്റ തലക് കിേുകി.

"അച്ചടകച്ചക

യ...."

ഞാൻ

ീട്ി

വിളിച്ചട.കൂക്ട

അവളടക്ട

കവിളടകൾ

ഒന്ന്

വലിച്ചടവിട്ട.

"ന്താടാ....." തടാക,ഭന്ത്േകാളി എന്ക്റ ക ർക് കുരച്ചട. അവൾ യഥാർത്ഥ ക

ച്ചിയുക്ട

ത ി േകർപ്പായി.ഞാൻ ഒന്ന് വലിഞ്ഞു...
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"കോടീ ക

ച്ചി

ി ക് എക്ന്ന ഒരു വിലയുമിലെ... എപ്പേുും എക്ന്ന കടിച്ചട കീറാൻ

വരുന്നകോക്ലയകലെ? ഞാൻ എലൊും സെികണും.എന്ത്തയായാലുും ഞാൻ
അ ിയൻ ആണകലൊക്ലെ? "
ഞാൻ

സങ്കടും

എ ിക് സങ്കടും ഒന്നുും ഉണ്ടായിക്ട്ാന്നുമക്ലെങ്കിലുും

േുറക്ത്തടുത്തു.

ക്മടുകുന്നത്ക്കാണ്ടലെ

ിന്ക്റ

.അവക്ള

അവൾ
ക്വറുക്ത

എന്ക്റ

അടുത്ത്

കളിപ്പികാൻ.

അധികാര

ആ

മുഖക്ത്ത

കേഷയവുും,കുസൃതിയുും, േരിന്ത്ഭമവുും കാണാൻ.ആ കണ്ണടകൾ വികസികുന്നതുും,
കവിളടകൾ
എന്ക്റ ക

ുമകുന്നതുും ശവാസക്മടുകുന്ന താളവുും ആസവേികാൻ തക്ന്ന.

ച്ചിയകലെ എന്ക്റ ക്േണ്ണകലെ?.

അവളടക്ട മുഖത്ത് ഒരു കവേ

ിറഞ്ഞ കോക്ല, ആ മുഖക്മാന്ന് വാടി...

"കിച്ചൂ ഞാൻ...." േറഞ്ഞു തുടങ്ങിയകപ്പാകേക് ഞാൻ

" എന്ക്റ ക്ോന്ന് ക

ച്ചിക്യ ക്സന്റി ആവകലെ...

ിരിച്ചട.

ലെ മൂ് കളയകലെ ക്േക്ണ്ണ "

" ീ കോടാ ഓകരാന്ന് േറഞ്ഞു വകന്നാളടും ക്തണ്ടി ക്

കൻ...." അവൾ എന്ക്റ

കളിപ്പികൽ ഇഷ്ടമലൊക്ത കവിളടവീർപ്പിച്ചട..

"എടീ ക

"

ച്ചി ഇങ്ങട്് ക ാക് " ഞാൻ അവക്ള മുഖും േിടിച്ചട എന്ക്റ ക ർക് ആകി

ിരികടീ ക്േക്ണ്ണ േീസ്.....എന്ക്റ ക

ഓകരാ

ഉമ്മ

വീതും

ച്ചികുട്ി അക്ലെ േീസ് " രണ്ടു കവിളിലുും

ക്കാടുത്തകപ്പാൾ

ആൾ

ഫ്ലാറ്റ്.

ആ

ോൽപ്പലെടകൾ

ുണ്ടി ിടയിലൂക്ട ക്തളിഞ്ഞു. മുഖക്മാന്നു തുടുത്തു.ഇതുതക്ന്ന സമയും...
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"എടീ അച്ചൂ......." ഞാൻ ക്

റിയ

ാണും അഭി യിച്ചട..

"മ്മ്.." അവൾ മൂളി.

"എ ികമ്മിഞ്ഞ തകരാ?.. ഇന്നക്ല

ീ തരാക്മന്ന് േറഞ്ഞതകലെ. ഇക്പ്പാ കേവു

ഇലെകലൊ േീസ് " ഞാൻ അവകളാട് കകണു.അച്ചടവിന്ക്റ കൺകകാണിൽ

ിരി

വിടർന്നു.അതവൾ മ പ്പൂർവും ഒളിപ്പിച്ചട. മുഖത്തു ഗൗരവും ക്കാണ്ടുവന്നു.

"അത് ഇന്നക്ല അക്ലെ?...ഇക്ന്നാന്നുും േറ്റിലെ.കവഗും ക്

ന്നികലെൽ കേവു ഇങ്ങട്് വരുും

"

"അതാ ഞാപറഞ്ഞത് ക്േട്ന്നു താച്ചട േീസ്...."
ഞാൻ അവക്ള

ുറ്റി േിടിച്ചട ക

ാേിച്ചട. കള്ള ാടയും ക്വടിയാക്ത അവൾ േിടിച്ചട

ിന്നു. ഞാൻ തക്ന്ന മുന്നിട്ിറകങ്ങണ്ട അവസ്ഥ. എന്നാൽ അങ്ങക് . ഞാക് ാന്നുകൂടി
അച്ചടവിന്ക്റ കമകത്തക്
തുടകളടും

ാരി.ഇടുപ്പിലൂക്ട കയ്യിട്് എന്നികലക് അടിപ്പിച്ചട.

അരക്കട്ടും,മുലകളടും,

അതിന്ക്റ

ൂടുും,

എന്ക്റ

േുതുേുതുപ്പടും,

ശരീരത്തികലക്

മൃേുലതയുും.

അമർന്നകപ്പാൾ

ഞരപിക്

വലിഞ്ഞു

മുറുകുന്നു.ഒരു സകക്കാണ്ട് അവളടക്ട മുഖകത്തക് വീണ മുടിയിേകൾ േതിക്യ
േുറകികലക് ഒതുകി ക്വച്ചകപ്പാൾ അവളടക്ട കുറുകൽ എന്ക്റ കാതിൽ കകട്ട.

എന്ക്റ

മുഖകത്തകടിച്ച

അവളടക്ട

വന്നതുും... അവൾ കണ്ണടച്ചട

ിശവാസത്തിന്ക്റ

ഗതിയിൽ

മാറ്റങ്ങൾ

ിന്നു. ഞാൻ അവക്ള സാകൂതും ക ാകി. ഇറുകിയ

കൺകോളകുള്ളിൽ തുടികുന്ന കൃഷ്ണമണി.

ുണ്ടുകളിൽ അറിയാത്ത

ാണും

അവ ഉരുകുന്നു. അലിയുന്നു.
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കണ്ണടകൾ

അറിയാക്ത

തുറന്നു

ക ാകി ിൽകുന്നത് കണ്ടു
ക്ഞട്ിച്ചടക്കാണ്ട് ക
എന്ക്റ

കോയ

അവൾ

ാണിച്ചട കൂപി...

ഒരു

ാണും കലർന്ന

ിമിഷും

ഞാൻ

ിരി. േിക്ന്ന എക്ന്ന

ാര കുടികാൻ വരുന്ന യെിക്യ കോക്ല മുകന്നാട്ാഞ്ഞു

ുണ്ടുകക്ള കടിച്ചട..േിക്ന്ന

ഇങ്ങട്ടും മാറ്റി മാറ്റി അവൾ

ുണഞ്ഞു. കമൽ

ുണഞ്ഞു..

ുണ്ടുും കീഴച്ചടണ്ടുും അങ്ങട്ടും

ുണ്ടുകൾ കവർക്േടുത്താക്ത ഞാൻ

അവക്ള ആ സ്ലാബിന് മുകളികലക് കയറ്റിയിരുത്തി. മുട്ടവക്ര ആ ോവാട ഞാൻ
താക്േ ിന്നുും കയറ്റിവച്ചട. കാലിന്ക്റ ഇടയികലക് ഞാൻ കകറി

ിന്നു. അവൾ

എക്ന്ന കാലുക്കാണ്ട് കലാകിട്ട േിടിച്ചട. ടി ഷർട്്്േതിക്യ ഞാൻ കേുത്തു വക്ര
ക്ോകി വച്ചകപ്പാൾ എന്ക്റ കണ്ണട മിേിഞ്ഞു. കിച്ച ിക്ല ന്ത്േകാശത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന
വയറുും ന്ത്ബാകുള്ളിൽ വീർപ്പടമുട്ി ക്ഞരിഞ്ഞു

ിൽകുന്ന ക്കാേുത്ത മുലകൾ.

അച്ചടവിന്ക്റ മുകന്നാട്ടള്ള ആയലിൽ അവ േുറകത്തക് അൽപ്പും തള്ളി
കേുത്തിക്

ിന്നു.

കാളടും കളർ ആ മുലകളിൽ കാണാും.ആ മുഖക്ത്ത വശയതകണ്ടു

എന്ക്റ താളും ക്തറ്റി.

ുമന്ന കവിളടും

ുണ്ടുകളടും ഞാൻ ഉമ്മക്കാണ്ട് മൂടി.

സകകൾ ക്കാണ്ടുഞാൻ ഇടുപ്പിക്ല ക്കാേുപ്പിൽ ക്ഞകുകയുും േുറും മുേുവൻ
തേുകുകയുും ക്
അവളടക്ട
ുണ്ടുകൾ

യ്തു. അച്ചട രണ്ടു സകകളടും എന്ക്റ കേുത്തിൽ േിടിച്ചട എകന്ന

ുണ്ടികലക് ക

ർത്തുക്വച്ചട അവശകത്താക്ട ഞങ്ങൾ േരസ്േരും

ുണഞ്ഞു.േിക്ന്ന ശവാസും എടുകാൻ അകന്നു.േുറത്തു തേുകിയിരുന്ന

സകകൾ ഞാൻ താകേക് ക്കാണ്ടുകോയി േുറകകാട്ടന്തി ക്വച്ചിരുന്ന അച്ചടവിന്ക്റ
കുണ്ടിയിൽ അമർത്തി ക്ഞകി ഉേിഞ്ഞു. എന്ക്റ കുട്ൻ മുേുത്തു അച്ചടവിന്ക്റ
തുടയിടുകിൽ വന്നു തട്ി. ഞാൻ

ുണ്ടുകൾ എടുത്ത് അവക്ള ഒന്ന് ക ാകി

ഉണ്ടാകണ്ണടകളിൽ കത്തുന്ന ആകവശും. ആ കണ്ണടകളടക്ട തിളകും.കയറ്റി വച്ച ടി
ഷർട്് ഞാൻ കേുത്തിലൂക്ട ക്േട്ന്നു ഊരുക്യടുത്തു. അച്ചട സകകൾ ഉയർത്തി
സൊയിച്ചട.

വിങ്ങുന്ന

ക്കാേുത്ത

മുലകൾ

ക ാകിയകപ്പാൾ. അച്ചട ഇടക്ത്ത മുല ന്ത്ബയിൽ

ഞാൻ

ആർത്തികയാക്ട

ിന്നു എടുത്ത് േുറത്തിട്ട അവൾ

തിളങ്ങുന്ന കകണ്ണാക്ട എകന്ന ക ാകി

"ോല് കുടികക്ണ്ട ക്

കാ " അച്ചട വശയത

ിറഞ്ഞ വകകാക്ട േറഞ്ഞകപ്പാ ഞാൻ

ഇളും കാപ്പി കളറുള്ള ആ മുല കണ്ണിലൂക്ട വിരകലാടിച്ചട ക ാകി.ക്ഞട്ടകൾ
േതിക്യ ഉകള്ളാട്് ക്ഞകി ക ാകി.

"എന്താടാ കിച്ചൂ " ...ഇത്തിരി

ാണും കലർന്ന ക

ാേയും.... ആ മുഖും

ുമന്നു..
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.അവൾ ഒരു മുലക്യ അടിയിൽ
ഞാൻ വാ തുറന്നു ക്ഞട്ിക്

ിന്നു താങ്ങി ക്ഞട്് എന്ക്റ
ുണ്ടിന്ക്റ ഇടയിലകി

ുണ്ടികലക് ക

ർത്തു

ാകുക്കാണ്ട് ഒന്നു

ക്താട്കപ്പാൾ അച്ചട ഒന്നു വിറച്ചട. േിക്ന്ന അവളടക്ട സകകൾ എന്ക്റ മുടിയിലൂക്ട
ഓടി തലക്യ ക്ഞരിച്ചട .ക് ഞ്ച് കുറച്ചടകൂക്ട മുകന്നാട്ടന്തി അച്ചട േറഞ്ഞു.
"കിച്ചൂ വലിച്ചട കുടിക്... ആ "
ഞാൻ േതിക്യ

ാകുകൾ ക്കാണ്ട് മുന്തിരിക്ഞട്ടകൾക്

ുറ്റടും വട്ത്തിൽ ഓടിച്ചട.

േതിക്യ വലിച്ചീപാൻ തുടങ്ങി.അച്ചട എന്ക്റ മുഖക്ത്ത േരമാവധി മുലയികലക്
അടുപ്പിച്ചട കുറുകി

"കിച്ചൂ......." അവളടക്ട കുറുകൽ കകട്കപ്പാൾ ഞാൻ ഇടതുസക ക്കാണ്ട് അവളടക്ട
വലതു മുലയിൽ ന്ത്ബാക് േുറത്തു കൂക്ട േിടിച്ചട കശകി. അതിക്

േിടിച്ചട

താകലാലിച്ചട . അച്ചട കവഗും ആ മുലയുും േുറകത്തകിട്് എന്ക്റ സക ആ
മുലയികലക് വപ്പിച്ചട.

"േതിക്യ ക്ഞക് കിച്ചൂ....കവേ ിപ്പികാക്ത..." അവൾ ക്ഞരങ്ങി ഞാൻ അവളടക്ട
ഇടതുമുലക്യ ആകവശകത്താക്ട വലിച്ചീപിക്കാണ്ട് വലതു മുലക്യ സകക്കാണ്ട്
താകലാലിച്ചട. അച്ചട വിന്ക്റ കുറുകൽ കൂടിക്കാണ്ടു വന്നു. ഇടതു മുലക്യ വിട്ട
ഞാൻ വലക്ത്ത മുലക്യ

പ്പി വലിച്ചട രണ്ടു സകക്കാണ്ടുും ക്ഞകി േിടിച്ചട

കുടിച്ചകപ്പാൾ അച്ചട സുഖമുള്ള കവേ യിൽ കുറുകി എന്ക്റ തലയിൽ

ുപ ും

ക്കാണ്ട് മൂടി.

" ി ക് ോല് കിട്ാ ുകണ്ടാ കിച്ചൂട്ാ" അച്ചടവിന്ക്റ കുസൃതി
ഞാൻ ആ ക്ഞട്ിൽ ഒരു ക്

ിറഞ്ഞ ക

ാേയും

റിയ കടി ക്കാടുത്തു.

"ആ...." അച്ചട കാറി കൂക്ട എന്ക്റ മുടി േിടിച്ചട വലിച്ചട.
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"ഞാൻ രണ്ടിലുും ോല്

ിറയ്കുും കമാക്ള.." ഞാൻ ക്വലെടവിളിച്ചട.

ആ

താളും

ശവാസക്മടുകുന്ന

അതി

ുസരിച്ചട

ഉയരുന്ന

മുലകൾ.

മി ുത്ത

ക്താലികൾ തട്ി തിളങ്ങുന്ന ക്വളിച്ചും.േതിക്യ സകകൾ എന്ക്റ ക് ഞ്ചികലാക്ട
ഓടിച്ചട താകേക് കോയി അവളടക്ട തുടയിടുകിൽ കുത്തിയ കുട് ിൽ േതിക്യ
േിടിച്ചകപ്പാൾ

ഞാൻ

വിറച്ചട.ഞാൻ

അച്ചടവിക്

ക ാകിയകപ്പാൾ

ിരിച്ചട.േതിക്യ അവൾ ന്ത്ടാക്സി ു മുകളടലൂക്ട കുട്ക്

അവൾ

തകലാടി ക്കാണ്ടിരുന്നു

ഞാൻ അവളടക്ട കേുത്തികലക് മുഖമടുപ്പിച്ചട കെങ്ങളിൽ മൂക് അടിപ്പിച്ചട
വലിച്ചട . ക്േണ്ണിന്ക്റ അടങ്ങാത്ത ഗന്ധും.മുലക്ഞട്ടകൾ വിരലുക്കാണ്ട് േതിക്യ
ക്ഞരണ്ടിവിട്ട. ക്കാേുത്ത മുലയുും കടന്നു ഞാൻ ആ വയറികലക് ഉമ്മകൾ
ക്കാണ്ടു മൂടി ക്ോകിളി ുും
തിരിച്ചകപ്പാൾ അവൾ

ുറ്റടും കിട്ടരച്ചട ക്ോകിൾ കുേിയിൽ

ാകിട്്

ാടു വളച്ചട ക്ോന്തി ആ മുലകൾ തുളടപി..

" ആഹ്..... " അച്ചട േുളഞ്ഞു.
ഞാൻ അവളടക്ട ോവാട അര വക്ര ക്തരുത്തു കയറ്റി.കമൽത്തുടകളടക്ട ക്കാേുപ്പ്.
അതിന്ക്റ ഇടയിക്ല ക്

റു ഇരുട്ടവീണ

ുമന്ന ോന്റി.തുടകളിലൂക്ട ഉമ്മ ക്വച്ചട

മുകളികലക് കോയി അവളടക്ട ക്റ് കളർ ോന്റ്റിയിൽ ക്ോതിഞ്ഞ േൂങ്കാവ ും.
ഞാൻ

തുടകൾ

തമ്മിൽ

അകറ്റി.േുറക്ത്ത

ക്വളിച്ചും

എവിക്ടയാക്ക

േരതി.വിരലുകൾ ക്കാണ്ടു േതിക്യ ഒന്ന് ക്താട്കപ്പാൾ. അച്ചട ക്ഞട്ി അവൾ
തടഞ്ഞു.

"കിച്ചൂ മതി... കുകറ സമയായി... േീസ് " ഞാൻ

ിരാശകയാക്ട തലക്ോകിയകപ്പാൾ

അവൾ എന്ക്റ മുഖും കയ്യിൽ കകാരിക്യടുത്തു.
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"ന്ക്റ ക്

കന് ഞാക് ലൊും തരുും സമയാവക്ട്. ഇക്പ്പാ തക്ന്ന

മ്മൾ വാക് ക്തറ്റിച്ചട

കേവു അറിഞ്ഞികട് എലൊമുള്ളട േറഞ്ഞതകലെ.... ഇ ിയുും സവകിയാൽ കേവു
ഇങ്ങട്ട വരുും "
അവൾകുും

ിരാശയുക്ണ്ടങ്കിലുും അവൾ േറയുന്നതിക ാട് ഞാൻ കയാ

ഇകപ്പാ

ിർത്തിയതിൽ

ിരാശയുക്ണ്ടന്ന്

ആ

ിച്ചട.

മുഖും കാണിച്ചട.

അവസാ മായി ഞാൻ അവളടക്ട അമ്മിഞ്ഞയിൽ രണ്ടിലുും ഉമ്മ ക്കാടുത്തു.

"ഇങ്ങക് ക്യാരമ്മിഞ്ഞ

ുണയൻ " അച്ചട കളിയാകിക്കാണ്ട് ന്ത്ബാ ക ക്രയിട്ട.

േിക്ന്ന ടി ഷർട്ടും എടുത്തിട്് എന്ക്റ ക് ഞ്ചികലക്
ഒരുമ്മതന്നു. േിക്ന്ന ഉള്ള

ാരി ിന്നു എന്ക്റ

ുണ്ടിൽ

ുഡുമായി മാമിയുക്ട അടുത്ത്കതക് കോയി.

കേവു ഇകപ്പാേുും അങ്കിളടമായി കത്തി ക്വകാണ്. എകന്ന കണ്ടു ഒരു സുംശയഭാവും
കാണിച്ചട.

" ിങ്ങൾ

ു് ഉണ്ടാകായിരുകന്നാ?"

കേവുവിന്ക്റ കുത്തുന്ന ക

ാേയും ഞാൻ േതിക്യ അച്ചടവിക്

എക്ന്നക ാകി കണ്ണടരുട്ി.എ ിക്

ക ാകി. അവൾ

ിരി വന്നു അവളടക്ട ക ാട്ും കണ്ടാൽ ഞാൻ

ിർബന്തിച്ചിട്ാക്ണന്ന് കതാന്നുും .കേവു സുംശയകത്താക്ട ഞങ്ങക്ള രണ്ടുകേക്രയുും
കണ്ണടക്കാണ്ട് ഉേിഞ്ഞു.... അങ്കിൾ ഞങ്ങളടക്ട കളികണ്ട്

എ ിക്കാന്ന്

ഒറ്റകിരികണക്മന്ന്

കതാന്നി.

അച്ചട

കോയകപ്പാൾ ഞാൻ അവിടക്ത്ത ബാൽകണിയികലക്
കസാരയിൽ

ാരിയിരുന്നു. ക രക്ത്ത

ിരിയടകി.

മാമിയുക്ട

അടുത്ത്

ീങ്ങി. സസഡിക്ല

ൂരൽ

ടന്ന സുംഭവങ്ങൾ മ സ്സിലൂക്ട കോയകപ്പാൾ

മ സ്സിക്ലവിക്ടകയാ മഞ്ഞു ക്േയ്യടന്ന കോക്ല.
ഒരുോടു കാലും ക

ച്ചിയുക്ട സ്ഥാ ത് കണ്ടതാണ്. അവൾ എന്ത്തക്േട്ന്നാണ് എന്ക്റ

സവന്തും ആയി മാറിയത്... ഒരു കാമുകിയുക്ട സ്ഥാ ത്.. ഓർകുകപാൾ

ിരി

വരുന്നു..ഞങ്ങൾ എക്ന്താക്കയാണ് ഇന്ന് കാട്ി കൂട്ിയത്. കേവു ക്േട്ക്ന്നങ്ങാൻ
വന്നിരുക്ന്നങ്കിൽ എന്താകയക്

സ്ഥിതി. അകയ്യാ ആകലാ

ികാക

വയ്യ.! അവകളാട്
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എങ്ങക്

ഇത് േറയുും. എന്ത്തയുും ക്േട്ന്ന് േറയുന്നത് ആണ്

ഇന്ത്തകാലും

മറച്ചട

ക്വച്ചത്

എന്തി ാക്ണന്ന്

ക

ലെക്തന്ന് കതാന്നുന്നു.

ാേിച്ചാൽ

എന്ത്് േറയുും....

എന്തായാലുും ക്േട്ന്നു തക്ന്ന േറയണും.

ഞാൻ കസാരയിൽ ഒന്നുകൂക്ട
ഒേുകിക്യത്തിയ
തുറകുകപാൾ

കാറ്റ്
കേവു

ീണ്ടു കിടന്നു. കടലിൽ

എക്ന്ന
മുന്നിലുണ്ട്.

തേുകിയുറകിയത്

ിന്ന് എവിക്ടകയാ
അറിഞ്ഞിലെ.

കപികൊറീസ്.കകാും

സകവരിയിൽ സക േികന്നാട്് വച്ചൂന്നി എക്ന്ന ക ാകി
കണ്ണടതുറന്നതുും തിരിഞ്ഞു
ക ാകി

ിന്നു. എലൊും ക്േട്ന്നു

കണ്ണട

ബാൽകണിയിക്ല
ിന്ന അവൾ ഞാൻ

ടന്നത് ക്കാണ്ട് അവൾ എക്ന്ന

ിൽകുകയായിരുക്ന്നന്ന് ഞാൻ ഊെിച്ചട.ഇവൾക്കന്തു േറ്റി?. എന്ക്റ

കാക്ലാന്ന്

ീട്ിയാൽ അവക്ള ക്താടാും. ഞാൻ കാലു ീട്ി അവളടക്ട

ന്തികു തക്ന്ന

തള്ളവിരൽ ക്കാണ്ടു കതാണ്ടി അവിക്ട വരക്യ എത്തുന്നുള്ളട.
കേവു ക്േട്ന്നു തിരിഞ്ഞു എപ്പേുും ഉള്ള കള്ള കേഷയും.എക്ന്ന കൂർപ്പിച്ചട ക ാകി.

"എന്താടി ക

ച്ചി.

ഞാൻ ഒന്ന് മൂരി

ീ എക്ന്ന ക ാകി കേടിപ്പികാകണാ "അവളടക്ട ക ാട്ും കണ്ടു
ിവർന്നു ക്കാണ്ട് ക

ാേിച്ചട..

"ആ കേടിപ്പികുും. കന്ത..."അവൾ തിരിച്ചട

ാടി ആ മുഖത്ത് ക്

റിയ കേഷയും .

എകന്താ േറ്റിയിട്ടണ്ടകലൊ ഇ ി ഇവൾ വലെതുും കകണ്ടാ? ഞാൻ കേടികയാക്ട
അവക്ള ക ാകിയകപ്പാൾ ആ മുഖും ഒന്ന് അയഞ്ഞു േിക്ന്ന മുത്ത്
ിരിച്ചട. ഈ ക്േണ്ണിക്

ിതറുുംകോക്ല

മ സ്സിലാവുന്നിലെകലൊ സേവകമ?

"

ീ കേടിച്ചികലെ കിച്ചൂ ഇകലെ " അവൾ എകന്താ േുരൂെത കണ്ടുേിടിച്ച കോക്ല

ക

ാേിച്ചട. ഞാൻ ഇരുന്ന കസാരയുക്ട സകയ്യിൽ അവൾ സകയ്യൂന്നി ക്കാണ്ടു

മുകന്നാട്ാഞ്ഞു. അയഞ്ഞ ആ ടി ഷിർട്ിന്ക്റ കേുത്ത് താഴന്നു
ബാൽകണിയിക്ല വരണ്ട മഞ്ഞക്വളിച്ചും അതി ുള്ളികലക് വീശിയതുും എന്ക്റ
കണ്ണടകൾ അതിക് ാപ്പും ോഞ്ഞതുും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.ഒതുകമുള്ള ക

ച്ചിയുക്ട
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മുലകൾ.... കറുത്തന്ത്ബാ താങ്ങി ിർത്തുന്നു. ഇടക്ത്ത മുലയിക്ല ആ കാകാപ്പടള്ളി...
കണ്ണടകൾ ആ മുലകളിൽ തറച്ചട.... തിരിക്ച്ചടുകാൻ
കതാന്നിയിലെ.

“കിച്ചൂ....” കേവുവിന്ക്റ ശവാസും മുഖത്തടിച്ചട... ഞാൻ കണ്ണടകൾ േണിക്പ്പട്ട
േറക്ച്ചടുത്തു.

ക രിയ

മന്ദൊസും

ആ

മുഖത്ത്...

േിക്ന്ന

സുംശയത്തിന്ക്റ

കണികകൾ.

“എന്താ ....? “ ക്ോട് ായ ഞാൻ കവക്റ കലാകത്തിൽ കറങ്ങി

“ ി ക്കന്താടാ കിച്ചട ഒരു ക്വന്ത്ോളും
അവൾ കുസൃതി മറച്ചട ക്വച്ചട ക

ടന്നു.

ീ എക്ന്ന ഇതി ു മുൻകേ കണ്ടികലെ....”

ാേിച്ചട. ആ ക

ാേയും എന്തിക് യാണ് ഉകേശിച്ചത്.

കണ്ണടകൾ വീണ്ടുും താഴന്നു ടി ഷർട്ിൻക്റ കേുത്തിലൂക്ട അത് അകകത്തക് തറച്ചട..
ആ മുലകൾ ഒന്ന് തുളടപികയാ..... ‘ കിച്ചൂ കകന്ത്ണ്ടാൾ കകന്ത്ണ്ടാൾ ‘ ഉള്ളിൽ

ിന്ന്

ആകരാ വിളികുന്നകോക്ല.... ക്േട്ന്നു ടി ഷിർട്ിന്ക്റ കേുത്ത് മുകളികലക്
ഉയർന്നു ആ മുലകൾ മറഞ്ഞു. ഞാൻ ക്ഞട്ി കേവുവിന്ക്റ മുഖത്തു ക ാകി അവൾ
അത് ഉയർത്തിയതാണ്. ഞാൻ

മ്മി

ാറി.അവൾ ഞാൻ ക ാകുന്നത് കണ്ടു

ഉറപ്പ്.... േക്െ ആ മുഖും സാധാരണ കോക്ല...

“എന്താടാ അതിന്ത്ത ക ാകാൻ...” ക്

റിയ അരിശും കലർന്ന ക

ാേയും.ഞാൻ വീണ്ടുും

ക്ഞട്ി എന്ത്്േറയുും ഇവകളാട്....

“ഞാക് ാന്നുും ക ാകിയിലെ.....” ആസ്സലായി

ുണേറഞ്ഞു ഞാൻ തലതാഴത്തി...
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“ആൊ ക ാകിയികലെ.. എന്ക്റ മുഖത്തു ക ാകി േറയടാ....” കേവുവിന്ക്റ ക ത്ത
സവരും...അവൾ കളികയാകണാ അകതാ സീരിയസ് ആകണാ അറിയാത്ത അവസ്ഥ.

“ ീ കോടീ േട്ി...” എ ിക് കേഷയും വന്നു ഞാൻ മുഖും ക്വട്ിച്ചട...

“ഓഹ്

ീ േറയിലെ അക്ലെ....” അവൾ ക ക്ര

ിന്നു സക കൂട്ി ക്കട്ി എക്ന്ന ക ാകി..

“കാണിച്ചടതരാും “ അതുും േറഞ്ഞു അവൾ ആകകത്തക് കകറി കോയി. ഞാൻ
ഇക്തന്ത് കൂത്ത് എന്ന രീതിയിൽ അവൾ കോകുന്നതുും ക ാകി
സവകന്ത്ബഷൻ ക ാകുകപാൾ കറാഷൻ..... ഇന്ന്
എടുകത്തക്

കോയവ കലെ....

ിന്നു. ക

ാണിന്ക്റ

ാക്ണടുത്തകപ്പാൾ

അവന്

ിമ്മിയുക്ട

എന്നാൽ

ക

കേഷയത്തിലാണ്...

“ ീ എന്താ സുംഭവിച്ചത് എന്ന് േറക്യടാ േട്ി “ ഞാൻ കേഷയകത്താക്ട ക

“എടാ

അവൾ

അവക്ള

ക്കാണ്ടുകോവാ ാ

ഏകതാ

വിളികച്ച.....

അപ്പടറത്ത വീട്ിക്ല വയ്യാത്ത ക
കൂട്ത്തിൽ

ിന്ന് ഒരു ക

കിളവക്

ക്ടെ്് ക്

േണ്ടാരമടങ്ങാൻ
ട്ക്

അന്ന്

ാേിച്ചട..

യ്യികാ
ഞാൻ

കവണ്ടി
ക്വറുക്ത

കകാവിഡായിട്് എടുത്ത് ക്കാണ്ടുകോവുന്ന

ാകട്ാ എടുത്ത് ൊറ്റസ് ഇട്ട.ഇവൾ വി

ാരിച്ചത് ഞാൻ ഈ

RRT ഒക്ക ആക്ണന്ന “ അവന് കരച്ചിലിന്ക്റ വാകകാളക്മത്തി...
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“അതിന്

ീ

എന്തി ാ

കേഷയക്പ്പടുകന്ന

ഒരു

ലെ

കാരയും

ക്

യ്തു

അതിന്

സകന്താഷികകലെ കവകണ്ട .....”

“

ി ക് അത് േറയാും... ആ കിളൻ കോസറ്റീവാടാ േട്ി കിച്ചൂ “ഒരു

െികായി േിക്ന്ന ക്ോട്ി
കുകറ അപ്പടറത്തു

“അക്പ്പാ

ിരിച്ചട....

ിരി ിർത്താ ാവാക്ത

ിമിഷും ഞാൻ

ിന്നകപ്പാൾ അവന്

ിന്നു എക്ന്താക്കകയാ േിറുേിറുത്തു.

ീ“

“അകത കവാറന്സറൻ ആണ് “

“ൊ ൊ ൊ

ന്നായി

ികന്നാട് ഞാൻ േറഞ്ഞതകലെ ക്കാകറാണ ആക്ണന്ന് അക്പ്പാ

ി ക് ഒന്നുും വരിക്ലെന്ന്.. അ ുഭവികച്ചാ...”

“ ശവത്തിൽ കുത്തകലെടാ േട്ി.... എടാ ഈ തലകവേ

ഉക്ണ്ടങ്കിൽ ക്കാകറാണ ആകണാ

“
“ഏഹ് തലകവേ
ആർത്തു

ഉകണ്ടാ എന്നാൽ ഉറപ്പികച്ചാ

ി ക് അക്തക്ന്നയാ “ ഞാൻ

ിരിച്ചട േറഞ്ഞതുും...

“ ീ കോടാ മറ്റവക്
കാരയും ഓർത്തു

“എന്ന് േറഞ്ഞു അവന് ക
ിരിച്ചട

ിരിച്ചട ഒരു വശകത്തക് തിരിഞ്ഞതുും എന്ക്റ

ിന്നു.അച്ചടവുും കേവുവുും ഉണ്ട് ഒരുമിച്ചട
കേഷയും കേവു

ാൺ കട്ാകി.... ഞാൻ അവന്ക്റ
ിരി

ിൽകുന്നു..അച്ചടവിന്ക്റ മുഖത്തു

ി കികപ്പാ താരാടാ എന്ന ഭാവവുും.
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“ന്താണ് “ഞാൻ രണ്ടുകേക്രയുും മാറി മാറി ക ാകി ക

ാേിച്ചട.

“ ീക്യന്തി ാട..കിച്ചൂ ഇവക്ള കകറി േിടികച്ച...?.” അച്ചട കേഷയത്തിലുും ശാന്തമായി
ക

ാേിച്ചട. ഞാൻ വാ തുറന്നുകോയി ‘േിടിക്ച്ചകന്നാ ‘ കേവു അച്ചടവിന് കുറച്ചട

േുറകികലക് മാറി എക്ന്ന ക്കാഞ്ഞ ും കുത്തി കാണിച്ചട..േട്ി എക്ന്ന കുടുകാൻ
ക ാകാണ്... ഞാൻ അച്ചടവിക്

ക ാകി

“അച്ചട... ഡീ...അമ്മയാകണൽ സതയും ഇവൾ

ുണ േറയാ ഞാൻ ഒന്നുും കാട്ിയിലെ.

ഞാ ിവിക്ടകിടന്നു ഉറങ്ങായിരുന്നു.കേ ഇവക്ള

ി കറിയികലെ ഇവൾ കള്ളിയ

ക്േരുും കള്ളി..” ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ ക ക്ര കക്യ്യാങ്ങിക്കാണ്ട് കോയതുും അച്ചട
എക്ന്ന േിടിച്ചടവച്ചട ...

“കള്ളി

ിന്ക്റ മറ്റവൾ....” കേവു അച്ചടവിന്ക്റ ബാകിൽ

അത് കകട്കപ്പാൾ ഞാൻ ക്േട്ന്നു അച്ചടവിക്

ിന്ന് േതുങ്ങി വിളിച്ചട...

ക ാകി ഒരു ആകിയ

ിരി

ിരിച്ചട... ആ മറ്റവൾ ആണകലൊ ഇവൾ... എന്നരീതിയിൽ.എന്നാൽ അച്ചട ഒരെരും
മിണ്ടിയിലെ.....എക്ന്ന ഒന്ന് തറപ്പിച്ചട ക ാകി

“അച്ചട അവക ാട് എക്ന്ന േുറത്ത് ഇടിക്ച്ചക്തന്തി ാക്ണന്ന് ക
വീണ്ടുും അച്ചടവിക്

ാേിക് “കേവു

കന്ത്ോത്സാെിപ്പികാണ് എക്ന്ന തലൊൻ.ഞാൻ കേവുവിക്

അച്ചടവിന്ക്റ ബാകിൽ

ിന്ന് േിടിച്ചട വലികാൻ ക ാകിക്യങ്കിലുും.. ഈ അച്ചട

മാറകണ്ട..

“ ീക്യന്തി ാടാ അവക്ള ഇടിച്ചതു “ ഭന്ത്േകാളി ഇളകി.
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“ ി ക്കന്താ ന്ത്ോന്താകണാ അച്ചട... ഇവൾ േറയുന്നത് വിശവസികാൻ. ഇവക്ള
ഉണ്ടകലൊ കുടിച്ച ക്വള്ളത്തിൽ വിശവസികാൻ ക്കാള്ളിലെ “......ഞാൻ അച്ചടവിക്
ഒന്ന് തള്ളിക്കാണ്ട് കേവുവിന്ക്റ മുടിക് േിടിച്ചട. അവൾ ആേയും ഒന്ന്
കുതറിക്യങ്കിലുും മുടി വലിഞ്ഞകപ്പാൾ കിടന്നു കാറി...മുടിേിടിച്ച എന്ക്റ സക
അവൾ രണ്ടു സകക്കാണ്ടുും േിടിച്ചട.

“ടാ ടാ ടാ വിട് വിട്.....” ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റ ബാകിൽ

ിന്ന് അവക്ള അച്ചടവിന്ക്റ

മുന്നികലക് ക്കാണ്ടുവന്നു.

“ഇ ി േറ ഞാൻ

ിക്ന്ന കകറി േിടികച്ചാ?”

"ഓ േിടിച്ചട " കേവു തിരിച്ചട േറഞ്ഞു.. ആൊ..ഞാൻ ആ മുടി ഒന്ന് വലിച്ചട.

"േിടികച്ചാ " ഞാൻ വീണ്ടുും ക

ാേിച്ചട..

കേവു കവേ യിൽ കാറി..

"ഇലൊഹ്

ൊ...കിച്ചട

വിട്

കവേ ികിന്ന്ണ്ട്

"അവൾ

ിണുങ്ങി

ക്കാണ്ട്

േറഞ്ഞകപ്പാൾ.. ഞാൻ മുടി വിട്ട.. എന്നിട്് അച്ചടവിന്ക്റ മുഖത്ത് ക ാകി കകണ്ടാ
കള്ളിയുക്ട അഭി യും എന്ന രീതിയിൽ.. എന്നാൽ അച്ചട ഭാവും മാറ്റിയിലെ
ഇവൾകിക്തന്തു േറ്റി.കേവു മുടി വിട്കപ്പാൾ ആശവാസകത്താക്ട എന്ക്റ ക ർക്
തിരിഞ്ഞു.അവളടക്ട മുഖത്തു എക്ന്ന ക്കാലൊ ുള്ള കേഷയും..
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"അച്ചട

ഇവക് ക്ന്ന

എന്തി ാക്ണന്ന് ക

കവക്റ

കകണ്ണാക്ട

കവണ്ടാത്ത

സ്ഥലത്ത്

ക ാകിയത്

ാേിക് " കേവു അച്ചടവിക ാട് േറഞ്ഞതുും ഞാൻ ശിലകോക്ല

ിന്നു. ഇവൾ ഇക്താക്ക അച്ചടവിക ാട് േറകഞ്ഞാ ക്വറുക്ത അലെ അവൾ മുഖും
വീർപ്പിച്ചട

ിൽകുന്നത്... ഞാൻ എന്ത്് േറയണും എന്ന് അറിയാക്ത

ിന്നു

കോയി... അച്ചട എന്ക്റ ഉത്തരത്തിന് കത്തിരികുന്ന കോക്ല.. കേവു സസഡിൽ
ിന്ന്

ീ ക്േട്ട എന്ന രീതിയിൽ കളിയാകി

ിരിച്ചട..

"അച്ചട അ....ത് അ.. വ ൾ ക്വറുക്ത "ഞാൻ തല താഴത്തി വികി

" ീക്യന്താടാ വികുന്നത്.... കണ്ടികലെ അച്ചട അവന് തലതാഴത്തി കള്ളും േറയുന്നത്
"

എകന്താ

എ ിക്

ക്േട്ന്നു

അച്ചടവിന്ക്റ മുന്നിൽ അങ്ങക്

സങ്കടും

വന്നു.

കേവുവിന്ക്റ

ിൽകുന്നതുും.... കേവു ഇങ്ങക്

ഞാൻ കരുതിയിലെ ആ ക രത്ത് എന്തി ാകവാ അങ്ങക്
ിറക്ഞ്ഞന്ന് കതാന്നുന്നു അവരുക്ട മുന്നിൽ

വി

ാരണയുും

േറയുും എന്ന്

ക ാകിയത്..... കണ്ണടകൾ

ിന്ന് ഞാൻ ഉരുകി....

"അച്ചട,കേവു, കിച്ചട... " അകത്തു ിന്നുും മാമിയുക്ട വിളി അച്ചട കവഗും േുറകത്തക്
കോയി.. ഞാൻ തലതാഴത്തി തക്ന്നയായിരുന്നു...കേവുവിക്

ക

സ് ക്

യ്യാൻ ഒരു

ബുദ്ധിമുട്് കോക്ല

"കിച്ചൂ..."എന്ക്റ

ആ

ിൽപ്പ്,

അ ങ്ങാത്തത്

കണ്ടു

േരിന്ത്ഭമകത്താക്ട

കേവു

വിളിച്ചട... ഞാൻ തലക്ോകിയിലെ...
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"കിച്ചൂകസ....." കേവു അടുത്ത് വന്നു എന്ക്റ തല േിടിച്ചട ക്ോകി.ഞാൻ ഒന്നു ബലും
േിടിക്ച്ചങ്കിലുും അവൾ ക്ോകി. എന്ക്റ

ിറഞ്ഞ കണ്ണട ഇകപ്പാൾ കണ്ടു കാണുും

ഞാൻ അക്താന്ന് തുടകാൻ ക ാകിയകപ്പാകേക് അവൾ എന്ക്റ കണ്ണടതുടച്ചട...

"കിച്ചൂകസ.... ി ക് വിഷമാകയാ....അകയ്യാ ഞാൻ ക്വറുക്ത
കണ്ണട

ിക്ന്ന കെ.... "എന്ക്റ

ിറഞ്ഞത് കണ്ടു അവൾ ആക്ക വലൊത്തക്യന്ന് കതാന്നുന്നു...

"ക ാക് കിച്ചൂകസ്സ... ഞാൻ ക്വറുക്ത ഓകരാന്നു േറയിണതകലെ?

ീ അലൊതാരാ

എ ിക് കുറുപ് കാട്ാൻ ഉള്ളത് അതാ ഞാൻ.... കസാറി കിച്ചൂ... " അവളടും
കരച്ചിലിന്ക്റ

വകകാളും

എത്തിയകപ്പാൾ.

ഞാൻ

ഒന്ന്

അയഞ്ഞു.

അവൾ

കവണ്ടാത്ത കകണ്ണാക്ട അവക്ള ക ാകി എന്ന് േറഞ്ഞതാണ് എ ിക് കവേ ിച്ചത്..

"കസാറി കേവൂട്ി ഞാൻ അറിയാക്ത ക ാകി കോയതാ.. കസാറി " ഞാൻ അവളടക്ട
കമകത്തക്

ാരി േറഞ്ഞു അവൾ എക്ന്ന കൂട്ി േിടിച്ചട..

"കോടാ േട്ി അവന്ക്റ ഒരു ക

ാരി "കേവു എന്ക്റ തലക് കിേുകി. അകപ്പാകേക്

അച്ചട ബാൽക ിയിക്ല വാതിൽകൽ വന്നു ഞങ്ങക്ള ക ാകി. എന്ക്റ

ിറഞ്ഞ

കണ്ണ് കണ്ടു അവളടും ഒന്ന് അപരന്നു..

"ഇവക് ന്തി ാ കരയുക്ന്ന " അച്ചട അടുത്ത് വന്നുക്കാണ്ട് കേവുവിക ാട് ക

ാേിച്ചട.

"എടീ ഇവൻ ക രക്ത്ത േറഞ്ഞ കാരയത്തിന് കരയാ ക ാകികക " കേവു എന്ക്റ
മുഖും അവളടക്ട മുഖകത്താട് അടുപ്പിച്ചട േറഞ്ഞു... അതുകകട്കപ്പാൾ എ ിക്കാരു
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ാണും കോക്ല.കരക്ഞ്ഞന്ന് അച്ചടവിക ാട് േറഞ്ഞകപ്പാൾ....ഒന്നുമികലെലുും ഞാൻ
ഒരു ആണകലെ...

അച്ചട എക്ന്ന ക ാകി

ിരിച്ചട േിക്ന്ന കേവുവിന്ക്റ ക ർക് കേഷയകത്താക്ട സക

ഓങ്ങി േറഞ്ഞു
" ീ എന്ക്റ ക്

കക്

കരയികകാ " അവളടക്ട വാകുകൾ എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ

തറച്ചട.ആേയമായിട്ാണ് അച്ചട കേവുവിന്ക്റ മുന്നിൽ ക്വച്ച് ആ ക
മറന്നു സുംസാരികുന്നത്...കേവു ആ സക ഓങ്ങലിൽ

ച്ചിയുക്ട േകവത

ിന്ന് മാറി വീണ്ടുും എക്ന്ന

കൂട്ി േിടിച്ചട...

" ിന്ക്റ ക്

കക ാ.....?ഒന്ന് കോടീ...ഇകത എന്ക്റ കിച്ചൂസാ.....എന്ക്റ മാന്ത്തും

ക്ലെടാ " കേവുവിൻക്റ ആ ക്കാഞ്ചൽ... അച്ചട കോലുും

ിരിച്ചട കോയി... ഞാൻ

അകതക്യന്ന് തലയിട്ി.....

"കണ്ടിക്ലെടീ.... " എന്ക്റ തലയാട്ൽ കാണിച്ചട കേവു അച്ചടവിക്

"ഓ....ഒരു ക

ച്ചിയുും അ ിയ ുും...

കളിയാകി..

ിങ്ങക്ള രണ്ടു കേക്രയുും അച്ഛ ുും അമ്മയ്കുും

കളഞ്ഞു കിട്ിയതാ ഞാ ാ അവരുക്ട ക്ശരികുും കമാൾ.. അതാ

ിങ്ങൾ ഒരു

ക്സറ്റായത് " അച്ചടവിന്ക്റ കുറുപ്... അേൂർവമായി മാന്ത്തും വരുന്ന സാധ ും
അവളടക്ട േറച്ചിലിൽ ലയിച്ചിരുന്നു കോയി..കേവു എന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാകി
ക

ാേിച്ചട..

"ആകണാടാ...?..."
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ഞാൻ

ുമല് കുലുകി..അറിയിക്ലെന്ന് േറഞ്ഞു

"എന്നാലുും ന്ത്േശ് മിലെ എ ിക് കേവൂട്ി മാന്ത്തും മതി...." അച്ചടവിക്
കേവുവിക്

ഇറുകിേുണർന്നതുും താടകയുക്ട കുശുപ് തുള്ളി

ക ാകി ഞാൻ

ാടി... അവൾ മുഖും

കകാട്ി...
കേവു അവൾ കകൾക്ക എകന്നാട് ക

ാേിച്ചട...

മുക് കൂട്കണാ കിച്ചൂ..."

"ഇവക്ള

ഞാൻ അച്ചടവിക്

ഒന്ന് കണ്ണടക്കാണ്ട് ഉേിഞ്ഞിട്് േറഞ്ഞു...

"കവണും എന്നിലെ എന്നാലുും കവണക്മങ്കിൽ കൂട്ാും അക്ലെ " ഞാൻ അത് േറഞ്ഞതുും
കുശുപി ോറു അച്ചട "ഡാ "എന്ന് വിളിച്ചട ഞങ്ങക്ള രണ്ടുകേക്രയുും ക്

വിക്

േിടിച്ചട...
"എക്ന്ന

ിങ്ങൾ കൂട്ിലെ ക്ലെ "

കവേ ിപ്പികാക്ത ക്

വിേിടിച്ച അച്ചടവിക്

കേവു ഒട്ി ിൽകുന്ന ഞങ്ങളികലക്

അടുപ്പിച്ചട അച്ചട രണ്ടു സകകണ്ടു ഞങ്ങക്ള

ുറ്റിേിടിച്ചട. ഞങ്ങൾ േരസരും

ിരിച്ചട.രണ്ടു കേർകുും എകന്നാടുള്ള സ്ക െും കണ്ടു ഉള്ളും

ിറഞ്ഞു.

അച്ചട തലക്യാന്ന് ക്ോകി ഞങ്ങക്ള രണ്ടുകേക്രയുും ക ാകി എകന്താ മണും
േിടിച്ചട..
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. "കിച്ചൂ

ീയിന്നു കുളിച്ചികലെ " ഞാൻ തളർന്നു അച്ചട വീണ്ടുും ഭന്ത്േകാളിയായി...

ഇളികയലൊക്ത ഒരു മാർഗവുമിലെ.. ഇളിച്ചട

"ഇങ്ങക്

ലെ ക

ലുള്ള ഇളി..കേവു കുണുങ്ങി..

ഒരു വൃത്തിക്കട്വൻ വിയർപ്പ് മണത്തിട്് വയ്യ " അച്ചട തലയിൽ

സകക്വച്ചട കുരച്ചട..

"എവിക്ട

ലെ മണമാണകലൊ? എ ികിഷ്ടാ " കേവു എക്ന്ന ഒന്ന് മണത്തുക ാകി

േറഞ്ഞു..
അച്ചട കേവുവിന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാകി കണ്ണടരുട്ി

" ീയാണ് ഇവക്

"അലെ മകക്ള

ഇങ്ങക്

ആകുന്നത്...." അവൾകുും കിട്ി...

ിങ്ങൾ ഇവിക്ട ക്കട്ിപ്പിടിച്ചട

ിൽകകണാ കേികാൻ എടുത്ത്

വച്ചിട്് എന്ത്ത ക രമായി... " മാമി േിന്നിൽ വാതിലിന്ക്റ സസഡിൽ സക ക്കട്ി
ിൽകുന്നു കൂക്ട അങ്കിളടും രണ്ടുകേരുും േരസേരും ക ാകി

ിരിച്ചട. ഞങ്ങൾ

മ്മി.അച്ചട കവഗും ഞങ്ങക്ള വിട്ട മാറിക്യങ്കിലുും കേവു അതുകോക്ല

ിന്നു.

ഞാൻ മാറാൻ ക ാകിയതുും രെയിലെ... അച്ചട അവക്ള ഒന്ന് ഇടകണ്ണിട്് ക ാകി
മാമിയുക്ട അടുകത്തക്

ിന്നു...

"മാമി ഇവൻ കുളിച്ചിലെ ഇതുവക്ര " അച്ചട ക്തണ്ടി അവൾ എക്ന്ന ഒറ്റി.. അങ്കിൾ
സാധാരണ കോക്ല ഒന്നു

ിരിച്ചട...
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"ആഹ്െ ആ വടിക്യവിക്ട ഇവക് യിന്നു ഞാൻ " മാമി ബാൽകാ ിയിക്ല
േരിസരത്ത് എകന്താ തിരഞ്ഞതുും ഞാൻ കേവുവിക്
അകകത്തക്കാടി... അവർ അവിക്ട

വിട്് അവരുക്ട ഇടയിലൂക്ട

ിന്ന് അത് കണ്ടു ക്ോട്ിച്ചിരികുന്നത് ഞാൻ

കകട്ട... മാമിയുക്ട റൂമിൽ കകറി കവഗും ഒന്ന് കുളിച്ചട േുറത്തിറങ്ങി...
എലൊവരുും

കേികാ ിരുന്നിട്ടണ്ടായിരുന്നു...

എലൊവരുും

സകന്താഷകത്താക്ട

തമാശക്യാക്ക േറഞ്ഞു ഭെണും കേിച്ചട. അത് കേിഞ്ഞു ഓകരാന്ന് േറഞ്ഞു
സുംസാരിച്ച കശഷും ഞങ്ങൾ എലൊവരുും കൂടി ക

ാകട്ാക്യടുത്തു... അവസാ ും.

ഞങ്ങക്ള മൂന്നു കേക്രയുും ഒരിടത്തിരുത്തി മാമിയുും അങ്കിളടും അപ്പടറത്തിരുന്നു...
അവരുക്ട കണ്ണടകളടക്ട തിളകും അത് കണ്ണട ിറഞ്ഞതാക്ണന്ന് എ ിക് ക്േട്ന്നു
മ സ്സിലായി..

എന്ക്റ

കണ്ണടും

അകമരികയിലുും, ഒരാൾ ക്

ിറഞ്ഞു..

മാമിക്

രണ്ടു

മകളാണ്

ഒരാൾ

സന്നയിലുും അവർ എന്തി ാണ് ഇവിക്ട വന്നു

താമസികുന്നക്തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരികലുും ക

ാേിച്ചിട്ിലെ േക്െ മകളടമായി അന്ത്ത

ലെ രീതിയിലലൊയിരിന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക് കതാന്നിയിട്ടണ്ട്.. മാമിയുും അങ്കിളടും
ഞങ്ങൾക് അച്ഛ മ്മമാക്ര കോക്ല തക്ന്നയായിരുന്നു..

" ിങ്ങൾ മൂന്നുകേരുും ഞങ്ങളടക്ട മകൾ തക്ന്നയാണ്.. കോകാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ലെ
േക്െ കോണും...

ിങ്ങൾ കാട്ിയ സ്ക െും എന്ക്റ മകൾ കോലുും എകന്നാട് "

മുേുമിപ്പികാൻ മാമിക് കേിഞ്ഞിലെ അതി ു മുകന്ന വിതുപി കോയി.. ആ കണ്ണിൽ
ിന്ന് ധാരയായി കണ്ണട ീക്രാേുകി... .

"ഏയ് യാമി ി എന്നാ ഇത്..." അങ്കിൾ മാമിക്യ കൂട്ിേിടിച്ചാശവസിപ്പിച്ചട.എന്ക്റ
കണ്ണടും

ിറഞ്ഞു.. കേവുവുും അച്ചടവുും ഇരു സസഡിൽ

ിന്നുും എന്ക്റ സക കൂട്ി

േിടിച്ചട അവരുും ഇകത അവസ്ഥയാക്ണന്ന് കതാന്നി.

" ിങ്ങൾ മൂന്നു കേരുും

ലെ കുട്ികളായി അടങ്ങിയിരികണും കകകട്ാ?.... " മാമി

വുതുപലിൻ ഇടയിലുും മുഖത്തു

ിരി േടർത്തി
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"കിച്ചൂ..... അച്ചടവിക്

കേഷയും േിടിപ്പികരുത്...കേവുവിക്

മടിയൻ കളിക്യലൊും മാറ്റണും..േിക്ന്ന അവർക്

അടികരുത്.

ിന്ക്റ

ീകയ ഉള്ളട...അകതാർമ്മ കവണും

കകകട്ാ " മാമി എക്ന്ന ക ാകി േറഞ്ഞതുും ഞാൻ കവഗും മാമിക്യ കോയി ക്കട്ി
േിടിച്ചട. അങ്കിൾ കണ്ണട ിറഞ്ഞത് കാട്ാക്ത ക്മക്ലെ റൂമികലക്

"കേവൂ..." മാമി എകന്നാട് ക

ീങ്ങി...

ർന്ന് വിളിച്ചട...കേവു സങ്കടകത്താക്ട മാമിക്യ ക ാകി.

"കുറുപ് കാണിച്ചട എന്ക്റ ക്

കക്

വിഷമിപ്പികരുത് ,

" ഞാൻ ഒന്ന്

അത്ഭുതക്േട്ട ക രക്ത്ത സുംഭവും ഒക്ക മാമി കകണ്ടാ...
ഇറങ്ങാൻ ക രും മാമി എക്ന്ന മാന്ത്തും വിളിച്ചട മാറ്റി

" കിച്ചൂ...കേവുവിക്

ിർത്തി

ീ വിഷമിപ്പികരുത്, ആവൾ എലൊും സമ്മതികുും.

മ്മുക്ട

കേവു അക്ലെ കുറച്ചട കുറുപി ആക്ണക്ന്ന ഉള്ളട ോവമാ അവൾ ... "ഞാൻ
തലകുലുകി സമ്മതിച്ചട.

ാക്ള

രാവിക്ല

ക രക്ത്ത

കോവുക്മന്നുും.

എന്താവിശയമുക്ണ്ടങ്കിലുും

വിളികണക്മന്ന് േറഞ്ഞു ഞങ്ങക്ള മാമി ഉമ്മകൾ ക്കാണ്ട് മൂടി. അങ്കിളിക ാടുും
യാന്ത്ത

േറഞ്ഞു

ഇറങ്ങുകപാൾ

കേവു

കരയുകയായിരുന്നു..

അച്ചടവിന്ക്റ

അവസ്ഥയുും അത് തക്ന്ന.. ഞാൻ രണ്ടുകേക്രയുും കൂട്ി ഫ്ലാറ്റികലക് കോയി.
റൂമിൽ എത്തിയതുും കേവു എക്ന്ന

"കിച്ചൂ

കോയി

കിടകന്നാ

ുറ്റി തക്ന്ന

സമയും

ിന്നു....

ഒരുോടായി....കേവു

ക്

ലെ്...."

വിഷമും

ഉക്ണ്ടങ്കിലുും അത് കാണികാക്ത അച്ചട േേയ അച്ചടവായി.
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"ഞാ ിന്ന്

കിച്ചടവിന്ക്റ

കൂക്ടയ...

ിണുങ്ങിക്കാണ്ട് എകന്നാട് ക

"അക്താന്നുും കവണ്ട
തിരിച്ചട

കവിളിലുും

ഞാ ുും

കൂക്ട

ാേിച്ചട.... ഞാൻ അച്ചടവിക്

േീസ്...."

കേവു

ക ാകി..

ീ കോയി കിടകന്ന " കുശുപി അച്ചട ക്മക്ലെ കേവുവിന്ക്റ ോൻ

മാറ്റി കേവു മ സ്സിലെ മ കസ്സാക്ട
േിക്ന്ന

കിച്ചൂ

എക്ന്നയുും

ിന്നുങിക്കാണ്ടു അവളടക്ട റൂമികലക്

അച്ചടവിക് യുും

അച്ചടവിന്ക്റ

കവിളിലുും

ടന്നു

ക ാകി...

ഓടിവന്നു

എന്ക്റ

ഓകരാ

ഉമ്മവീതും

തന്നു

തിരികച്ചാടി...."കുറുപി.... " അച്ചട അവൾ കോകുന്നതുും ക ാകി േറഞ്ഞു...

ഞാൻ

റൂമികലക്

കോകാൻ

ക രും

അച്ചടവിക്

കിടകുകന്നാ എന്ന് റൂമികലക് ക ാട്മിട്ട ക

ക ാകി...

എന്ക്റ

കൂക്ട

ാേിച്ചട... അവൾ ഒന്ന് വശയമായി

ിരിച്ചട എന്ക്റ ക്താട്ട മുന്നിൽ വന്നു....

"ഞാ ിന്ന് കേവുവിന്ക്റ കൂക്ടയാ, അതുക്കാണ്ട് കമാൻ ഒറ്റക് കിടന്നാൽ മതികട്ാ
"എന്ക്റ

ുണ്ടുകൾ

കൂട്ി

േിടിടിച്ചട

അച്ചട

അത്

േറഞ്ഞകപ്പാൾ

ഞാൻ

രണ്ടുസകക്കാണ്ടുും അവളടക്ട ടി ഷർട്്്അല്േും ക്ോകി ആ ഇടുപ്പിൽ േിടിച്ചട
തേുകി.... അച്ചട ക്േട്ന്നു തിരിഞ്ഞു ക ാകി എന്നിട്് കണ്ണടരുട്ി.

" കേ ക്

കാ കേവു ഉറങ്ങീലെ കട്ാ "

" എ ിക്കാരു ഉമ്മ തന്നാകല.....ഞാൻ കോയി കിടകന്നാളാും..... കമാകള...." ഞാൻ
ക്കാഞ്ചിക്കാണ്ട് അവളടക്ട മുഖകത്തക് എന്ക്റ മുഖും
ിന്നുും മാറി ബാകികലക്

ീട്ിയതുും അച്ചട അതിൽ

ീങ്ങി...
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കുതറി മാറി കേവുവിന്ക്റ റൂമിന്ക്റ ആകകത്തക് കകറി തിരിഞ്ഞു ക ാകി ഞാൻ
മിണ്ടൂലൊന്ന് കവിളടകകാട്ി കാട്ിയകപ്പാൾ അച്ചട
വശയമായി

ുണ്ടുകൂർപ്പിച്ചട ഉമ്മതന്നു

ിരിച്ചട... േിക്ന്ന ആ വാതിലടച്ചട. ഞാൻ എന്ക്റ റൂമികലക് കോയി.

ലെ ഉറകും വന്നതി ാൽ എലൊ േുഖവുും മറന്നു കിടന്നു...

ഞാൻ അച്ചടവിക് യുും,കേവുവിക് യുും കത്തിരികുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളടക്ട
േേയ

വീട്.

വീടിന്ക്റ

സസഡിൽ

ിന്ന്

ജ ലികലക്

േടരുന്ന

മുലെയിൽ

കിേകു ിന്ന് േറക്ന്നത്തിയ ഇളും കാറ്റ് അത് േടർന്നു അവിടമാക്ക

ിറയുന്ന

സുഗന്ധും.... ആ േേയവീടിന്ക്റ തണുപ്പടും, മണവുും, ഇളും ക്വയിലിന്ക്റ
ഞാൻ വരാന്തയിക്ല തിണ്ണയിലിരുന്നു അവക്ര

ൂടുും

ീട്ി വിളിച്ചട...

"വരുക്ന്നടാ...." അച്ചടവിന്ക്റ മറുേടി.. കൂക്ട ഒേുകി വരുന്ന ോേസരങ്ങളടക്ട
കിലുകും...,

േട്ടതുണിയുക്ട

കണ്ണടക്ോത്തി...

ന്ദ ത്തിന്ക്റ

ഇേയുന്ന
മണും

ശബ്േും.

മൂകിൽ

േിറകിൽ

തറച്ചട

കയറി

ിന്നാകരാ
ഞാൻ

അത്

ശരീരത്തികലക് വലിച്ചാവാെിച്ചട...

"കേവൂട്ി....."

ഞാൻ

ക്

റു

ിരികയാക്ട

കുണുങ്ങൽ... കയ്യിക്ല കുപ്പിവളകൾ
എന്ക്റ കണ്ണട വിടർന്നു.... അച്ചട
ക് റ്റിയിൽ

വിളിച്ചട...

അവളടക്ട

മൃേുലമായ

ിരിച്ചട. ഞാൻ ക്േട്ന്നു തിരിഞ്ഞു ക ാകി...
ലെ

ുവപ്പ് േട്ടസാരിയിൽ തിളങ്ങുന്ന മുഖും

ന്ദ ും, േടർത്തിയിട് മുടികൾ,അതിൽ തുളസികതിർ..കണ്ണടകളിൽ

തിളകും എടുത്ത്

ിൽകുന്ന ആ ശരീരും.

"എക്ന്ന ക ാകടാ േട്ി..." കേവു എക്ന്ന അവളടക്ട ക ക്ര തിരിച്ചട...
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ആ ഊരയിൽ സക കുത്തി എക്ന്ന ക ാകി....

േച്ച േട്ടോവാടയുും,ബ്ലൗസുും ക് റ്റിയിൽ

ന്ദ ും, ഐശവരയമുള്ള അവളടക്ട

കുഞ്ഞി മുഖും. ഞാൻ അവാൾക്കാരു ഉമ്മക്കാടുത്തു... അവർ എന്ക്റ രണ്ടു
സകയുും കകാർത്തുക്കാണ്ട്

ടകാ ിറങ്ങി... എങ്ങാട്ാണ് ഞാൻ കോവുന്നത്...?

അവർ എക്ന്ന ക്കാണ്ടുകോവുകയാണ്...
വലിയ

കൂറ്റൻ

ഇരുട്ിലൂക്ട...ക്

മരങ്ങളടക്ട

റുക്

ീണ്ട വള്ളി േിളർപ്പടകൾ താണ്ടി...

ഇടയിലൂക്ട

അതിന്ക്റ

തണൽ

വിരിച്ച

ടികളടക്ട തടസ്സങ്ങൾ കടന്ന് . ക്േട്ന്നു എ ിക് ഒന്നുും

കാണാക്തയായി.ഒരു ഇരുട്് വന്നു എക്ന്ന മൂടി....തലയിൽ ആകരാ ആണിതറകുന്ന
കോക്ല േുളയുന്ന കവേ ..ഞാൻ കണ്ണടകൾ മുറുകിയടച്ചട... എന്ക്റ കയ്യിൽ
ആകരാ

വന്നു

തകലാടി...

ഒരു

സവാന്ത ും

കോക്ല

എന്ക്റ

കവേ ക്യലൊും

അലിഞ്ഞിലൊതാവുന്ന.കോക്ല ഞാൻ അച്ചടവിക് യുും കേവൂവിക് യുും മാറി മാറി
വിളിച്ചട... അവസാ ും ഞാൻ കണ്ണടകൾ േതിക്യ തുറന്നു... േന്തലിച്ചട
ഒരു ഭീമൻ മരത്തിന്ക്റ

ിൽകുന്ന

ുവട്ിൽ... അച്ചട

സസഡിൽ ഇരുന്നു എകന്നാട്

ിരിച്ചട. ഒരു സകക്കാണ്ട് അവളാണ് എക്ന്ന

തേുകുന്നത്....ഞാൻ കേവുവിക്

ക ാകി എന്നാൽ അവക്ള കാണാൻ ഇലെ... എന്ക്റ

ാകു ക്ോന്തുന്നിലെ..... അച്ചട ഒന്നുും മിണ്ടുന്നിലെ എ ിക് അവകളാട് ക

ാേികണും

എന്നുണ്ട് േക്െ അവൾ േുഞ്ചിരി തൂകി ിന്നു.... ഞാൻ എേുകന്നൽകാൻ ക ാകി
അച്ചട എക്ന്ന േിടിച്ചട താങ്ങി
ഞങ്ങൾ

വിളക്

ിർത്തി.... ഞാൻ

ക്തളിയികുന്ന

ുറ്റടും കകണ്ണാടിച്ചട.... കൂമൻ കാവ്

കാവാണ്.

ുറ്റും

േീേും

ക്കാണ്ട്

ിറഞ്ഞിരികുന്നു...ഇളും തണുത്ത കാറ്റിൽ േീേങ്ങൾ ഇളകിയാടി...
അച്ചട എന്ക്റ സക േിടിച്ചട വലിച്ചട...

"കോവകണ്ട....." അവളടക്ട ശബ്േും ഏകതാ േികിൽ

"

അച്ചൂ...കേവൂട്ി...."

േുറത്തുവന്നു
കാവിൽ
ആ

"ഉറഞ്ഞുകോയ

ാവിൽ

ിന്നു തട്ി ക്തറികുന്ന കോക്ല....

ിന്ന്

എങ്ങക് കയാ

േക്െ അച്ചട കകട്ിലെ അവൾ എക്ന്ന മുന്നിൽ

ിന്ന് േുറകത്തക് ഇരുട്ിന്ക്റ മറവിൽ

കണ്ണടകൾ

തിളങ്ങുന്നു...

േിക്ന്ന

ശബ്േും....ഓരിയിടുന്ന േട്ിയുക്ട ശബ്േും....

ിന്നു

അത്

ടത്തിച്ചട

ിന്ന് ആകരാ ഞങ്ങക്ള ക ാകി...
അണയുന്നു...

ീവീടിന്ക്റ

വലയിൽ ഇേയുന്ന ോപിന്ക്റ
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ശബ്േും... കേവുവിക്
വലിച്ചട

ആണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞത് അച്ചട അത് ക ാകാക്ത എക്ന്ന

ീങ്ങി.....

"കിച്ചൂ........" കേവുവിന്ക്റ ഇടയിയ ശബ്ദത്തിൽ

ിന്നുള്ള

ീട്ിയ വിളി....ഞാൻ

ുറ്റടും തിരിഞ്ഞു ക ാകി.കണ്ടു എന്ക്റ ക് ഞ്ചു കലങ്ങി കാവിക്ല ഭീമൻ മരത്തിൽ
ക്കട്ിയിട്ിരികുന്ന കേവു മുഖക്ത്താക്ക

ുമന്നു അടി കിട്ിയോടുകൾ.

ുണ്ട്

ക്ോട്ിയിരികുന്നു...അവൾ കരഞ്ഞുക്കാണ്ട് എക്ന്ന ക ാകി.... ഞാൻ ക്േട്ന്നു
തിരിഞ്ഞു

അവക്ള

എടുകത്തക്

ഓടാൻ

ന്ത്ശമിച്ചട.

ടന്നിലെ

കാലുകൾ

തറഞ്ഞുകോയി....

"കേവൂട്ി....... " ഞാൻ ഉറക്ക വിളിച്ചട... ഇരുട്ിൽ
ന്ത്േകൃതമായ കവഷത്തിൽ അയാൾ കേവൂവിക്

ിന്നാകരാ ഇറങ്ങിവന്നു

ഉേിഞ്ഞുക ാകി....

കേവു കേടിച്ചട കാറി കരഞ്ഞു, േിടഞ്ഞു... എന്ക്റ രക്തും തിളച്ചട, ഞരപുകൾ
മുറുകി,സകകൾ വിറച്ചട എന്ക്റ ക്േണ്ണിക്
ഒപ്പും

അവന്...േക്െ കാലുകൾ, എന്ക്റ

ിന്നിലെ കൂക്ട അച്ചടവുും. എ ിക് ഒന്നുും ക്

എക്ന്ന േിടിച്ചട വീണ്ടുും േുറകത്തക്

യ്യാ ാവാത്ത അവസ്ഥ അച്ചട

ടത്തുന്നു.... അയാൾ അട്ൊസകത്താക്ട

കേവുവിന്ക്റ ഉടുക്പ്പലൊും വലിച്ചട കീറി....സവന്തും ശരീരും മറകാൻ കോലുും
ആവാക്ത അവൾ േൂക്ര
ഞാൻ

ിന്ന എക്ന്ന ആ കണ്ണടകൾ ഉയർത്തി ക ാകി...

ിസ്സൊയ ായി കണ്ണടക്ോത്തി.അലൊക്ത എ ിക്കാന്നി ുും കേിയുന്നിലെ

ഞാൻ അലറി കരഞ്ഞു...കേവു വീണ്ടുും എക്ന്ന കരഞ്ഞുക്കാണ്ട് വിളിച്ചട

"കിച്ചൂ എക്ന്ന കൂട്ാക്ത കോവകലെ "
ഇക്പ്പാ ആ കാവ് എന്ക്റ കണ്ണിൽ
മുേുകിയുള്ള

കേവുവിന്ക്റ

കരച്ചിൽ,

ിന്നുും മറഞ്ഞു.... േക്െ കവേ യിൽ
ആയാളടക്ട

ഗർജ്ജ ങ്ങൾ

േതിക്യ

കകട്ടക്കാണ്ടിരുന്നു.....
അകക്ല േൂരത്തിൽ എത്തിയ ഞാൻ വീണ്ടുും കകട്ട അവളടക്ട ശബ്േും...
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"കിച്ചൂ.......എക്ന്ന

കൂട്ാക്ത

കോവകലെ..."എന്ക്റ

ശവാസും

ിലച്ചട

കണ്ണടകൾ

അടഞ്ഞു.......ഞാൻ േിടഞ്ഞു.... ക്േട്ന്നു കണ്ണടകൾ തുറന്നു.....
ഞാൻ എന്ക്റ റൂമിൽ തക്ന്നയാണ് ക്ബഡിൽ ഞാൻ എേുകന്നറ്റിരുന്നു....

ശിച്ച

സവേ ും െൃേയവുും ശവാസവുും ന്ത്കമാതീതമായി ഉയർന്നിരുന്നു... കേവുവിന്ക്റ
കരച്ചിൽ മാന്ത്തും ക്

വിയിൽ മുേങ്ങുന്നു... അവളടക്ട ആ മുഖും മ സ്സില് വന്നകപ്പാൾ

ഞാൻ കരഞ്ഞുകോയി.... "അവൾ കേവൂ" ഞാൻ എകന്നാട് തക്ന്ന േറഞ്ഞു. അവക്ള
കാണണും ക്േട്ന്നു എേുകന്നറ്റട അവളടക്ട റൂും ലെയമാകി
ക്

യ്തിട്ിലെ

ഞാൻ

ീലക്വളിച്ചത്തിൽ

ക്േട്ന്നുതുറന്നു
കേവു

അകത്തുകകറി.

അച്ചടവിന്ക്റ

ടന്നു. കഡാർ കലാക്

േുറക്ത്ത

മാറികലക്

ിലാവുള്ള

തലക്വച്ചട

ുരുണ്ടു

കിടകുന്നതു കണ്ടു ... എന്ക്റ ശവാസും ക ക്ര വീണു.കുറച്ചട ക രും ഞാൻ അവക്ള
തക്ന്ന ക ാകി

ിന്നു.സവേ ത്തിക്ല അവളടക്ട മുഖും ഞാൻ തലക്യാന്നു കുലുകി

ാശും... ഇടക് കേവു ഉറകത്തിൽ ഓകരാന്ന് േറയുന്നത് ഞാൻ ന്ത്ശദ്ധകയാക്ട കകട്ട...
ഇടക്

ിരികുന്നു... ഇടക് മുഖും ക പ്പികുന്നു.... കുറച്ചട ക രും

കിതക്പ്പാക്ക മാറിയകപ്പാൾ ഞാൻ േുറകത്തക് ഇറങ്ങാൻ

ിന്ന് എന്ക്റ

ിന്നു േിറകിൽ

ിന്ന്

ഒരു വിളി.

"കിച്ചൂ...." ഞാൻ ക്േട്ന്നു
ഉറകത്തിലണ്... എ ിക്

ിന്നു. അകത കവഗത്തിൽ തിരിഞ്ഞു ക ാകി കേവുവാണ്
ിരിവന്നു..... ആ മുഖത്ത് വിടർന്ന േുഞ്ചിരി.... "കള്ളി "

മ സ്സില് ഞാൻ േറഞ്ഞു.എന്ക്റ റൂമികലക് കോയി..... ആസവസ്തമായ മ സ്സടും
കേറി ഞാൻ വീണ്ടുും കിടന്നു.
കണ്ണടതുറകുകപാൾ

മുറിയിൽ

ലെ

ക്വളിച്ചമുണ്ട്...

സവകികയാ..സാധാരണ

വിളികുന്ന കേവു എവിക്ട.... അപ്പടറത്തു ിന്ന് അച്ചടവിന്ക്റ ക പ്പിച്ച

ീത്ത

കകൾകുന്നുണ്ട്... കേവുവിന് ആയിരികുും.

" എന്ക്റ അച്ചട
ക

ി ക്

ീത്തേറയാക്ത ഒരു സമാ ും കിട്ികലെ " കേവുവിക്

ാേയും.അച്ചട തിരിക്ച്ചാന്നുും േറഞ്ഞിലെ. ഞാൻ മലർന്നു കിടന്നു... ക്

റിയ ഒരു

െീണും കോക്ല കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയതിന്ക്റ ആയിരികുും...
വാതിൽകൽ ഒരു ശബ്േും ഞാൻ തലക്ോകി ക ാകി അച്ചടവാണ്... അവൾ
തറഞ്ഞു ിന്നു. കണ്ണടകളിൽ ഒരു

ാണും അവൾ ക ാകുന്നിടകത്തക് എന്ക്റ
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കാണുകോയി. ഞാൻ ഒന്ന്
എേുകന്നറ്റ്

മ്മി. കൂടാരും കോക്ല കഷാർട്സിന്ക്റ മുന്നിൽ കുട്ൻ

ിൽകുന്നു... ഒന്നുമലെ മൂന്ത്തശങ്ക... ഇതുവക്ര അച്ചട ഇങ്ങക്

അതിന്ക്റ ജാളയത എന്നിൽ
കുട്ക്

ിറഞ്ഞു. ഞാൻ സകക്കാണ്ട് അവക്

കണ്ടിട്ിലെ

ക്ോത്തി അവൾ

തക്ന്ന ഉണ്ടകണ്ണടകൾ തുറുപ്പിച്ചട ക ാകി.

േിക്ന്ന

ിരിച്ചട....

"എന്താ അച്ചൂ..."

ാണകത്താക്ട ഞാൻ േറഞ്ഞു.... ക്േട്ന്ന് കേവു അച്ചടവിക്

വിളിച്ചട വരുന്ന ശബ്േും അച്ചട േരിന്ത്ഭാന്തയായി.... ഞാൻ ഇവക്

ഒന്ന് താഴത്താൻ

ക ാകി കേിഞ്ഞിലെ.. ബാന്ത്തൂമികലക് കോകാ ുും കേിഞ്ഞിലെ..അച്ചട ഓടി വന്നു
ഒരു

േികലൊ

എടുത്തു..

കേവു

റൂമിൽ

കകറിയതുും

അച്ചട

േികലൊക്യടുത്ത്

ഉന്ത്ഗരൂേമുള്ള കുട്ന്ക്റ മുകളിൽ വച്ചട ഒറ്റമർത്തൽ.. കേവു കണ്ടിരുകന്നലുും
ന്ത്േശ് ും ഇലൊയിരുന്നു... ഇക്താരുമാതിരി

തി ആയികപ്പായി.. ഞാൻ കിടന്നു

കാറി..........കകറി വന്ന കേവുവുും അച്ചടവുും ഒരുമിച്ചട ക്ഞട്ി... എന്ക്റ കണ്ണ്
േുറത്തുവന്നു എന്ന് കതാന്നി.

"എന്താടാ കിച്ചൂ....." കേവു ഓടി എന്ക്റ അടുത്ത് വന്നു ക

ാേിച്ചട... ഞാൻ എന്ത്്

ഇവകളാട് േറയുും...

"അത് ഒന്നുമിലെ...." ഞാൻ എങ്ങക് കയാ അവകളാട് േറഞ്ഞു "അച്ചൂ...." ഞാൻ
സൊയത്തി ായി അവക്ള വിളിച്ചട,കൂക്ട അവകളാട് ഉള്ള കേഷയവുും കളർന്നു
എന്നത് സതയും...

" ീക്യന്തി ാ ഇങ്ങട്് വകന്ന...." ഞങ്ങക്ള സൂെിച്ചട ക ാകിയിരുന്ന കേവുവിക ാട്
അച്ചട ക

ാേിച്ചട...
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"ഞാൻ ഇവക്

വിളികാൻ....." കേവു എന്കറക ർക്

"അവന് വകന്നാളടും

ൂണ്ടി േറഞ്ഞു....

ീ ക്ോയ്കകാ...." അച്ചട എക്ന്ന സൊയികാൻ േറഞ്ഞു....

"അക്തന്താ... വാടാ കിച്ചൂ....." കേവു എന്ക്റ സക േിടിച്ചട വലിച്ചട.... ഞാൻ വീണ്ടുും
കുേങ്ങി ഞാൻ എങ്ങക് കയാ േികലൊയുക്ട ഇടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചതാണ് ഇവക് .
അക്തങ്ങാ ുും ക്ോങ്ങിയാൽ....? ഇവൾക് ഇത് േറഞ്ഞാൽ മ സ്സിലാവിലെകലൊ.....

"ഒന്ന്

വാ

കിച്ചൂ

ഇന്ന്

േുറത്ത്

കോവാ ുള്ളതാ

വകന്ന..."

കുേപ്പികുകയാണ്.... ഞാൻ അവസാ

സൊയും എന്ന

ക ാകി അവൾ എന്ക്റ അവസ്ഥ കണ്ട് ക്

റിയ

കേവു

വീണ്ടുും

ിലക് അച്ചടവിക്

ിരിയുമായി

ിൽകാണ്

. ഞാൻ ഒന്ന് ക പ്പിച്ചട ക ാകിയകപ്പാൾ അവൾ ഇടക്േട്ട...

" ീ കോയ് കുളികാൻ ക ാക് കേവു ഇവന്ക്റ കാരയും ഞാൻ ക ാകികകാളാും "

"അക്തന്താ

ഞാൻ

വിളിച്ചാൽ

കോവണകലൊ.....ക്േട്ന്ന് കേവുവന് ക
ക ാകി റൂമിൽ

ഇവൻ

വരികലെ

"

സേവകമ

സകവിട്്

ാൺ വന്നു അവൾ ഞങ്ങക്ള ഒന്ന് തറപ്പിച്ചട

ിന്ന് കോയി.. ഞാൻ കവഗും അച്ചടവിക്

ക്ബഡികലക് വലിച്ചിട്ട...

എന്നിട്് ആ വയറിൽ ഒരു കടി ക്കാടുത്തു.

"ക്തണ്ടി എന്ത്്േണിയ ക്

യ്കത..അകയ്യാ!!!! ഇപ്പുംഒടിഞ്ഞു കോകയക്

ആവശയമുള്ള സാധ മാണ് ക്േക്ണ്ണ കണ്ണീക

ാരയിലൊക്ത ഓകരാന്നു ക്

ി ക്
യ്യകലെ? "
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കവേ അ ുഭവിച്ചട ഞാൻ േറഞ്ഞു... അച്ചട

ിരിച്ചട എന്നിട്് ക്േട്ക്ന്നാരുമ്മ

ുണ്ടിൽ തന്നിട്് േറഞ്ഞു

"കസാറി കിച്ചൂകസ... ഞാൻ അത് ഓർത്തിലെ " ക്േട്ന്നു എന്ക്റ എലൊ കവേ യുും
കോയി...
"എടീ

ക്ോട്ികാളീ

ഇങ്ങക്

ആകണൽ

ീ

എന്ന

ഇക്താക്ക

ഒന്ന്

ഓർക... മുക്കാരു കുഞ്ഞി കുറുപികയക്യാക്ക കവകണ്ട. ഒരു കുഞ്ഞി വാവക്യ
"ഞാൻ

സ്ക െകത്താക്ട

അവകളാട്

േറഞ്ഞകപ്പാ

അവളടക്ട

മൂകിന്ക്റയറ്റും

മുഖത്തുും

ഒരു

ാണും...ആ കവിളട

ുമന്നു തുടുത്തു..

വക്ര... ഞാൻ ആ

ുണ്ടികലക് എന്ക്റ

ുണ്ട് േതിക്യ ക്വകാൻ ക്കാണ്ടുകോയകപ്പാൾ അവൾ

തടഞ്ഞു....

"കവണ്ട കമാക് ... ഇങ്ങക്

കോയാൽ ഞാൻ

ാക്ള ന്ത്േസവികുും...കേവു വരുന്നതിന്

മുകന്ന അത് എന്താണ് ക്വച്ചാൽ താഴത്താൻ ക ാക് " അവൾ

ാണകത്താക്ട എന്ക്റ

തുടയിടുകികലക് ക ാകിക്കാണ്ട് േറഞ്ഞു എേുകന്നറ്റട.... കേവുവിന്ക്റ മൂളിപ്പാട്്
ൊളിൽ

ിന്ന്

കകട്കപ്പാകേ

ഞാൻ

ഇറങ്ങി

ഓടി.ബാത്റൂമിൽ

മൂന്ത്തക്മാേിച്ചകപ്പാേ അവക് ാന്ന് താഴന്നത്... അച്ചട ഇക്പ്പാ ഒടികച്ചക് . ...ന്ത്

കകറി...
ഷായി

ക്കാണ്ടിരികുകപാ കഡാറിൽ മുട്് കകട്ട.... ഞാൻ ക്േട്ന്നു തുറന്നു.. ടവൽ േിടിച്ചട
അച്ചട....

"അകത കുളിച്ചിട്് ഇറങ്ങിയാൽ മതി േുറത്തു കോകണ്ടതകലെ?"

"കുളികകണാ..." മടിയ ായ ഞാൻ

"കേ കിച്ചൂ

ിണുങ്ങി....

ലെ അടിക്വച്ചട തരുും ഞാൻ കവഗും കുളികച്ച... ന്നാ ടവൽ "
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ടവൽ എന്ക്റ ക ക്ര

ീട്ിയകപ്പാൾ വാങ്ങാൻ ഞാൻ മടിച്ചട... രാവിക്ല തക്ന്ന

തണുത്ത ക്വള്ളും തലയിലൂക്ട ഇറങ്ങിയാൽ അകയ്യാ!!!എന്ക്റ ക് റ്റി

ുളിഞ്ഞു അത്

അച്ചട കണ്ടു.. അവൾ കണ്ണടരുട്ി..

"എടീ ക

ച്ചീ...

മുക് ഒരുമിച്ചട കുളിച്ചാകലാ....."

ടകിക്ലെന്നു ഉറപ്പാക്ണങ്കിലുും

ക്വറുക്ത ക

ാേിച്ചട.... അവളടക്ട കേഷയക്മങ്കിലുും കാണാകലൊ....

"കമാക

ിന്ക്റ

സൂകകട്

എ ിക്

മ സ്സിലാവുന്നുണ്ട്....

മരയാേക്

കുളിച്ചിറങ്ങിയിക്ലെങ്കിൽ േുറത്തു കോവുന്നത് കയാൻസൽ...." കുറച്ചട തുറന്ന
കഡാറിന്ക്റ

ഇടയിലൂക്ട

എന്ക്റ

വയറിക് ാന്ന്

കുത്തിയിട്്

അച്ചട

എക്ന്ന

ഭീഷണിക്പ്പടുത്തി....

"എടീ എന്നാൽ കുളിപ്പിക്ച്ചങ്കിലുും തകരാ.....”

“അക്യ്യടാ എ ിക് അതകലെ േണി”

“ഓകൊ..... കേവു ആകണൽ വിളിച്ചാൽ 'കേ ഇങ്ങട്് ക ാക് ' " ഞാൻ വിരൽ
ക്ഞാടിച്ചട കാട്ി " ഇക്പ്പാ വന്നു കുളിപ്പിച്ച് തരുും "

"എന്നാൽ അക്താന്ന് കാണാ കലൊ " അച്ചട ക്വലെടവിളി ഏക്റ്റടുത്ത കോക്ല
ാരി

ിന്നു...

ഈശവര

േണി

ോളിയാകലാ

ഒരകവശത്തിന്

ുമരുും

േറഞ്ഞതാ...
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അച്ചടവിന്ക്റ
കേവുവിക്

ിൽപ്പടകണ്ടിട്് അതിരിഞ്ഞികട് കോവൂ എന്ന

ിലയില....ക്വറുക്ത

വിളിച്ചട ക ാകാും

"കേവൂ......." ഞാൻ അച്ചടവിക്

ക ാകി

"എന്താടാ...." അപ്പടറകത്ത മുറിയിൽ

ീട്ിവിളിച്ചട.....

ിന്നുും അവൾ വിളികകട്ട.... ഞാൻ ക്േട്ട

അവൾ വിളികകട്ികലെൽ അത് േറയാമായിരുന്നു ഇതികപ്പാ.... അച്ചട ക
എന്ന്

ുണ്ട കി

കരുതിക്യങ്കിലുും ക

േറഞ്ഞു.......

ഞാൻ

കേവുവിന്ക്റ

എന്ന് വി

കകൾകുക്മന്ന്

ാേിച്ചട....

"കേവു എക്ന്ന ഒന്ന് കുളടപ്പിച്ചട തകരാ" വാകുകൾ ക്
ആകി

ക്തറി

ാേിക്

റുതായിട്് ഇടറിയകപ്പാ അച്ചട

ിരിച്ചട... കേവു ഒന്നുും േറയുന്നിലെ... ഇന്ന് അവളടക്ട എടുത്ത്

ിന്നു കിട്ടും

ാരിച്ചട...

"ആ ഇക്പ്പാ വരാ ഒരു മി ിറ്റ്......." ഞാൻ ക്ഞട്ി. അച്ചടവിന്ക്റ വായ ക്ോളിഞ്ഞു....
അത് കണ്ടു ഞാൻ സകന്താഷിച്ചട.

"ഇക്പ്പാ എങ്ങക് യുണ്ട്

ി കാ സ്ക െമിലൊക്ത അവൾ എകന്നാട്

ലെ സ്ക െമ

" ഞാൻ അവക്ള കളിയാകിക്കാണ്ട് ആ കവിളിക്ലാന്ന് കതാണ്ടിയതുും എക്ന്ന
അവൾേിടിച്ചട ഉള്ളിലാകി ടവൽ ഉള്ളികലക് ഒറ്റക്യറിയൽ..

"അങ്ങക്

ഇക്പ്പാ സ്ക െികകണ്ട..." അതുും േറഞ്ഞു അവൾ വാതിൽ അടച്ചട...
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"കുളികാക്ത വാതിൽ തുറന്നു കോകരുത് മ സ്സിലാകയാ " േുറത്തു ിന്നു അവൾ
ആക്ഞ്ജാേിച്ചട.... ഞാൻ ഒരു

ിമിഷും

ിരിച്ചട കോയി...

"ക്ശരി സർ...."

അകപ്പാകേക് കേവു േുറക്ത്തത്തി എക്ന്ന വിളിച്ചട...
"കിച്ചൂ.....തുറക്കടാ " അകയ്യാ ക്േട്ട...

" ി ക്കന്താ കേവു.അവന് ക്

റിയ കുട്ി ഒന്നുമലെ...

ീ

ിന്ക്റ കാരയും ക ാകി

കോക്യ " അച്ചട കേവുവിക ാട് േുറത്തു ിന്നു ഒച്ചയിട്ട....

.' ഇവരുക്ട ഒരു കാരയും '

" ി ക്കന്താ അവ കലെ വിളികച്ച...." കേവുവിന്ക്റ മറുക
ിന്നു

ിരിച്ചട കോയി.... േുറത്ത് േിക്ന്ന

ാേയും.... ഞാൻ അകത്തു

ിശബ്ദത....

" ി ക് ഞാൻ തരാക്മടാ...." കേവൂവിന്ക്റ ഈർഷയയുള്ള േതിഞ്ഞ ശബ്േും
ശബ്േും....സമയും

കളയാക്ത

ക്വള്ളക്മാേിച്ചിറങ്ങി.....േതിവുകോക്ല
കകറി....മുടിക്യാന്നുും

ീകാറിലെ.

ഞാൻ
ഒരു

ാർജിലുള്ള

ജീൻസിലുും
ക

ാണുക്മടുത്ത്

തലങ്ങുും
ടി

ഷർട്ിലുും

റൂമിൽ

ിന്ന്

ഇറങ്ങി....
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ക്േണ്ണടങ്ങളടക്ട ഒരുകും. തലകവേ ..!
ഞാൻ ക

ാണുും ക ാകി ൊളിലിരുന്നു....കഡാർ തുറന്നു കേവു വരുന്നത് കണ്ടു

എക്ന്ന ക ാകി ക രക്ത്ത ഞാൻ കാണിച്ചതിലുള്ള കേഷയമുണ്ട്... എൻക്റ ക ക്ര
തിരിഞ്ഞതുും...
ഞാൻ കക്ണ്ണാന്നു

ിമ്മികപ്പായി ക്േട്ന്ന് എന്ക്റ ഉള്ളിലൂക്ട രാന്ത്തി കണ്ട സവപ് ും

കടന്നുകോയി ഞാൻ ആ കാവിക്ല േീേങ്ങൾക്
കേെത്ത് ഒരു തുണികോലുമിലൊക്ത ആ
ിന്ന് ഉമി ീരിക് ാപ്പുംഒലികുന്ന ക
കലെിച്ചട

മുറിയുും

ോടുകളടും.

ുറ്റടും കരയുന്ന കേവു മുന്നിൽ

ിലത്തു .മുടിക്യലൊും േടർന്നു... വായിൽ

ാര.

ുണ്ട് മുറിഞ്ഞിരികുന്നു.മുലകക്ളലൊും

മുലകണ്ണ്

ക്ോട്ിയിരികുന്നു..

സകകളിൽ

കയറുക്കാണ്ട് വരിഞ്ഞ ോടുകൾ.. താകേക് ക ാകാൻ ഞാൻ മടിച്ചട തുടയിലൂക്ട
ക

ാര ഒേുകിയ ോടുകൾ. എന്ക്റ ശവാസും

ിലകുന്ന കോക്ല.. "കിച്ചൂ..... "

കേവുവിന്ക്റ േയ ീയമായ വിളി... കാത് തറകുന്നകോക്ല ശവാസത്തിന് കവണ്ടി
ഞാൻ േിടഞ്ഞു....

"കിച്ചൂ...കിച്ചൂ... "ആകരാ എക്ന്ന ക്ോതിഞ്ഞു സുഖമുള്ള േുണരൽ േതിക്യ ആ
കാഴ

മറഞ്ഞു.ഞാൻ

കണ്ണട

തുറന്നു

കേവുവാണ്.....എന്ക്റ

കണ്ണട ിറഞ്ഞു

അവക്ള ക്േട്ന്നു ഞാൻ കൂട്ി േിടിച്ചട....

"എന്താ ന്ക്റ കുട്ിക് േറ്റിയത് " അവളടക്ട ക

"ക

ച്ചി കസാറി

അവൾ

ാേയത്തിൽ ആശങ്ക...

ിക്ന്ന ഞാൻ വിട്ട കോകിലെ..." ഞാൻ എക്ന്താക്കകയാ േുലപി..

േിക്ന്ന

ഒന്നുും

ക

ാേിച്ചിലെ

എക്ന്ന

േുറത്തു

തേുകി

ആശവസിപ്പിച്ചട...എന്താക്ണന്നു എ ികുും മ സ്സിലാവുന്നിലെ ആ സവപ് ും എക്ന്ന
കവട്യാടുകയാകണാ...
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"കിച്ചൂകസ അച്ചട ഇക്പ്പാ വരുും അവൾ കണ്ടാൽ കമാശാകട്ാ.... എന്ക്റ ക്
ഉഷാറായിക്ക...

കവഗും

"

കേവുവിന്ക്റ

കകറിങ്

അത്

തരുന്ന

കൻ

ആശവാസും,

എ ിക്കന്ത് ന്ത്േശ് ും വരുപേുും അവൾ അത് ക്േട്ന്നു മ സിലാകുന്ന രീതി.
എ ിക് തരുന്ന സധരയും. എന്ത്ത കുട്ികളി ആക്ണങ്കിലുും ആ സ്ക െത്തി ു മുന്നിൽ
ഞാൻ ഇലൊതായി കോവുും...
ആ അവൾ സവപ് ത്തിൽ ഉള്ളതുകോക്ല .. ഞാൻ തല കുടഞ്ഞു എ ിക്
ിന്തികാൻ വയ്യ....

ഉള്ളിൽ കേടിയുക്ണ്ടങ്കിലുും ഞാൻ
കേവുവിക്

ക ാകി...ആ മുഖത്തു

ിരികാൻ ന്ത്ശമിച്ചട... തലയുയർത്തി ഞാൻ
ുണകുേി വിരിഞ്ഞു, കുഞ്ഞികണ്ണടകൾ

തിളങ്ങി...ഞാ ാ കവിളിൽ ഒരുമ്മ ക്കാടുത്തു...

"ഇവിക്ടയുും കവണും." അവൾ അപ്പടറക്ത്ത കവിളടും ക്താട്ട കാട്ി... ഞാൻ
അവിക്ടയുും
ക

ക്കാടുത്തു....അവൾ

ച്ചി...അവൾ എേുകന്നറ്റട

വിടർന്നു

ിരിച്ചട...

എന്ക്റ

ിരിച്ചട
സുന്ദരി

ിന്നു രണ്ടു സസഡികലകുും തിരിഞ്ഞു എക്ന്ന കാട്ി.

"എങ്ങക് യുണ്ട് കിച്ചൂ ക്കാള്ളാകമാ"

" ീല സടറ്റ് ജീൻസുും ഒരു സവറ്റ്

ുൾ സക ഷർട്ടും അവൾകതു

ന്നായി

ക

രുന്നുണ്ട്.ഷർട്്് ിേലിച്ചട അതി ുള്ളിൽ അവൾ ഇട്ിരികുന്ന സവറ്റ് കമ്മീസ്

ക്

റുതായി

കാണാും..

ൂലുകോക്ല ക്

ക്

പിച്ച

മുടി

േിറകിൽ

ക്കട്ിയിട്ടണ്ട്

കേുത്തിൽ

റിയ മുടിയിേകൾ ക്വളിച്ചും അടിച്ചട തിളങ്ങുന്നു.. ആ കേുത്തി ു

തക്ന്ന കന്ത്േകതയക ഭുംഗി.. കേുത്തിൽ മാലയിലെ,ക് റ്റിയിൽ ക്ോട്ിലെ, കയ്യിൽ വളയിലെ,
ക്

വിയിൽ ക്

റിയ ക്മാട്ടകോക്ല എകന്താ ഇട്ിരികുന്നു..ഇതാണ് എന്ക്റ കേവു...

എന്ക്റ കുറുപി...
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ഞാൻ വിരലുക്കാണ്ട് സൂപ്പർ എന്നു കാണിച്ചട... അവളടക്ട
വിരിഞ്ഞു... േിക്ന്ന അച്ചടവിക്

ുണകുേി വീണ്ടുും

വിളിച്ചട എന്ക്റ അരികിൽ വന്നിരുന്നു...

അവൾകണ് ഏറ്റവുും കൂടുതൽ സമയും കവണ്ടത്.... എപ്പേുും ഒകര കവഷും

ുരിതാർ

അത് തക്ന്നയായിരികുും ഇന്നുും...
ഞങ്ങൾ അവൾ വരാ ായി കാത്തിരുന്നു..... കഡാർ തുറന്നു േുറത്തിറങ്ങിയ
അവക്ള

കണ്ടു

എന്ക്റ

അച്ചടവായിരുന്നിലെ

അത്

ആേയമായിട്ായിരുന്നു
എന്ത്തേറഞ്ഞാലുും

വായ

കേവു

....

ഞാ ുും

അവൾ

തുറന്നു

കോയി....

ഇട്തു

കേവുവുും
ുരിതാർ

എന്കറതുതക്ന്ന.... അച്ചട േതിക്യ
എന്ക്റ ക്

"ഇത്

കോക്ല...ഷർട്ടും

അവക്ള

അലൊക്ത

ഇട്ിരുന്നിലെ... ഞാൻ ക്ഞട്ൽ മാറാക്ത കേവുവിക്

സാധാരണ

ജീൻസുും...

അങ്ങക്

കാണുന്നത്

മക്റ്റാന്നുും

േുറകത്തക്

ക ാകി അവളടക്ട അവസ്ഥയുും

ടന്നു ഞങ്ങളടക്ട അടുകത്തക് വന്നകപ്പാ കേവു

വിൽ േറഞ്ഞു..

മ്മുക്ട അച്ചട തക്ന്നയാകണാടാ, അവൾ ഇതിടുക്മന്ന് ഞാൻ വി

അച്ചട ക്

കാണുന്ന

റിയ മടികയാക്ട ഞങ്ങളടക്ട മുന്നിൽ

ഇടുന്നതിന്ക്റ ക്

ാരിച്ചിലെ "

ിന്നു അവൾ ആേയമായിട്്

റിയ ന്ത്േശ് മുക്ണ്ടന്നുകതാന്നി....

"എന്ത് ഭുംഗിയാ എന്ക്റ ക്േക്ണ്ണ...." കേവു അറിയാക്ത േറഞ്ഞതാകണാ എന്ന് ഞാൻ
വി

ാരിച്ചട കോയി അത് അവളടക്ട വായിൽ

ിന്ന് വന്നകപ്പാ..

അച്ചട സുംശയും മാറാക്ത എന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാകി ആ ക ാട്ത്തിന് എന്ക്റ
അഭിന്ത്ോയ

മാറിയാ ാക്ണന്ന്

അറിഞ്ഞതുക്കാണ്ട്

ഞാൻ

ഒന്നുും

േറഞ്ഞിലെ

ക്വറുക്ത അവക്ള വട്ട േിടിപ്പികാൻ....

"കോവാും..." ഞാൻ അച്ചടവിക്

ക ാകാക്ത േറഞ്ഞു ആ മുഖും ഒന്ന് വാടികയാ

അറിയിലെ...
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ോർകിങ്ങിൽ എത്തിയകപ്പാ. കേവുവിന് വാശി എന്ക്റ ബുള്ളറ്റിൽ കോയാൽ
മതിക്യന്ന്....

"കേവു

ീ കളികാക്ത കാർഎടുകത്ത... ഒന്നാമക്ത ക്കാകറാണയ ക്

സബകിൽ കോയാൽ ക്ശരിയാവിലെ " അച്ചട ആ ന്ത്ശമും

കിങ്ങുമുണ്ട്

ിരുത്സാെക്പ്പടുത്തി...

"കിച്ചൂ ഒന്ന് േറക്യടാ േീസ് ഇകലെൽ ഞാ ിലെ " കേവു വാശിയിൽ ഉറച്ചട
ഞാൻ അച്ചടവിക്

ിന്നു...

ക ാകി സമ്മതിക്കന്നു തലയിട്ിയകപ്പാ അച്ചട ഒന്ന് അയഞ്ഞു...

കേവു അച്ചടവിന്ക്റ കവിളിൽ ഒരുമ്മക്കാടുത്ത് കീ എടുകാൻ ഓടി...

അച്ചടവിന്ക്റ മുന്നിൽ ഞാൻ ക്േട്ട..
അവളടക്ട ക്ന്ത്ഡസ്സിക്

കുറിച്ച് അഭിന്ത്ോയും േറയാത്തതിൽ ഉള്ള കേഷയമാകണാ

ക്േണ്ണിന്...

"ഡി ക

ച്ചീ... " ഞാൻ അവക്ള ഒന്ന് വിളിച്ചട സമൻ് ഇലെ. ഓകൊ അങ്ങക്

ആണകലെ.. ഞാൻ എന്ക്റ സാരതി ക്ലാസ്സിൽ 350 കകറി ഇരുന്നു ോർകിങ്ങിൽ
േുറക്ത്തടുത്തു... കലാക് ക്

ിന്ന്

യ്യാൻ മറന്നു... അച്ചട അറിഞ്ഞാൽ എക്ന്ന ക്കാലെടും

അവൾ ഇകപ്പാൾ ന്ത്ശദ്ധികാൻ വേിയിലെ.ഞാൻ അതിൽ കകറി ഇരുന്നു അച്ചടവിക്
ക ാകി...എക്ന്ന

ഒന്ന്

ക ാകി

േിക്ന്ന

മുഖും

കകാട്ി....ഇക്പ്പാ

കാണിച്ചട

തരാക്മടീ...ഞാൻ മ സ്സിൽ േറഞ്ഞു..

"അകത കേവു വന്നാൽ അവൾ ആേയും ഇരികുും .േിക്ന്ന

ിലർ അവസാ ും

ഇരികകണ്ടി വരുും " ഞാൻ ആകരാക്ടന്നിലൊക്ത േറഞ്ഞു േിക്ന്ന മിറർ അവളടക്ട
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ക ക്ര തിരിച്ചട അതിലൂക്ട അവക്ള ക ാകി... കെിക് മടിച്ചട
േതിക്യ

അപടി

ടന്നു ആ മുഖത്ത് ക്

കള്ളി

ആ

വരവ്

റിയ

ിന്നു േിക്ന്ന

ാണും..

കണ്ടികലെ..

ഞാൻ

അവക്ള

ക രിട്്

ക ാകാൻ

ിന്നിലെ..എന്ക്റ അടുക്ത്തത്തിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു േിക്ന്ന േതിക്യ അവൾ
വണ്ടിയുക്ട േിറക്ക കയറി... ഞാൻ

ിരിയടകി

ിന്നു..

എക്ന്ന ക്താടാക്ത ഇരികാണ്...
മിണ്ടാത്തവർ ഒന്നുും എന്ക്റ വണ്ടിയിൽ ഇരികുന്നത് എ ികിഷ്ടലെ

" ഞാൻ അവക്ള ഒന്നുുംകൂക്ട

ൂടാകാൻ കവണ്ടി േറഞ്ഞു സസ് മിററിലൂക്ട

അവക്ള ക ാകാൻ സമയും തന്നിലെ അതി ുമുകന്ന.. എന്ക്റ േുറത്ത് കടി വീണു
ഞാൻ

ിന്ന് േുളഞ്ഞു...ബാകികലക് സകയിട്ട അവക്ള മാറ്റാ ുും കേിഞ്ഞിലെ....

ഞാൻ

ലെ ഒച്ചയിൽ കരഞ്ഞു

"ക്ോന്നച്ചൂ വിട്...... ആആ
...ഇക്ലെൽ വണ്ടി വീണു

മ്മൾ രണ്ടുും താക്േകപ്പാകുും " എന്നിട്ടും

ിർത്തിയിലെ

വണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് ഇളകിയകപ്പാൾ ആണ് അവൾ വീേുും കതാന്നിയത് ക്കാണ്ടു
സകകൾ എന്ക്റ കതാളിൽ വച്ചട േിടിച്ചട
അവിക്ട ഉേിഞ്ഞു കോയി... ലെ കവേ

ിന്നു...കടി വിട്ട.... ഞാൻ അറിയാക്ത

േട്ി േലെടമുേുവൻ കയറ്റിയിട്ടണ്ട്....

"കവേ യുകണ്ടാ...." ക്കാലുന്നക് യുള്ള സവരും....

"കോടീ േട്ി..." ഞാൻ തിരിച്ചട േറഞ്ഞു...
കടിച്ച ഭാഗത്ത്്അവൾ ക്മക്ലെ തേുകി േിക്ന്ന ഒന്ന് ഉമ്മ ക്വച്ചട...
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"കസാറി....." അവൾ േറഞ്ഞു... ഞാൻ തല ക്

രിച്ചട.... കതാളിൽ തലക്വച്ച അവൾ

തല ക്ോന്തിച്ചട....

"എന്ക്റ അച്ചട

ി ക് എന്നുും ഈ

ുരിതാർ മാന്ത്തും ഇടാക്ത ഇങ്ങക്

ഉള്ള ന്ത്ഡസ്സ്്

ഒക്ക ഇട്ടകൂക്ട,കേവു ഇടുന്ന കോക്ല ഇക്പ്പാ കാണാൻ എന്താ ഭുംഗിക്യന്ന്
അറികയാ " ഞാൻ സതയസന്തമായി േറഞ്ഞു അച്ചട

"എന്താ

ിരി ഇതുകകൾകാൻ കവണ്ടിയകലെടി

ാണും വന്നു

ിരിച്ചട.

ീ എന്ക്റ േുറത്തു കടിച്ചത് "

"ആക്ണന്ന് കൂട്ികകാ "

" എടീ ഇതിന് ഞാൻ േകരും വീട്ടും ക ാകികകാ...

ിക്ന്ന ഞാൻ കട്ിലിലിട്് ഉണ്ടകലൊ

"

"കട്ിലിലിട്്.." അച്ചട

"

ിസാരമായി ക

ാേിച്ചട...ക്േട്ട.ഒരകവശത്തിന് തുടങ്ങിയതാ....

ിന്ക്റ ക്ന്ത്ഡക്സ്സലൊും കീറി " ഞാൻ വീണ്ടുും േറഞ്ഞു...
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"കീറി..." അച്ചട വീണ്ടുും അതാവർത്തിച്ചട....

" ിക്ന്ന

തുണിയിലൊക്ത

കിടത്തിയിട്്.....ഉ

ണ്ടകലൊ...

ഞാൻ

ിക്ന്ന

തിരിഞ്ഞു

ക ാകിലെടി േട്ി..." എങ്ങക് ക്കാകയാ ഞാൻ അത് അവസാ ിപ്പിച്ചട...

" ീ അക്ലെ ക ാകകണ്ട.. എ ികന്ത്തയുും ആശവാസും.േിക്ന്ന അമ്മിഞ്ഞ താ അച്ചട
എന്ന് േറഞ്ഞു എന്ക്റ േിറക്ക വരരുത് കകകട്ാ " അച്ചട കേഷയത്തിൽ ആക്ണന്ന്
കതാന്നുന്നു

േറഞ്ഞത്

ഇങ്ങക്

ഓകക

േറയാകമാ...

ഞാൻ

ഒരു

തമാശ

കാണിച്ചകപ്പാ...

"അച്ചട.... ഇങ്ങട്് ക ാകടീ കള്ളി ഞാൻ ഒരു തമാശ േറഞ്ഞതകലെ."ഞാൻ അവളടക്ട
മുഖകത്തക് എന്ക്റ മുഖും ക്കാണ്ടുകോയി ക

ായ്തിച്ചതുും അച്ചട

ിരിച്ചട.

എന്ക്റ മുഖും േിടിച്ചട േിറകികലക് ഉന്തി...

"കിച്ചൂ മരയാേക് ഇരുകന്ന...ആകരലുും കാണുും ക്

കാ "

"േീസ് ഒരു ഉമ്മ േീസ് " ഞാൻ വീണ്ടുും അച്ചടവിന്ക്റ അടുകത്തക്

ീങ്ങി.... അവൾ

ക്േട്ന്നു എലൊ വസകത്തകുും തിരിഞ്ഞു ക ാകി ആരുും അവിക്ടക്യാന്നുമിലെ
േക്െ അകപ്പാകേകുും കേവു വരുന്നത് അവൾ കണ്ടു

"ഡാ കേവു വരുന്നു ക ക്ര ഇരിക് " ഞാൻ ക്േട്ന്നു ക ക്ര ഇരുന്നു... കേവു
വണ്ടിയുക്ട

ാവിയുും കറകി ഒരു കയ്യിൽ ക്െൽക്മറ്റ്്ആയി ക്േട്ന്നു തക്ന്ന
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അടുകത്തക് വന്നു ഞാൻ

ാവിക് കവണ്ടി സക

ീട്ിയതുും അവൾ ഒരുകാൽ

ക്ോകി എന്ക്റ മുന്നിൽ കയറിയിരുന്നു....

"ബാകികലക്

" കേവു

" അലെ

ീങ്ങടാ കിച്ചൂ " കെ ഇവക്ളന്താ ഈ കാണികുകന്ന..

ീക്യന്താക..."

മുക് കോവകണ്ട... " അവൾ

" ീകയാടികാക ാ..." ബാകിൽ

ിന്ന അച്ചട ക

ാേിച്ചട...

ാേിച്ചട....

ീങ്ങടാ കിച്ചൂ..."കേവു േറഞ്ഞു..

"അകത.....
"കേവു

ിസാരമായി ക

ീ

കളികകലെ

കട്ാ...

കാകറാടികുന്ന

കോക്ലയലെ.അതുും

മൂന്നളാ

ഉള്ളത്...ഇങ്ങക് യാക്ണങ്കിൽ ഞാൻ ഇലെ

"അച്ചട ക്

വി ക്ോട്ടന്ന കോക്ല േറഞ്ഞതുും കേവു ക്

റുതായി തിരിഞ്ഞു എക്ന്ന

ക ാകി...

"േീസ് കിച്ചൂ ഞാൻ ഒന്ന് ഓടികച്ചാക്ട്... ഇന്നക്ല ഞാൻ

ി ക് കാർ തന്നികലെ...

ഒന്ന് സൊയിച്ചാൽ മതി...." കേവുവിന്ക്റ അകേെ സവരും ഞാൻ
മാന്ത്തമാണ് ക്

ീ

ിരികുക

യ്തത്. ആ സവപ് ും കണ്ടതുമുതൽ കേവു എ ിക്കകന്താ സ്ക്േഷയൽ

174

ആണ് അവക്ള ഒന്നിൽ

ിന്നുും തടയാൻ കതാന്നുന്നിലെ.... കേവു സകന്താഷും ക്കാണ്ടു

ഉമ്മ എന്ന് േറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു.ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റ സക േിടിച്ചട

ീങ്ങാൻ

േറഞ്ഞു...

"കിച്ചൂ അവളടക്ട തുള്ളലി ു

ീ കൂക്ട

ിൽകകലെ കട്ാ "

"അച്ചട അവൾ ഓട്ികകാക്ട് ഞാൻ സൊയികാും "

"അകത..." കേവു മുന്നിൽ

ിന്നുും േറഞ്ഞു....

" ീ കോടീ...." അതിഷ്ടക്പ്പടാക്ത അച്ചട കേവുവിക ാട് കയർത്തു...

"കേ മഞ്ഞതവക്ള മരയാേക് ഇരുകന്നാ കട്ാ "കേവു തിരിച്ചടിച്ചട..

"മഞ്ഞ തവള

ിന്ക്റ ക്കകട്യാൻ " അച്ചട.

" ിന്ക്റ ക്കകട്യാ ാടീ ക്

ാറി തവക്ള " കേവു
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"കേ രണ്ടു കേരുും ഒന്ന്

" അച്ചട

ിർകത്താ " ഞാൻ ഇടയിൽ കയറി...

ീ കുറച്ചട േുറകികലക്

ീങ്ങികയ. കേവു

ീ ഇ ി വണ്ടി എടുകത്താ " ഒരു

കാലു മാന്ത്തും കയറ്റി തിരിഞ്ഞിരുന്ന കേവു അച്ചട േിറകികലക്

ിങ്ങിയകപ്പാൾ

ക ക്ര ഇരുന്നു.... ആേയും ഞാൻ ൊൻഡിലിൽ േിടിച്ചട വണ്ടി ഒന്ന് മൂവ് ആയകപ്പാൾ
അവൾക് ക്കാടുത്തു...

വി

ാരിച്ചകോക്ലയലെ അവൾ ഈസി ആയി ഓടിച്ചട... ഇടക് അവൾ ഒറ്റക് ഞാൻ

വണ്ടിക്യടുകാക്ത

കകാകളജിൽ

കോവുന്ന

സമയും

ഇക്തടുകാറുക്ണ്ടന്ന്

േറഞ്ഞട്ടണ്ട്....

അച്ചട ബാകിൽ മിണ്ടാക്തയിരികാണ് ഞാൻ േിറകകാട്ട സകയ്യിട്് അവളടക്ട
തുടയിൽ സക ക്വച്ചട േതിക്യ താക്േ ിന്ന് കമകലാട്് തേുകിയകപ്പാ അച്ചട എന്ക്റ
കയ്യിൽ കയറി േിടിച്ചട.. ആ സകകൾ ഞാൻ മുകന്നാട്് വലിച്ചട എക്ന്ന
േിടിപ്പിച്ചട..അവൾ

അ ുസരിച്ചട...

അച്ചട

േുറത്തമർന്നു അതിന്ക്റ ക്കാേുപ്പടും
േുറകത്തക്

വിന്ക്റ

ക്വണ്മുലകൾ

ുറ്റി

എന്ക്റ

ൂടുും, മൃേുലതയുും, ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ

ാരി ിന്നു ആസവേിച്ചട.എൻക് റ കയ്യിൽ ഒരു സ്േർശും. കേവുവാണ്

എന്ക്റ ഒരു സക േിടിച്ചട അവളടക്ട മുലകളടക്ട താക്േ വയറിന്ക്റ തുടകത്തിൽ
ക്കാണ്ടു ക്വച്ചട കുറുപി.. ഞാൻ മകറ്റ സകയുും എടുത്ത് അവക്ള

കറാഡിൽ

ഒക്ക

വാെ ങ്ങൾ

ുറ്റി േിടിച്ചട .

കുറവായിരുന്നു...സിുംഗ ലിൽ

വണ്ടി

ിർത്തിയകപ്പാൾ ബാകിയുള്ള വണ്ടികളിക്ല ആളടകക്ളലൊും എക്ന്ന ഞങ്ങക്ള
ക ാകുന്നു.... രണ്ടു സുന്ദരികളടക്ട
എ ിക് കുറച്ചട

ടുകിരികുന്ന ഇവ ാക്രടാ എന്ന ക ാട്ും....

ളിപ്പ് വന്നു അച്ചടവി ുും വന്നുകാണണും.. കേവുവിന് േിക്ന്ന

അക്താന്നുും ഇലൊത്തത് ക്കാണ്ട് അവൾ ന്ത്

ീ ആയി ഇരുന്നു..
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കുകറ കറങ്ങി... കകാകറാണയായതുക്കാണ്ട്... അങ്ങക്
ുറ്റി

ടന്നു.....ഉച്ചയായകപ്പാൾ

വിശപ്പടണ്ടായിരുന്നു...കേവുവിന്

ഒരു

എവിക്ടയുും ഇറങ്ങാക്ത

ക്റകൊറന്റിൽ

കകറി

ലെ ഉത്സാെമാണ് എലൊത്തി ുും. ഞങ്ങളാണ്

കുറച്ചട തണുപ്പൻ മട്ിലായത്....കേവു എക്ന്താക്കകയാ ഓർഡർ ക്
വലിച്ചട

തിന്നു...

അധികും

ലെ

ആളടകൾ

ഒന്നുും

അവിക്ട

യ്തു... വാരി

ഇലൊയിരുക്ന്നങ്കിലുും..

ഞങ്ങളടക്ട കളികൾ കണ്ട് ഉള്ളവക്രലൊും ഞങ്ങക്ള തക്ന്ന ക ാകിയിരികായിരുന്നു

... േിക്ന്ന ക ക്ര ബീച്ചികലക് വിട്ട... കുറച്ചട കാമുകി കാമുകന്മാർ മാന്ത്തും ഞാ ുും
അച്ചടവുും േരസ്േരും ക ാകി ഞങ്ങൾക് അതായിരുന്നു താല്േരയും േക്െ
കേവു....
മണൽ തീരത്തുകൂക്ട ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റയുും കേവുവിന്ക്റയുും സകേിടിച്ചട
ടന്നു... എലൊവരുും അപ്പേുും ഞങ്ങക്ള തക്ന്ന ക ാകി.... കേവുവിന്ക്റ കളികണ്ട്
കാമുകൻ മാക്രലൊും കാമുകിക്യ വിട്ട അവക്ള ക ാകുന്നുകണ്ടാക്യന്ന് എ ിക്
സുംശയും കതാന്നി....

കുറച്ചട

ടന്നു

കേിഞ്ഞകപ്പാൾ

ക്േട്ന്നായതുക്കാണ്ട്

ഞാൻ

ക്തറികുന്ന രീതിയിൽ
േിടികാൻ സക

കേവു

മറിഞ്ഞു

അവക്ള

മണലിൽ

ിരിച്ചട..അങ്ങക്

എന്ക്റ

േുറത്തു

വീണു....കേവു

കിടന്നു

കകറി
േലെ്

വിട്ാൽ േറ്റിലെകലൊ ഞാൻ അവക്ള

ീകി അവൾ ഓടി... എന്ക്റ വാശി കൂടി. അവളടക്ട േിറക്ക

ഞാ ുും ഓടി.േിടികിട്ി അവൾ കിടന്നു
ഞാൻ

ക്േട്ന്ന്

കകാരിക്യടുത്ത്...

ിരിച്ചട, േുളഞ്ഞു...

കാറി

വരുന്ന

തിരക്യ

ക ാകി...

കേവു

അതുകണ്ടു...കേടിച്ചട ...

"കിച്ചൂ കവണ്ടാകട്ാ.." ഞാ കലെ ആൾ വിടുകമാ.... തിര അടിച്ചട വന്നതുും ഞാൻ
അവക്ള അതികലകിട്ട... അവൾ കാറിക്കാണ്ട് അതികലക് വീണു.....
തിരയടിച്ചട ബാകികലക് കോയി... കേവു കേഷയകത്താക്ട എക്ന്ന ക ാകി.... എലൊും
ഞ്ഞു

ാശും ആയി... അച്ചട ബാകിൽ

ിന്ന് എക്ന്ന ക ാകി ഒന്നുും

േറഞ്ഞിലെ..... കേവുവിന്ക്റ ക്വള്ള ഷർട്ലൊും
ന്നായി

ഞ്ഞുഒട്ി ഉള്ളിലിട് കമ്മീസുും

ിേലിച്ചട... കൂക്ട കുകറ മണലുും അവളടക്ട മുഖത്തുും സകകളിലുും....
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അവൾ

ീട്ി

ഒന്നു

തുപ്പി

വായിൽ

ക്വള്ളും

കോക്യന്ന്

കതാന്നുന്നു...

ിവർത്തിയിലൊക്ത അവിക്ട ഇരികാണ് അവൾ ഒരു സക മണലിൽ കുത്തി ഊര
വളച്ചട... ിന്നു . ഒരു തിര ക്

റുതായി അവക്ള തേുകി കോയി.... അവൾ

എേുകന്നറ്റിലെ... എ ിക് ോവും കതാന്നി.... ഞാൻ അവക്ള എേുകന്നൽപ്പികാൻ
സകകൾ

ീട്ിയതുും അവൾ കേഷയകത്താക്ട എക്ന്ന ക ാകി... ഞാൻ ഒരു കസാറി

േറഞ്ഞു...സക വീണ്ടുും അവൾക് ക ക്ര

ീട്ി.

ആ സമയും ക്തണ്ടി. േുഷ്ട.ഒരു വലിയ തിര വരുന്നകത ഞാൻ കണ്ടുള്ളട എക്ന്ന
വലിച്ചട

ിലകത്തക് തള്ളിയിട്ട.... തിര വന്നു ഞങ്ങക്ള മൂടി... കേവു എക്ന്ന

േിടിച്ചട.... എന്ക്റ വായിലുും മൂകിലുും ക്വള്ളും കയറി....

ുൾ മണലുും...

വായിക്ല ഉപ്പടക്വള്ളും ഞാൻ തുപ്പി കളഞ്ഞു.... കേവു എക്ന്ന ക ാകി
ഞങ്ങൾ രണ്ടുകേരുും കരകടിഞ്ഞ മീ ിക്
തക്ന്ന കേവു എകന്നാട് ഒട്ി ക

ർന്നു അവളടക്ട മുഖത്തു േറ്റിയിരുന്ന മണൽ
ിമിഷും ക്വള്ളത്തിൽ വീണ േതർച്ച

ിരിച്ചട....

"എകന്നാട്
ക

ിരിച്ചട...

കോക്ല കിടന്നു... ആ കിടത്തത്തിൽ

കണികകൾ എന്ക്റ മുഖകത്തക് ഉരസി ഒരു
വിട്ട

ുറ്റി

കളിച്ചാൽ

ഇങ്ങക്

യിരികുും

മ സ്സിലാകയാ..."

കേവു

എകന്നാട്

ാേിച്ചകപ്പാൾ.... ഞാൻ എേുകന്നറ്റിരുന്നു അവക്ളയുും േിടിച്ചട എേുകന്നൽപ്പിച്ചട...

അവളടക്ട

ഞ്ഞ മണൽ േറ്റിയ മുഖും,ആ

ക്വള്ളും അടർന്നു വീോൻ
മുലയിടുകികലക്

ിൽകുന്നു... കേുത്തിൽ

താകോട്്....

േറ്റി

ഉള്ളിലിട്ിട്ികുന്ന കമ്മീസുമായി ക
മുലകളടക്ട തള്ളൽ

ീണ്ട മൂകിൽ തുപിൽ ഒരു തുള്ളി

േറ്റി

ഞ്ഞ മണലുകൾ അത്

കിടകുന്നു...

ഷർട്്്

ഞ്ഞു

ർന്ന് അവക്ള കഷപ്പ് എടുത്ത് കാണിച്ചട... ആ

ഞ്ഞ തുണികൾ അതി ു കമക്ല ഇരികുന്നത്... ഒരു

ിമിഷും

അത് കേവൂവാക്ണന്ന് മറന്നു...

"ഡീ

മതി

കളിച്ചത്....."

അച്ചടവിന്ക്റ

ശബ്ദും

ഞാ ുും

കേവുവുും

തിരിഞ്ഞു

ക ാകി..ക്േട്ന്നു കേവു എന്ക്റ മുഖകത്തക് കളിമട്ിൽ ക ാകി.. അത് ഞാൻ
ക്േട്ന്നു മ സ്സിലാകി. അച്ചടവിക്

േിടിച്ചട ഇട ാണ്.അവൾ അങ്ങക്

സുഖിച്ചട

ിൽകണ്ട... ഞങളടക്ട ക ാട്ും കണ്ടു അച്ചടവുും അത് മ സ്സിലാകി... ഞങ്ങൾ
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േതിക്യ അവളടക്ട എടുകത്തക്

ീങ്ങിയകപ്പാ... അവൾ ബാകികലക് േതിക്യ

ീങ്ങി...

"കേ രണ്ടിന്ക്റയുും കളി എന്ക്റ അടുത്ത് കവണ്ട കട്ാ....." അവൾ വിരൽ ഞങളടക്ട
ക ക്ര

ൂണ്ടി ഭീഷണിക്പ്പടുത്തി.. ഞങ്ങൾ വിടുകവാ... ഞാൻ വിട്ാലുും കേവു

വിടിലെ..... അച്ചട തിരികഞ്ഞാടി... ഞങ്ങൾ േിറക്കയുും . കേവു കകറി അവക്ള
േിടിച്ചട അവൾ കുതറിക്കാണ്ട് ത ി ഭന്ത്േകാളിയാക്യങ്കിലുും... ഞങ്ങൾ
രണ്ടുകേരുും കൂക്ട അവക്ള േിടിച്ചട വരുന്ന തിര ലെയമാകി

"മഞ്ഞ തവള ഇക്പ്പാ കടൽ തവളായാവുന്നത് കാണാും " കേവു

ിന്നു...

ിരിച്ചട ക്കാണ്ടു

േറഞ്ഞു.അച്ചട എന്ക്റ മുഖത്ത് ക ാകി ഇകപ്പാൾ ആ മുഖത്ത് രെിക് എന്നുള്ള
ഭാവും... ഞാൻ 'കസാറി കമാളൂ ' എന്ന് േറഞ്ഞു വന്ന തിരയിൽ അവക്ളയിട്ട.. ോവും
ക്വള്ളും കുടിച്ചട കോയി.. കണ്ണടകൾ
കരയിലൂക്ട

ഓകടണ്ടി

വന്നു...

ുവന്നു.. േിക്ന്ന ഞാ ുും കേവുവുും ആ

എവിടുകന്നാ

കിട്ിയ

ഓടിച്ചട...കുകറ ക രും ക്കാച്ചട കുട്ികക്ള കോക്ല കളിച്ചട

വടിയുമായി

അച്ചട

ടന്നു... അകലെലുും ആരാ

സ്ക െികുന്നവർ ഒപ്പമുക്ണ്ടകിൽ ക്കാച്ചട കുട്ി ആവാത്തത്...

കുറച്ചട ക രും കേിഞ്ഞകതാക്ട കാലാവസ്ഥ മാറി ഇരുണ്ട കരികമഖങ്ങൾ കടലി ു
സാമാന്തരമായി
തിരിച്ചട

ിരന്നു... ഇരുട്് വയാേിച്ചട.... ഞങ്ങൾ കോവാൻ തിടുകമിട്ട....

വരുകപാേുും

കോയകപ്പാകേക്

മേ

കേവു
ക്േയ്തു

തക്ന്നയാണ്
അച്ചട

മുന്നിൽ

കയറിയത്...

കേവുവിക ാട്

കുറച്ചട

എവിക്ടക്യങ്കിലുും

ിർത്താക്മന്ന് േറക്ഞ്ഞങ്കിലുും അവൾ അ ുസരിച്ചിലെ.... ഉള്ള മേ മുേുവൻ
ക്കാണ്ടു... ലെ

തണുപ്പടും

അരിച്ചിറങ്ങുന്ന ക്

റിയ

ഞാൻ

അച്ചടവിന്ക്റയുും

കേവുവിന്ക്റയുും

ൂടിൽ ഇരുന്നു... കുകറ കൂടി കോയകപ്പാൾ വണ്ടി

ഓടികാൻ കേിയിക്ലെന്ന അവസ്ഥ.കണ്ട ഒരു കടയുക്ട സസഡിൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടി
സസഡാകി.... കട ന്ത്േവർത്തികുന്നിലെ ഒരു േേയ ക്കട്ിടും.... ഞങ്ങൾ
അവിക്ട

ിന്നു... കേവു മുേുവൻ

ാടി കകറി

ഞ്ഞു അവൾ കിടന്നു വിറച്ചട....

ുണ്ടുകൾ കിടന്നു വിറകുന്നത് കാണാൻ തക്ന്ന

ുവന്ന

ലെ ഭുംഗി.... കേവു എക്ന്ന ഒരു

അഭയർത്ഥ യുക്ട ക ാട്ും ഞാൻ അത് മ സ്സിലാകി

ിരിച്ചട ക്കാണ്ട് സകകൾ

വിടർത്തി കേവുവിന്ക്റ കണ്ണടകളിൽ േറയാ ാവാത്ത തിളകും അവൾ എന്ക്റ
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ക് ഞ്ചികലക്

ാരി... അവളടക്ട തുറിച്ച മുലകൾ എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ അമരുന്നത്

ക്ശരിക് ഞാൻ അറിഞ്ഞു... കുറച്ചട കട്ി.... അരക്കട്് എന്ക്റ കുട്ന്ക്റ കമക്ല
ഞാൻ ഒന്ന് വിറച്ചട..

ഞ്ഞ ശരീരങ്ങൾ േരസേരും ഉരയുന്ന കോക്ല ക്

ഞങ്ങൾ േങ്കിട്ട... ഞാൻ അവക്ള

റിയ

ൂട്

ുറ്റി േിടിച്ചട.... അവൾ ശവാസക്മടുകുന്ന താളും

ഞാൻ ക്ശരികുും അറിഞ്ഞു.. േുറകു വശത്തു ഒരു സ്േർശും അച്ചട.. അവൾകുും
തണുകുന്നുണ്ടാവുും എക്ന്ന

ാരി അവളടും

ിന്നു.. േുറക്ത്ത മേ തകർത്തു

ക്േയ്തു... കാറ്റിൽ

ാറ്റലുകൾ ഞങ്ങളടക്ട കമകത്തക് അടികുകപാൾ അച്ചടവുും

കേവുവുും

ശരീരത്തികലക്

എന്ക്റ

കതാൽപ്പിച്ചട ഞങ്ങൾ േരസേരും

കുറച്ചടകൂക്ട

അടുകുും....

തണുപ്പിക്

ൂട് േങ്കിട്ട...മേ തീരുന്ന വക്ര...

േിക്ന്ന ഞാൻ ആയിരുന്നു വണ്ടി എടുത്തത്.... അതി ു േിന്നിൽ കേവു േിക്ന്ന
അച്ചട.... മേ കുറഞ്ഞു..

ഇരുണ്ട

ീല

ിറമുള്ള

അന്തരീെത്തിൽ,കേുകിയിട്

കറാട്ിലൂക്ട

ബുള്ളറ്റിന്ക്റ താളമുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ,ആ തണുപ്പിൽ േതിക്യ എക്ന്ന
എന്ക്റ ക

ച്ചിമാരുക്ട

ക്ലാസ്സിക്

ുറ്റി വരിഞ്ഞ

ൂടിൽ... വണ്ടികയാടികുകപാൾ.. ഞാൻ അ ുഭൂതിയുക്ട

ന്ത്കവാളങ്ങൾ മുറിച്ചട കടകുകയായിരുന്നു...
ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയതുും കേവു ഷർട്്്
ഊറികളഞ്ഞു എന്ക്റ മുന്നിൽ

ിന്നു... ഞാൻ ആ

രൂേും കണ്ടു െക് ആയി കോയി... ക്താണ്ടയിൽ ക്വള്ളും വറ്റി....
മുലകളികലക് ക

ർന്ന്

ഞ്ഞു

ിൽകുന്ന കമ്മീസ് അത് മുലകളടക്ട കഷപ്പ് കൃതയമായി

അടയാളക്പ്പടുത്തി... കതാളിൽ ന്ത്ബായുക്ട സ്ന്ത്ടാപ്പടും കമ്മീസിന്റ കയ്യടും േിണഞ്ഞു
ിൽകുന്നു. മുലയിടുകികലക് ഒേുകുന്ന ക്വള്ളത്തുള്ളികൾ... ആ ഒതുങ്ങിയ
വയർ... ക്ോകിൾ കുേിയികലക് ഇറങ്ങി

ിൽകുന്ന കമ്മീസ്..... കേവു ആ രണ്ടു

സകയ്യടും ക്ോകി മുടിക്യാന്നു മാടിക്യാതുകി.... ആ വടിച്ചട വൃത്തിയാകിയ
കെും.... ഓഹ്...
കേവു ക്േട്ന്നു ഞാൻ ക ാകുന്നത് കണ്ടു... അവളടക്ട കൺകകാണിൽ

ിരി,

കുസൃതി എക്ന്താക്കകയാ മിന്നി..... അവൾ വലതു സക േതിക്യ ക്ോകി ഇടക്ത്ത
കമൽസക ഒന്ന് തടവി... ഉയർന്ന സകകയാക്ടാപ്പും... അവളടക്ട വലതുമുല മുകന്നാട്്
തള്ളി... ഇടക്ത്ത മുലയിൽ ക്

റുതായി അമർന്നു സകകൾ കിടയിൽ ക്ഞരിയുന്ന

ഒതുങ്ങിയ മുലകൾ... ആ വശയമായ കണ്ണ് എക്ന്ന വീണ്ടുും ഉേിഞ്ഞു...േതിക്യ
മുകന്നാട്് വന്നു എന്ക്റ ക്താട്ടമുന്നിൽ

ിന്നു കൂർത്ത മുലകൾ എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ

തട്ി തട്ിയിലെ എന്ന രീതിയിൽ . അവളടക്ട ശരീരത്തിൽ

ിന്ന് േറകുന്ന

ൂടുള്ള

ആവി എക്ന്ന ക്ോതിഞ്ഞു അവളടക്ട മണും എന്ക്റ തലകച്ചാറികലക് അടിച്ചട
കയറുന്നു..... കേവു ആ

ീണ്ട മൂകുകൾ എന്ക്റ കേുത്തികലക്

ീട്ി... ആ ശവാസും
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എടുകുന്ന താളും ക്േട്ന്നു കവഗത്തിലായി....ഞാൻ അ ങ്ങാക്ത

ിന്നു...ഏകതാ

ന്ത്േകതയക അ ുഭൂതി മ സ്സിലൂക്ട കടന്നു കോകുന്നു.അറിയിലെ അക്തന്താക്ണന്ന്..ആ
കണ്ണടകൾ

േിൻവലിഞ്ഞു

തിളകമുള്ള

കണ്ണടകൾ

എക്ന്താക്കകയാ എകന്നാട്

േറയുന്നു. എ ിക്കാന്നുും മ സ്സിലായിലെ..ആ വിരലുകൾ എന്ക്റ മുടിയിലൂക്ട
േതിക്യ

ഓടിച്ചട,

കണ്ണടകളിലൂക്ട,

കവിളിലൂക്ട,

ുണ്ടുകളിലൂക്ട

തക്ന്നയായിരുന്നു.േിക്ന്ന

കണ്ണട

മൂകിൻ

േറച്ചിലെ

േതിക്യ

ഞ്ഞ

തുപിലൂക്ട,

എന്ക്റ

മുഖത്തു

ടി-ഷർട്ി ു

മുകളിലൂക്ട

ക് ഞ്ചിൽ,..സകകളിൽ, അതുും കേിഞ്ഞു വയറിലൂക്ട,േിക്ന്ന അടിവയറിൽ. ഞാൻ
എന്ത്്ക്

യ്യണക്മന്ന് അറിയാക്ത വിയർത്തു....താക്േ ക്ഞരിഞ്ഞു

കേവുവിൽ

ിന്ന് വമികുന്ന

ഞാ ുും അങ്ങക്

ിൽകുന്ന കുട്ൻ

ൂടിൽ സുഖത്തിന്ക്റ ആ ന്ദത്തിൽ അറിയാക്ത

ിന്നു കോയി... സകകൾ താകേക് വീണ്ടുും കോയതുും... ഞാൻ ആ

സക തടഞ്ഞു

"കേവു...." അറിയാക്ത തക്ന്ന ഞാൻ അവക്ള േതിക്യ വിളിച്ചട കോയി.. ഏകതാ
കലാകത്തിൽ

ിന്ന് തിരിച്ചട വന്നകോക്ല അവൾ ക്ഞട്ി സകകൾ േിൻവലിച്ചട...

ഞാൻ തളർന്നു . ഒന്ന് ശവാസും വിട്ട ക് റ്റിയിൽ ഒേുകിയ വിയർപ്പ് തുടച്ചട...
കേവുവിന്ക്റ മുഖത്തു ക

ാര വറ്റി.... േക്െ അത് ഒരു

ക്േട്ന്നു

വന്നു...

കേവു

തീരിച്ചട

എന്ക്റ

മുറിയികലക് ഓടി.. കന്ത്േതീെികാത്ത

കവിളിൽ

ിമിഷകത്തക് മാന്ത്തും..
ഒരുമ്മതന്നു

അവളടക്ട

ിമിഷങ്ങളിൽ ക്േട്് എന്ക്റ കബാധും

ക്ശരിയാവാൻ സമയക്മടുത്തു.. കുളികാൻ കയറിയ അച്ചട തീറ്റിച്ചടവന്നു എക്ന്ന
ീത്ത േറഞ്ഞകപ്പാൾ കബാധക്മലൊും ക്ശരിയായി..

രാന്ത്തി

ഒരുോടു

ക രും

കഥറഞ്ഞിരുന്നാണ്

ഞങ്ങൾ

ഉറങ്ങിയത്...കേവുവുും

അച്ചടവുും ഒരുമിച്ചടും ഞാൻ ഒറ്റകുും... ഉറകത്തിക്ലവിക്ടകയാ ഞാൻ കൂമൻ
കാവിക്ലത്തി ഇന്നക്ല കണ്ട അകത സവേ ും.കേവുവിന്ക്റ കരച്ചിൽ.... വിടർന്ന
വള്ളിേടർപ്പടകളടള്ള
കേുത്തിൽ

മരങ്ങളിൽ

താകോട്ിേയുന്ന

ോപുകൾ

കേവുവിന്ക്റ

ുറ്റി ആ കണ്ണടകളിൽ ആഞ്ഞു കടികുന്നു....ഞാ ാർത്ത് എേുകന്നറ്റട

കോയി.... ശിച്ച സവപ് ും എക്ന്ന വീണ്ടുും കവട്യാടുന്നു.... റൂമിക്ല ഇരുട്ിൽ
ഉറങ്ങാക്ത ഞാൻ ഒരുോടു ക രും കിടന്നു.എകപ്പാകോ ഉറങ്ങി....
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"കിച്ചൂ.." അച്ചടവിന്ക്റ ആേിയുള്ള വിളി ഞാൻ ക്ഞട്ി എേുകന്നറ്റട.. ക രും
ക്വളടത്തിട്ിലെ...ആ സവപ് മാണ് ആേയും എന്ക്റ മ സ്സില് വന്നത്.

"എന്താ?എന്തുേറ്റി " അവളടക്ട ആ മുഖും കണ്ടു ഞാൻ ക്േട്ന്നു ക

"കേവു അവൾക്

ലെ

ാേിച്ചട...

ൂടുണ്ട്... വിറയലുും, േ ിയാക്ണന്ന് കതാന്നുന്നു,

കകണ്ട മതിയാവൂ ന്ന് അവൾക്

ിക്ന്ന

ീ വാ " ഞാൻ ഒന്ന് ശവാസും വിട്ട..കവക്റ

എക്ന്താക്കകയാ മ സ്സില് വന്നുകോയി... അച്ചടവിന്ക്റ മുഖും ഞാൻ കയ്യിൽ
കകാരിക്യടുത്തു

ആ

ക് റ്റിയിൽ

ഒരുമ്മ

ക്കാടുത്തു

കേവുവിന്ക്റ അടുകത്തക് കോയി.. േുതപ്പിൽ
മുഖക്മലൊും വാടി തളർന്നു.
ഞാൻ

അവളടക്ട

ക്താട്ടക ാകി...

അടുത്ത്

ലെ

േിക്ന്ന

ുരുണ്ടു കിടകുകയാണ്... ആ

ുണ്ടുകൾ വിറകുന്നുണ്ട്... ക് റ്റിയിൽ
ക്

ന്നിരുന്നു..

ആ

എേുകന്നറ്റട

മുഖത്തുും

ച്ചിട് തുണി....

ക് റ്റിയിലുും

ഒന്ന്

ൂടുണ്ട്....

"കേവൂട്ി....." ഞാൻ േതിക്യ വിളിച്ചട...

"മ്മ് " ഒരു മൂളൽ മാന്ത്തും േിക്ന്ന േതിക്യ കണ്ണട തുറന്നു... എ ിക് ോവും
കതാന്നി....

ാടി തുള്ളി

ടകുന്ന കുറുപിയാണ് ഈ കിടകുന്നത്...

അവൾ എന്ക്റ ക ർക് സക

ീട്ി വിളിച്ചൂ ...

"കിച്ചൂ...." ഞാൻ അവക്ള എന്ക്റ മടിയികലക് കിടത്തി േതിക്യ ആ തലയിലൂക്ട
തേുകി.അവൾ

ുരുണ്ടു കിടന്നു...അച്ചട എന്ക്റ സസഡിൽ വന്നു ഇരുന്നു..
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"ഞാൻ ഇന്നക്ല േറഞ്ഞതാ മേ ക്കാള്ളകലെ ക്കാള്ളകലെന്ന്.എന്ക്റ വാകിന് ഒരു
വിലയുമിലെകലൊ..." അച്ചടവിന് അതിന്ക്റ കേഷയും... ഞാൻ
എന്ക്റ തുടയിൽ

ുള്ളി േിക്ന്ന

ിരിച്ചട കോയി... അച്ചട

ുരുണ്ടു കിടകുന്ന കേവുവിക്

േതിക്യ തകലാടി..

കുറച്ചട ക രും ഉറങ്ങിയ കേവു വീണ്ടുും എേുകന്നറ്റട.... തീക്ര വയ്യാതായകപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ കൊസ്േിറ്റലികലക് കോയി...

അച്ചട
ക്

വർക്് ക്

യ്യടന്നതായതുക്കാണ്ട്

യ്തു.... ആന്റിജൻ ക്ടെ്് വക്ര ക്

തക്ന്ന

അവൾ

ഓടി

ടന്നു

എലൊും

യ്തു... ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ അടുത്ത്

തക്ന്നയിടുന്നു.... ന്ത്ടിപ്പ്്
ഇടാൻ മക്റ്റാരു ക ഴസ് വന്നകപ്പാ കേവുവിന്റ കേടി കണ്ടു
അവർ
സൂ

ിരിച്ചട...കേവു എന്ക്റ സക ഒരു സകക്കാണ്ട് കൂട്ിപ്പിടിച്ചട കണ്ണടച്ചട...

ി േതിക്യ കകറിയകപ്പാ അവളടക്ട കാൽ ക്ോന്തുന്നതു കണ്ട്. ഞാൻ അന്തും

വിട്ട ആ

ഴസിക്

അവൾ ഇക്പ്പാ

വന്നു... അവൾ കാൽ ക്ോകി

വിട്ടക്മന്ന് കതാന്നികപ്പായി..അച്ചട കകറി

ിൽകുന്നത് കണ്ടു ക്ോട്ിച്ചിരിച്ചട...

" ീ ഞാൻ കിടകുകപാൾ എക്ന്ന മഞ്ഞതവക്ള എക്ന്ന വിളിച്ചട കളിയാകുും ക്ലെ"
അച്ചട വാടി കിടകുന്ന കേവുവിക്

ക ാകി േറഞ്ഞുതുും.കേവു സങ്കടകത്താക്ട

ുണ്ട് േിളർത്തി എക്ന്ന ക ാകി..

"

ീ കോടീ മഞ്ഞതവക്ള....എന്ക്റ കേവുവിക്

കളിയാകിയാൽ ഉണ്ടകലൊ, ഞാൻ

എബിൻ കഡാക്ടക്റ വിളികുും േറകഞ്ഞകാും " ഞാൻ അച്ചടവിക ാട് തമാശക്
ാടി... അച്ചട എബിൻ എന്ന് കകട്കപ്പാൾ മുഖും വീർപ്പിച്ചട... കേവു അത് കകട്് ആ
അവസ്ഥയിലുും ഒന്ന് കുണുങ്ങി...

എബിന് േണി ക്കാടുത്തിരുന്നു എന്ന് ഞാ ുും കേവുവുും കൂടിയാണ് അവകളാട്
േറഞ്ഞത്... അച്ചട ആേയും വിശവസിച്ചിക്ലെങ്കിലുും റിയകയാട് ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ എലൊും

ക്ലിയർ ആയി..
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കേവുവിന് കുറച്ചട ജീവൻ വന്നകപ്പാൾ കൊസ്േിറ്റൽ വിട്ട ഫ്ലാറ്റികലക് കോയി..
അച്ചടവിന്

ഇന്ന്

സ റ്റ്് ഷിഫ്റ്റിന്

കകകറണ്ടതുക്കാണ്ട്.

അവൾ

ഉച്ചക്

കിടന്നുറങ്ങി..... ഞാൻ കേവുവിന് കഞ്ഞിക്യാക്ക ക്കാടുത്തു അവളടക്ട കൂക്ട
തക്ന്നയിരുന്നു...കുഞ്ഞു കുട്ികൾ ഉറങ്ങുന്ന കോലുള്ള

ിഷ്കളങ്കമായ ഉറകും....

ഞാ ുും അവളടക്ട കൂക്ട കിടന്നു ഉറങ്ങി കോയി...

സവകുകന്നരും അച്ചട ഒറ്റക് കോയി.കേവുവിന് രാന്ത്തിയുള്ള കഞ്ഞിയുും ഉണ്ടാകി
അവൾക്കാരുമ്മയുും

ക്കാടുത്തു..

മരയാേക്

അടങ്ങി

ഇരുകന്നാളണും

എന്ന്

ഭീഷണിയുും േറഞ്ഞ് അവൾ ഇറങ്ങി .
കേവു വീണ്ടുും ഉറകും േിടിച്ചട...രാന്ത്തി അവളടക്ട വിളി കകട്ാണ് അവൾകുള്ള
കഞ്ഞിയുമായി ഞാൻ റൂമികലക് കകറിയത്...

"എന്താ കേവൂട്ീ.. എന്തു േറ്റി "

"എടാ ഞാൻ ഒരു കാരയും േറഞ്ഞാൽ

ീ സമ്മതികുകമാ "കേവുവിന്ക്റ അടർന്ന

ശബ്േും ക രകത്തകാളടും അവൾ ഉഷാറായിട്ടണ്ട്...

" ീ േറയുന്നത് ഞാൻ എക്ന്നങ്കിലുും അ ുസരികാക്ത ഇരുന്നിട്ടകണ്ടാ.."ഞാൻ
അവളടക്ട അടുത്ത് ക

ർന്നിരിന്നു...

"അത് ക്ശരിയാണ്.േക്െ ഇതി ുത്തരും താ..." അവൾ ക്കാഞ്ചി.... മറഞ്ഞ് കോയ
ുണകുേി ക്തളിഞ്ഞു...
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"ഓകക

ീക

"അത്... "
" ഞാ ുും,

ാേിക് " ഞാൻ ഒന്നുമാകലാ

അവൾ ഒന്ന്

ിന്തയിലാണ്ടു

ീയുും, അച്ചടവുും,

ിർത്തി..

ഞാൻ

ികാക്ത േറഞ്ഞു..

മ്മുക്ട േേയവീട്, കാവ്, കുളും, ോടും " േിക്ന്ന ഒന്ന്

സവപ് ത്തികലക്

തിരിച്ചട

കോയി

കേവുവിന്ക്റ

കരച്ചിൽ...കൂമൻകാവ്.േിക്ന്ന ആ വീട്ിൽ അച്ഛ ുും അമ്മയുും ക്വള്ള േുതച്ച
ശരീരും...

"കിച്ചൂ " കേവു എക്ന്ന ഉണർത്തി എന്ക്റ മുഖക്ത്ത മാറ്റും കണ്ടുക്വന്ന് കതാന്നുന്നു...

" ീ ഒക്ക അക്ലെങ്കിൽ കവണ്ട... ഞാൻ േറഞ്ഞുക്വക്ന്ന ഉള്ളട "
േറഞ്ഞു.... എ ികറിയിലെ ആ വീട്ിൽ ഇ ി എങ്ങക്

ിരാശകയാക്ട കേവു

കകറുക്മന്ന്.. ആ സവേ ും

കാണുന്നത് എന്തി ാണ്...അക്തപ്പേുും എക്ന്ന വരിഞ്ഞു മുറുകുന്നത്. കേവുവിക ാട്
ികഷധികാൻ കതാന്നിയിലെ.. ഉള്ളിക്ല കേടി ഞാൻ മാറ്റി ക്വച്ചട.. ഒന്ന്

ിരിച്ചട...

"കോവാും...."
"കെ ക്ശരികുും.." കേവു സകന്താഷകത്താക്ടയുും കുറച്ചട സുംശയകത്താക്ടയുും എക്ന്ന
ക ാകി.....
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"ക്േട്ന്നു േറ്റിലെ എന്നാലുും കോവാും "

"എന്ക്റ കിച്ചൂകസ..ഉമ്മ " അവൾ ഒരു ഫ്ലയിങ് കിസ്സ് തന്നു എേുകന്നൽകാൻ
മരയാേക് കേിയുന്നിലെ അതാണ് അങ്ങക്

തന്നത് അക്ലെങ്കിൽ അവൾ ഉമ്മകൾ

ക്കാണ്ട് മൂടികയക് .. അവൾ ഏറ്റവുും ആന്ത്ഗെിച്ചതാണ് ഈ കാരയും. എക്ന്ന
ഓർത്തിട്ാണ് അത് മൂടി ക്വച്ചത് അത് അച്ചടവി ുും അറിയാും....

"ഇ ി

ീ ഈ കഞ്ഞി കുടികച്ച ആ െീണും ഒക്ക അങ്ങു മാറക്ട് എന്നിട്്

സുന്ദരിയാവക്ണ്ട

"

ഞാൻ

സ്േൂൺ

ക്കാണ്ടുകഞ്ഞി

ുണ്ടിക് ടുത്തു ക്വച്ചട ക്കാടുത്തു.. അവൾ

കകാരി

അവളടക്ട

ിണുങ്ങി..

"എ ിക് കവണ്ട കഞ്ഞി..."

" കേ കേവു
അവകളാട്

ലെ അടി കിട്ടും കകകട്ാ മരയാേക് കുടികച്ച " ഞാൻ ശാസ കയാക്ട
േറഞ്ഞകപ്പാ

ആ

കണ്ണിൽ

ലെ

തിളകും..

എന്നാലുും

ആ

ുണ്ട്

േിളർത്തി...അഭി യികാണ് കള്ളി കഞ്ഞി കുടികാൻ മടിച്ചിട്്...

"കിച്ചൂ...... മ്മക്

ലെ ക്മാരിഞ്ഞ ക്ോകറാട്യുും കുരുമുളക് ഇട്ട വരട്ിക്യടുത്ത

ബീ

ക്

ുും

ഓർഡർ

യ്താകലാ

ക ാകുകയാണ്... ഞാൻ ഒരു

"

ക്തണ്ടി

കേവു

എക്ന്ന

ക്കാതിപ്പികാൻ

ിമിഷും അതിൽ േതറി... േിക്ന്ന കകന്ത്ണ്ടാൾ ക്

യ്തു

അവക്ള കണ്ണടരുട്ി ക ാകി...
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"ഞാൻ അച്ചടവിക്

വിളികകണാ...."

"അകയ്യാ കവണ്ട..." കേവു കേടിച്ചട േറഞ്ഞു..
"എന്നാൽ കുടിക്.. "അവൾക് കവക്ണ്ടങ്കിലുും കുറച്ചട കുറച്ചട കുടിച്ചട... േിക്ന്ന
മതിയാകി.. എന്ക്റ മടിയിൽ കിടന്നു അവൾ ഉറങ്ങി കോയകപ്പാൾ അവക്ള
േുതപ്പിച്ചട ഞാൻ എന്ക്റ റൂമികലക് ക്ോന്നു.....

ആ

ശിച്ച സവപ് ും കാണുകമാക്യന്നു ഞാൻ ഭയന്നു േിക്ന്ന കുറച്ചട െീണും കതാന്നി.

കിടന്നകപ്പാകേ ഉറങ്ങി കോയി....
കണ്ണട തുറകുകപാൾ തണുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്മാത്തും ഇരുട്്.. േുറത്തു
മുേകും ആേയും മ സ്സിലായിലെ... കണ്ണിക്
റൂമിലാക്ക ക്വട്ി.. കണ്ണട
കോക്ല....

മങ്ങിയ

തളർത്തിക്കാണ്ട് ഒരു

ിമ്മികോയി... കൂക്ട ക

കബാധും

തിരിച്ചട

ിന്ന്

ലെ

ീല ക്വളിച്ചും

ാരമായ ശബ്േും... മരും മുറിച്ചിട്

വന്നകപ്പാ

കത്തി

േുറത്തു

ലെ

മേയാണ്....ഇടക്

ീട്ിയടികുന്ന കാറ്റിന്ക്റ ശബ്േും..... മാറ്റിയിട് കർട് ിലൂക്ട..

േൂക്രക്യവികയാ..

ആകാശക്ത്ത

ന്ത്േകാശകരഖ അതിന്ക്റ മങ്ങിയ

േിളർകുന്ന

ക്വള്ളിോപിക്

കോക്ല

ീല ക്വളിച്ചത്തിൽ എന്ക്റ ക ാട്ും ഇരുണ്ട

വാതിലികലക് വീണതുും ഒരു രൂേക്ത്ത കണ്ടു ഞാൻ വിറച്ചട... ശവാസും ക് ഞ്ചിൽ
തറഞ്ഞു.അവികടക്

കണ്ണടകൾ

വിടർന്നു....

ഒരു

ഇടികുും

കവണ്ടി

ഞാൻ

ന്ത്ോർത്ഥിച്ചട... വന്നിലെ... മുരളടന്ന ആകാശും, വീശുന്ന കാറ്റ്, കുത്തുന്ന തണുപ്പ്..കൂക്ട
ആ രൂേവുും... ക്േട്ന്നു വന്നത് ഒരു മഞ്ഞ ക്വളിച്ചമാണ് കൂക്ട ഭൂമിക്യ േിളർകുന്ന
ശബ്ദവുും

ഞാൻ

ിന്നു

വിറച്ചട...

എന്ക്റ

ക ാട്ും

വാതിലികലക്

തക്ന്നയായിരുന്നു.മഞ്ഞക്വളിച്ചും വീശിയ രൂേക്ത്ത കണ്ടു ഞാൻ ആശവസിച്ചട..
കേവു...

"കേവൂ....." ഞാൻ ക്ബഡിൽ എേുകന്നറ്റിരുന്നു അവക്ള വിളിച്ചട. വീണ്ടുും ക്
ഒരു മിന്നൽ ഇത്തവണ ഞാൻ ക്ശരികുും കണ്ടു.. ഒരു
അവളടക്ട കവഷും. തുടകൾ

റിയ

ുൾ സക ഷർട്്്മാന്ത്തമാണ്

ഗ്നും... സക േിണച്ചട മുലകൾക് മീക്ത ക്വച്ചടക്കാണ്ടു

ിൽകുന്നു...
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"കേവു എന്തു േറ്റി വാ " ആ ഇരകുന്ന മേയുക്ട ശബ്ദത്തിൽ ഉറക്ക ഞാൻ
വിളിച്ചട... അവൾ േതിക്യ അരികിൽ വന്നു...

"എന്തുേറ്റി " ഞാൻ അവളടക്ട ക് റ്റിയിലാക്ക ക്താട്ട ക ാകിക്കാണ്ടു ക

ാേിച്ചട..

"എ ിക് ഒറ്റക് കിടകാൻ..കേ...." േൂർത്തിയാകിയിലെ ഞാൻ അവക്ള ക

ർത്തു

േിടിച്ചട..

"അകയ്യ ഇതി ാകണാ.
കാളിമട്ിൽ
ക്

റുതായി

ീ അവിക്ട

അവളടക്ട

കവിളിൽ

ിന്നു എക്ന്ന ഇക്പ്പാ കേടിപ്പികച്ചക്
ഒരു

കുത്തു

ക്വച്ചട

ിരിച്ചട...േിക്ന്ന സകകൾ കൂട്ി ക്കട്ി മുഖും

േുഷ്ട " ഞാൻ

ക്കാടുത്തു...

അവൾ

ുളിച്ചട...

"തണുകുന്നുകണ്ടാ.?.വാ ."
ഞാൻ അവക്ള എന്ക്റ േുതപ്പി ുള്ളികലക് കകറ്റി... അവൾ എകന്നാട് ക

ർന്നു

ിന്നു ഒരു തുടക്യടുത്ത് എന്ക്റ അരയിലൂക്ട ഇട്ട എക്ന്ന ക്കട്ി േിടിച്ചട...ആ
തുടയുക്ട
ഞാൻ

ൂട്... അറിയാക്ത എന്ക്റ ഒരു സക േതിക്യ ആ തുടയുക്ട മുകളിൽ

തൂവൽ

ക്വകുകപാക്ല

ക്വച്ചട...

ലെ

മി ിസമുള്ള,

ഇളും

ൂടുള്ള

മൃതുലമായ തുടയിലൂക്ട േതിക്യ ഞാൻ വിരലുകൾ ഓടിച്ചട. കമൽത്തുടയുക്ട
ക്കാേുപ്പ്... ഞാൻ സക കുറച്ചടകൂക്ട മുകളികലക് ക്കാണ്ടുകോയി
കയ്യിൽ

തടഞ്ഞു

താഴവാരത്ത്...

ഞാൻ

ന്തികളടക്ട
സകകൾ

തുടകത്തിൽ...
വീണ്ടുും

അതിന്ക്റ

താകേക്

ുത്ത തുണി
ഉരുളിച്ചയുക്ട

ക്കാണ്ടുവന്നു

തുടകക്ള

ഉേിഞ്ഞു...കേവു ഒന്നു കുറുകി... ക്േട്ന്നു ഇടിക്വട്ി.കേവു ക്ഞട്ി. അവളടക്ട
ിശവാസും എന്ക്റ മുഖത്തു അടിച്ചകപ്പാൾ

ുടു

ിമിഷ ക രകത്തക് േൂട്ിയ കണ്ണടകൾ

ഞാൻ തുറന്നു.േുറക്ത്ത ക്വള്ളി ക്വളിച്ങ്ങൾ വീശിയ

ിലാവിൽ കേവുവിന്ക്റ
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മുഖും ആ കണ്ണടകളടക്ട ജവല ും... ക് ഞ്ചികലക് കുത്തിയിരികുന്ന ആ മുലകൾ
അവൾ ഒന്നുകൂക്ട ക്ഞരിച്ചട. അതിന്ക്റ

ൂടിൽ.. ആ തുടകളടക്ട

ൂടിൽ ആ

കത്തുന്ന കണ്ണടകളടക്ടa ഞാൻ സവയും ഇലൊതായി.
അറിയാക്ത എന്ക്റ

ുണ്ടുക അവളടക്ട

ുണ്ടുകക്ള അക വഷിച്ചട

ീങ്ങി...

ക്കാലെടന്ന തണുപ്പിൽ ഒരുശവാസമാകാൻ.........
തണുകുന്നുകണ്ടാ.?.വാ ."
ഞാൻ അവക്ള എന്ക്റ േുതപ്പി ുള്ളികലക് കകറ്റി... അവൾ എകന്നാട് ക

ർന്നു

ിന്നു. ഒരു തുടക്യടുത്ത് എന്ക്റ അരയിലൂക്ടയിട്ട. എക്ന്ന ക്കട്ിപ്പിടിച്ചട. ആ
തുടയുക്ട
ഞാൻ
ഇളും

ൂട്.. അറിയാക്ത എന്ക്റ ഒരു സക േതിക്യ ആ തുടയുക്ട മുകളിൽ
തൂവൽ

ക്വകുകപാക്ല

ൂടുള്ള,മൃതുലമായ

കമൽത്തുടയുക്ട

തുടയിലൂക്ട

ക്കാേുപ്പ്!!

ക്കാണ്ടുകോയി.

ഞാൻ

ക്വച്ചട...
േതിക്യ

ലെ

ഞാൻ

വിരലുകൾ

മി ിസമുള്ള,

വിരലുകൾ

കുറച്ചടകൂക്ട

ുത്ത തുണി കയ്യിൽ തടഞ്ഞു

ഓടിച്ചട.

മുകളികലക്

ന്തികളടക്ട തുടകത്തിൽ...

അതിന്ക്റ ഉരുളിച്ചയുക്ട താഴവാരത്ത്... ഞാൻ സകകൾ വീണ്ടുും താകേക്
ക്കാണ്ടുവന്നു തുടകക്ള ഉേിഞ്ഞു...കേവു ഒന്നു കുറുകി... ക്േട്ന്നു ഇടിക്വട്ി.കേവു
ക്ഞട്ി. അവളടക്ട

ുടു

ിശവാസും എന്ക്റ മുഖത്തു അടിച്ചകപ്പാൾ

ിമിഷ

ക രകത്തക് േൂട്ിയ കണ്ണടകൾ ഞാൻ തുറന്നു. േുറക്ത്ത ക്വള്ളി ക്വളിച്ങ്ങൾ
വീശിയ

ിലാവിൽ കേവുവിന്ക്റ മുഖും ആ കണ്ണടകളടക്ട ജവല ും... ക് ഞ്ചികലക്

കുത്തിയിരികുന്ന ആ മുലകൾ അവൾ ഒന്നുകൂക്ട ക്ഞരിച്ചട. അതിന്ക്റ
ആ തുടകളടക്ട

ൂടിൽ..

ൂടിൽ ആ കത്തുന്ന കണ്ണടകളടക്ടa ഞാൻ സവയും ഇലൊതായി.

അറിയാക്ത എന്ക്റ

ുണ്ടുക അവളടക്ട

ുണ്ടുകക്ള അക വഷിച്ചട

ീങ്ങി...

ക്കാലെടന്ന തണുപ്പിൽ ഒരുശവാസമാകാൻ.
.......................................................................................
ുണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ഒരു
ിന്നടികുന്ന

ൂടുള്ള

ൂലിന്ക്റ വയതയാസത്തിൽ ,കേവുവിന്ക്റ മൂകിൽ
ിശവാസത്തിൽ...

എന്ക്റ

കള്ളക് കപ്പാക്ല തുടകളിലൂക്ട ഒേുകി. േതിക്യ

സകകൾ

േതിക്യ

ഒരു

ുത്ത ോന്റിയുക്ട മുകളിൽ

അതിന്ക്റ അതിർ വരപുകളിലൂക്ട വിരലുകൾ ഓടികുകപാൾ കേവുവിന്ക്റ
ശവാസും കൂടി...എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ അമരുന്ന മുലകളടക്ട മർേും കൂടി... വിരലുകൾ ആ
ഉരുണ്ടുക്തറിച്ച

ന്തിയിയുക്ട

ഉരുളിമയിലൂക്ട

ോന്റിക്

േുറത്തുകൂക്ട...

േതിക്യ േിടിച്ചടേിഞ്ഞകപ്പാൾ കേവു വായ തുറന്നു.
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"ആ.... " ക്

റിയ കുറുകൽ... വായിൽ

ിന്നുും വമിച്ച ഏകതാ കടാണികിന്ക്റ മണും.

മൂകികലക് അടിച്ചടകയറിയതുും ഞാൻ അവളടക്ട േൂവിതൾ കോലുള്ള

ുണ്ട്

ുകർക്ന്നടുത്തു...

"എ് മ്മ്്....." അവക്ളകന്താ േറയാൻ തുടങ്ങിയതുും ആ വാക് ഞങ്ങളടക്ട
ുണ്ടുകൾകിടയിൽ

ക്േട്്

അലിഞ്ഞു

കേവുവിന്ക്റ മാർേവമുള്ള ഉരുണ്ട

കോയി..സകകൾ

അടങ്ങി

ിന്നിലെ

ന്തികൾ ഒരു സകക്കാണ്ടു േിേിഞ്ഞു... മകറ്റ

സക ക ക്ര അവളടക്ട തളും ക്കട്ിയ മുടിക്യ മാറ്റി കേുത്തിൽ കകാർത്തു...
ഞങ്ങളടക്ട
ഞാൻ

ുണ്ടുകൾ, േരസേരും ഇേകികച്ചർന്നകോക്ല, ആ

ആർത്തി

വലിച്ചീപി...സകകൾ

കാണിച്ചട

വലിക്ച്ചടുത്തു...

ോന്റികിടയിലൂക്ട,

ആ

ുണ്ടിന്ക്റ രു

ി.

അവളടക്ട

കീഴച്ചടണ്ട്

മി ിസമുള്ള

ന്തികളടക്ട

മുകളിൽ.

ശവാസും കിട്ാക്ത േരസ്േരും അകന്നു.. കേവു ആഞ്ഞു ശവാസും വലിച്ചട.... അവളടക്ട
മുഖും ഇരുട്ിൽ. ആ മുഖത്ത് എകന്നാടുള്ള കേഷയും കാണുകമാ ഞാൻ ക്
ക്തറ്റായി കോകയാ?.. ഒരു

യ്തത്

ിമിഷും എന്ക്റ ക് ഞ്ചിടിഞ്ഞു...

"കേവൂ...." േുറക്ത്ത ക ത്ത മേയുക്ട മുേകത്തിലുും അല്േും കേടികയാക്ട ഞാൻ
വിളിച്ചട...

അവൾ മിണ്ടിയിലെ... എന്ക്റ ക് ഞ്ചിടിച്ചട....

ക്

റിയ ഒരു ക്വള്ളി ക്വളിച്ചും റൂമിക്ക

ിറും േകർന്നു. ആ ക്

കേവുവിന്ക്റ മുഖക്ത്ത ഭാവും ആ വശയത...അവൾ

റിയ

ിമിഷത്തിൽ

ാടി എന്ക്റ മുേുത്ത കുട്ന്
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മുകളിൽ

ഇരു

തുടകളടും

സസഡികലകിട്്

കകറിയിരുന്ന്

എന്ക്റ

ുണ്ടുകളികലകാഴന്നു. അതി ശക്തികയാക്ട.
ഞാൻ ആേയും ഒന്ന് വിരണ്ടു... േിക്ന്ന അയഞ്ഞു..
ാവുകൾ

േതിക്യ

കേവുവിന്ക്റ

ുണ്ടുകക്ള

കബധിച്ചട

ുണ്ടുകൾ േരസ്േരും കകാർത്ത്,
മുകന്നാട്ട

മധുരമുള്ള

ാവുകൾ,ോപുകക്ള കോക്ല േരസ്േരും േിണഞ്ഞു..

എന്ക്റ കുട്ൻ കേവുവിന്ക്റ തുടയിടുകിൽ....ആ
ൂടുള്ള േൂങ്കാവ ത്തിൽ...

േതിക്യ

ുത്ത തുണിയിൽ ക്ോതിഞ്ഞ

ൂട് തട്ിയകപ്പാകേ ഒന്ന് വിരണ്ടു ഒന്നു ക്വട്ി...

"മ്മ്.. "കേവുവിന്ക്റ വായിൽ
മൂളൽ...അവൾ

കുതിച്ചട.

ിന്നുും േുറകത്തക് വരാത്ത ഒരു സുഖമുള്ള

അരക്കട്ിളകി

എക്ന്ന

ഉമ്മക്വച്ചടക്കാണ്ടിരുന്നു...

ൂടുള്ള ക ർത്ത േന്റീസിൽ ക്ോതിഞ്ഞ അവളടക്ട അപ്പും.. എന്ക്റ മുേുത്തു
കുണ്ണയുക്ട

മുകളിലൂക്ട

ഉറഞ്ഞു

ീങ്ങിയകപ്പാൾ

ക്കാലെടന്ന സുഖും അവളടക്ട േുറകകാട്ടന്തി

എന്ക്റ

ിരങ്ങുന്ന

ിന്ന

കണ്ണടമിേിഞ്ഞു...

ന്തികൾ ഞാൻ രണ്ടു

സകക്കാണ്ടുും േിടിച്ചട േന്റിയുക്ട ഇടയിലൂക്ട സകയിട്് രണ്ടു ക്കാേുത്ത

ന്തി

ോളികളടും അമർത്തിയുേിഞ്ഞു. കുണ്ണക് മുകളിലൂക്ട മുകന്നാട്ടും േുറകകാട്ടും
ലിപ്പിച്ചട... കേവു വിന്ക്റ സകകൾ ആ ഉരകലിൽ.. എന്ക്റ മുടിയികലക്
ീണ്ടു... അവൾ േതിക്യ മൂളി.... ഞങ്ങൾ
മുകളിൽ

ിന്നു കിതച്ചട...അരക്കട്് േതിക്യ

ുണ്ടുകളകത്തി.....അവൾ ഇരുട്ിൽ
ലിപ്പിച്ചട അവളടക്ട അപ്പും എന്ക്റ

കുണ്ണക് മുകളിലൂക്ട ഉരച്ചട ക്കാണ്ടിരുന്നു... അവളടക്ട
എന്ക്റ

സകകൾ

ആ

ക്വട്ിലൂക്ട

ക്ോടിഞ്ഞിരികാൻ സാധയതയുള്ള

താകേക്

ന്തികൾ തേുകിയിരുന്ന

ൂടുള്ള,

ന്തി ോളികളടക്ട

വിങ്ങുന്ന,

ടുകികലക്

വിയപ്പ്

ീങ്ങിയതുും..

കേവു ഒന്ന് േുളഞ്ഞു..

ഷിർട്് അേിയുന്ന ശബ്േും.... ഒരു ക്
എന്ക്റ

മുകളിലിരികുന്ന

റിയ മിന്നലിൽ..ഞാൻ കണ്ടു

എന്ക്റ

കേവുവിക് .

എന്ക്റ

ഗ്നയായി
ക

ച്ചിക്യ...

േടർന്നിേുകിയ മുടി അവൾ സകക്കാണ്ടു മാടി മുകളികലക് കകട്ടകയാണ്.
മുകന്നാട്് ക്തറിച്ചട ഉരുണ്ടു കൂർത്ത

ലെ ഒതുകമുള്ള മുലകൾ.
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മിന്നലിന്ക്റ
ക്തറിച്ചട

ീലക്വളിച്ചവുും, ഇരുട്ടും ക

ർന്ന് വരക്ച്ചടുത്ത രൂേും... കൂർത്ത്

ിൽകുന്ന മുലക്ഞട്ടകൾ, ഒതുങ്ങിയ ക്കാേുപ്പിലൊത്ത േരന്ന വയർ,

ഇരുട്ിലകക്പ്പട് ക്ോകിൾ കുേി ഞാൻ സങ്കൽപ്പിച്ചട...

അന്തരീെും ഇരുട്ികലക് വീണതുും എന്ക്റ മുഖങ്ങളിൽ,
മാുംസങ്ങൾ രണ്ടുകവിളിലുും. അതിന്ക്റ

"കിച്ചൂ... ക
ശബ്േും.

ൂട്...

ച്ചിയുക്ട അമ്മിഞ്ഞയാടാ.." കേവുവിന്ക്റ അമർത്തിയ സുഖത്തിന്ക്റ
എന്ക്റ

ക്

വിയിൽ.അവളടക്ട

സകകൾ

ഇേഞ്ഞു...അരക്കട്് കുറച്ചട കവഗത്തിൽ അവൾ
താളത്തിൽ തുള്ളി. രണ്ടു മുലകളടക്ട
കകറി

ൂടുള്ള മൃതുവായ രണ്ടു

ിൽകുന്ന എന്ക്റ

എന്ക്റ

മുടികളിൽ

ലിപ്പിച്ചകപ്പാൾ ഞാ ുും ആ

ടുക് എന്ക്റ മുഖും ആ ക്കാേുപ്പിൽയിൽ

ുണ്ടുകൾ

"േതിക്യ കുടിക്ച്ചന്ക്റ കിച്ചൂട്ൻ ഉറങ്ങികകാകട്ാ... " സവകാരയമുള്ള വാകുകൾ...
ഞാൻ ഇളകുന്ന മുലകളിൽ ഉമ്മ ക്വച്ചട... േതിക്യ ഒന്ന് കടിച്ചട...

"ആഹ്.." അവൾ വിറച്ചട.

"ക്തണ്ടി ക്

കൻ ക്ന്ന കവേ ിപ്പികകലെടാ " അവളടക്ട ക ാവുള്ള േരിഭവും.ആ

സകകൾ േതിക്യ ഉയർന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഒരു മുലയിളകി. എന്ക്റ
ആ മുലക്ഞട്ടകൾ ഇേഞ്ഞു... േിക്ന്ന അത് എന്ക്റ

ുണ്ടിൽ

ുണ്ടുകൾകിടയിലൂക്ട

ഉള്ളികലകാഴത്തി...
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" കുടിക് കിച്ചൂട്ാ " കേവു കുറുകി...ആ തുറിച്ച മുലക്ഞട്ടകൾ ഞാൻ
കുടിച്ചട...ക്ഞട്ി ു

"അഹ്...."

ുറ്റടും അരമുള്ള

കേവു

വീണ്ടുും

പ്പി

ാകുകൾ ക്കാണ്ടുേിഞ്ഞു..േതിക്യ കടിച്ചട...

വിളിച്ചട...ആ

ക് ഞ്ച്

എന്ക്റ

മുഖകത്തക്

കൂടുതലമർത്തി.. എന്ക്റ മൂകുകൾ ആ േഞ്ഞികളിൽ അമർന്നു.. കേവു അരക്കട്്
ലിപ്പിച്ചട. ഞാൻ സകകൾ അവളടക്ട
വിങ്ങുന്ന

സുഖും.

കൂടി...തുളടപുന്ന

കേവുവിന്ക്റ

ന്തിവിടവികലക് ആഴത്തി...
മൂളൽ

കൂടി...

ലെ

അരക്കട്ിന്ക്റ

ൂടുള്ള,
കവഗത

ന്തികളിൽ ഞാൻ േതിക്യ അടിച്ചട

"ൊഹ്..." കേവു കരഞ്ഞു...അവൾ മകറ്റ മുല എന്ക്റ വായികലക് തള്ളി.

ഞാൻ അതുും

പ്പി വലിച്ചട രണ്ടു മുലകളടും

ന്തിയിൽ

ിക്ന്നടുത്ത സകകൾ

ക്കാണ്ടുേിഞ്ഞു...ക്ഞട്ടകൾ ക്ഞരിച്ചടടച്ചട.ക്ഞകി ക്ോട്ികാൻ ക ാകി..
".ആഹ്െ കിച്ചൂ ക്ന്ന

ീ....." കേവു കതങ്ങി അരക്കട്് കൂടുതൽ

ആ സുഖത്തിൽ.... കേവുവിന്ക്റ എന്ക്റ ക

ച്ചിക്യ

ലിപ്പിച്ചട. ഞാ ുും

ുറ്റി വരിഞ്ഞു...

"ആഹ്െ കിച്ചൂ ആഹ്ഹ് " അവസാ ും കേവു കരഞ്ഞു ക്കാണ്ടു എന്ക്റ
ുണ്ടുകൾ വിേുങ്ങി. അരക്കട്്

ിശ്ചലമായി... കുട്ൻ ക്ോട്ി ക്തറിച്ചട... കുറച്ചട

ക രും ശാന്തമായി. ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ മുടിയുക്ട ഉള്ളിൽ അവയുക്ട
ൂടിൽ.

കിതകുന്ന

എന്ക്റ

ക

ച്ചിയുക്ട

തണലിൽ...

േുറക്ത്ത

ഗ്നമായ
മുരളടന്ന

ആകാശങ്ങളടും, ഇരകുന്ന മേയുും തണുപ്പിലുും ഞാൻ േതിക്യ കണ്ണടകളടച്ചട.

അറിയിലെ

എന്താണ്

സുംഭവിച്ചക്തന്ന്.

അച്ചടവിക ാട്

കാണിച്ചതുകോക്ല.

ഒരികലുും അവക്ള കോക്ല കാണിക്ലെന്ന് കരുതിയിരുന്ന കേവുവിക ാട് ഞാൻ
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.മ സ്സ് അസവസ്ഥമായി. അച്ചടവിക്
എകന്നാടു തക്ന്ന ക
േിടിച്ചത്

ഞാൻ

തികുകയകലെ ? എന്ക്റ മ സ്സ്

ാേിച്ചട.. എ ികുത്തരും കിട്ിയിലെ. ഞാൻ ആണ് അവക്ള കകറി

അവൾ

എകന്താ

േറയാൻ

വന്നിരുന്നു

അത്

ഞാൻ

കകൾകാൻ

തയ്യാറായിലെ.. അവൾ എതിർത്തതാവുകമാ.?.. ഞാൻ എന്ക്റ കമക്ല

ഗ്നയായി

കിടകുന്ന കേവുവിന്ക്റ േുറത്തുകൂക്ട േതിക്യ തകലാടി. അവളടക്ട ശവാസും
സാധാരണഗതിയിൽ

ഉറകക്ത്ത

േിടിച്ചിരുന്നു..

തലക്വച്ചട.ക്കട്േിഞ്ഞ മുടി എന്ക്റ ക് ഞ്ചിക്
അവളടറങ്ങി.. േുറക്ത്ത ഇരപലിൽ

എന്ക്റ

ക് ഞ്ചിൽ

മറച്ചടക്കാണ്ട്...കുട്ികക്ള കോക്ല

ഷ്ടക്പ്പട് മ സ്സടമായി ഞാ ുും എങ്ങക് കയാ

ഉറങ്ങി.

രാവിക്ല ക

ാണിന്ക്റ മണിക്യാച്ച എക്ന്ന ഉണർത്തി....കേവു എന്ക്റ കമക്ല

തക്ന്നയായിരുന്നു..
ിഷ്കളങ്കമായ

എേുകന്നറ്റിട്ിലെ...

മുഖും.

ആ

എന്ക്റ

ശവാസും

ക് ഞ്ചിൽ

എടുകുന്ന

ആ

ഓമ ത്തമുള്ള,

താളും.ക്വന്മുലകൾ

എന്ക്റ

ശരീരത്തികലക് ആഴത്തിയിറകി അരക്കട്് കുട്ന് ക്താട്ട മുകളിൽ ക ർത്ത
ഷണ്ടിക് ഉള്ളിൽ... മ സ്സ് ഒന്ന് േതറിക്യങ്കിലുും... അച്ചടവിന്ക്റ മുഖും എക്ന്ന
തിരിച്ചട ക്കാണ്ടുവന്നു.

ക

ാണിന്ക്റ മണിക്യാച്ച വീണ്ടുും... ഞാൻ കേവുവിക്

േതിക്യ കമത്തു ിന്നുും

ിരകി സസഡികലക് കിടത്തി.. കണ്ണടകൾ മിേിഞ്ഞു കോയി...ക്ബഡികലക്
തിരിച്ചട കിടത്തുകപാൾ എന്ക്റ കമത്തമർന്നിരുന്ന ോൽകുടങ്ങൾ സവാതന്ത്ന്തമായി..
ഇന്നക്ല ഇരുട്ിൽ ഒന്നുും തക്ന്ന മരയാേക് കാണാൻ കേിഞ്ഞിരുന്നിലെ... ഇക്പ്പാ ഈ
േുലരിയുക്ട ക്വളിച്ചത്തിൽ...
എന്ക്റ ക

ന്ദ

ിറമുള്ള

ച്ചിയുക്ട ശരീരും ഒരു ോന്റി മാന്ത്തും ധരിച്ചട എന്ക്റ മുന്നിൽ മലർന്നു

കിടന്നകപ്പാൾ...എന്ക്റ വായിൽ ക്വള്ളും വറ്റി... ഉരുണ്ടു കൂർത്ത ഒതുകമുള്ള
മുലകൾ ആ കിടത്തി

ുസരിച്ചട േതിഞ്ഞു. വലിയ വട്ക്മാത്ത മുലകണ്ണ് തവിട്ട

ിറത്തിൽ... ഒതുങ്ങിയ വയർ മുലകളിൽ

ിന്നുും താകോട്് ഒേുകുന്നു.. ശവാസും

എടുകുന്നതി ു അ ുസരിച്ചട ഉയർന്നുും താഴന്നുും ആ ക്
അതിന്ക്റ

ന്തും.... േിക്ന്ന ക ർത്ത

റിയ ക്ോകിൾ കുേി

ുവന്ന തുണിൽ ക്ോതിഞ്ഞ അവളടക്ട...

ഇന്നക്ല എന്ക്റ കുട്ന്ക്റ മുകളിൽ ഉറച്ചട

ുവന്നിരികാൻ സാധയതയുള്ള അപ്പും.

കുറച്ചട േുറകത്തക് ഉന്തിയിട്്. ആ കമൽത്തുടകളടക്ട

ന്തും... കടിച്ചട േറകാൻ

കതാന്നി.എന്ക്റ സകകൾ തരിച്ചട...
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വീണ്ടുും ക
എവിക്ട

ാൺ ശബ്ദിച്ചട. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു. ക

ാക്ണടുത്തു ക ാകി -'അച്ചട '

ികന്നാ എന്ക്റ ശരീരത്തിൽ ഒരു കേടി ഉയർന്നു ക്ോന്തി.. ക്േട്ന്നു

എടുത്തു..

"എന്ക്റ

കിച്ചൂ.....

എന്ത്തക രായി

അറികയാ...." രാവിക്ല തക്ന്ന

വിളികുന്നു...

സമയും

എന്ത്തയാക്യന്ന്

ീത്ത.. ഞാൻ കവഗും സമയും ക ാകി 8 മണി.. അകയ്യാ

അവക്ള കൂട്ാൻ സമയും ആയി..

"കസാറി അച്ചട ഞാൻ ഇതാ വരുവ..."

"അവൾക്കങ്ങക് യുണ്ട് ക്ശരിയാകയാ?.വക്യ്യങ്കിൽ

ീ വരണ്ട ഞാൻ ഒരു ഓകട്ാ

വിളികാും " അവൾ ശാന്തമായി േറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കേവുവിക്
ക ാകി. അവൾ കക്ണ്ണാന്നു മുറുക്ക അടച്ചട. േിക്ന്ന സകക്കാണ്ട് എന്തിക ാ
തിരഞ്ഞു.എക്ന്ന
തലക്

ആയിരികകാ?

േതിക്യ

രിച്ചട.. എകന്താ ഇന്നക്ല അങ്ങക്

അങ്ങക്

ആ

ഒക്ക

കണ്ണടകൾ

തുറന്നതുും

ഞാൻ

ടക്ന്നങ്കിലുും.. എ ിക് അവക്ള

ക ാകാൻ കേിയുന്നിലെ...

"കിച്ചൂ....." ക

ാണിലൂക്ട അച്ചടവിന്ക്റ ഒച്ച മുേങ്ങി...

"അവൾ ഓകക ആക്ണടീ.... ഞാൻ...."

ുൾ േറയാൻ കേിഞ്ഞിലെ അതി ു മുകന്ന

എക്ന്ന േുണർന്നുക്കാണ്ട് രണ്ടുസകകൾ എന്ക്റ കെത്തിന് താക്േകൂക്ട ഇട്ട
ുറ്റി വരിഞ്ഞു കൂർത്ത മുലകൾ എന്ക്റ േുറത്തു കുത്തി ിന്നു...
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"കിച്ചൂകസ...." േരിഭവമുള്ള വിളി...ഞാൻ തറഞ്ഞു കോയി... കേവുവിക്

എകന്നാട്

കേഷയും ഇകലെ?

"കിച്ചൂ.." അച്ചട വീണ്ടുും ക

ാണിലൂക്ട..

"അച്ചട ഞാൻ വരാും...." കവഗും േറഞ്ഞു ക
കേുത്തിൽ അവളടക്ട

ാൺ ക്വച്ചട.... കേവു എന്ക്റ േുറും

ുണ്ടുകൾ ക്വച്ചട മുത്തി.. എന്ക്റ

ക്ട്ലെിലെൂക്ട ഒരു മിന്നൽ

ോഞ്ഞു കോയി. ഞാൻ തിരിഞ്ഞിലെ..

"ന്ക്റ കിച്ചൂസിന്....കന്നാട് കേഷയാകണാ.?.." അവളടക്ട േരിഭവമുള്ള ക
എന്ക്റ മ സ്സില് ക്കാണ്ടു.. ഇന്നക്ല

ടന്നതി ു ഞാൻ മാന്ത്തമാണ് കാരണും എന്നിട്ടും

അവൾ എന്ക്റ വിഷമക്ത്ത കുറിച്ച് ക
ക

ാേയും

ാേികുന്നു. ക്ശരികുും ഞാൻ അക്ലെ അത്

ാേികകകണ്ട? േക്െ എ ിക് മിണ്ടാൻ കേിഞ്ഞിലെ...

"കന്നാട്

മിണ്ടാക്ത

ികകലെ

കിച്ചൂകസ

എ ിയ്ക്

സെികിലെ...ന്ക്റ ജീവൻ കോവുന്ന കോക്ലയാ.. ഈ ക

ീ

മിണ്ടാക്ത

ികുന്നത്

ച്ചിക്യ ഒന്ന് ക ാക്കടാ "

അവൾ കരച്ചിലിന്ക്റ വകിൽ എത്തിയകോക്ല എ ിക് അത് സെിച്ചിലെ.
സവപ് ത്തിൽ കണ്ടതുകോലുള്ള അവളടക്ട കവേ
തിരിഞ്ഞു

ിന്നു... ആ കണ്ണടകൾ

ിറഞ്ഞിരുന്നു..എന്ക്റ ക് ഞ്ചിടിഞ്ഞു.

"കേവൂട്ി.... കസാറി ഇന്നക്ല അങ്ങക്
അവൾ

എന്ക്റ

വായ

ഒക്ക........" േതുതിക്യത്തിയകപ്പാകേകുും

ക്ോത്തി...അരുക്തന്ന്

ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കണ്ണടകൾ

ിറഞ്ഞ സവരും... ഞാൻ ക്വട്ി

ആ

മുഖത്തു

വയക്ഥമായി

ിറക്ഞ്ഞാേുകി..
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"ഇലെ അത്.. അറിയാക്ത

ടന്നതലെ. ഞാ ത് സമ്മതിച്ചട തരിലെ... എ ിക്

കബാധമുണ്ടായിരുന്നു.. ഒരു ോട് കാലമായി എന്ക്റ ക്
ഞാൻ

കാത്തിരികുന്നു...അച്ചടവിക്

ഉള്ളിൽ ക്കാണ്ടു

ടന്നത്...

വിഷമിച്ചടക്ണ്ടന്ന്

വി

ാരിച്ചട

ലെ

കന്ക്റ മാന്ത്തമാവാൻ

മാന്ത്തമാണ്

ഞാ ക്താക്ക

ിന്ക്റ ഓകരാ ഭാവും മാറുകപാേുും ഞാൻ എകന്താരും

അറികയാ... ിന്ക്റ

മ സ്സിക്ല

അറിയുന്നത് അതുക്കാണ്ടാണ്. എ ിക്

ഓകരാ

വിങ്ങലുും

ഞാൻ

ീ യിലൊക്ത േറ്റിലെടാ " കേവു എന്ക്റ

ക് ഞ്ചികലക് വീണു ആർത്തു കരഞ്ഞു... ഞാൻ ശിലയായി ഉറഞ്ഞു കോയി...
കകട്ക്താന്നുും വിശവസികാ ാവാത്ത അവസ്ഥ. എന്ക്റ

ിന്ത കുകറ കാലും മുകന്ന

വക്ര കോയി.. അന്ന് അച്ചട കരഞ്ഞുക്കാണ്ട് എകന്നാട് ഇഷ്ടമാണ് േറഞ്ഞ േിവസും...
ഞാൻ അതന്ന് തള്ളി കളഞ്ഞുക്വങ്കിലുും എക്ന്ന ക്കാണ്ട് അത് തിരുകത്തണ്ടി വന്നു..
േക്െ കേവുക്വന്ക്റ ക് ക്ഞ്ചത്ത്

ാരി കരയുകപാൾ എ ികിത് തള്ളി കളയാൻ

കേിയിലെ. അവൾ എന്ക്റ തക്ന്നയാണ്... എന്ക്റ മാന്ത്തും ക

ച്ചിയാണ്...എന്ക്റ

സുന്ദരി കുട്ിയാണ്.. എന്ക്റ കേവുവാണ്...

എ ിക്കാരു കുസൃതി കതാന്നി കുഞ്ഞി ഷണ്ടി മാന്ത്തമിട് ഇന്നക്ല ഞാൻ കുേച്ചട
മറിച്ച. അരക്കട്ിന് േുറകത്തക് തള്ളി

ിൽകുന്ന അവളടക്ട

ന്തി. േുറത്തിരുന്ന

എന്ക്റ സകകൾ താകേക് ,അവളടക്ട ഇടുപ്പിലൂക്ട ഒേുകി ക്കാണ്ടുവന്ന് ആ തള്ളി
ിൽകുന്ന ഉയർന്ന ക് യ്കുണ്ടികൾ ഞാൻ രണ്ടു സക ക്വച്ചടും അമർത്തി
േിടിച്ചടക്ഞരിച്ചട ....

" ആ ആ... " ക്ഞരുങ്ങിയ ക്താലിയുക്ട കവേ യിൽ കേവു കതങ്ങി... േിക്ന്ന
മുഖമുയർത്തി .കവേ

ിറഞ്ഞ കണ്ണടകൾ എന്ക്റ കണ്ണികലകു

ീട്ി.. ക രിയ

കേഷയും അവളടക്ട മുഖത്തു...

"ന്ക്റ

ന്തി വിടാടാ േട്ി..." കുറുപുള്ള േറച്ചിൽ എ ികാശവാസമായി...
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"ഇതാക്ണന്ക്റ കേവു.... അലൊക്ത അച്ചടവിക്
ിന്നാലുണ്ടകലൊ..

ഞാൻ

ക്ഞകികവേ ിപ്പിച്ച

ഈ

അവളടക്ട

ന്തി

കോക്ല എപ്പേുും കമാങ്ങിക്കാണ്ട്

കടിച്ചട

കുണ്ടികൾ

േറകുും...
േതിക്യ

കകകട്ാ..?"

ഞാൻ

േിടിച്ചട

തേുകിക്കാണ്ട്

േറഞ്ഞു...

"അയ്യടാ കമാക്
ക്

ീ േറികാൻ ഇങ്ങു വാ ഞാൻ വച്ചട തരുകയകലെ " കേവു

ാടിച്ചട... ആ കണ്ണിൽ കുസൃതി മിന്നി... ഞാൻ ഷണ്ടികിടയിലൂക്ട വിരലുകൾ

കടത്തി ആ

ന്തിവിടവികലക് കടത്തിയകപ്പാൾ അവൾ കിടുത്തു...

"കിച്ചൂ .... ന്ക്റ ക്ോക്ന്ന "

"ഇക്പ്പാ േറ കടിച്ചട േറികാൻ
ലിപ്പിച്ചട ക്കാണ്ടു ക

ാേിച്ചട.. എക്ന്താരു

" ീ എന്ത്് കവകണലുും ക്
ുണ്ടുകൾ
േിണഞ്ഞു..

അവൾ

ീ തരികലെ...?" ഞാൻ സകകൾ ആ ക്വട്ിലൂക്ട

യ്കതാ ന്ക്റ ക്ോകന്ന..." കേവു കരഞ്ഞു.... എന്ക്റ

വായിലാകി

അവസാ ും

ൂടാണവിക്ട..

ഞാൻ

ുണഞ്ഞു... ാകുകൾ
അവളടക്ട

കീഴച്ചടണ്ട്

ാഗങ്ങക്ള
കടിച്ചീപി

കോക്ല
വലിച്ചട

വിട്ട....കേവു മതിയാവാക്ത എന്ക്റ മുഖത്തു ക ാകി

"ഡീ കുറുപി.... മതി.കോയ് എകന്തലുും ഉടുക്ത്ത..ഇങ്ങക്
ഒക്ക

ടകുും. അവിക്ട

മ്മുക്ട താടക കാത്തു

എടുത്ത് തലെടും..." ഞാൻ കേവുവിക്
.എക്ന്ന കൂടുതൽ ക

കണ്ടാൽ എക്ന്തങ്കിലുും

ിൽക .ഇ ി സവകിയാൽ അവൾ

ക്കാഞ്ചിച്ചട ക്കാണ്ടു േറഞ്ഞു...അവൾ വിട്ിലെ

ർത്ത് േിടിച്ചട....
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"മ്മ് ഹ്മ്്് "

ി ുങ്ങിക്കാണ്ട് എന്ക്റ കേുത്തിന് കടിച്ചട....

"കേവൂകസ.... അച്ചട " ഞാൻ തളർന്നുക്കാണ്ട് ക
ക്കാേുപ്പടും... മുേുത്ത കുട് ികലക് അമരുന്ന

ാേിച്ചട.. അവളടക്ട മുലകളടക്ട

ൂടുള്ള അപ്പവുും എന്ക്റ സകകൾ

വിന്ത്ശമികുന്ന... ആ ഉരുണ്ട കുണ്ടിയുും എക്ന്ന തളർത്തുകയാണ്....

ഇങ്ങട്്

"ആൾക്

വന്നുകൂക്ട.."

വിഷമത്തിലുും അവൾ ക്

"കേ കേവു,
കാത്തു

ീ ക്

അല്േും

എക്ന്ന

വിടാ ുള്ള

ാടിച്ചട.

റിയ കുട്ിയാവരുത് കട്ാ?...

ിൽക.ഞാൻ

കേഷയവുും,

ഓടി

കോയി

മ്മുക്ട അച്ചടവകലെ അവൾ അവിക്ട

വരുും

"

ഞാൻ

അവളടക്ട

േുറത്തു

തകലാടിക്കാണ്ട് ആ ക് റ്റിയിൽ ഉമ്മ ക്കാടുത്തു.

"മ്മ്.." അവൾ ഇഷ്ടക്പ്പടാക്ത ഒരു സമ്മതും മൂളി. എന്നിൽ

ിന്ന് േതിക്യ അടർന്നു..

ക് ഞ്ചിൽ തറച്ച മുല സവാതന്ത്ന്തമായി.. അതികലക് എന്ക്റ ക ാട്ും
അത് രണ്ടുും ക്ോത്തി േിടിച്ചട.. ക്

ീണ്ടകപ്പാൾ കേവു

റിയ കേഷയകത്താക്ട എക്ന്ന കൂർപ്പിച്ചട ക ാകി..

"എന്താടാ കവകണാ " ആ സ്ക െും ഞാൻ ഉള്ളിൽ

ാടി േക്െ.. അച്ചടവിക്

ഓർത്തകപ്പാൾ ക്േട്ന്നു കേവുവിന്ക്റ ഇടുപ്പിൽ േിടിച്ചട അടുപ്പിച്ചട.

"ആഹ് " ആ വലിയിൽ അവൾ ഒന്ന് േകച്ചട. േിക്ന്ന അവളടക്ട
തക്ന്ന വലി

ുണ്ടുകൾ ക്േട്ന്നു

ീപി വിട്ട...
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അവൾ

ിരിച്ചട... ഞാൻ ന്ത്ഡസ്സ്്മാറി േുറകത്തക് ഇറങ്ങുകപാൾ കേവു ക്ബ് ഷീറ്റ്

േുതച്ചട എക്ന്ന കള്ള കകണ്ണാക്ട ക ാകി

ിന്നു.... ഞാൻ

ുണ്ടകൾ കൂർപ്പിച്ചട

ഒരുമ്മ കൂക്ട ക്കാടുത്തു ഇറങ്ങി.

മേകുള്ള

സാധയത

ക്കാണ്ട്

കാർ

എടുത്താണ്

ഇറങ്ങിയത്...

ിന്തയിലായിരുന്നു... അച്ചടവുും, കേവുവുും എന്ക്റ ക
എക്ന്ന

സ്ക െികുന്നു

ഒരു

കാമുക കോക്ല..

ച്ചിമാർ.രണ്ടു കേരുും

കേവു

വിന്ക്റ

അച്ചടവിക ാടുും അച്ചടവിന്ക്റ കാരയും കേവുവിക ാടുും ഞാൻ എങ്ങക്
അച്ചടവിക ാട് എലൊും േറയകണാ?? അവക്ള ഞാൻ

അറിയിലെ

എന്ത്് ക്

യ്യണക്മന്ന്.

ഒരു

േക്െ

ഞാൻ
കാരയും

േറയുും....

തിച്ചകോക്ലയാവികലെ...

ഈ

കാരയങ്ങൾ

േരസേരും

അറിയുകപാൾ ഒരാൾ വിഷമിച്ചാൽ കോലുും എ ിക് സെികാൻ കേിയിലെ..

കേവു എകന്നാട് ഒരു അഭിന്ത്ോയവുും ക
ഞാൻ േലവിധ
ന്ത്

ാേിച്ചിലെകലൊ? അക്തന്തുക്കാണ്ടായിരികുും.

ിന്തകളടമായാണ് അച്ചടവിന്ക്റ അടുക്ത്തത്തിയത് അവൾ കവഗും

ണ്ടിൽ കകറി... കയ്യിക്ല ബാഗ് ബകകാട്ിട്ട എക്ന്ന ക ാകി വശയമായി

ിരിച്ചട.

അര വക്ര കീറിയ ആ

ുരിതാർ കടാേിന്ക്റ ഇടയിലൂക്ട േുറകത്തക് തള്ളിയ

ക്ലഗി ിൽ

ക്ോതിഞ്ഞ

ക്കാേുത്ത

ഇടതുസക

അവിക്ട

ക്കാണ്ടു

കമൽത്തുട

ക്വച്ചട

ഒന്ന്

എന്ക്റ

കണ്ണിലുടകി.

തേുകിയകപ്പാൾ

അച്ചട

ഞാൻ
എന്ക്റ

സകകടിച്ചട..

"ആ...." ഞാൻ കവഗും സക എടുത്തു കേഷയകത്താക്ട അവളടക്ട മുഖകത്തക് ക ാകി...
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"ക്

കന്ക്റ കണ്ണ് എകപ്പാേുും കവണ്ടാക്ട്ടുത്ത.... എക്ന്താരു ക്കാതിയ

ീ.. എന്ക്റ

സേവകമ..." എന്ക്റ കേഷയും കണ്ട് എന്ക്റ ക ർക് സകക്യ്യാങ്ങിക്കാണ്ടവൾ
ിരിച്ചട.

"ഓ േിക്ന്ന

ി ക് ഒന്നുും ഇലൊത്ത കോക്ല... എന്ക്റ

ക്ോട്ിച്ചിട്ടണ്ട്...."

ഞാൻ

അവൾക്

ക ക്ര

ുക്ണ്ടന്ത്തവട്ും

ാടി...

അവളിൽ

ീ കടിച്ചട

ഒരു

ാണും

തുടങ്ങിയകപ്പാകേക്

ഞാൻ

വിരിഞ്ഞു..

"അത്

േിക്ന്ന..."

വികി

വികി

േറഞ്ഞു

വണ്ടിക്യടുത്തു...

"അകത മതി വികിയത് അതങ്ങു സമ്മതിച്ചാൽ കോക്ര..." ആകിയ
അവളടക്ട മുഖകത്തക് ോളിക ാകിയകപ്പാൾ... അച്ചട എന്ക്റ ക്

ിരിയുമായി

വിക് േിടിച്ചട

തിരിച്ചട..

"ൊ അച്ചട ഡീ.." സിഗ്നലിൽ വണ്ടി

ിർത്തി ഞാൻ ക്

വിക് േിടിച്ച അവളടക്ട

സകക് കൂട്ി േിടിച്ചട...

"വിട് അച്ചൂ... എന്ക്റ

കരയകലെ " അവളടക്ട സകേിടിച്ച് വലിച്ചട ആ മുഖും

എന്ക്റ ക ർക് ക്കാണ്ടു വന്നതുും അവൾ എക്ന്ന തള്ളി...
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"ഡാ ക്തണ്ടി ക്
ക ാകി

കാ ഇത്

ിൽക

ാടു കറാ് ആണ്... അങ്ങട്് ക ാക് അവക് ാക്ക ഇങ്ങട്്

ഞാൻ

"

തിരിഞ്ഞു

ിർത്തിയിരികുന്ന ഒരു സബകിൽ

േുറകത്തക്

ിന്ന് ഓന്തിക്

ക ാകി

സസഡിൽ

കോക്ല ഒരുത്തൻ ഞങ്ങക്ള

ക ാകുന്നു.

"അവക് ക്ന്തങ്കിലുും ക്

യ്യക്ട് എ ിക്കന്ക്റ ക്േണ്ണിക ാട് ക്കാഞ്ചാൻ അവന്ക്റ

ആവശയും കവകണാ.." ഞാൻ അച്ചടവിക ാട് േറഞ്ഞു ക്കാണ്ട് ആ ഓന്തിക്
‘എന്താടാന്ന്’

ക്

ാടിച്ചട

കണ്ണടരുട്ി

ക ാകി..

അവന്

ഒന്ന്

ക ാകി

ുമൽ

കുലുകി

തിരിഞ്ഞു...

അച്ചട സസഡിൽ കുലുങ്ങി
കേുത്തികലക്

ിരിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ വീണ്ടുും എന്ക്റ മുഖും അവളടക്ട

ീട്ി. കൂക്ട എന്ക്റ വലതു സക ആ കടാപ്പിൽ മുേച്ചട

ിൽകുന്ന

ോൽകുടങ്ങളികലകുും.
സമ്മതിച്ചിലെ ഒരു സിുംെത്തിന്ക്റ സൗരയും... എന്ക്റ സകക് കകറി കടിച്ചട... ഞാൻ
കാറി....കണ്ണിൽ ക്ോന്നീച്ച േറന്നകപ്പാൾ അറിയാക്ത എന്ക്റ ക ാട്ും േുറകത്തക്
ീണ്ടു... അതാ ആ ഓന്ത് മാസ്ക് താഴത്തി ഞാൻ കാണാൻ കവണ്ടി
ഇതിന്ക്റ

വലെ

വലെ

ആവശയവുും

ഉകണ്ടാന്ന്

അവന്ക്റ

ിരിച്ചട .

മുഖത്തു

ി ക്

എേുതി

ക്വച്ചതുകോക്ല കതാന്നി..ഒരു േുച്ഛും. എ ികങ്ങു കലി കകറി..

"എടീ േട്ി

ി ക്

ുള്ളാ ുും, കടികാ ുും, കവേ യാകാ ുും മാന്ത്തകമ അറിയുള്ളട

അക്ലെ " അവക്ള ക്

റിയ മടകുള്ള ഇടുപ്പിൽ ഒന്ന് ക്ഞരിച്ചടവിട്ട ... അച്ചടവിന്ക്റ

മുഖും

ിരിയിൽ

ഞാൻ

ക ാകിയിലെ

മ്മകളാടാ

ിന്ന് ക ക്ര കവേ ിയികലക് കൂപ്പടകുത്തി.. കണ്ണടകൾ
തലക്വട്ിച്ചട...അവൾ

കളി.അവളടക്ട

വി

ാരും

കിടന്നു

എന്താണ്

കരയാക്ണങ്കിൽ
ഞാൻ

ഇങ്ങക്

അ ുഭവികാൻ ഉള്ളതാക്ണകന്നാ... ആൊ.. േുറക്ത്ത ഓന്തിന്ക്റ
എക്ന്ന

ുരുങ്ങി..
കരയക്ട്
കവേ
ിരി കൂക്ട

ൂട് േിടിപ്പിച്ചിരുന്നു .എന്നാൽ ക്േട്ന്നു എന്ക്റ മ സ്സ് തണുത്തു... ഇ ി

അവൾ കരകയാ? ഞാൻ േതിക്യ അക്ലെ
ിന്നാൽ അകയ്യാ.... ഒരു കവേ

ുള്ളിയത്? ആ ഉണ്ടകണ്ണ്

മ സ്സിൽ. ഏയ് ഞാൻ േതിക്യ അക്ലെ

ിറഞ്ഞു
ുള്ളിയത്..

എന്തായാലുും ഇക്പ്പാ അറിയാും...
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ഞാൻ അവക്ള ക ാകാക്ത േുറകത്തക് ക ാകി
അവൾ എന്ക്റ ഇടതു സക
േണിക്പ്പട്ട

ാരി. എന്ക്റ

ിന്നു വി

ാരിച്ചതുകോക്ല

ുറ്റി േിടിച്ചട തല എന്ക്റ കഷാൾഡടറികലക്

ുണ്ടിൽ അറിയാക്ത ഒരു

ിരി വിടർന്നു... -എന്ക്റ

ക്േണ്ണ്- ഞാൻ മ സ്സിൽ േറഞ്ഞു.

ഗ്ലാസ് താഴത്തി േുറകത്തക് തലയിട്് ഞാൻ ഓന്തിക്

അക വഷിച്ചട..അവന് ഇക്പ്പാ

കുറച്ചട വലതു വശത്തു കുറച്ചട മുന്നിലാണ് അവന് ഞങ്ങക്ള കാണാും... അവന്
തിരിഞ്ഞു ക ാകി ഞാൻ േിരികമുയർത്തി എങ്ങക്
േിടിച്ച അച്ചടവിക്

ക ാകി ക

ഉക്ണ്ടടാ എന്ക്റ സക

ുറ്റി

ാേിച്ചകപ്പാൾ അവൾ സകകൾ കൂപ്പി..തല താഴത്തി

എക്ന്ന വണങ്ങി. ഞാൻ അച്ചടവിക്

വിളിച്ചട അത് കാണിച്ചകപ്പാൾ അവൾ അത്

കണ്ടു അന്തും വിട്ട.. സിഗ്നൽ ന്ത്ഗീൻ ആയകപ്പാൾ അവന് ബാകകാട്് തിരിഞ്ഞു
ഞങ്ങക്ള അ ുന്ത്ഗെികുന്ന കോക്ല സകകൾ ഉയർത്തി കാട്ി വണ്ടി എടുത്ത്
ോഞ്ഞു..ഞാൻ േതിക്യ വണ്ടി എടുത്തകപ്പാൾ അച്ചട എകന്നാട്

"കേവൂന് എങ്ങക് യുക്ണ്ടടാ...." അവൾ ക ക്ര ക ാകി ക
ക്

റുതായി ഒന്ന് വിരണ്ടു... ഇന്നക്ലയുും ഇന്നുും

" ീക്യന്താ ആകലാ

ികുന്നത് "... അച്ചടവിന്ക്റ ക

ാരി

ിന്നു...

ാേിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ

ടന്നതാണ് മ സ്സില് വന്നത്..

ാേയും വീണ്ടുും.

"ഏയ് ഞാൻ.. അവൾ ഓകക ആണ്. ഇന്നക്ല തക്ന്ന ക്ബറ്റർ ആയിരുന്നു,

ീ

തിരകിലാക്ണന്ന് കരുതിയാ വിളികാഞ്ഞത് " ഞാൻ േണിക്പ്പട്ട േറഞ്ഞു മുഖും
ക്കാടുകാൻ കേിഞ്ഞിലെ..
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"ഇന്നക്ല അവക്ള കണ്ടകപ്പാൾ ക്ശരികുും ോവും കതാന്നി.. ഓടി
കകറിയിരുന്ന ക്േണ്ണാ... േൂച്ചകുഞ്ഞിക്
അച്ചട ക്

റു

ിരികയാക്ട േറഞ്ഞു

അവളടക്ട മുന്നിൽ ഇങ്ങക്

കോക്ല

ാടി തലയിൽ

ുരുണ്ടു കിടന്നത്..ോവും..."

ിർത്തിയതുും എ ിക് ക്

റിയ അസവസ്ഥത

മറച്ചട േിടികകണ്ടി വന്നിട്ിലെ, എലൊകാരയവുും

േറയുന്നതാണ്..

"

മ്മുക്ട കാരയും കേവുവിക ാട് േറയകണ്ട ഡാ " ഞാൻ ക്ഞട്ി.. സകകൾ ഒന്ന്

വിറച്ചട.. അച്ചടവിന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാട്ും കോയതുും വണ്ടി ഒന്ന് ോളി...

"ക്െ കിച്ചൂ .....

ീ എന്താടാ കാട്ടക്ന്ന " അച്ചട കേടിച്ചട കണ്ണടച്ചട ക

േിറകിക്ല വണ്ടി

കേവുവിക ാട്

ാേിച്ചതുും

ീട്ി കൊൺ അടിച്ചട..

ഇക്പ്പാ

േറഞ്ഞാൽ

ഉള്ള

അവസ്ഥ...

അവൾ

എങ്ങക്

ഇത്

എടുകുും....

" ി ക് ഇതാ വണ്ടി തരരുക്തന്ന് ഞാൻ േറയുന്നത് ഒരു ന്ത്ശദ്ധയിലൊക്ത അക്ലെ
ഓടികുക്ന്ന "

" അത് അച്ചട കേവുവിക ാട് േറയുന്ന കാരയും േറഞ്ഞകപ്പാൾ ഞാൻ... " ഞാൻ സവയും
യായീകരികാൻ ക ാകി...
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" ി ക് കേടിയുകണ്ടാ "

" ണ്ട് " ഞാൻ തറപ്പിച്ചട േറഞ്ഞു.

" എ ികികപ്പാ എന്ത്തയുും ക്േട്ന്ന് േറഞ്ഞാൽ മതി.... എന്ത്ത

ാളായി ഇങ്ങക്

മറച്ചട

േിടികുന്നു. ഇ ിക്യ ിക് വയ്യ.അവൾ സമ്മതികുും അക്ത ിക് ഉറപ്പാ " അച്ചട
ക്

റു

ിരി ഒളിപ്പിച്ചട േറഞ്ഞകപ്പാൾ ഞാൻ ആക്ക തളർന്നു...ഇവക്ര രണ്ടുകേക്ര

ഞാൻ എങ്ങക്

"ഡാ

േറഞ്ഞു മ സ്സിലാകുും...

മ്മുക് കേികാൻ വാങ്ങി കോകാും..." ഞാൻ യന്ത്ന്തികമായി കാർ ഒരു

കൊട്ൽ മുന്നിൽ

ിർത്തി മൂന്നു മസാല കോശ ഓർഡർ ക്

തിരികുകപാേുും ഞാൻ യാന്ത്ന്തികമായിരുന്നു..

യ്തു... കാറിൽ കകറി

ിന്ത എവിക്ടകയാ കോയിരുന്നു..

അച്ചട വാ കതാരാക്ത ഓകരാന്ന് േറഞ്ഞു..

വാതിൽ തുറന്നത് കേവു ആണ് അകത ഷർട് മാന്ത്തമാണ് കവഷും അടിയിക്ല ഷണ്ടി
,ഷർട്്്
കുറച്ചട ക്ോങ്ങുകപാൾ കാണുന്നുണ്ട് .അച്ചട ക ക്ര കകറി അവളടക്ട
ക്താട്ട താക്േ തുടക് ഒന്ന്

"എന്താടി ഈ ഇട്ട

"ഔ...."കേവു

ിന്നു

ന്തിക്

ുള്ളി.

ടകുന്നത് "

ാടി കണ്ണിൽ ക്

റിയ കവേ
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"എന്താ...അച്ചട

ുള്ളകലെടി േട്ി" കേവു വിഷമും േറഞ്ഞകപ്പാൾ അച്ചട അവക്ള

ക്കട്ിേിടിച്ചട കവിളിൽ ഉമ്മ ക്കാടുത്തു.

" കേവൂസിന്ക്റ േ ി ഒക്ക മാറികയാ " അച്ചടവിന്ക്റ സ്ക െകത്താക്ടയുള്ള
ക

ാേയും.

കേവുവിന്ക്റ

മുഖകത്തക്

ക ാകി

മുഖും

ലെ

ഭുംഗിയായി

ിരിച്ചടക്കാണ്ട്

താകോട്്

വിടർന്നു..
ക ാക്

അവൾ
എന്ന്

ക ാകുകപാൾ കേവുവിന്ക്റ സക അച്ചടവിന്ക്റ ഉയർന്നു തള്ളി

എന്ക്റ

കാണിച്ചട..
ിൽകുന്ന

ന്തികയ ലെയമിട്ാണ്... അവൾ േിരികമുയർത്തി ഒന്ന് കാട്ി അച്ചടവിന്ക്റ
ന്തിക് ഒറ്റ േിടികൽ. േികലൊ ക്ഞരികുന്ന കോക്ല കടാപ്പടും ക്ലഗ്ഗിൻസുും ആ
ക്കാേുപ്പിന്ക്റ കൂക്ട ക്ഞരിയുന്നത് കാണാൻ തക്ന്ന

ലെ രസും....

അച്ചട ക്േട്ന്നു തക്ന്ന കുതറി... കേഷയകത്താക്ട അവക്ള േിടിച്ചട മാറ്റി..

" ിന്ക്റ കളി കുറച്ചട കൂടുന്നുണ്ട് " അവക്ള ക ർക് സകകയാങ്ങി ക്കാണ്ട് അച്ചട
ിരിച്ചട

ിൽകുന്ന

ിരിച്ചടക്കാണ്ട് ന്ത്

എക്ന്ന

ക ാകി....

കേവു

കാണാക്ത

അവൾ

എകന്നാട്

ഷാവൻ കകറി...

"എന്താടാ കിച്ചൂ സവകിയത് " കേവുവിന്ക്റ േരിന്ത്ഭമും... കേവുവിന്ക്റ ഷിർട്ിന്ക്റ
മുന്നിൽ കൂർത്തു

ിൽകുന്ന അവളടക്ട മുലക്ഞട്ടകൾ വയക്തമായി കാണാും

ഉള്ളിൽ ന്ത്ബാ ഒന്നുും ഇലെ... എന്ക്റ ക ാട്ും കണ്ട് കേവു എന്ക്റ അടുത്ത് വന്നു..
എന്ക്റ വലതു സക േിടിച്ചട അവൾ അവളടക്ട ഇടതുമുലയിൽ ക്കാണ്ടു ക്വച്ചട
ആ മുലക്ഞട്് എന്ക്റ വിരലുകളിൽ തടഞ്ഞകപ്പാൾ കേവു എന്ക്റ
അക വഷിച്ചട തല

ീട്ി. ഞാൻ കയ്യിൽ

േിടിച്ചട കുേച്ചട... കേവു എന്ക്റ

ിറഞ്ഞ ക

ുണ്ടുകക്ള

ച്ചിയുക്ട മുലകക്ള േതിക്യ

ുണ്ടുകക്ള വിേുങ്ങി ക്കാണ്ട് കുറുകി... എന്ക്റ

കുട്ൻ ക്മക്ലെ ക്ോന്തി കേവുവിന്ക്റ തുടയിടുകിൽ വന്നു തട്ി...കേവുവിന്ക്റ
ഉരുണ്ട ക്വണ്മുലകൾ മാവ് കുേകുും കോക്ല കുേച്ചടക്കാണ്ട് ക്ഞട്ടകൾ ഞാൻ
വിരലുകൾ ക്കാണ്ട് ക്ഞരണ്ടി വിട്ട...

ുണ്ടുകക്ളടുത്ത കേവു ക്ഞട്ടകൾ ക്ഞരിച്ചട
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വിട്കപ്പാേുള്ള കവേ

അവളടക്ട കണ്ണടകളിൽ കാട്ി.കേവുവിന്ക്റ സക അവളടക്ട

തുടയിടുകിൽ തട്ടന്ന എന്ക്റ കുട് ിൽ േതിക്യ ഉരച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ കിടുത്തു....

ഈ

"എന്താടാ

കുത്തുക്ന്ന..."

ിരിച്ചടകോയി... അവളടക്ട

കേവുവിന്ക്റ

കുറുപുള്ള

ക

ാേയും

ഞാൻ

ുണ്ടുകൾ ഞാൻ വലിച്ചീപി വിട്ട. കേവു സകകൾ

കുട് ിൽ േിടിച്ചട ക്ഞരികാൻ തുടങ്ങിയകപ്പാൾ... ഞാൻ കബാധത്തികലക് വന്നു...
കേവു വിക്

ഞാൻ കൂട്ിപ്പിടിച്ചട..

"കേവൂട്ി മതി....അച്ചട വന്നാൽ,
അവളടക്ട

കേുത്തിൽ

മ്മുക്ട കഥ കേിയുും ൊളിലാണ്

മുഖമിട്ടരച്ചടക്കാണ്ട്

ഞാൻ

മ്മൾ "

േറഞ്ഞകപ്പാൾ

അവൾ

ിണുങ്ങി..

" അവൾ വന്നാൽ എന്താ "

"കേ കേവു
എടുത്ത്

ിന്ക്റ കളിയലെ.... വകന്ന
ക്വകാും

"

അവൾ

മുക് അവൾ വരുകപാകേകുും

ബലും

േിടിക്ച്ചങ്കിലുും

ഞാൻ

കിച്ച് ികലക് കോയി... അവക്ള അവിക്ട ഇരുത്തിയിട്് ഞാൻ
ക്വച്ചട.. കേവു അക്തലൊും ക ാകി ഒരു

"കിച്ചൂ

ു് ഒക്ക

അവക്ള

കൂട്ി

ായക് ക്വള്ളും

ിരികയാക്ട ക ാകി എകന്നാട് ക

ാേിച്ചട...

ി ക്കക്ന്ന ഇഷ്ടമാകണാടാ ".... ഞാൻ തിരിഞ്ഞു അവക്ള ക ാകുകപാൾ

അവളടക്ട കണ്ണിൽ ക്വള്ളും

ിറഞ്ഞിട്ടണ്ട്... ഞാൻ

ിലത്തു മുട്് കുത്തി അവളടക്ട

മുന്നിൽ ഇരുന്നു.. അവക്ള മുഖും എന്ക്റ സകകുള്ളിൽ കകാരിക്യടുത്തു...
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"എന്താ കേവൂട്ി ഇത്..എ ിക്

ീയുും അച്ചടവുും അലൊക്ത ആരാണുള്ളത്... ഈ

രണ്ടു ക്േണ്ണടങ്ങക്ള അലൊക്ത ഞാൻ ആക്രയാണ് സ്ക െിക " ഞാൻ അവളടക്ട
ക്വള്ളും

ിറച്ച രണ്ടു കണ്ണടകളിലുും മാറി മാറി

ുപിച്ചട....

കേവു എന്ക്റ കവിളടകളിൽ വിരകലാടിച്ചട ക്കാണ്ടു എന്ക്റ കണ്ണിൽ ക ാകി..

"കിച്ചൂ ഞാൻ

ിന്ക്റ മുന്നിൽ തുണിയേിച്ചത് ക്കാണ്ടാകണാ

സ്ക െും കതാന്നിയത്...." ഞാൻ
മു യുള്ള ക

" കേവൂട്ി

ിലകത്തക് ഇരുന്നു കോയി അവളടക്ട ആ

ാേയും കകട്ിട്്..

ീ എക്ന്താക്കയാണ് േറയുന്നത് " എന്ക്റ സവരും കാറ്റിൽ അലിഞ്ഞു

കോയതുകോക്ല

ിർജീവമായിരുന്നു.

" ഞാൻ ഒരു കമാശും ക്േണ്ണാക്ണന്ന്
ുണ്ടുകൾക് എന്ക്റ
ഞാൻ

ി ക് എകന്നാട്

ി ക് കതാന്നുകണ്ടാ " ഞാൻ കവഗും അവളടക്ട

ുണ്ടുക്കാണ്ട് കലാകിട്ട അവക്ള േറഞ്ഞു മ സ്സിലാകാൻ

ിന്നിട്ിലെ.. അവളടക്ട മുകന്നാട്ടള്ള ആയലിൽ ഞാൻ േുറകികലക് വീണു

കേവു എന്ക്റ മുകളിൽ

ുണ്ടുകൾ വലിച്ചീപിക്കാണ്ട് കിടന്നു ഞാൻ കാലുകൾ

ക്കാണ്ട് കലാകിട്ട അവക് എന്നികലക് കൂടുതൽ ക
ാകുകൾ

ക്കാണ്ടു

ുുംബ ത്തി ിടുവിൽ

എന്ക്റ

വായിൽ

അവൾ

കുസൃതി

തലക്ോകി

ർത്ത് േിടിച്ചകപ്പാൾ കേവു
കാട്ി...

കുറച്ചട

കിതച്ചട...

ഞാൻ

ക രക്ത്ത
ക്

റിയ

കേഷയകത്താക്ട.. അവളടക്ട രണ്ടു മുലകളടും അമർത്തി ക്ഞകി..

"ഇ ി

ീ അങ്ങക്

േറകയാ "

അവൾ കുതറിയിലെ, കവേ

കടിച്ചട

ിന്നു... േിക്ന്ന വശയമായി

ിരിച്ചകപ്പാൾ

ഞാൻ ക്ഞരിച്ച മുലകൾ േതിക്യ തേുകി...
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" ീ എക്ന്ന വിട്് കോവുകമാടാ ക്കാരങ്ങാ " കേവു എന്ക്റ ക് ഞ്ചത് തേുകിക്കാണ്ട്
ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ... ഞാൻ അവളടക്ട മുഖകത്തക് വീണ മുടിക്യാതുകി ക്കാണ്ട് ആ

കണ്ണിൽ ക ാകി േറഞ്ഞു...
“ജീവിത കാലും മുേുവ ുും ക ാകിക്കാള്ളാും,എന്ക്റ കുറുപിയായി
" അത് മതിയായിരുന്നു എന്ക്റ ക്േണ്ണിന്. കണ്ണടകൾ

ിന്നാൽ മതി

ിറക്ഞ്ഞാേുകി എന്ക്റ

ക് ഞ്ചകത്തക് തലക്വച്ചട കരഞ്ഞു...

"

ഇതാണ്

എ ികിഷ്ട

ക്േടാത്തത്,

ീ

ഇങ്ങക്

കഞ്ഞി

കുടികാത്ത

കളി

കളികരുത്കട്ാ കേവൂട്ി ".... അവളടക്ട മുടികൾ തേുകിക്കാണ്ട് േറഞ്ഞകപ്പാൾ
അവൾ തല ക്ോകി..

"സകന്താഷും ക്കാണ്ടാടാ ക്തണ്ടി.." ഞാൻ

"ഓ ക

ിരിച്ചട കൂക്ട അവളടും...

ച്ചിയുും അ ിയ ുും കൂക്ട സ്ക െികാകണാ ... കവക്റ സ്ഥലും ഒന്നുും

കിട്ാഞ്ഞിട്ാകണാ

" അച്ചട

ിലത്തു കിടന്നു ഉരുളടന്നത്..

ക്േട്ന്നു കിച്ച് ികലക് കകറി വന്നു...ഇക്പ്പാ

ക്ഞട്ിയിലെ..

അച്ചടവിന്ക്റ

ക്താട്ടരുമ്മുന്നതിന്

ഒരു

അക്താന്നുും ന്ത്ശദ്ധികാക്ത ക്

ക

ാേയത്തിൽ

കുേപ്പവുും

അവൾക്

ഇക്ലെന്ന്

ആ

ഞങ്ങൾ

രണ്ടുകേരുും

ഞങ്ങൾ

വാക്

ഇങ്ങക്

േറഞ്ഞു...കേവു

റിയകുട്ികൾ അമ്മയുക്ട വയറി ു മുകളിൽകമഴന്നു

കിടകുന്ന കോക്ല കിടകാണ്...
ഞാൻ അച്ചടവിക ാട് വാ എന്ന് സക കാട്ിയകപ്പാൾ അവൾ ശബ്ദമിലൊയ്കത കോടാ
എന്ന് കാട്ി..
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"കേ കേരുും ഒന്ന് എേുകന്നറ്റ് കോക്യ...ഡീ കേവു മതി കിടന്നത്.. ഓ അവളടക്ട
വി

ാരും ക്

റിയ കുട്ിയാക്ണന്ന.

ഒരു ഷണ്ടി മാന്ത്തമിട്് ക്

ി ക് ഒരു ോന്് എങ്കിലുും ഇട്ൂക്ട കേവു...

കന്ക്റ മുന്നിൽ..." അച്ചട കുറച്ചട കു ിഞ്ഞു കേവുവിന്ക്റ

സക േിടിച്ചട കോകാൻ ക ാകിയതുും, അച്ചട ഇട്ിരുന്ന കടാേിന്ക്റ കേുത്ത്
താഴന്നു. അവളടക്ട ക്കാേുത്ത മുലകൾ േുറകത്തക് തള്ളി... ക്വള്ള ന്ത്ബായുക്ട
സ്ന്ത്ടാപ്പടും സസഡിലൂക്ട ക്തളിഞ്ഞകപ്പാൾ ആ രൂേും കണ്ട് എന്ക്റ കുട്ൻ ഒന്ന്
േിടഞ്ഞു. അത് കേവുവിന്ക്റ അരക്കട്ിൽ ക്േട്ന്നു അറിഞ്ഞു. ക് ഞ്ചത് തലക്വച്ച്
കിടന്ന അവൾ തലയുയർത്തി എക്ന്ന ഒന്ന് ക ാകി.. ഞാൻ അപ്പോ ആ കാരയും
അറിഞ്ഞത് എ ിക് ഇളികക്

കേിഞ്ഞുള്ളട... അച്ചട ഇടതു സക ക്കാണ്ടു മുല

മറച്ചിട്ാണ് എക്ന്ന അവളടക്ട ഉണ്ടാകണ്ണടയർത്തി ക ാകിയത്.. അവൾ അയ്യടാ
കമാക്

അങ്ങക്

കാണണ്ട എന്ന ഭാവും. കേവുവി ാക്ണങ്കിൽ ഒരു േരിൊസ

ഭാവവുും..

"എേുകന്നൽക് കേവു " അച്ചട വീണ്ടുും കേവുവിന്ക്റ സകക് േിടിച്ചട വലിച്ചട...

" ീ കോടീ മഞ്ഞതവക്ള...." കേവു ഇഷ്ടക്േടാക്ത േറഞ്ഞതുും..കേവുവിന്ക്റ

ന്തിക്

ക്ോട്ടന്ന ഒരടി അച്ചട ക്കാടുത്തു..

. കേവു േുലികുട്ിയായി

ാടി എേുകന്നറ്റ് അച്ചടവിന്ക്റ ക ർക് തുള്ളിയകപ്പാൾ

അച്ചട കേടിച്ചട ൊളികലക് ഓടി..

" ിൽകടീ േട്ി

ീ എക്ന്ന അടികുമകലെ... മഞ്ഞ തവക്ള.."
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ഞാൻ
ിരത്തി

ിലത്തു

ിന്ന് എേുകന്നറ്റ്

വാങ്ങിയ

ിരതുകപാേുും

ായ എടുത്തു ഡി ിുംഗ് കടബിളിൽ ക്വച്ചട..കേറ്റ്

മസാല

ഉള്ളിൽ

കോശയുും..

ഇന്ന്

സാപാറുും

അങ്ങട്ടും

മ്മന്തിയുും

ഇകങ്ങാട്ടും

ഒക്ക

കടിച്ചട

കീറുന്ന

ഒച്ചയുണ്ടായിരുന്നു...

" ീ എന്ക്റ

ന്തികടികുും കലെ?" കേവു

" ൊ കേവൂ.... വിട്.. വിട്...മുടി േിടിച്ചട വലികകലെ ൊ... "അച്ചടവിന്ക്റ കരച്ചിൽ
േിക്ന്ന കുറച്ചട ക രും

ിശബ്േും

" ൊ കിച്ചൂ വാടാ ഈ മഞ്ഞ തവള എക്ന്ന കടികുന്നു.... ഡീ േട്ി കടി വിട്...
കിച്ചൂ..."കേവു

വിന്

ലെ

കടി

കിട്ിയിട്ടണ്ടാവുും

ക രക്ത്ത

എ ിക്

കിട്ിയതകലെ...അവൾ എന്തി ുും കടികുും വലൊത്ത ഒരു ജന്മും....

"ഞാൻ അങ്ങട്് വന്നാൽ രണ്ടി ുും

ലെത് കോക്ല കിട്ടും േറകഞ്ഞകാും" കുറച്ചട

സീരിയസ് ആയി േറഞ്ഞതുും രണ്ടുും

ിശബ്ദമായി... േിക്ന്ന ഒര കവുമിലെ..

രണ്ടുകേരുും തലെി േിരികഞ്ഞാ?

ഞാൻ േതിക്യ റൂും ലെയമാകി േമ്മി േമ്മി കോയി.... തലയിട്് അകകത്തക്
ക ാകിയതുും

രണ്ടുകേരുും

വാതിൽകകലക്

ക ാകി

ിൽകുകയായിരുന്നു

എക്ന്ന ന്ത്േതീെിച്ചട. രണ്ടു കേരുും ഞാൻ തലയിട്തുും എകന്താ കുശു കുശുകുന്നത്
ിർത്തി

എക്ന്ന

ഇളിഭയ ായി

ഒന്ന്

ക ാകി

േിരികമുയർത്തി

ിരിച്ചട

അകകത്തക്

എന്താന്ന്
ടന്നതുും..

ക

ാേിച്ചട...

അച്ചട

ഞാൻ

കേവുവിന്ക്റ

മാറികലക് മുഖമമർത്തി കിടന്നു.
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കേവു അച്ചടവിന്ക്റ ഊരയിൽ കൂടി അവളടക്ട

ഗ്നമായ തുട കയറ്റി ക്വച്ചട രണ്ടു

കേരുും ക്കട്ി േിടിച്ചട കിടകുന്നു. എന്താ ഒരുമ.. കുറച്ചട മുകന്ന കടിച്ചട കീറാൻ
ടന്നവരാക്ണന്ന് കണ്ടാൽ േറയിലെ....

" എന്തി ാടാ ക്കാരങ്ങാ

ീ ഒളിഞ്ഞു ക ാകിയത്... " കേവു കുറുപിയായി

അവതരിച്ചട... അച്ചടവിന്ക്റ തലയിൽ തകലാടി ക്കാണ്ടാണ് ക

ാേികുന്നത്.. ഓ

ഇവക്ളകയാ ഇക്പ്പാ മൂത്ത കാരണവർ....

ഞാൻ ഒന്ന്

ുമൽ കുലുകി ഒന്നുമിക്ലെന്ന് കാട്ി... അവരുക്ട സ്ക െും കാണുകപാൾ

എ ിക് ക്

റിയ കേടിയുും ഉള്ളിക്ലവിക്ടകയാ ആളടന്നുണ്ട്.. ഞാൻ കാരണും

അവരുക്ട സ്ക െും ഇലൊതാവുകമാ എന്ന ഭയും.അച്ചട എക്ന്ന സമൻ് ക്
കേവുവിന്ക്റ മാറികലക് മുഖും േൂഴത്തി കണ്ണടച്ചട ക്
ഒന്ന് ഇളകിയതുും അച്ചട

"എന്താടി ക്േക്ണ്ണ
കേവു ക

യ്യാക്ത

രിഞ്ഞു കിടകാണ്...കേവു

ിണുങ്ങി ക്കാണ്ട് തല കേവുവിന്ക്റ മാറിൽ ഇട്ടരച്ചട...

ി ക് അമ്മിഞ്ഞ കവകണാ.." അച്ചടവിന്ക്റ കുറുകൽ കണ്ട്

ാേിച്ചതുും അച്ചട കണ്ണട തുറന്നു ഒരു കള്ള

ിരികയാക്ട. എന്നിട്്

കേവുവിന്ക്റ മുഖകത്തക് ആ ഉണ്ടകണ്ണിന്ക്റ േീലി ക്ോകി ക ാകുന്നത്
കാണാൻ തക്ന്ന എന്തു ഭുംഗി.. ആ മുഖും
"ഒന്ന് കോ ക്േക്ണ്ണ " അച്ചട

ുവന്നു തുടുത്തു..

ാണകത്താക്ട േറയുന്നത് കകട്കപ്പാൾ ഞാൻ

കോയി... കേവു കൂർപ്പിച്ച കണ്ണടകൾ എന്ക്റ ക ക്ര

"എന്താടാ

ി ക് കവകണാ.." ഞാൻ ക്േട്ന്നു

ിരി

ിരിച്ചട

ീട്ി

ിർത്തി. അച്ചടവിക്

ആണ്

ക ാകിയത്.അവൾ അക്താന്നുും അറിഞ്ഞ ഭാവകമ ഇക്ലെന്ന രീതിയിൽ കേവുവിക്
ക്ോതിഞ്ഞു കിടകുന്നു...
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എന്ക്റ ക ാട്ും കോയതുകണ്ട് കേവു
ഇലൊക്ത ക
അങ്ങക്

ിരിച്ചട.. കവകണാ എന്ന്

ുണ്ട കി സൗണ്ട്

ാേിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ േതിക്യ അവളടക്ട അടുകത്തക്
ുരുണ്ടു

കിടകുന്നത്

കാണുകപാൾ

കതാന്നുന്നു...രണ്ടു കേരുക്ടയുും ഇടയികലക് ഞാൻ

തക്ന്ന

ീങ്ങി...അവർ

എകന്താ

അസൂയ

ുേഞ്ഞു കീറി.

"എന്താ കിച്ചൂ " സുഖിച്ചട കിടന്ന അച്ചട ഞാൻ തടക്സ്സക്പ്പടുത്തിയതിൽ ക്

റിയ

ിരാശ കാണിക്ച്ചങ്കിലുും അവളടക്ട മുഖും ന്ത്േസന്നമായിരുന്നു.രണ്ടുകേരുക്ടയുും
ഇടുകിൽ കകറി കിടന്നകപ്പാൾ എന്താ സുഖും...

"അലെ ക്േണ്ണടങ്ങക്ള എകന്തലുും കേികകകണ്ട " ഞാൻ മലർന്നു കിടന്നു ക

ാേിച്ചട....

രണ്ടുകേരുും എക്ന്ന ക്ോതിഞ്ഞു.. അച്ചടവിന്ക്റ സക എന്ക്റ ക് ഞ്ചിലൂക്ട
ആക്ണങ്കിൽ.. കേവുവിന്ക്റ സക എന്ക്റ വയറിലൂക്ട
രണ്ടു സസഡിലുും മാർേവമുള്ള എന്ക്റ ക
കേരുും എന്ക്റ കേുത്തികലക് മുഖും ക

ുറ്റി. എന്ക്റക് ഞ്ചിന്ക്റ

ച്ചിമാരുക്ട മുലകൾ അമർന്നു. രണ്ടു
രത്ത് എക്ന്ന വലിക്ച്ചടുകുന്നകോക്ല

കതാന്നി... രണ്ടു കേരുക്ടയുും അരക്കട്ടകൾ എന്ക്റ തുടകളിൽ ക

ർന്നു

. എന്ത്്സുഖമാണ് ഇങ്ങക്

ഷ്ടക്പ്പടരുക്തന്ന്

കിടകാണ് ഒരുകലുും ഈ സുഖും

ിന്നു..

കതാന്നി.... കേവു അവളടക്ട അവളടക്ട കുറുപുകൾ എന്ക്റ കമൽ തീർത്തു.താടിക്
കടികുകയുും, സുഖമായി കിടകുന്ന അച്ചടവിക്

ഇകിളിയാകിയുും, അവളടക്ട

തുടകൾ ഞങ്ങളടക്ട രണ്ടുകേരുക്ടയുും അരക് മുകളികലക് എടുത്ത് ക്വച്ചട
ഞങ്ങക്ള

കളിപ്പിച്ചടക്കാണ്ടിരുന്നു..അച്ചട

ലെ

അ ുസരണയുള്ള

കുട്ിയായി

എന്ക്റ കേുത്തിൽ മുഖമുരച്ചട കണ്ണടച്ചട കിടന്നകതയുള്ളൂ....

"കേവൂട്ീ..." എന്ക്റ കവിളിലൂക്ട വിരകലാടിച്ചട ക്കാണ്ടിരുന്ന കേവുവിക്

ഞാൻ

ഒന്ന് തട്ി...
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"എന്താ എന്ക്റ കിച്ചൂകസ... " അവൾ സ്ക െകത്താക്ട വിളി കകട്ട..
" കാവ്, കുളും, ോടും,

മ്മുക്ട േേയ വീട്, ഞാ ുും

ീയുും അച്ചടവുും " ഞാൻ ക്

ിരികയാക്ട േറഞ്ഞതുും കേവു എന്ക്റ കണ്ണികലകു തക്ന്ന ക ാകി
അതു കകട്കപ്പാൾ തക്ന്ന

റു

ിന്നു. അച്ചട

ാടി എേുകന്നറ്റിരുന്നു. അവൾക് കകട്ത് വിശവസികാൻ

കേിഞ്ഞിക്ലെന്ന് കതാന്നുന്നു അവൾ കണ്ണടമിേിച്ചട എക്ന്നയുും കേവുവിക് യുും മാറി
മാറി ക ാകി..

"എന്താ അച്ചട...." അവളടക്ട ക ാട്ത്തിന്ക്റ അർത്ഥും മ സ്സിലാക്യങ്കിലുും ഞാൻ
ക്വറുക്ത ഒന്ന് ക

ാേിച്ചട... കേവു എക്ന്ന ക

ർന്ന് കിടന്നു അച്ചടവിക്

ക ാകി തക്ന്ന

ിന്നു.

"

ീ എന്താ ഇക്പ്പാ േറഞ്ഞത്.... "അച്ചട വീണ്ടുും ക

േതിക്യ ഒന്ന് ക ാകി.. അവൾ

ാേിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ കേവുവിക്

ുണ്ടുകൂർപ്പിച്ചട എന്നിട്് അച്ചടവിക ാടായി

േറഞ്ഞു..

"

മുക്

തീർന്നതുും

മ്മുക്ട വീട്ികലക് കോവകണ്ടന്നാ അവന് േറഞ്ഞത് " കേവു േറഞ്ഞു
അച്ചടവിന്ക്റ

കണ്ണട ിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു...

അവൾ

എക്ന്ന

ഇടമുറിയാക്ത ക ാകി.. േിക്ന്ന ക്വട്ിയിട് മരും വീേുന്ന കോക്ല എന്ക്റയുും
കേവുവിന്ക്റയുും കമകത്തക് വീണു ഞങ്ങക്ള ഉമ്മക്കാണ്ട് മൂടി...

"ഡീ ക്േക്ണ്ണ മതി എ ിക് ശവാസും മുട്ടന്നു...." അച്ചടവിക്

തള്ളിക്കാണ്ട് കേവു

േറഞ്ഞതുും അച്ചട കണ്ണട തുടച്ചടക്കാണ്ട് എേുകന്നറ്റട..
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"എടീ

കേവു

......അച്ചട

ഗുണ്ടുമണിയായികലെ

ഇകപ്പാ"

കണ്ണടക്കാണ്ട് ഉേിഞ്ഞു േറഞ്ഞു. അച്ചട എകന്നാട് ക്

ഞാൻ

അച്ചടവിക്

റിയ േരിഭവും കാട്ി

കേവുവിന്ക്റ വാകുകൾക് കവണ്ടി ക ാകി..

"ആട ഒന്ന് ക്കാേുത്തു... ആ അമ്മിഞ്ഞ ഒക്ക കണ്ടികലെ തള്ളി

ിൽകുന്നത് " കേവു

അച്ചടവിന്ക്റ ആ ഇരിപ്പിൽ കുറച്ചട മുകന്നാട്് തള്ളിയ മുലകൾക് ക ക്ര

ൂണ്ടി

േറഞ്ഞതുും.. അച്ചട "ഡീ.." എന്ന് ആർത്തുക്കാണ്ട് കേവുവിന് ക ക്ര സകക്യ്യാങ്ങി.
കേവു ഒേിഞ്ഞുമാറി റൂമി ു േുറകത്തക് ഓടി.. ക്േട്ന്നു അച്ചട എന്ക്റ ക ർക്
ക ാകി... അകയ്യാ ഞാൻ ക്േട്ട!.. േക്െ അവൾ മുഖത്തു േരിഭവും..

"ഞാൻ തടിച്ചി അകയാട " അവൾ സവന്തും ശരീരും ഒന്ന് ക ാകി.. എകന്നാട് വിഷമിച്ചട
ക്കാണ്ട് ക

ാേിച്ചട.. ക്ശരികുും അവൾക് വലിയ തടി ഒന്നുും ഇലെ. അവക്ള

കളിയാകാൻ കവണ്ടി േറഞ്ഞു എക്ന്ന ഉള്ളട...കട്ിലിന്ക്റ ന്ത്കാസയിൽ കാലു
ാരിഇരുന്ന ഞാൻ അച്ചട വിക്

ീട്ി

എന്ക്റ അഭിമുകമായി എന്ക്റ മടിയികലക്

കകറ്റിയിരുത്തി..സാധാരണ കേവുള്ളകപ്പാൾ എക്ന്ന അടുപ്പികാത്ത അവൾ ഒരു
മടിയുും കൂടാക്ത എന്ക്റ മടിയിലിരുന്നു. അവളടക്ട
അമർന്നതുും ആ േുതുേുതുപ്പിൽ എന്ക്റ കുട്ന് ക്
കേുത്തിലൂക്ട സകകൾ

ന്തി എന്ക്റ മടിയിൽ

റിയ ഒര കും ക്വച്ചട...എന്ക്റ

ുറ്റിയ അച്ചടവിന്ക്റ രണ്ടു ഇടുപ്പിലുും സകകൾ ക

ർത്ത്

ഞാൻ അവളടക്ട മുഖകത്തക് സൂെിച്ചട ക ാകി..

ആ മുഖത്ത്

ാണും ഇരച്ചട കകറുന്നതുും, കവിളട

ുമകുന്നതുും , അവളടക്ട കണ്ണ്

േിടകുന്നതുും കാണാൻ എന്ത്്രസമാ...

അവക്ള

മുഖ

സൗന്ദരയത്തിന്ക്റ

വലയത്തിൽ

അകക്പ്പട്്

ഞാൻ

അലിഞ്ഞു

കോയതുകോലായി...
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"കിച്ചൂ...." അവളടക്ട

"എന്താ

എന്ക്റ

ഉരുമ്മിക്കാണ്ട് ക

ീട്ിയുള്ള വിളി.

തടിച്ചികുട്ി.."

ഞാൻ

എന്ക്റ

മൂക്

അവളടക്ട

മൂകിൽ

ാേിച്ചട...

"കോടാ....േറ"

"എന്ത്്"

"ഞാൻ തടിച്ചി ആകയാ..." അവൾ

"

ഏയ്യ്...

എന്ക്റ

ുണ്ട് കൂർപ്പിച്ചട എക്ന്ന ക ാകി..

അച്ചൂട്ികയ

കാണാൻ

ഇതാ

ഭുംഗി,േിക്ന്ന

എ ിക്

ക്കട്ിേിടികുകപാ ഒരു സുഖും ഒക്ക കവകണ്ട.... " ഞാൻ അവക്ള ഒന്നുകൂക്ട
എകന്നാട് അടിപ്പിച്ചട.അവളടക്ട മുഖും വിടർന്നു വലുതായി..

"അക്പ്പാ കേവു േറഞ്ഞകതാ " ആവൾ

ാണകത്താക്ട തലതാഴത്തി ക

ാേിച്ചതുും

കേവു അകകത്തക് കേറ്റടും അതിൽ മസാല കോശയുമായി വന്നു..

"ഓകൊ

ഞാൻ

കോയകപ്പാകേകുും

അവന്ക്റ

മടിയിക്ലത്തികയാ

"വായിക്ല

കോശയുും വിേുങ്ങിക്കാണ്ട് കേവു ക്ബഡിൽ കകറി.
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" ീ മാന്ത്തും അലെ എന്ക്റ ക

ച്ചി.. ഇവളടും എന്ക്റ ക

എന്ക്റ

കൂക്ട

മടിയിൽ

ഇരുന്നു

ക്വച്ചടക്കാണ്ട് കേവുവിക ാട് ക
അതി ുണ്ടായിരുന്നുക്വങ്കിലുും
ന്ത്ശദ്ധക്
ക ാകി

ഞാൻ

"

ച്ചിയാ, അവൾക്കന്താ

അച്ചടവിന്ക്റ

കവിളിൽ

ഉമ്മ

ാേിച്ചട. അവക്ള ഒന്ന് കളിപ്പികുക എന്ന ലെയകമ
കേവു

മസാലകോശക്യ

വധികുന്നതിൽ

ലുത്തി. അവളടക്ട കേികുന്ന രീതി ഞങ്ങൾ രണ്ടുകേരുും ഒരു

ിരികയാക്ട

ിന്നകപ്പാൾ കേവു േതിക്യ തലക്ോകി ഞങ്ങക്ള ക ാകി ഒരു ഇളി

ഇളിച്ചട.. േിക്ന്ന ആേയും എന്ക്റ ക ർക് ഒരു കഷ്ണും

ീട്ി.

ഞാൻ അവളടക്ട സക േിടിച്ചട അച്ചടവിന്ക്റ ക ർകാകി. അച്ചട വായിൽ
വാങ്ങി.. േിക്ന്ന കേവു എ ിക്

ീട്ി, ഞാൻ അത് വാങ്ങി.

അവൾ വായിൽ ഇട്ട തരുകപാൾ ന്ത്േകതയക കടെടും... എക്ന്നയുും അച്ചടവിക് യുും
അവൾ

തക്ന്നയൂട്ി..

ഞാൻ

കേിഞ്ഞിട്ടണ്ടാവിലെ...കേവു

രണ്ടു

ന്ത്ോവിശയും

എന്ക്റ

ക ർക്

വാങ്ങുകപാൾ
വീണ്ടുും

അച്ചട

ീട്ടകപാൾ

ഒന്ന്
അച്ചട

ഒച്ചക്വകുും...

"എന്താ കേവൂ ഇത്.. അവന് മാന്ത്തും ക്കാടുകുന്നത് എ ിക് താ " കേവു വാ തുറന്നു
ക്വച്ച എക്ന്നയുും,

വച്ചടക്കാണ്ടിരികുന്ന അച്ചടവിക് യുും ക ാകുും...

" ീ ആേയും വായിലുള്ളത് ഇറക് " അച്ചടവിക ാട് േറഞ്ഞു ഞാൻ കേവുവിന് ക ക്ര
വായ

ീട്ി .
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" താ കേവൂ... " കേവു വായിൽ തരുന്നതി ു മുകന്ന തക്ന്ന അച്ചട എൻക് റ മുടി
േിടിച്ചടവലിച്ചട... എന്നിട്് അവൾ അത് വായിലാകി ഇളിച്ചട ക്കാണ്ട് എക്ന്ന
ക ാകി... ഞാൻ സങ്കടും അഭി യിച്ചട കേവുവിക്

ക ാകി...

" അകയ്യാ അകമ്മന്ക്റ കുട്ിക് ോ " കേവു ആശവസിപ്പിച്ചടക്കാണ്ട് എ ിക് എ ിക്
ീട്ിയകപ്പാൾ..അച്ചട േുച്ഛിച്ചട.

“ അകയ്യാ അകമ്മക്ട ഇള്ളകുട്ി കണ്ടാലുും മതി കകാന്തൻ " അവൾ എക്ന്ന തുറിച്ചട
ക ാകി...ആ ഉണ്ടകണ്ണിന്ക്റ വലുപ്പും...
"എന്താടീ അവന് എന്ക്റ കമാൻ തക്ന്നയാ അകലെടാ.." കേവു ഇടതുസക ക്കാണ്ട്
എന്ക്റ തലയിൽ തകലാടി ക്കാണ്ട് ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ തല കുലുകി

"അകത.."

"എന്നാൽ അവന്

ീ ോലുും കൂക്ട ക്കാടുക്. ഒരമ്മ " അച്ചട േുച്ഛകത്താക്ടയുും

, ടകിലെ എന്ന ഉറകപ്പാക്ട അവകളാട് േറഞ്ഞു തലക്വട്ിച്ചതുും കേവു

ിരികയാക്ട

എക്ന്ന ക ാകി..

" ി ക് കവകണാടാ കിച്ചൂ ോൽ " അച്ചടവിക്

എരു കകറ്റാ കലെ എകന്നാർത്തു

ഞാൻ കവണും എന്ന് േറഞ്ഞതുും അച്ചട തലക്ോകി ഞങ്ങക്ള ക ാകി.. എന്താ
ടകാൻ കോവുന്നത് എന്നറിയാൻ. തമാശയാക്ണന്ന് കരുതിയ ഞങ്ങൾക് ക്തറ്റി..
കേവു അവളടക്ട കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ോന്ത്തും ക്ബഡിൽ ക്വച്ചട ഒരു സക ക്കാണ്ട്
ബട്ൻസ് അേികാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇടതു സകക്കാണ്ട് അത് അേികാൻ
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കേിയാക്ത കേവു അവളടക്ട കളി കണ്ട് കേഷയകത്താക്ട
ബുദ്ധിമുട്ടന്ന മുഖവുമായി ക

"എടീ

ഇക്താന്ന്

അേിച്ചട

സുംശയകത്താക്ട തിരിച്ചട ക

ിന്നിരുന്ന അച്ചടവിക ാട്

ാേിച്ചട.

തകരാ..."എന്തിക് ന്നു

അറിയാക്മങ്കിലുും

അച്ചട

ാേിച്ചട...

"എന്തി ാ..."

" ഇവന് ോല് ക്കാടുകാൻ... " കേവു

ിസാരമായി േറഞ്ഞതുും അച്ചട അവളടക്ട

ക ർക് സക ഓങ്ങി..

"ഒന്നങ്ങട്് തന്നാലുണ്ടകലൊ..." കേവു ഇകപ്പാ കിട്ടും എന്ന് വി

ാരിച്ചട കണ്ണടച്ചട തല

ീട്ിക്യങ്കിലുും അച്ചട തലെിയിലെ...

"എന്താ
ക

ി ക് കവകണാ " കിട്ിയക്താന്നുും കോരാക്ത കേവു വീണ്ടുും അച്ചടവിക ാട്

ാേിച്ചട..

"ഡീ...." താകീതു കോക്ല അച്ചടവിന്ക്റ സവരും അവിക്ട മുേങ്ങി.

"കിച്ചൂ

ീ േുറകത്തക് കോകയ... ഞാൻ എന്ക്റ കുട്ിക് മുലക്കാടുകക്ട് "

അച്ചടവിക്
ക്കാണ്ട്

കളിപ്പിച്ചട മതിയാവാക്ത കേവു അവളടക്ട മൂക് േിടിച്ചട വലിച്ചട

േറഞ്ഞു.

എന്നാൽ

ഈ

ന്ത്ോവശയും

അച്ചട

കേഷയക്പ്പട്ിലെ

ാണിച്ചട

തലതാഴത്തി....
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"കിച്ചൂ അമ്മിഞ്ഞ കവകണാന്ന് ക
ഞാൻ

അച്ചടവിന്ക്റയുും

ാേിച്ചകപ്പാൾ അവളടക്ട

കേവുവിന്ക്റയുും

മറന്നിരികയിരുന്നു. കേവു േറഞ്ഞതുും അച്ചട

ാണും ക ാക്കടാ..."

കളികൾ

കണ്ടു

സവയും

ാണത്തിൽ കുളിച്ച അവളടക്ട

കണ്ണടകൾ എന്ക്റ ക ർക് ഉയർത്തി ഒന്ന് ക ാകി...

"ആക്രങ്കിലുും എ ിക് ഒന്ന് തകരാ.." രണ്ടു കേരുക്ടയുും റിയാെൻ അറിയാൻ
ഞാൻ ഒന്ന് േറഞ്ഞു ക ാകിയതുും... അവർ രണ്ടുും ഒകര താളത്തിൽ േറഞ്ഞു...

"അയ്യടാ അവന്ക്റ ഒരു േൂതി "

“ഓ...... ക്ശരി തന്ത്ബാട്ികക്ള..അടിയൻ ോവാകണ " ഞാൻ അവക്ര സക കൂപ്പി
വണങ്ങി... അച്ചടവിന്ക്റ കുറച്ചട ബാകിലാണ് കേവു. അവൾ എന്ത്്കാണിച്ചാലുും
മുന്നിൽ

ിൽകുന്ന അച്ചട കാണിലെ ഞാൻ ക്താേുതു േറഞ്ഞതുും കേവു

ക്കാണ്ട് കവകണാന്ന് ക

ാേിച്ചട... മുന്നിൽ ഉള്ള അച്ചടവിന്ക്റ മുഖത്തുും അക്ത

ഭാവും അവളടും എകന്നാട് കവകണാന്ന്
കേരുും ഇങ്ങക്

ുണ്ട കി

ുണ്ട കി ക്കാണ്ട് ക

ാേികുന്നു... രണ്ടു

കോവുകയാക്ണകിൽ...എന്ക്റ ഈശവര ഇക്തവിക്ട കോയി

ിൽകുും..

“മതി... കളിക്യാക്ക ഇ ി ഓകരാരുത്തരുും അവരുക്ട േണി ക ാകികയ “:
“കേവു...കിച്ചടവിന്ക്റയുും

ിന്ക്റയുും

മുേുവ ുണ്ട്.ഇന്ന് കൂക്ട അത് വാഷ് ക്
കത്തികുും." അച്ചട യഥാർത്ഥ ക

രണ്ടുേിവസും

അേിച്ചിട്

ന്ത്ഡസ്സ്്

യ്തിക്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എലൊും എടുത്ത്

ച്ചിയായി എന്ക്റ മടിയിൽ

ിന്ന് എേുകന്നറ്റട

കേവുവിക ാട് േറഞ്ഞു...
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േിക്ന്ന അവൾ എന്ക്റ മുഖത്ത് ക ാകി..വിരൽ എന്ക്റ ക ർക്
ി കുും

കിട്ിക്യടാ

േണി

എന്ന

രീതിയിൽ

കേവു

ൂണ്ടിയകപ്പാൾ,
വാ

ക്ോത്തി-

ിരികായിരികുും ക്തണ്ടി
" ിന്ക്റ റൂും ക്മാത്തും ഇന്ന് ക്ലീൻ ക്

യ്കതാ... ആ ബാന്ത്തൂും ഒക്ക ഒന്ന്

കേുകികൂക്ട.കിച്ചൂ . എലൊും എക്ന്ന ഞാൻ തക്ന്ന ക്
അച്ചട തലയിൽ സക ക്വച്ചട..ഞാൻ

യ്യണും എന്ന് ക്വച്ചാൽ..."

ിസ്സൊയതകയാക്ട കേവുവിക്

അവൾ ഒക്ക ക്ശരിയാകാും എന്നരീതിയിൽ കണ്ണട

ി ക്

ക ാകി..

ിമ്മി കാണിച്ചട....

" ീ കകകട്ാ കിച്ചട...." അച്ചടവിന്ക്റ ശബ്േും ക്ോന്തി...

"ഓ ഞാ ുും കേവുവുും കൂടി കേുകികകാളാും..." ഞാൻ കേവുവിക്

ക ാകാക്ത

അച്ചടവിക ാട് േറഞ്ഞു..

"

ഹ്മ്്്

കേുകിയാൽ

മതി...

"

അച്ചട

ഞങ്ങക്ള

രണ്ടുകേക്രയുും

ക ാകി

േറഞ്ഞുക്കാണ്ട് റൂമിൽ ിന്ന് േുറകത്തക് കോയി.കേവു ക്ഞരങ്ങി ക്ഞരങ്ങി
എന്ക്റ അടുത്ത് വന്നു അവളടക്ട ോന്ത്തത്തിൽ ബാകി വന്ന മസാല കോശ മുറിച്ചട
എന്ക്റ വായിൽ ക്വച്ചട...

"അലെ കമാൻ എന്തി ാ എക്ന്ന കൂക്ട കൂട്ിയത്... ിന്ക്റ ഷണ്ടി വക്ര ഞാൻ
കേുകുന്നികലെ ." കേവു ക്
കവിളിക്ല ക്

റിയ

റു

ിരികയാക്ട ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ അവളടക്ട ഇടക്ത്ത

ുണകുേി ക്തളിഞ്ഞു.. ഞാൻ രണ്ടു സകക്കാണ്ടുും അവളടക്ട

കവിൾ റബർ വലികുും കോക്ല വലിച്ചട വിട്ട.
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"ഞാൻ എന്ക്റ കേവൂക് യുും സൊയികാും കോക്ര"

"മതി.... േക്െ ഞാൻ സൊയികുന്നതിന് എ ിക് േകരും ക

ാേികുന്നത് തകരണ്ടി

വരുും " അവൾ രണ്ടു വട്ും േിടികമുയർത്തി താഴത്തി ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ

സമ്മതിച്ചട

"ആയികകാക്ട്....

ീ എന്ത്്കവകണലുും ക

ായ്കച്ചാ "

"ഉറപ്പകലെ.."
"ഉറപ്പ്...."

"എന്നാൽ ഇകപ്പാ എ ിക് ഒരുമ്മ താ... ബാകി ഞാൻ ക
അത്

േറഞ്ഞകപ്പാൾ

ഇകതകോക്ല
ക

ഞാൻ

സുംശയകത്താക്ട

േണിയാകണാ.അച്ചടവിന്ക്റ

ാേികച്ചാളാും..."അവൾ

അവളടക്ട
മുന്നിൽ

മുഖത്തു

ക ാകി

വക്ച്ചാക്ക

ഇവൾ

ാേിച്ചാൽ..

"എന്താടാ ക ാകുക്ന്ന താ " കേവു

"താ കിച്ചൂ.. " അവൾ

ുണ്ടുകൂർപ്പിച്ചട....

ിണുങ്ങി..

222

"താരാടീ കുറുപി..."

"ഉമ്മ....." ഞാൻ അവക്ള കവിളിൽ അമർത്തി ഒരുമ്മ ക്കാടുത്തു...

"എടാ േട്ി ഇന്ത്ത ആയിട്ടും

ി ക് അവിക്ടക്യ ഉമ്മക്വകാൻ േറ്റടള്ളൂ" കേവു

കവിളിൽ ഉമ്മ ക്കാടുത്തത് ഇഷ്ടക്പ്പടാക്ത ഉച്ചത്തിൽ ക
അച്ചട വിളിച്ചട ക

ാേിച്ചതുും അപ്പടറത്ത്

ിന്ന്

ാേിച്ചട...

"എന്താടി അവിക്ട...." ഞാൻ ക്ഞട്ി.

"എടീ കേവു

ി ക് ഒന്ന് േതുക്ക േറഞ്ഞുകൂകട... അവൾ കകട്ാൻ "

"എന്താടാ കിച്ചൂ
അതുും

ി ക് കേടി ആകണാ.." ഒരു കാരയത്തി ുും കൂസലിലൊത്ത കേവു

ിസാരമായി ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ എന്ക്റ വായ ക്ോളിഞ്ഞു.

"േിക്ന്ന ഇക്താക്ക അവൾ അറിഞ്ഞാൽ..." ഞാൻ േിളിഞ്ഞ വാ

ിവർത്തി ക്കാണ്ട്

േറഞ്ഞു..

"അറിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇക്പ്പാ േറയകണാ.. അവകളാട് "
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"എന്ക്റ ക്ോന്നു കേവൂട്ി

ിൻക് ഒരുമ്മ കോക്ര ഞാൻ തരാും വാ "

ഗതിയിലൊക്ത ഞാൻ അവക്ള അടുകത്തക് വിളിച്ചട...

"അച്ചടവിന്ക്റ മുന്നിൽ ക്വച്ചായാകലാ " ന്ത്കാസയിൽ
േടർന്നു കകറി അവൾ ക

ാരി

ിന്ന എന്ക്റ കമകത്തക്

ാേിച്ചതുും ഞാൻ അവളടക്ട ഇടുപ്പിന് േിടിച്ചട ക്േട്ന്നു

തക്ന്ന വലിച്ചട....

" ി ക് അങ്ങക്

േലതുും കതാന്നുും,

"ആകണാ.." കേവു താളത്തിൽ ക

ി ക്

ലെ അടികിട്ാഞ്ഞിട്ാ "

ാേിച്ചതുും ഞാൻ അവളടക്ട

ുണ്ടുകൾ വിേുങ്ങി...

കേവുവിന്ക്റ കണ്ണടകൾ േതിക്യ അടയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.. ഒരു സകക്കാണ്ട്
എക്ന്ന ഇറുകി എന്ക്റ

ുണ്ടികലക് മുേുവൻ ബലവുക്മടുത്ത് ആവൾ ആർത്തി

കാണിച്ചട...

ുണ്ടുകൾ ഉറുഞ്ചി വലികുന്ന ശബ്ദവുും കേവുവിന്ക്റ ക്

കുറുകളടും...

അവൾ

എന്ക്റ

േിണച്ചകപ്പാൾ അച്ചടവിന്ക്റ

ാകിക്

അവളടക്ട

ാകുകൾ

റിയ

തമ്മിൽ

ീണ്ട കേഷയത്തിലുള്ള വിളികകട്ട..

" ിങ്ങൾ ഇതുവക്ര എേുകന്നറ്റികലെ "

അകപ്പാൾ തക്ന്ന ഞങ്ങൾ അകന്നു... കേവു വശയമായി

ിരിച്ചട...
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"എന്ക്റ ക്

കൻ " എന്ക്റ രണ്ടുകണ്ണിലുും ഉമ്മ ക്വച്ചട അവൾ േറഞ്ഞു... എ ിക്

അവകളാടുള്ള ഇഷ്ടും കൂടുന്നകോക്ല... അവളടക്ട ആ കുട്ികളി, വാശി ;കണ്ണടകൾ
ആ മുഖത്തു തറഞ്ഞകപ്പാൾ അവൾ എക്ന്ത എന്ന്

ിരിച്ചട ക്കാണ്ട് ക

" ഐ ലവ് യു... കേവു... " അത് എന്ക്റ മ സ്സിൽ

ാേിച്ചട...

ിന്ന് വന്നതായിരുന്നു..

അച്ചടവിക ാട് േറഞ്ഞതുകോക്ല തക്ന്ന. അതിന് എ ിക് ആ സവേ ും ഒരു
ിമിത്തമാക്യന്ന്

േറയാും...എന്ക്റ

ഉള്ളിൽ

എവിക്ടകയാ

ഒളിച്ചട

ിൽകുകയായിരുന്നു അവകളാടുള്ള ന്ത്േണയും...
കേവു ഒന്നുും േറഞ്ഞിലെ അവളടക്ട കണ്ണിൽ അലയടുകുന്ന കടലിൽ എകന്നാട്
േറയുന്നുണ്ട് എകന്നാടുള്ള സ്ക െും...

"വാ ഇ ി ആ താടകക്യ ഇങ്ങട്് വരുത്തികകണ്ട.." ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ സക
േിടിച്ചട എേുകന്നൽപ്പിച്ചട...അവൾ മടിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ അവക്ള കകാരിക്യടുത്തു
ൊളികലക്

ടന്നു. ഇതകലെ

കിടന്ന അവകളാട് ക

ൊളിൽ കേവുവിക്
ക്

ീ മടിച്ചത് കേുത്തിലൂക്ട സക

ുറ്റി എക്ന്ന ക ാകി

ാേിച്ചകപ്പാൾ അവൾ സകന്താഷകത്താക്ട തലയിട്ി...

ലാൻ് ക്

യ്യിച്ചതുും അച്ചടവുണ്ട് ഞങ്ങക്ള ക ാകുന്നു...

റിയ ഒരു അസൂയ ആ മുഖത്തുകണ്ടാക്യന്ന് സുംശയും. കേവു എന്ക്റ ക്

വിയിൽ

േതിക്യ േറഞ്ഞു..

"ോവമുണ്ടവൾ ഒന്ന് കോയി എടുകത്തക്..."

"എടുകകണാ..."
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"എടുകത്തക് ആ മുഖും കണ്ടാൽ അറീകലെ "

" എന്ത്്"

" എക്ന്ന എടുത്തത് അന്ത്ത ഇഷ്ടക്പ്പട്ിലെന്ന് "

" ആകണാ "

" ആടാ ക്ോട്ാ... "കിച്ച് ിൽ േണിയിലാണ് അച്ചടക്വങ്കിലുും ക്

റിതായിട്് അവൾ

ഞങ്ങക്ള ക ാകുന്നുണ്ട്... എകന്താ അവക്ള േറ്റി േറയാക്ണന്ന് കതാന്നി കാണുും..

"ഞാൻ ക്ന്ത്ഡസ്സ് എടുത്ത് വരാും അകപ്പാകേക് ഒന്ന് എടുത്ത് അവളടക്ട ആന്ത്ഗെും
തീർകത്തക്..."

കേവു

േറഞ്ഞുക്കാണ്ട്

തിരിഞ്ഞുക ാകിയ കശഷും ഒന്നാകലാ

റൂമികലക്

തിരിഞ്ഞു..

േിക്ന്ന

ഒന്ന്

ിച്ചട േറഞ്ഞു..

"അകതയ്...അധികും... ക്കാഞ്ചികകണ്ട " ഞാൻ തലയിൽ സക ക്വച്ചട കോയി..
ഇവളടും

ഇങ്ങക്

ആകയാ..

അവള്കുും

കുശുകപാ...

കേിയാക്ത തലയാട്ി.. അച്ചടവിന്ക്റ എടുകത്തക്

ഞാൻ

വിശവസികാൻ

ീങ്ങി...

226

"എടീ അച്ചൂ...." ഞാൻ

ീട്ി വിളിച്ചടക്കാണ്ട് അച്ചടവിക്

ക്കട്ിേിടിച്ചട.അവളടക്ട
ക

തള്ളി ിന്ന

ന്തികിടയികലക്

േുറകിൽ
എന്ക്റ

ിന്നുും

അരക്കട്്

ർത്ത് ക്വച്ചട അവളടക്ട ഇടതു മുല ഞാൻ വലതു സകക്കാണ്ട് ഒന്ന് േിടിച്ചട

വിട്ട...

"വിടാടാ േട്ി... ആ കേവു എങ്ങാ ുും കണ്ടാൽ..." അച്ചട കുതറിക്കാണ്ടു

"അവൾ ന്ത്ഡസ്സ്് ഒക്ക എടുകാൻ റൂമിൽ ആണ്, േിക്ന്ന

ീറി..

ിന്ക്റ അമ്മിഞ്ഞ

േിടിച്ചക്താന്നുും അവൾ കാണിലെ " ഞാൻ വീണ്ടുും അവളടക്ട വലതുമുലയിൽ
തേുകിക്കാണ്ട് േറഞ്ഞു...

"കിച്ചൂ.." അച്ചട ഇഷ്ടക്പ്പടാക്ത

ീട്ി വിളിച്ചട.

"അക്താക്ക കോക്ട് കേവുവിക്
ന്ത്ശദ്ധിച്ചട..
അച്ചടവിക്

എന്താടി

ി ക്

എടുത്ത് വന്നകപ്പാൾ

കുശുപാകണാ..."

ോന്ത്തങ്ങൾ

ിന്ക്റ മുഖും ഞാൻ
കേുകി

തടസ്സക്പ്പടുത്തക്ത. ഞാൻ അവൾക്ട കേുത്തിൽ േതിക്യ

ിമിഷും അവൾ എലൊും

ക്വകുന്ന
കി... ഒരു

ിർത്തി.. എരു വലിച്ചട കോയി...

"ഇവക് ക്ന്ന സമ്മതികൂല..." അവൾ കള്ള കേഷയത്തിൽ തിരിക്ഞ്ഞക്ന്ന സക
ഓങ്ങി...
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"

ീ വിഷയും മാറ്റാക്ത, കാരയും േറ

ി ക്കന്താ കുശുപാകണാ " ഓങ്ങിയ സക

ഞാൻ േിടിച്ചട അവക്ള എന്ക്റ ക് ഞ്ചികലകിട്് ക

ാേിച്ചട..

"ൊ കുശുപ് തക്ന്നയാ, എന്ക്റ കാക്ലാടിഞ്ഞ സമയത്താ
എക്ന്ന എടുത്തത്, േിക്ന്ന
േുറക്ത്തടുത്തു എ ിക്
"എന്ക്റ ക്േണ്ണിക്

ീ അവസാ മായി

ീ....അവക്ളയകലെ എടുകൽ " അവൾ േരിഭവും

ിരി വന്നു... കള്ളി

ഞാൻ തലയിൽ ക്വച്ചട

ടകുും.."േറഞ്ഞു ക്കാണ്ട് ഞാ വക്ള

വാരിക്യടുത്തു േക്െ േണ്ടകത്തകാളടും ക മുണ്ട്...ക്േട്ന്നായത് ക്കാണ്ട് അച്ചട
ക്ഞട്ി..

"ഡാ...ഇറക്കടാ ഞാൻ ക്വറുക്ത േറഞ്ഞതകലെ "

"അയ്യടി കമാക്ള...
എടുത്ത്

ക്കാണ്ട്

ിക്ന്ന കുശുപ് ഇന്ന് ഞാൻ തീർകുന്നുണ്ട് " ഞാൻ അവക്ള
കേവുവിന്ക്റ

അടുകത്തക്

ീങ്ങി...

അച്ചട

കിടന്നു

ിരിച്ചട..അവക്ള കേവുവിന് കാണിച്ചട ഞാൻ കയ്യിൽ വച്ചട തക്ന്ന കറകി കളിച്ചട..
കറങ്ങുകബാൾ വീേുും എന്ന് കരുതി അവൾ എന്ക്റ കേുത്തിൽ മുറുകി േിടികുും,
ിരികുും, താക്േ

ിർത്താൻ അകേെികുും, ഞാൻ വിട്ിലെ അവളടക്ട േൂതി തീരക്ട്

എന്ന് കരുതി..

ഉച്ചവക്ര ഞങ്ങളടക്ട േണികളിൽ മുേുകി
കാണാക്ത എക്ന്ന

ുുംബികാ ുും, എന്ക്റ

ിന്നു... കേവു സമയും കിട്ടകപാൾ അച്ചട
ന്തി േിടിച്ചട ക്ഞരികാ ുും, അവളടക്ട

മുല എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ ഉരകാ ുും മറന്നിലെ... അച്ചടവിക്

എ ിക് കയ്യിൽ കോലുും

കിട്ിയിലെ...അവക്ള ഇന്ന് ക്കാഞ്ചികാൻ കോലുും കേവു സമ്മതിച്ചിലെ.. എക്ന്ന
വിടകണ്ട
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ഉച്ചക് ക

"അച്ചൂ

ാ് കേികാൻ ക രമാണ് ഞാൻ ക

ീ എന്ക്റ ക

ാൺ കകണ്ടാ " ഡി ിുംഗ് കടബിളിൽ

അച്ചടവിക ാട് ഞാൻ ക
കേവുവിക്

"

ി ക് ക

ാൺ എന്ന കാരയും അക വഷിച്ചത്...

ു് ക്വച്ചടക്കാണ്ടിരുന്ന

ാേിച്ചകപ്പാൾ അച്ചട േിറകിൽ കിച്ച ിൽ

ിന്ന് വരുന്ന

ക ാകി..ഇക്ളന്തി ാ അവക്ള ക ാകുക്ന്ന?

ാണിൽ കളി കൂടുതലാണ്.അക്പ്പാ അച്ചട േറഞ്ഞു േണി കേിയുന്നത്

വക്ര എടുത്ത് ക്വകാൻ ക്സാ ഞാൻ അത് എടുത്തു ക്വച്ചട " കേവു ഞങ്ങളടക്ട
അടുകത്തക് വന്ന് േറഞ്ഞു.

"അതിന് ഞാൻ ക
േറഞ്ഞതുും
േരുങ്ങൽ..

ാണിൽ അങ്ങക്

രണ്ടുകേരുും
എകന്താ

കളികാറിലെകലൊ " രണ്ടുകേകരാടുും ഞാൻ

അങ്ങട്ടും

എ ിക്

ഇങ്ങട്ടും

ക ാകി.

ഇവർക്കന്താ

ഒപ്പികുന്നുണ്ടകലൊ...ക രക്ത്ത

ഒരു

റൂമികലക്

കോയകപ്പാേുും ഇവക്രകന്താ കുശുകുശുകുന്നുണ്ടായിരുന്നകലൊ.
ഞാൻ കുറച്ചട ന്ത്ശദ്ധികകണ്ടിയിരികുന്നു...
" ീകേിക് കിച്ചൂ..ക

ാൺ ഒക്ക ഞാൻ തരാും " അച്ചട േറഞ്ഞതുും ഞാൻ

സുംശയകത്താക്ട ഇരുന്നു...

അവർ രണ്ടുകേരുും വളക്ര സ്ക െകത്താക്ട സാധാരണയിൽ

ിന്ന് വിേരീതമായി

എ ിക് വിളപി തന്നു... ഞാൻ വീണ്ടുും സുംശയത്തിൽ ആയി ഇക്തന്താ സുംഭവും...
കേികാക്ത മിേിച്ചട

ിന്നകപ്പാൾ രണ്ടുകേരുും എന്ക്റ അരിക്ക വന്നു.. ആേയക്ത്ത

േിടി വാരി തന്നത് അച്ചടവാണ് അതുകോക്ല രണ്ടാമത് കേവുവുും.. വാരി
തരുകപാൾ അവരുക്ട കണ്ണിക്ല തിളകും, ആ സ്ക െും.. ഞാൻ സുഖമുള്ള ഒരു
കുമിളയുക്ട

ഉള്ളിൽ

ക്േട്ട

േറന്നു

ടന്നു...

എങ്കിലുും

എന്ക്റ

സുംശയും

മാറിയിരുന്നിലെ
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ഉച്ചക് അച്ചട ഉറങ്ങാൻ കിടന്നകപ്പാ ഞാ ുും കൂക്ട കിടന്നു..കേവു അവളടക്ട
വർകിൽ

മുേുകി

ിന്നു.കുരുത്തകകക്ടാന്നുും

കാണികിക്ലെന്ന്

ഉറപ്പടക്കാടുത്തിട്ാണ് കൂക്ട കിടകാൻ അച്ചട സമ്മതിച്ചത്. ഒന്നുും ക്

യ്യാൻ

കേിയുന്നതി ു മുകന്ന ഞാൻ ഉറങ്ങി കോയി..

കേവുവാണ് കുലുകി വിളിച്ചത്..

"കിച്ചൂ മതി വാ

മ്മുക് ഒന്ന് േുറത്ത് കോണും... കവഗും " ഞാൻ കണ്ണടും തിരുമ്മി

എേുകന്നറ്റട.. കേവു ന്ത്ഡസ്സ്്എലൊും മാറ്റി

ിൽകാണ്..

"അച്ചട കോകയാഡീ...." ഞാൻ ബാത്റൂമികലക് കകറി ക

ാേിച്ചട.

"അവക്ളാന്നുും കോയീലെ.. ഇന്ന് ലീവ് ആകി... റിയ േകരും കകറികകാളാന്ന്
േറഞ്ഞു " കേവു േറഞ്ഞതുും ഞാൻ വീണ്ടുും സുംശയത്തിൽ ആയി ക്െ!! അവൾ ഇന്ന്
കോവുന്നികലെ എക്ന്താക്കകയാ

ീഞ്ഞു

ാറുന്നുണ്ട്.ഇ ി രണ്ടുകേരുും അങ്ങട്ടും

ഇങ്ങട്ടും കാരയങ്ങൾ എലൊും േറകഞ്ഞാ.. എക്ന്ന ക്കാലൊൻ മകറ്റാ കോവകണാ?.

"ഡാ കേിഞ്ഞികലെ...." കേവു േുറത്തു ിന്നു കാറി.. ഞാൻ കവഗും േുറത്തിറങ്ങി.....
ഷർട്ിലുും ോന്റിലുും കകറി േുറത്തിറങ്ങി. കേവു എന്ക്റ ഇടതു സകയ്യിൽ
തൂങ്ങി... അച്ചടവന്നകപ്പാൾ അവൾ ക്സയിും കവഷും.
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" ീ കോരുന്നികലെ..."ഞാൻ അച്ചടവിക ാട് ക
എന്ക്റ ക്താട്ട മുന്നിൽ വന്നു

ാേിച്ചട... അവൾ ഒന്നുും േറഞ്ഞിലെ

ിന്നു.. ഞാൻ ഒന്ന് േരുങ്ങി... അവളടക്ട കണ്ണിൽ

എകന്താ മിന്നുന്നു.. എക്ന്ന ക്കാലൊൻ കോവകണാ കേവു സകകുും േിടിച്ചിട്ടണ്ട്...
അച്ചട തല എന്ക്റ മുഖകത്തക്
കയ്യിൽ തൂങ്ങി കുടുകുക്ട

"ഡാ ക ക്ര

ീട്ിയകപ്പാൾ ഞാൻ തല വലിച്ചട കോയി... കേവു

ിരിച്ചട.

ിക്കടാ " അച്ചട ക്ഞട്ിച്ചട. ഞാൻ ക ക്ര

ിന്നു. അവൾ ക്

റുതായി

ഉയർന്ന് എന്ക്റ ക് റ്റിയിൽ ഒരുമ്മ തന്നു.

"

ലെ കുട്ിയായി.കവഗും വരകണ "

അവളടക്ട ശബ്ദത്തിന്റ മാറ്റും ഞാൻ ന്ത്ശദ്ധിച്ചട എകന്താ ന്ത്േശ് ും ഉണ്ടകലൊ...കേവു
എക്ന്നയുും വലിച്ചട ലിഫ്റ്റിൽ കകറി... ഞാൻ അവളടക്ട മുഖും കയ്യിൽ കകാരി..

"എന്താ കേവൂ ന്ത്േശ് ും.ഞാൻ രാവിക്ല മുതൽ ന്ത്ശദ്ധികാൻ തുടങ്ങിയതാ.. കാരയും
േറ "

" അക്താക്ക േറയാും എന്ക്റ കിച്ചൂ ... ഈ ക

ച്ചി േറയുന്നത്

ീ കകൾകിലെ? "

"അക്താക്ക കകൾകാും എന്ക്റ കുട്ി കാരയും േറഞ്ഞാൽ മതി " ഞാൻ കേവുവിക്
ലി

റ്റിന്ക്റ മൂലയികലക്

ീകി ക്കാണ്ടു കോയി കേവു കള്ള

ിരി

ിരിച്ചട..
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അവളടക്ട കേുത്തികലക് മുഖും അടുപ്പിച്ചട ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ

ന്തികു ക്താട്ട

താക്േ തുടയിൽ േിടിച്ചട മുകളികലക് ക്ോകി...

"എടാ േട്ി
ഇടികൾ

ിലത്തു

സമ്മാ ിച്ചട...

മുകളികലക്
കേുത്തിൽ

"എന്താ

ിർത്തടാ..." കേവു
ഞാൻ

ിരിച്ചടക്കാണ്ട് എന്ക്റ േുറത്ത് ക്

അവളടക്ട

കേുത്തിൽ

ുപിച്ചട,

റിയ

താക്േ ിന്നു

കി കേവു കിടുത്തു.. ഇകിളി ആയി എന്ക്റ മുടി േിടിച്ചട തല
ിന്നു മാറ്റി...

കമാക്

കിച്ചൂ...

ഇന്നക്ല

രാന്ത്തി

തന്നക്താന്നുും

കോക്ര

"

അവൾ

കുറച്ചാകവശകത്താക്ട എക്ന്ന ക ാകി...

"എ ികങ്ങു കടിച്ചട തിന്നാൻ കതാന്നാ എന്ക്റ ക

ച്ചിക്യ,

കേവു " ഞാൻ കേവുവിക ാട് അകത ആകവശകത്താക്ട ക

ിക്ന്ന ഞാൻ തിന്നക്ട്

ാേിച്ചട...

"തികന്നാ എക്ന്ന മുേുവ ായുും തികന്നാ...." കേവുവിന്ക്റ സക എന്ക്റ അരയിലൂക്ട
കടന്ന്

ന്തിയിൽ േിടിച്ചട ക്ഞരിച്ചട... അവളടക്ട മുലകൾ എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ ക്വച്ചട
ഉടച്ചട..., ീണ്ട ഒരു
സക

ുുംബ ത്തി ായി ക്കാതിക്ച്ചങ്കിലുും ലിഫ്റ്റ് തുറന്നു.. ഞങ്ങൾ

കകാർത്തുക്കാണ്ട്..

ോർകിങ്ങികലക്

ീങ്ങി..

കാറിൽ

കേവു

ിശബ്ദമായിരുന്നു... ഞാൻ ആക്ക ക്ടൻഷ ിൽ ആയി.എകന്താ ന്ത്േശ ും ഉണ്ട്
അച്ചടവിക്

എന്തി ാ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒറ്റകാകി ഇങ്ങട്് കോന്നത്?... ഇവക്രന്താ എന്നിൽ

ിന്ന് ഒളികുന്നത്.?എന്ക്റ ക

ാൺ കോലുും തരാക്ത.കേവു ആക്ണങ്കിൽ ഒന്നുും

േറയുന്നുമിലെ...
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"ഡീ ക

ച്ചി

ീ എന്താ ഇങ്ങക്

േറഞ്ഞുകൂകട, അച്ചടവിക്
ന്ത്ശദ്ധക്
തക്ന്ന

ഇരികുന്നത്... എന്താ കാരയും എന്ന് എകന്നാട്

എന്തി ാ ഒറ്റകാകി കോന്നത് " സന്ത്ഡവിുംഗിൽ

ലുത്തിയിരുന്ന കേവുവിക്
ക ാകി

ിന്നു..ഒരു

ഞാൻ വിളിച്ചട.അവൾ അ ങ്ങിയിലെ മുകന്നാട്്

മി ിറ്റ്

ക രും

മിണ്ടാക്ത

ിന്ന

അവൾ

എകന്താ

സങ്കർഷത്തിൽ ആക്ണന്ന് എ ിക് കതാന്നി... േിക്ന്ന േതിക്യ വാ തുറന്നു.

ഇന്ന്

"കിച്ചൂ

എന്ത്്

ടന്നാലുും

ീ

വിഷമികരുത്...വിഷമികകാ?"

േതിഞ്ഞതായിരുന്നു ആ ശബ്േും. ഒരു അടർച്ചയുും...

"കേവു
ിന്ത

ീ എന്താ ഈ േറയുന്നത്... എന്ത്്സുംഭവികാ ാ...." േറയുകപാൾ എന്ക്റ
ഫ്ലാറ്റിക്ല

അച്ചടവിലായിരുന്നു.ഞാൻ

കോരുകപാൾ

അവളടക്ട

കണ്ണട

ിറഞ്ഞിരുന്നികലെ...?.അവൾക്കക്ന്തങ്കിലുും...

"കിച്ചൂ ഞാൻ അവിക്ട ഒന്ന് കകറി കവഗും വരാും
എന്ക്റ ക
ന്ത്ോന്ത്

ീ ഇവിക്ട ഇവിക്ട ഇരുകന്നാ "

ാേയത്തിന് മറുേടി തരാക്ത അവൾ കാറിൽ

േിടിച്ച

അവസ്ഥ...

ഇവക്രക്ന്ന

ിന്നിറങ്ങി... എ ികാക്ക

കളിപ്പികുന്ന

ീൽ.അഞ്ച്

മി ുട്്

കേിഞ്ഞകപ്പാകേക് കേവു കകറി വന്നു..കുകറ സാധ ും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു..
ഞാൻ േുറകത്തക് ക ാകി

ിന്നു..

"കോവാും...." ഞാൻ തിരിഞ്ഞു ക ാകിയിലെ...

"കിച്ചൂ..." കേവു വീണ്ടുും വിളിച്ചട..
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"കേവു േീസ് എകന്നാട് എന്താ കാരയും എങ്കിലുും േറ. ഇങ്ങക്

മറച്ചട േിടികുന്നത്

എന്തി ാ.. അച്ചടവിന് എന്താ " ക്േട്ന്നു തിരിഞ്ഞു അച്ചടവിന്ക്റ കാരയമാണ്
എ ിക് ക

കേവു

ാേികാൻ കതാന്നിയത്...

എക്ന്ന

സൂെിച്ചട

ക ാകി...േിക്ന്ന

മുത്ത്

ിതറുും

കോക്ല

ിരിച്ചട...എ ികങ്ങു കലി കയറി കളിപ്പികുന്നതിലുും ഒരു േരിധിയുണ്ട്.. ഞാൻ
കഡാർ തുറന്ന് ഇറങ്ങാൻ കോയതുും കേവു എന്ക്റ സകക് േിടിച്ചട വലിച്ചട.

"േീസ് കിച്ചൂ കോവകലെ...അച്ചടവിന് ഒന്നുും ഇലെ..."

"േിക്ന്നന്താ കാരയും "

"അത്... ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തക്ട് എലൊും േറയാും എന്ക്റ ക്

കൻ കേഷയും േിടികകലെ..."

അവൾ എക്ന്ന അ ു യികാൻ ക ാകി ഞാൻ ഇഷ്ടക്േട്ിക്ലെങ്കിലുും ഇറങ്ങാൻ
ിന്നിലെ...

"ഒന്ന് മസിൽ വിക്ടടാ ക്

കാ " കേവു അത് േറഞ്ഞകപ്പാകേകുും ഞാൻ

കോയി... ക ക്ര കേവുവിന്ക്റ കഷാൾഡറിൽ ഒരു

ിരിച്ചട

ലെ കടി ക്കാടുത്തു...

"ആ േട്ി...."

234

തിരിക്ക

എത്തുകപാൾ

ഏേു

ക്വച്ചകപ്പാോണ് കേവുവിന്ക്റ ക

"അച്ചട ആണകലൊടാ..." കേവു ക

കേിഞ്ഞിരുന്നു...

ോർകിങ്ങിൽ

വണ്ടി

ാൺ മുേങ്ങിയത്....

ാൺ എടുത്തു...

"എന്താ അച്ചട? "

" ൊ...ഞങ്ങൾ താക്േ എത്തി "

" ന്ത്

കണ്ടാ....?"

“ൊ ഇതാ വരാ "കേവു ക

" ിന്ക്റ ന്ത്

ാൺ കട്് ക്

യ്തു.എന്ക്റ ക ർക് ക ാകി

ണ്ട്്ആകരാ വന്നിട്ടക്ണ്ടന്ന്... കവഗും ക്

ലൊൻ"കേവു ക്

റിയ

ിരാശ ആ

മുഖത്ത് കാണിച്ചട.

"എന്ക്റ ന്ത്

കണ്ടാ..." ഞാൻ ക

ാേിച്ചട കോയി. എക്ന്ന കാണാൻ ആരാ...? കറാഷക്

അവർക് അറിയുന്നതാ...അവന് ആയിരികിലെ
"ആഹ്.... എന്താടാ ഇരുട്ിയ ക രക്ത്താക്ക ഒരു വരവ് " ലിഫ്റ്റിൽ കകറുും ക രും
കേവു സുംശയകത്താക്ട ക

ാേിച്ചട...
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"ആഹ് എ ിക്കങ്ങക്

അറിയാും "

ഞാ ുും കേവുവുും കവഗും തക്ന്നയാണ് ഫ്ലാറ്റികലക്
വട്ടേിടിപ്പികുന്ന

ടന്നത്.. ഒന്നാമത് ഇവരുക്ട

ില കാരയങ്ങൾ അതി ിടക്, ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരുത്ത ുും...

ഞാൻ കോയി ക്ബൽ അടിച്ചതുും... കേവു ക്
ന്ത്ശദ്ധിച്ചട.ഇവക്ളന്തി ാ ഇങ്ങക്

അച്ചട വാതിൽ തുറന്നു ക്

റിയ ക്ടൻഷ ിൽ ആയത് ഞാൻ

ക്ടൻഷൻ അടികുന്നത്...?

റിയ കേടികയാക്ട എക്ന്ന ക ാകി. ആരാ വന്നത് എന്ന

ആകാുംഷയിൽ ഞാൻ കവഗും ഉള്ളികലക് കകറി...

കസാ

യിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ന്ത്

ണ്ടക്

കണ്ടകപ്പാ 'ഇവക് ന്താ ഇവിക്ട എന്ന' എന്ന

ിന്തയായിരുന്നു മ സ്സില് ആരുമലെ 'ബിബിൻ '. എകന്നാട് അന്ത്ത അടുപ്പും ഇലൊത്ത
ഇവക് ന്താ ഇവിക്ട... ഞാൻ മിേിച്ചട
ിന്ന്

ിന്നകപ്പാൾ അവന് എക്ന്ന കണ്ടു കസാ

ാടി എേുകന്നറ്റട.. ആ കണ്ണടകൾ ക്

മുഖത്തു േരന്ന

റിയ

യിൽ

ുവപ്പ് േരന്നിരുന്നു എന്നാൽ

ിരികയാക്ട അവന് വന്നു എക്ന്ന ക്കട്ിേിടിച്ചട... എ ിക്കാന്നുും

കത്തിയിക്ലെങ്കിലുും.. അവന് േിക്ന്ന േറഞ്ഞ വാകുകൾ എക്ന്ന ക്ഞട്ിച്ചട.
"ൊപ്പി ബർത്ത്കഡ കിച്ചൂ...." ആ വാകുകൾ എന്ക്റ ക്
മുകന്ന

എന്ക്റ ക് ഞ്ചിലാണ്

വിയിൽ മുേങ്ങുന്നതിന്

ക്കാണ്ടത്... കയ്യടും കാലുും ഒരുമിച്ചട വിറച്ചട

കോയി...കണ്ണിൽ ഇരുട്് കകറുന്നത് കോക്ല... കാരണും ആ വാക് ഞാൻ ഏറ്റവുും
ക്വറുത്തിരുന്ന ഒന്നാണ്. അച്ചടവിന്ക്റയുും കേവുവിന്ക്റയുും ഇന്നക്ത്ത മാറ്റും
ഇതുക്കാണ്ടായിരുന്നു

അക്ലെ?

അവർ

എന്ക്റ

ഇതുക്കാണ്ട് കൂടി ആവുും .ഞാൻ സസഡിൽ

ക

ാൺ

എടുത്ത്

ിൽകുന്ന എന്ക്റ ക

മാറ്റിയത്

ച്ചിമാക്ര ഒന്ന്

ക ാകി.. അച്ചട തലയിൽ സക ക്വച്ചട കോയി കണ്ണിരപാൻ കോകുന്നകോക്ല
വിളറിയ മുഖും. കേവുവിന്ക്റ മുഖത്ത് ബിബിക ാടുള്ള കേഷയമാണ്.
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ബിബിൻ എക്ന്ന അടർത്തി മാറ്റി എ ികവക ാട് കേഷയും കതാന്നി എങ്കിലുും
എങ്ങക് കയാ ഞാൻ കടിച്ചടേിടിച്ചട. ഒരു
അക്ലെങ്കിലുും അവക്

ിരി കഷ്ടക്പ്പട്് മുഖത്തു ക്വച്ചട

അറിയികുന്നത് എന്തി ാ...

" ലെ ആളാ എന്ത്ത സന്ത്ട ക്

യ്തു ക

ാൺ എടുകുന്നിലെ... േിക്ന്ന എന്ക്റ ഒരു ക

ഇവിക്ട ഉണ്ട് അതാ ഇങ്ങട്് കകറിയത്..." അവന് ക്
ഒന്ന്

ട്ൻ

റിയ േരിഭവക്മടുത്തു.ഞാൻ

ിരിച്ചട കാട്ി... എ ിക്കാന്നുും േറയാൻ കിട്ടന്നിലെ..കേവു കേഷയക്പ്പട്ട

മുറിയികലക് കോകുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു..
ഞാൻ എക്ന്തകിലുും അവക ാട് േറയണും എന്ന് കതാന്നി.

" ക

ച്ചി അവന് എക്ന്തങ്കിലുും ക്കാടുത്തായിരുകന്നാ " ഞാൻ അച്ചടവിക ാട്

ആരാഞ്ഞു..

"ഓഹ് ഒന്നുും കവണ്ടടാ..ഞാൻ ക
കുടിച്ചട... ഇ ി

ിൽകുന്നിലെ...

ഒന്നുും കിട്ിയിലെ..

ച്ചികയാട് കുറച്ചട ക്വള്ളും ക

ീ അങ്ങക്

ാക്ള തക്ന്ന ഒരു ലെ ക്

കതാളിൽ തട്ിക്കാണ്ട് കഡാറികലക്

ാേിച്ചട.. അത്

ഒേിഞ്ഞു മാറാൻ ഒന്നുും േറ്റിലെ.. ഇകന്നാ
ലവ് ക്

യ്യണും കകകട്ാ " അവന് എന്ക്റ

ീങ്ങി.ഞാൻ ഒന്നുും അതിന് േറഞ്ഞിക്ലെങ്കിലുും

അവന് ഉറക്പ്പാന്നുും കവണ്ടിയിരുന്നിലെ...

"അക്പ്പാ

ക

ച്ചി

ഞാൻ

അങ്ങ്..

മകറ്റ

ക

ച്ചി

കുളികായിരുയ്കുും

േുറകത്തകിറങ്ങി അവന് അച്ചടവിക ാട് േറഞ്ഞു.. അച്ചട അവക്

അക്ലെ?"

കേഷയകത്താക്ട

തക്ന്നയാണ് ക ാകിയത്. ഞാൻ കഡാർ അടച്ചതുും അച്ചട ഒറ്റ ഓട്മായിരുന്നു
റൂമികലക്. എന്ക്റ കണ്ണട ിറഞ്ഞു വിങ്ങി.. ക് ഞ്ചു ക്കാളടത്തി വലിച്ചട...

ിലത്തു

മുട്് കുത്തി.. ഞാൻ വിങ്ങി കരഞ്ഞു..
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ഉള്ളിൽ

ിന്നുള്ള അച്ചടവിന്ക്റ വിതുപൽ കകട്കപ്പാൾ ഞാൻ റൂമികലക്

കരഞ്ഞു വന്ന എക്ന്ന കണ്ടതുും കേവു ആേയും എന്ക്റ കമകത്തക്

ടന്നു.

ാടി ക്കട്ിേിടിച്ചട

കരഞ്ഞു..

"കസാറി കിച്ചൂ അവന് വന്നു കുളമാകുും എന്ന് അറിഞ്ഞിലെ.. ഞങ്ങൾ േതിക്യ
ികന്നാട് േറയാൻ

ിന്നതാ േക്െ അവന്... " കേവു എങ്ങലടിച്ചട വികി

വികിയാണ് േറഞ്ഞത്..

ഞാൻ

അവക്ള

കൂട്ി

ക്ബഡിലിരുന്നു...

അച്ചടവിന്ക്റ

മടിയികലക്

അവൾ

ഞങ്ങക്ളരണ്ടു കേക്രയുും കിടത്തി...

എന്ക്റ മ സ്സ് മൂന്നു വർഷും മുകന്നയുള്ള സുംഭവത്തികലകാണ് കോയത്... എന്ക്റ
േിറന്നാൾ േി ത്തികലക്.. ആ ന്ത്ോയത്തിൽ ഉള്ള ന്ത്ോന്ത് കോക്ല എന്ക്റ േിറന്നാൾ
േി ത്തിൽ ഞാ ുും ക
മൂളിക്യങ്കിലുും

ാേിച്ചട.. ഒരു സബക് അതുും ബുള്ളറ്റ്. അച്ഛൻ ഒന്ന്

അമ്മ

എതിർത്തു..

വലെ

അേകടവുും

സുംഭവികുക്മന്ന്

കരുതിയാവണും. എന്നാൽ അച്ഛന്ക്റ മൂളലിൽ ഞാൻ സകന്താഷിച്ചട... അച്ചട
അമ്മയുക്ട സസ്

ിക്ന്നങ്കിലുും കേവു എന്ക്റ ഒപ്പും സബകിൽ കറങ്ങുന്നത്

േറഞ്ഞു എക്ന്ന ക്കാതിപ്പിച്ചട.. വാർത്ത അന്നക്ത്ത സകന്താഷത്തിന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ
മുേുവൻ

അറിയിച്ചട..

ഞാൻ

ഇ ി

ബുള്ളറ്റിൽ

ആയിരികുും

വരുകക്യന്ന്

അവകരാട് എന്ക്റ സവപ് ും േറഞ്ഞു.. എന്നാൽ േിറന്നാൾ േിവസും വണ്ടി
കിട്ിയിലെ.. ലെരീതിയിൽ
ക

വീട്ിൽ

ആക

ാഷിച്ചകപ്പാൾ

ഞാൻ

ാേിച്ചിലെ.കൂട്ടകാർ എലൊവരുും േിറന്നാൾ സമ്മാ ക്ത്ത കുറിച് ക

അന്ന്

ാേിച്ചകപ്പാൾ

ഞാൻ ഒന്നുും േറയാക്ത ഒേിഞ്ഞു... േിവസും രണ്ടു കേിഞ്ഞകപ്പാൾ എന്ക്റ കെമ
കകട്ട.. ക്ലാസ്സ്്ക്മാത്തും കളിയാകാൻ തുടങ്ങി.. അന്ന് സവകിട്് ഞാൻ അച്ഛക ാടുും
അമ്മകയാടുും േിണങ്ങി. അമ്മ എതിർത്തമൂലും സബക് കവക്ണ്ടന്ന് അച്ഛൻ
േറഞ്ഞു. എന്ക്റ വാശിക് ഞാൻ േിക്ന്നക്ത്ത േിവസങ്ങളിൽ േട്ിണി കിടന്നു..
അച്ചടവുും

കേവുവുും

എക്ന്ന

േിന്തിരിപ്പികാൻ

ക ാകിക്യങ്കിലുും

കേിഞ്ഞിലെ.അച്ഛ ുും അമ്മയുും മിണ്ടാൻ വരുകപാൾ ഞാൻ മാറി കളയുും. അധിക
േിവസും

ീണ്ടിലെ.. ക്ലാസ്സിൽ ഒരുകൂട്ും കളിയാകൽ കേിഞ്ഞു.. ഏകതാ ക്ലാസ്സിൽ
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ഇരികുകപാോണ് എക്ന്ന ആകരാ കാണാൻ വന്നിട്ിട്ടക്ണ്ടന്ന് േറഞ്ഞത്..അങ്ങക്
എത്തിയത് വീട്ിലാണ്. അച്ചടവിന്ക്റയുും കേവുവിന്ക്റയുും ആർത്തുള്ള കരച്ചിൽ
അകത്തു ിന്നുും മുേങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു.. േുറത്ത്

ിറക്യ ആളടകൾ എലൊവരുും

എക്ന്ന േുുഃഖകത്താക്ട ക ാകുന്നു..

േിക്ന്ന ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റ മടിയിൽ കിടകുന്നത് ഓർമയുണ്ട്.. എക്ന്താക്കകയാ
േിറുേിറുത്തു... കേവു

ിലവിളികുന്നത് കണ്ടു...

അച്ഛ ുും അമ്മയുും എന്ക്റ കാരയത്തിൽ
തിരിച്ചട വരുന്ന വേി

ലെ വിഷ്മത്തിലായിരുന്നു.കാറിൽ .

ിർത്തിയിട്ിരികുന്ന ഒരു കലാറിക് േിന്നിൽ കയറിക്യന്ന്

ഞാൻ േിന്നീട് അറിഞ്ഞു...േിറന്നാൾ േി ും അങ്ങക്
വിഷമിപ്പികാക്ത ഇരികാൻ എന്ക്റ ക

എ ിക് ക്വറുത്തു.എക്ന്ന

ച്ചിമാർ േിറന്നാൾ കാരയക്ത്ത േറ്റി

മിണ്ടാറിലെ...

"കിച്ചൂ

ി ക് വിഷമും ആകയാ?" അച്ചട എക്ന്ന തകലാടി ക്കാണ്ടു ക

ാേിച്ചട...

"അച്ഛക് യുും അമ്മക്യയുും മരണത്തിന് ഞാൻ ആകണാ കാരണും " എന്ക്റ
അതായിരുന്നു

വന്നത്..

കേവുവിന്ക്റ

സക

കണ്ണടച്ചട

തുറകുന്നതി ു

അമർന്നിരുന്നു... ലെ

മുകന്ന

ക്ോളിപ്പൻ

എന്ക്റ

അടി..

തല

ാവിൽ

കവിളിൽ
തിരിഞ്ഞു

കോയി...അവൾ കണ്ണട തുറുത്തി കേഷയകത്താക്ട എക്ന്ന ക ാകി..

"ഇ ി ഇങ്ങക്

വലെതുും േറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടകലൊ.."വിരൽ എന്ക്റ ക ർക്

ൂണ്ടി

േലെടകടിച്ച കേവുവിന് ഒരുോട് മാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു..ഞാൻ അത് കണ്ടു കേടിച്ചട
കോയി... അച്ചട മുകളിൽ

ിന്ന് വിതുപുന്നത് കകട്ട...
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കേവു കുറച്ചട ക രും അകത ഭാവകത്താക്ട എക്ന്ന തുറിച്ചട ക ാകി േിക്ന്ന എക്ന്ന
ുുംബ ങ്ങൾ ക്കാണ്ട് മൂടുകയായിരുന്നു...

"എന്തി ാ കിച്ചൂ ഇങ്ങക്

ഓകരാന്ന് േറയുന്നത്..." വിതുപുന്ന അച്ചട എക്ന്ന

എകന്നാട്

ഞാൻ

ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ

ിസ്സൊയ ായി

കിടന്നു...കുറച്ചട

ക രും

വിഷങ്ങൾ എലൊും ഞങ്ങൾ േറഞ്ഞു തീർത്തു...

ഇ ിക്യാരികലുും ഇങ്ങക്

ഒന്നുും േറയിക്ലെന്ന് ഞാൻ വാക് ക്കാടുത്തു...

" ികന്നാട് ഞാൻ വിഷമികരുത് എക്ന്നാക കാറിൽ ക്വച്ച് േറഞ്ഞത് ഇന്ന്
ിന്ക്റ ബർത്ത് കഡ ആക

ാഷികാൻ കവണ്ടിയാണ്.േതിക്യ

മുക്

ിക്ന്ന േറഞ്ഞു

മ സിലാകാും എന്ന് കരുതി അകപ്പാകേകുും വന്നു അവന്ക്റ വാലാത്തന്മാർ "
കേവു കേഷയകത്താക്ട എകന്നാട് േറഞ്ഞു

"അതിന് ഞാൻ എന്ത്്ക്

യ്യാ ാ.. അവ ുും ഞാ ുമായി അധികും അടുപ്പും കോലുും

ഇലെ.." ഞാൻ എന്ക്റ ഭാഗും േറഞ്ഞു..

" എന്തായാലുും അവന് ക്ശരിയലെ.. അവന്ക്റ ഒരുക ാട്വുും ഭാവവുും, അതാ ഞാൻ
കവഗും വിളിച്ചത് "അച്ചട ബിബിക്

കുറിച് േറഞ്ഞകപ്പാൾ എ ികുും അത്

ക്ശരിയാക്ണന്ന് കതാന്നി.....
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"ഇ ി അതാകലാ
ടത്തി..അവൾ

ികകണ്ട... വാ വകന്ന " കേവു ഞങ്ങക്ള വിളിച്ചട ൊളികലക്
വാങ്ങിയ

കകക്

ഒക്ക

കേിഞ്ഞക്താക്ക മറകുന്നത് തക്ന്നയാണ്
എന്ക്റ

ക

ച്ചിമാരുക്ട

ിരത്തി

ക്വച്ചട.

ലെത്. എന്നുും േുഖി

സകന്താഷത്തി ലൊക്ത

േിക്ന്ന

അക്ലെങ്കിലുും

ിട്് എന്ത്്കാരയും..
എ ിക്കന്താണ്

സകന്താഷും...മ സ്സ് ിറഞ്ഞ സകന്താഷകത്താക്ട ഞാൻ കകക് കട്് ക്

യ്തു..എന്ക്റ

ക്േണ്ണടങ്ങളടക്ട മുഖക്ത്ത തിളകും ആ കകക് തരുന്ന മധുരകത്തകാളടും എന്ത്തകയാ
ഇരട്ിയാണ്...ഒരു കഷ്ണും കകക് എന്ക്റ കയ്യിൽ

ിന്നുും അവർ രണ്ടുകേരുും

കൂക്ടയാണ് കടിക്ച്ചടുത്തത്...എക്ന്ന കേുപ്പിച്ചതുും രണ്ടുകേരുും ഒരുമിച്ചട

ീണ്ട

ാക്ളക്ത്ത

എന്ക്റ

ഒരു

ന്ത്േശ് ും

ഇകന്നാക്ട

എന്ക്റ

അവസാ ിപ്പിച്ചട... രാന്ത്തി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കിടന്നത്.. അങ്ങക്

ക

ച്ചിമാർ

േറഞ്ഞത്

അച്ചടവായിരുന്നു...

രണ്ടുകേരുക്ടയുും കാമുക ായി ഞാൻ
രണ്ടു ക

ച്ചിമാരുക്ട

ടുക് കിടന്നു.. എക്ന്ന ക്കാതിപ്പികുന്ന

ൂടിൽ..

മലർത്തി ക്വച്ച എന്ക്റ സകയിൽ രണ്ടുകേരുും തക്വച്ചട മലർന്നു കിടന്നു. ഇരുട്ിൽ
ഞങ്ങൾ

ിശബ്ദമായിരുന്നു.രണ്ടു സകയുും മടകി ഞാൻ അവക്ര ഒന്ന് കൂക്ട

എകന്നാട് ക

ർത്തു.. എ ിക് കുറുപ് കതാന്നി.. രണ്ടുസകയ്യിലുും ഉള്ള എന്ക്റ

ക്േണ്ണടങ്ങൾ മടകിയ സക അവരുക്ട മുലകളടക്ട മുകളിൽ... ഇടതു കയ്യിൽ
അച്ചടവുും

വലതു

സകയ്യിൽ

കേവുവുും.

ഞാൻ

തല

വലകത്താട്്

ക്

രിച്ചട

കേവുവിന്ക്റ കവിളിൽ ഒന്ന് കടിച്ചകപ്പാൾ അവൾ ശബ്ദമുണ്ടാകാക്ത കുണുങ്ങി
ിരിച്ചട. എന്ക്റ മടകി ക്വച്ച കയ്യിൽ അവൾ േതിക്യ േിടിച്ചട ക ക്ര അവളടക്ട
ടി ഷർട്ിൽ ക്ോതിഞ്ഞിരികുന്ന മുലകളടക്ട മുകളിൽ ക്കാണ്ടു ക്വച്ചട. എന്ക്റ
മ സ്സറിഞ്ഞകോക്ല. ഞാൻ ആ ഉരുണ്ട േഞ്ഞികുമുകളിൽ ഒന്ന് തേുകി, േിക്ന്ന
േതിക്യ ഒന്ന് ക്ഞകി, കേവു എന്ക്റ കേുത്തികലക് മുഖും അടുപ്പിച്ചട.. േൂച്ചക്യ
കോക്ല അവൾ ക്

റുതായി കുറുകുന്നത് ഞാൻ കകട്ട .. എന്ക്റ സകയിൽ

അവളടക്ട മുലകളടക്ട മുേപ്പ്

ലെകോക്ല അ ുഭവികാൻ ഞാൻ അതുങ്ങക്ള

േിേിഞ്ഞു.. കേവുവിന്ക്റ ക്ഞട്് ക്തറിച്ചട വരുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് എന്ക്റ
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സകകളിൽ തടഞ്ഞകപ്പാൾ ഞാൻ അതിക്

വിരലുകൾ കൂട്ി ക്ഞരടി.. കേവു വായ

ക്ോത്തിേിടികുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു.. അവൾ ക്

റുതായി േുളഞ്ഞു..

എന്ക്റ ഇടതു സക സവതന്ത്ന്തമാകി ക്വകാൻ അ ുവേിച്ചിലെ േതിക്യ അത്
അച്ചടവിന്ക്റ വലതു മുലയുക്ട മുകളിൽ ക്വച്ചതുും അച്ചട സക േിടിച്ചട മാറ്റി...
ക്തണ്ടി!

ഞാൻ

കേവുവിന്ക്റ

അച്ചടവികലക് സകകൾ
എതിർപ്പിലൊയിരുന്നു...
ക്

മുലകക്ള

ക്ഞകി

ക്ോട്ിച്ചടക്കാണ്ട്

വീണ്ടുും

ീകി.അച്ചട വീണ്ടുും തടഞ്ഞു എന്നാൽ ആേയക്ത്ത

ഞാൻ

കേവുവിക്

സുഗിപ്പികുന്നതിന്റ

കൂക്ട

തല

രിച്ചട അച്ചടവിന്ക്റ കേുത്തികലക് മുഖും േൂഴത്തി അവളടക്ട മുേുത്ത

ോൽകുടങ്ങളികലക്
അച്ചടവിന് ക്

സകകൾ

അമർത്തി..

ക്േട്ന്നു

േിടിച്ചതായത്

ക്കാണ്ട്

യുതായി ക് ാന്തു അവൾ എരുവലിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ ക്ഞട്ി കേവു

കകട്ട കാണുകമാ? എന്നാൽ എന്ക്റ എന്ക്റ കയ്യിൽ േുളയുകയായിരുന്നു അവൾ...

രണ്ടുകേരുക്ടയുും മാപേങ്ങൾ എന്ക്റ കയ്യിൽ കിടന്നു േുളഞ്ഞു... ഒകര കോക്ല
രണ്ടിക് യുും ഞാൻ ക്ഞകി േിേിഞ്ഞു.. രണ്ടിക് യുും കൂട്ി േിടിച്ചട ഞാൻ
അതിന്ക്റ വലുപ്പും ക ാകി കാണുന്നതുകോക്ല അച്ചടവിന്ക്റ തക്ന്ന വലുത്..
കേവുവിന്ക്റ ക്ഞട്ിക കാളടും വലുപ്പും അവളടക്ട ക്തറിച്ച ക്ഞട്ി ുണ്ടായിരുന്നു...
രണ്ടുകേരുും എന്ക്റ കയ്യിൽ കിടന്നു േുളഞ്ഞു, കുറുകി, എന്ക്റ കേുത്തിൽ
കടികുകയുും മൂകിട്് ഉരകുകയുും ക്

യ്തു.. എന്ക്റ കുട്ൻ കബാക്സറിൽ

മുേുത്തകപ്പാൾ.. അച്ചടവിന്ക്റയുും കേവുവിൻക്റയുും
കോലക്ത്ത വിരലുകൾ ക്
താക്േ

ിന്നുും

കമകലാട്്

റു കരാമങ്ങൾ
ഇേഞ്ഞു

ക്

റു തണുപ്പടള്ള േൂ

ിറഞ്ഞ എന്ക്റ രണ്ടു തുടകളിലൂക്ട

ീങ്ങി...

ഞാൻ

കിടുത്തു

കോയി.എന്ക്റ

കരാമങ്ങൾ േതിക്യ തലക്ോകി.. ഞാൻ രണ്ടുകേരുക്ടയുും മുലകണ്ണിൽ േിടിച്ചട
തിരുമ്മി അവർ കുറുകിക്കാണ്ട് വിരലുകൾ ഇേച്ചിേച്ച് എന്ക്റ കബാക്സ്ർ
ക്ോകി

കമൽതുടയികലക്

കമൽതുടയിൽ

അവർ

ഒന്ന്

ീകി.
വിരൽ

കുട്ൻ

മുേച്ചട

ീകിയാൽ

ക്ോട്ടക്മന്ന്

എന്ക്റ

കുട് ിൽ

കതാന്നി
ക്താടാും

അന്ത്തക്യടുത്ത്.. സകകൾ അരിച്ചിറങ്ങുകപാൾ... ഞാൻ ഉരുകിക്യാലിച്ചട... സകകൾ
മുലകളിൽ മുേുകി

ിന്നു. ഇ ിയുും

ിന്നാൽ അവർ എന്ക്റ കുട് ിൽ കകറി

േിടികുക്മന്ന് കതാന്നിയകപ്പാൾ ആ അേകടും ഞാൻ മണത്തു .രണ്ടുകേരുക്ടയുും
സകകൾ തമ്മിൽ കൂട്ി മുട്ിയാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ.!
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ഇതിവിക്ട

ിർത്തുന്നതാണ്

മുലകൾകുും

ന്നായി ഒന്ന് േിേിഞ്ഞു ഞാൻ അവരുക്ട രണ്ടു കേരുക്ടയുും സകകൾ

േിടിച്ചട മാറ്റി രണ്ടുകേരുും ക്

ലെക്തന്ന്

കതാന്നി..

അവസാ മായി

രണ്ടു

റിയ കിതപ്പിൽ കിടന്നു എകപ്പാകോ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി.

േികറ്റന്ന് േതിവുകോക്ല അച്ചടവിക്

കേഷയവുും, കേവുവിന്ക്റ കുറുപുക്മലൊും

ക്കാണ്ട് കടന്നുകോയി. അച്ചടവിന് ഇന്ന് കൊസ്േിറ്റലിൽ സ റ്റ്് ഷിഫ്റ്റിന്
കോകവണ്ടിയിരുന്നത് ക്കാണ്ട് ഉച്ചക് അവൾ കിടന്നു ഉറങ്ങി.. ഞാൻ റൂമിൽ
കറാഷക ാട് സുംസാരിച്ചിരികുകയായിരുന്നു. അവന് കകാറന്സറ ിൽ
ആയതുക്കാണ്ട് സുംസാരും ആകണൽ

ിർത്തുന്നുമിലെ...വർകിൽ ആയിരുന്ന കേവു

കയ്യടും ക്കട്ി കഡാറിന്ക്റ അടുത്ത് വന്നു ിന്നകപ്പാൾ കറാഷക ാട് േിക്ന്ന വിളികാും
എന്ന് േറഞ്ഞു ക

ാൺ ക്വച്ചട..

"എന്താടി.." എക്ന്ന സൂെിച്ചട ക ാകിയ അവകളാട് ഞാൻ ക
അവൾ ക്

റിയ

ാേിച്ചട...

ാണകത്താക്ട േമ്മി േമ്മി അടുത്ത് വന്നു

ഇടുപ്പിലൂക്ട സകയ്യിട്് അവക്ള എകന്നാട് ക

ിന്നു.. ഞാൻ

ർത്തു..

"എന്താടി കുറുപി..."

"അകത ഇന്ന് അച്ചട കോവികലെ..." അവൾ ക്കാഞ്ചി.

"ൊ കോവുും.."ഞാൻ ക്

" അവൾ കോയാൽ

റു

ിരികയാക്ട േറഞ്ഞു. കള്ളി ക്റാമാൻസിൽ ആണ്.

മ്മൾ ഒറ്റകാവികലെ. "അവളടക്ട മുഖത്ത്

ാണും കകറി.
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"ആവുും.." ഞാൻ അതുും

ിസാരമായി േറഞ്ഞതുും അവൾ എക്ന്ന തുറിച്ചട ക ാകി.

" ി ക് ഒരു വികാരവുും ഇകലെ എന്ക്റ കിച്ചൂ " എന്ക്റ വയറി ു
അവൾ കുരച്ചട..എ ിക്

"

ുള്ളിക്കാണ്ട്

ിരി ക്ോട്ി..

ികന്നാട് ഞാൻ മിണ്ടിലെ ഇന്നക്ല എന്ക്റ കമാന്തക് അടിച്ചതകലെ " ഞാൻ കള്ള

േരിഭവും എടുത്തു..
അവളടക്ട മുഖും ഇടിഞ്ഞു...

"കസാറി കിച്ചൂ

ി ക് കവേ ികച്ചാ..? അങ്ങക്

േിക്ന്ന

യ്യകണ്ട " അവൾ കീഴ

ിക്ന്ന ക്

ുണ്ട് വായിലാകി

ഒക്ക േറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ

ുണ്ട് േിളർത്തി

ിണുങ്ങിയതുും.. ഞാൻ ആ

ുണഞ്ഞു വിട്ട.. കേവു അകത കോക്ല

" മതി.... കേിഞ്ഞു" അവൾ

ുണ്ടുകൾ

ിന്നു കണ്ണടച്ചട..

ീട്ി ഇരുന്നകപ്പാൾ ഞാൻ േറഞ്ഞു...

"ക്തണ്ടി

ീ എകപ്പാേുും എക്ന്ന േറ്റികുും.. ഇന്നക്ല എന്ത്്േിടുത്തമായിരുന്നു

ക്

എന്ക്റ

കാ

ജീവൻ

അങ്ങു

കോയി...ഞാൻ

അച്ചടക്വങ്ങാൻ കകട്ിരുകന്നൽ. കമാൻന്ക്റ
അവളടക്ട

മുലകളിൽ

ോൽകുടങ്ങളിൽ

തേുകി

േതിക്യ

മുഖും

ക്താട്ട

ഒച്ചക്വച്ചട

കാറികയക് .

ന്തിയുക്ട കതാൽ എടുകത്തക

കൂർപ്പിച്ചട
ക ാകി

േറഞ്ഞതുും...

" കേവു

ഞാൻ

..അവൾകറിയിലെകലൊ

ആ

അച്ചട

അപ്പടറത്ത് അകതകോക്ല കിടന്നു േുളയുകയായിരുക്ന്നന്ന്..
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"എന്ക്റ കമാൾക് കവേ കച്ചാ "

"േിക്ന്ന ഇത് ക ാക് " അവൾ ടി ഷർട്്്േിടിച്ചട താഴത്തി ബ്ലാക് ന്ത്ബായിൽ ഒതുങ്ങി
ിൽകുന്ന
ക്

റിയ

ന്ദ കളറുള്ള മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അവൾ ന്ത്ബാ കുറച്ചട താഴത്തി
ുവന്ന ോട് കാണിച്ചട തന്നു.. ഞാൻ അതിലൂക്ട േതിക്യ വിരൽ ഓടിച്ചട..

കേവുവിന്ക്റ കണ്ണിൽ ക്
േതിക്യ

റിയ

ീറ്റലിന്ക്റ അടയാളും.. ഞാൻ താഴന്നു ആ മുറിക്യ

ുപിച്ചട. ാകുക്കാണ്ട്

ുണഞ്ഞു.

"ൊ കിച്ചൂ..." കേവു ഒന്ന് ക്ോന്തി എന്ക്റ മുടിയിൽ തേുകി...

"കസാറി ഡി ക

ച്ചി..." ഞാൻ അവകളാട് േറഞ്ഞു.

"കോടാ... ഇന്ന് ഞാൻ േകരും വീട്ടും കകകട്ാടാ ക്

കാ " കേവുവിന്ക്റ കണ്ണിക്ലകന്താ

മിന്നി... അവൾ എന്ക്റ താടിക് കടിച്ചട...

"ക്ശരികുും.." ഞാൻ ആകാുംഷയിൽ ക

ാേിച്ചട...

"അച്ചട ഒന്ന് ക്ോയ്കകാകട്... ിക്ന്ന ഞാൻ കടിച്ചട തിന്നുും " അവൾ
േുറകത്തകകാടി.. ഞാൻ േിടികാൻ ക ാകിക്യങ്കിലുും

ിരിച്ചടക്കാണ്ട്

ടന്നിലെ..
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അച്ചട കോവുന്ന വക്ര എക്ന്ന ക്കാതിപ്പിച്ചട

ടന്നു. എക്ന്ന മുട്ിയിരുമ്മി എക്ന്ന

വട്ടേിടിപ്പിച്ചട.

അച്ചട ന്ത്ഡസ്സ്്മാറാൻ കോയകപ്പാൾ.. കഡാറിൽ മുട്് കകട്ട.ഞാൻ കോയി കഡാർ
തുറന്നകപ്പാൾ അതാ. ഉമ്മച്ചികുട്ി റികയച്ചി...

"ൊയ് കിച്ചൂ " േറഞ്ഞതുും സക വിടർത്തിയതുും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.. ഞാൻ ആ
േഞ്ഞി കോലക്ത്ത ശരീരത്തികലക് അമർന്നു.. അത്തറിന്ക്റ മണും...

വലിക്ച്ചടുത്തു തിരിഞ്ഞകപ്പാൾ ക

ച്ചിമാർ രണ്ടുും േിറകിൽ. ഞാൻ ഒന്ന് വലിഞ്ഞു.

എന്നാൽ അവർക് എക്ന്ന വിശവാസമാണ് എന്ന രീതിയിൽ

ിരിച്ചട... റിയ

അകകത്തക് കകറി..

"കേവു.." റിയ കേവുവിക്

കകറി ക്ോതിഞ്ഞു..

“ ീ എന്താ കഡാർ തട്ി ക്ോളികുക്ന്ന “ റിയയുക്ട അരയിലൂക്ട സകയ്യിട്് കേവു
ക

ാേിച്ചട.

“അതിന് ക്ബൽ മുേങ്ങകണ്ട ഞാൻ എന്ത്ത ക്ഞകി ക ാകി “ റികയച്ചി എക്ന്ന ക ാകി
ിരിച്ചട ക്കാണ്ടു േറഞ്ഞു...
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“കെ അത് കോകയാ ഇന്നക്ല ഒക്ക ഒക്ക ആയിരുന്നകലൊ “

" ീയുും തവളയുും കൂക്ട ആകണാ ഇന്ന് കോക് " കേവു അച്ചടവിക്
ക്കാണ്ട് റിയകയാട് ക

ാേിച്ചട... അച്ചട കേഷയകത്താക്ട കേവുവിക്

കളിയാകി

ക ാകി.. റിയ

ിരിച്ചട.

അവൾക് അക്ലെങ്കിലുും ഞങ്ങളടക്ട കളിക്യലൊും കാണുന്നത് വളക്ര ഇഷ്ടമാണ്.

ഇറങ്ങാൻ ക രും എന്ക്റയുും കേവുവിന്ക്റയുും കവിളിൽ ഓകരാ ഉമ്മ വീതും തന്നു
അച്ചട ഇറങ്ങുകപാൾ റിയ അത് ക ാകി
ക

ിന്നകപ്പാൾ എ ിക് എകന്താ കോക്ല. ഒരു

ച്ചിയുും അ ിയ ുും ഒന്നുും ഇലൊത്ത വിഷമും അന്ന് അവൾ േറഞ്ഞതാണ്

എ ിക്

ഓർമ

വന്നത്.

ഈ

സ്ക െും

കാണുകപാൾ

അവളടക്ട

മ സ്സില്

എന്തായിരികുും? വിഷമികകാ ..ഞാൻ അവക്ള വിളിച്ചട

" റികയച്ചി... "അച്ചടവുും അവളടും കവഗും തിരിഞ്ഞു ക ാകി.. ഞാൻ ആ തുടുത്ത
കവിളിൽ ഒരുമ്മ ക്കാടുത്തകപ്പാൾ അച്ചട

ിരിച്ചട. റിയ തല താഴത്തി

വിതുപികോയി..

"അകയ്യ എന്താ റിയകുട്ി ഇത്...
തലക്ോകി ഒരു

ീ ഞങ്ങളടക്ട ഉമ്മച്ചി കുട്ി അക്ലെ " കേവു അവളടക്ട

ുടു ഉമ്മ അവളടക്ട കവിൾ ക്കാടുത്തു...ഞാൻ ക്

യ്തതിന്ക്റ

അർത്ഥും കേവു ഇന്ത്ത ക്േട്ന്നു മ സ്സിലാകികയാ?
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അച്ചട അവക്ളയുും സക േിടിച്ചട ഞങ്ങളടക്ട കൺമുന്നിൽ

ിന്ന് മറഞ്ഞതുും ഞാൻ

കഡാർ അടച്ചട...തിരിയുന്നതിന് മുകന്ന എക്ന്ന ഒരു കാറ്റട വന്നു ക്ോതിഞ്ഞു..

"കിച്ചൂ....."
ഞാൻ േതിക്യ തിരിഞ്ഞു.. ആ കുഞ്ഞി കണ്ണിക്ല വശയത എന്ക്റ കേവു...

" ീ എന്തി ാ റിയക് ഉമ്മ ക്കാടുത്തത് " കുറുപി ഇടഞ്ഞു..

"ഓകൊ

ീ എന്തി ാ ക്കാടുത്തത് "

ഞാൻ തിരിച്ചട ക
അവൾ

ാേിച്ചട..

ിരിച്ചട . ുണകുേി വിരിഞ്ഞു..

"അവൾക്

സകന്താഷമായി

ുണകുേിയിൽ

ഞാൻ

കാണുും"

മൂകിട്ടരച്ചട

കേവു

ആകലാ

േതിക്യ

ിച്ചട

കി..

ിരിച്ചട...

കേവു

എന്ക്റ

ഷർട്ി ുള്ളികലക് േതിക്യ സക കകറ്റി...േുറും ക്മാത്തും തേുകി.. കൂർത്തു
അവളടക്ട മുലകൾ എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ കുത്തി

ആ
ടി
ിന്ന

ിന്നു. ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ ടി ഷർട്്്

േതിക്യ ഊരിക്യടുത്തു സസഡികലക് എറിഞ്ഞു. അവളടക്ട വിങ്ങുന്ന മുലകൾ
ന്ത്ബായിൽ

തുളടപി..

ഞാൻ

അവക്ള

തൂകിക്യടുത്തു

എന്ക്റ

ക്കാണ്ടുകോയി .സസഡിക്ല കമശയിൽ കകറ്റിയിരുത്തി ഞാൻ അവളടക്ട

റൂമികലക്
ുണ്ടുകൾ

വിേുങ്ങി കേവു േുറകകാട്് ആഞ്ഞ് കോയി എന്ക്റ ആർത്തിയിൽ

"കിച്ചൂ േതിക്യ...."

ുണ്ടുകൾ ഒന്ന് അകന്നകപ്പാൾ കേവു

ിരിച്ചട ക്കാണ്ട്

േറഞ്ഞു... വിങ്ങുന്ന അവളടക്ട മുലകൾ ഞാൻ സകക്കാണ്ട് ഉടച്ചട േിേിഞ്ഞു...
കേവു കുറുകി.... എന്ക്റ

ാവ് കേവു അവളടക്ട

ുണ്ടുകൾകിടയിൽ കുടുകി
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എക്ന്ന ക്
ക്

ാടിപ്പിച്ചട... ഞാൻ അവളടക്ട കേുത്തികലക് മുഖും േൂഴത്തി, കതാളിൽ

റുതായി കടിച്ചട... അവളടക്ട ന്ത്ബാ സ്ന്ത്ടാപ് കടിച്ചട വിട്ട.. കേവു എന്ക്റ ടി ഷർട്്്

വലിച്ചൂരി... എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ അവൾ

ുുംബ ങ്ങൾ ക്കാണ്ട് മൂടി...

"എന്ക്റ ന്ത്ബാ അേിക്കടാ ക്കാരങ്ങാ " കേവു എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ േതിക്യ കടിച്ചട
ക്കാണ്ടു േറഞ്ഞു... ഞാൻ േുറകികലക് സക
അവളടക്ട മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ന്ത്ബായിൽ

ീകി കുറച്ചട കഷ്ടക്പ്പട്് ഊരി.

ിന്ന് േുറത്തു

ാടി.. ക്തറിച്ചട

ിന്ന

മുലക്ഞ്ഞട്ിൽ ഞാൻ േിടിച്ചട വലിച്ചട മുലകൾ തുളടപി .

"ൊ.... " കേവു എരുവലിച്ചട. േിക്ന്ന എന്ക്റ കേുത്തി ു േിടിച്ചട അവളടക്ട
മുലകളികലക് എന്ക്റ മുഖും േൂഴത്തി. രണ്ടു മുയൽകുഞ്ഞുങ്ങളടക്ട എന്ക്റ ഇരു
കവിളിലുും തേുകി.

“കുടിക് കിച്ചൂ....” കേവു മുലകക്ള എന്ക്റ മുഖകത്തക് കൂടുതൽ അമർത്തി...
ഞാൻ അവക്യ സകകളിൽ ഇട്ട താകലാലിച്ചട... കടിച്ചട വലിച്ചട.... ഓകരാ
കടിയിലുും

കേവു

മുട്ിച്ചട....ഞാൻ

കരഞ്ഞു...ക് ഞ്ച്

താക്േകിറങ്ങി

ക്ോകിൾ കുേിയിൽ

മുന്നികലക്

അവളടക്ട

േരന്ന

തള്ളി

എക്ന്ന

വയറിൽ

ശവാസും

കിട്ടരച്ചട..

ക് കകറ്റിയത്തുും അവൾ ഉയർന്നു ക്ോങ്ങി... എന്ക്റ മുടി

േിടിച്ചട വലിച്ചട.... ഞാൻ കമശയിൽ

ിന്നവക്ള താക്േകിറകി തിരിച്ചട

ിർത്തി...

അവളടക്ട ോവാട ഒറ്റവലികു താകോട്് താഴത്തി. ഷണ്ടിയിൽ ക്ോതിഞ്ഞ
അവളടക്ട മുേുത്ത

ന്തി...ആ വിടവികലക് ഷണ്ടി കകറി

വളഞ്ഞു കമശയിൽ സകകുത്തി

ിൽകുന്നു കേവു

ന്തി േിറകകാട്ടന്തി... ഞാൻ അതിന്ക്റ ഭുംഗി

ആസവേിച്ചട...

“എന്താടാ ഇന്ത്ത ക ാകാൻ...” തല തിരിച്ചട എക്ന്ന ക ാകി...

“എന്തു

വലുതാടി

ഇത്

“

ഞാൻ

കേവുവിന്ക്റ കണ്ണടകളിൽ കവേ

ആ

ന്തികളിൽ

രണ്ടു

അടി

ക്കാടുത്തു..

ിേലിച്ചട...
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“ക്ന്ന കവേ ിപ്പികകലെ ഡാ..” കേവു
കേവുവിന്ക്റ

ിണുങ്ങി .. ഞാൻ എന്ക്റ മുേുത്ത കുട്ക്

ന്തി കൾകിടയിൽ ക്ഞരിച്ചടക്കാണ്ട് മുകന്നാട്ാഞ്ഞു അവളടക്ട

ുണ്ടുകൽ വിേുങ്ങി...േിക്ന്ന മുന്നിൽ തൂങ്ങി

ിൽകുന്ന മുലകളിൽ ക്ോതിഞ്ഞു

േിടിച്ചട....

കേവു തിരിഞ്ഞു എക്ന്ന േിറകികലക് ഉന്തി ക്കാണ്ടുകോയി കിടകയിൽ ഇട്ട
എന്ക്റ മുകളിൽ കയറി എന്ക്റ

ുണ്ടിൽ ഉമ്മക്വച്ചട താകേക് േതിക്യ ക്ോന്നു..

ക് ഞ്ചിൽ, വയറിൽ ക്ോകിളിൽ അവസാ ും മുേുത്തു

ിന്ന എന്ക്റ കുട്ക്

കേവു

സകകൾ ക്കാണ്ട് േിടിച്ചട...

“ഇവക്

ഞാൻ ഇത് വക്ര കണ്ടിലെകലൊ ഡാ...” കേവുവിന്ക്റ ക്കാഞ്ചൽ..

“ ീ തക്ന്ന എടുത്ത് ക ാകികകാ എന്ക്റ കേവൂട്ി “ എന്ക്റ കഷാർട്സി ു
മുകളിലൂക്ട എന്ക്റ കുട്ക്

അവൾ േിടിച്ചട ക്ഞരിച്ചട .േിക്ന്ന ഒറ്റ വലികുും

എന്ക്റ ഷണ്ടിയുും കഷാർട്ടും അവൾ േിടിച്ചട താഴത്തി.. എന്ക്റ കുട്ൻ എേുകന്നറ്റ്
അവളടക്ട മുന്നിൽ

ിന്നകപ്പാൾ അവൾ മിേിച്ചട അതിക്

ഒന്ന് ക്താട്ട.. ഞാൻ കഷാക്അടിച്ചകോക്ല
ആ തണുത്ത സകകൾ ക്കാണ്ട് അവക്

അവൾ കുട്ക്

ക ാകി. േിക്ന്ന അതിക്

ിന്നു.. എന്ക്റ ക

ച്ചി എന്ക്റ കുട് ിൽ

േിടിച്ചകപ്പാൾ..

േതിക്യ താകോട്ടും കമാളികലകുും ക്താലിച്ചട ക ാകി ഞാൻ

സുഖമുള്ള ലെരിയിൽ ക്േട്ടകോയി...
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“സുഖമുകണ്ടാ ഡാ കിച്ചൂ “ കേവു ഒരു സക ക്കാണ്ട് കുട്ക്
കണ്ണിൽ ക ാകി ക

അടിച്ചട ക്കാണ്ട് എന്ക്റ

ാേിച്ചകപ്പാൾ ആ മുഖും കണ്ടു എ ിക് അവക്ള കടിച്ചട തിന്നാൻ

കതാന്നി..

.ഞാൻ ക്ബഡിൽ രണ്ടു സകയുും കുത്തി ബാകകാട്്
ഊര വളച്ചട
അവളടക്ട

ാരി

ിന്നു.കേവു മുട്് കുത്തി

ന്തികൾ മുകളികലക് ക്ോകി എന്ക്റ കുട് ികലക് തല താഴത്തി.

അേിഞ്ഞ

മുടി

ഇരുവശവുും

ക്ോതിഞ്ഞകപ്പാൾ

ഞാൻ

അവക്യ

ക ക്രയാകി അവളടക്ട മുടികൾ ക് മുകളിൽ ആകി േിടിച്ചട.. കേവു കുട്ക്
ുണ്ടുകകളാട് അടുപ്പിച്ചട... േിക്ന്ന

”

ക്ൌ....

“

ഞാൻ

കിടുത്തു

ാക്

ീട്ി ഒന്ന്

ആ

കി..

കോയി.ക്ഞരപുകളിലൂക്ട

എകന്താ

ോഞ്ഞു

കോയതുകോക്ല..

“എന്താടാ ക്

കാ...” കേവു അത് കണ്ടു ക

ാേിച്ചട...

“േീസ് കേവു ഒന്ന് വായിൽ എടുക്...”ഞാൻ അവകളാട് കകണു...
അവൾ

ിരിച്ചട.. വശയമായി..

േിക്ന്ന വായ േതിക്യ തറുന്നു എന്റകുട്ക്

ആ വായികുള്ളികലക് എടുത്തകപ്പാൾ

ഞാൻ കണ്ണടച്ചട ഊര ക്ോകി കോയി... എന്ക്റ ക
വായിൽ എന്ക്റ കുട്ൻ... അവളടക്ട

ച്ചിയുക്ട..

ൂടുള്ള ക്കാേുത്ത

ാകുകൾ എന്ക്റ കുട്ക്

േതിക്യ വായിൽ

ക്വച്ചട ക്ോതിഞ്ഞു...
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“കേവൂ...” ഞാൻ വിളിച്ചട കോയി... ക്കാലെടന്ന സുഖും... അവൾ േതിക്യ കുട്ക്
ഊപി

ഞാൻ

കണ്ണടകൾ

അടച്ചട

ആ

സുഖമുള്ള

അലിഞ്ഞിലൊക്തയായി... കേവു വലതു സക ക്കാണ്ട് കുട്ക്
ക്കാണ്ട് എന്ക്റ കുട്ക്

ഊപി...

ലെരിയിൽ

േിടിച്ചട ഉേിഞ്ഞു

ാകുകൾ ഇട്ടരച്ചട സുഖിപ്പിച്ചട... ഞാൻ

കേവുവിന്ക്റ തല േിടിച്ചട േതിക്യ എന്ക്റ കുട് ികലക് ആഴത്തി.. ക്കാലെടന്ന
സുഖും..ഞാൻ കണ്ണടകൾ വീണ്ടുും അടച്ചട... തുറകുകപാൾ എന്ക്റ ക ാട്ും കോയത്
വാതിലികലകാണ്....
ന്ത്േവർത്തിയിൽ

ഞാൻ

എക്ന്ന

ക്ഞട്ിേിടഞ്ഞു

തുറിച്ചട

ക ാകി..

എേുകന്നറ്റട....
എന്ക്റ

കേവു

ക ാട്ും

ക്േട്ന്നുള്ള

കണ്ട്

കേവു

വാതിൽകകലക് ക ാകി...

കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണടകൾ, കേഷയും ഇരച്ചട കയറിയ മുഖും... “അച്ചട!!..” എന്ക്റ
ക്താണ്ടയിൽ

ിന്ന് അക്തങ്ങക് കയാ േുറത്തു വന്നു കോയി....

എന്ക്റ ക ാട്ും കോയത് വാതിലികലകാണ്.... ഞാൻ ക്ഞട്ിേിടഞ്ഞു എേുകന്നറ്റട....
കേവു ക്േട്ന്നുള്ള ന്ത്േവർത്തിയിൽ എക്ന്ന തുറിച്ചട ക ാകി.. എന്ക്റ ക ാട്ും കണ്ട്
കേവു വാതിൽകകലക് ക ാകി...
കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണടകൾ, കേഷയും ഇരച്ചട കയറിയ മുഖും... "അച്ചട!!.." എന്ക്റ
ക്താണ്ടയിൽ

ിന്ന് അക്തങ്ങക് കയാ േുറത്തു വന്നു കോയി....

---------------------------------------------------------ഞാൻ ക്ബ് ഷീറ്റ് എടുത്ത് ാണും മറച്ചട. കേവു ക്ഞട്ി േിടക്ഞ്ഞേുകന്നറ്റട. സകകൾ
ക്കാണ്ട് അവളടക്ട മാ് മറകാൻ േണിക്പ്പട്ട..എന്ക്റ ക് ഞ്ച് തള്ളിതുറന്ന് േുറത്ത്
വരുക്മന്ന് കതാന്നി....

"അച്ചട.... അത്..." കരഞ്ഞു വാതിൽകൽ

ിന്നിരുന്ന അച്ചടവിക്

േതിക്യ കേവു

വിളിച്ചട.അവളടക്ട മുഖും ആക്ക വിളറിയിരുന്നു...
ക്േട്ന്ന് അച്ചട കണ്ണട ീക്രലൊും തുടച്ചട... അവൾ എകന്താ മ സ്സില് കണ്ടകോക്ല
ഞങ്ങളടക്ട

അടുകത്തക്

വന്നു.

ഞാ ുും

കേവുവുും

തലതാഴത്തി

ിന്നു..

ക്താലിഉരിഞ്ഞു കോയ അവസ്ഥ..
അച്ചട മുന്നിൽ വന്നു ിന്നതറിഞ്ഞു .ഞാൻ തല ക്ോകിയിലെ.എ ിക് കേിഞ്ഞിലെ ..
അച്ചട സക േുറകകാട്് വീശുന്നത് അറിഞ്ഞു... ആേയ അടി എന്ക്റ കമൽസകക്
ആയിരുന്നു.. ഞാൻ ഒന്ന് ഉലഞ്ഞു കോയി.. കണ്ണിൽ ക്വള്ളും തളും ക്കട്ി.. തല ഞാൻ
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താഴത്തി തക്ന്ന ക്വച്ചട. അവക്ള എങ്ങക്

ഞാൻ ക

സ് ക്

യ്യടും?. എന്ത്്ശിെയുും

വാങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു..

അടി

ിന്നിലെ വീണ്ടുും വന്നു എന്ക്റ സകക് തക്ന്ന... കണ്ണ്

കരയുന്നത് കകട്ട.വീണ്ടുും അടിച്ചട.. വീണ്ടുും..

ിർത്താക്ത അടിച്ചട ക്കാണ്ട് അച്ചട

ആർത്തു കരഞ്ഞു... ഞാൻ എലൊും വാങ്ങിക്കാണ്ടു

"എന്താ അച്ചട ഇത്...."

ിറക്ഞ്ഞാേുകി.. അച്ചട

ിസ്സൊയ ായി

ിന്നു..

ിർത്താക്ത എക്ന്ന അടികുന്നത് കണ്ട കേവു അച്ചടവിക്

േുറകകാട്് ഉന്തി കേഷയകത്താക്ട ക

ാേിച്ചട.. അച്ചടവിന്ക്റ കരച്ചിൽ

ിന്നു.

അവളടക്ട കേഷയും ഇരട്ികുന്നത് ആ മുഖത്തു ിന്ന് കാണാും ... അവൾ കേവുവിന്ക്റ
ക ർക്

സക

വീശി

മുഖത്ത്

ആഞ്ഞടിച്ചട...

കേവു

ബാലൻസ്

കിട്ാക്ത

കിടകയികലക് വീണുകോയി..

" ീ മിണ്ടരുത്...." അച്ചട
ക്മാത്തും

അവളടക്ട

കോയിരുന്നു
ക്ഞരുങ്ങി..

ഒന്നുും
േിക്ന്ന

ീറി "എങ്ങക്

ആ
ക്

കതാന്നിക്യടീ

വാകുകളിൽ
യ്യാ ാവാത്ത

േതിക്യ

അച്ചടവി ു അവൾ ഒരു േുച്ഛ

മുേങ്ങി.എന്ക്റ

അവസ്ഥ.കേവു

എേുകന്നറ്റട.
ിരി

ി ക് ഇവക് ... ".കേഷയും

തുറിച്ചട

കാലുകൾ

മുഖും

ഉറച്ചട

ക്ോത്തി

ക ാകിക്കാണ്ട്

ഒന്ന്
ിന്ന

ിരിച്ചട...

"എന്താ.... ി ക് മാന്ത്തകമ ഇവന്ക്റടുത്ത് എലൊും ക്

യ്യാപറ്റൂ എന്നുകണ്ടാ? "

അച്ചട ക്ഞട്ി.. കൂക്ട ഞാ ുും

" ീക്യന്താ കേവു േറയുകന്ന..." അച്ചടവിന്ക്റ ശബ്േും താഴന്നിരുന്നു..
കേവുവിന്ക്റ േുച്ഛ

ിരി

ീണ്ടു...
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ിന്ക്റ

"

കാക്ലാടിഞ്ഞ

മുതൽ

ഇവിക്ട

എക്ന്താക്ക

ടന്നക്തന്ന്

ഞാൻ

േറയകണാ..?”ആ വാകുകൾ എക്ന്ന തകർകുന്നതായിരുന്നു

“മാമികോകുന്ന േിവസും
േറയകണാ...?

"

ിങ്ങൾ ഇവിക്ട വന്നു കാട്ിയത് എക്ന്താക്കയാണ് ഞാൻ

കേവുവിൻക്റ

വാകുകളിൽ

േടർന്നിരുന്നു... അച്ചട ക്ഞട്ി തരിച്ചട

ഒരു

ഭീഷണിയുക്ട

സവരും

ിന്നു.. കകട്ത് വിശവസികാൻ ആകാക്ത

ഞാൻ കൂടുതൽ തളർന്നു.

" ഇന്ത്ത കാലവുും എക്ന്ന

ിങ്ങൾ േറ്റികുകയായിരുന്നിക്ല?, എന്ക്റ മുന്നിൽ

അഭി യികലൊയിരുകന്നാ?.. എക്ന്നങ്കിലുും ഒരു േിവസും േറയുും എന്ന് കരുതിയ
ഞാൻ..

ക്വറുും...

"

കേഷയകത്താക്ട

കേവു

ഇന്ത്തകാലവുും ഇത് അറിഞ്ഞു ക്കാണ്ട്

തല

ക്വട്ിച്ചട...

അകപ്പാൾ

ിൽകായിരുകന്നാ..?അച്ചടവിക്

കേവു
അവൾ

എ ിക് വിട്ട തരികയായിരുകന്നാ?

ി കാവാക്മങ്കിൽ എന്തുക്കാണ്ട് എ ികായ്കൂടാ" കേവു അച്ചടവിന് ക ക്ര

"

ീറി..അവൾ തലതാഴത്തി
കോലുും

േറയാക്തയുും

ിന്നു.

ുമരിക ാട് ക

ആക്രയുും

ർന്ന്

ിന്ന് കരഞ്ഞു. ഒരു കാരയും

ആശവസിപ്പികാൻ

കേിയാക്തയുും

ഞാൻ

കുേങ്ങി.. എലൊ കാരയത്തി ുും ഞാൻ തക്ന്നയാണ് കാരണും.. അച്ചടവിക ാട് എലൊും
േറഞ്ഞിരുന്നുക്വങ്കിൽ,കേവു എകന്നാട് അടുകുകപാൾ തക്ന്ന ഞാൻ അവൾക്
സൂ

ക്കാടുത്തിരുക്ന്നങ്കിൽ.! ഇക്താന്നുും ഉണ്ടാകിലൊയിരുന്നു.. ഇകപ്പാൾ ഞാൻ

തക്ന്നയാണ്

രണ്ടു

കേക്രയുും

തിച്ചത്...

ക്കാണ്ടിരുന്ന അച്ചടവിന്ക്റ ക ക്ര ഞാൻ ക്
"അച്ചട ഞാൻ...." തലകു ിച്ചട

ഞാൻ

സവയും

േേിച്ചട.കരഞ്ഞു

ന്നു.

ിന്ന അവളടക്ട സകയിൽ േതിക്യ േിടിച്ചട ക്കാണ്ട്

ഞാൻ േറയാൻ തുടങ്ങിയതുും അവൾ കേഷയകത്താക്ട കുതറി മാറി.
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"ക്താട്് കോവരുത് എക്ന്ന..." ഒച്ച റൂും ആക്ക േതിച്ചട...എക്ന്നയുും കേവുവിക് യുും
ഒന്ന് തറപ്പിച്ചട ക ാകിയ കശഷും അവൾ റൂമിൽ

ിന്ന് േുറകത്തക് കോയി..

ക്മയിൻ കഡാർ ശക്തിയിൽ അടയുന്നത് കകട്ട... ഞാൻ

ിലത്തു ഇരുന്നു കോയി

െൃേയും ക്ോളിഞ്ഞ അവസ്ഥ.അന്ത്ത ക രും കേഷയകത്താക്ട

ിന്ന കേവു കിടകയിൽ

കമിഴന്നു കിടന്നു ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരഞ്ഞു...

എന്ത്ത ക രും കരക്ഞ്ഞന്ന് അറിയിലെ.ഞാൻ കേവുവിക്
ിറഞ്ഞ കണ്ണടകൾ എന്ക്റ ക ക്ര

"കേവു

ിക്ന്ന

േതിക്യ വിളിച്ചട. അവൾ

ീട്ിയകപ്പാൾ െൃേയും തകർന്നു...

തികായിരുന്നിലെ.. ീ

എങ്ങക്

ന്ത്േതികരികുും

എന്ന്

അറിയാഞ്ഞിട്ാണ്... കസാറി കേവു... ഇലൊത്തി ുും ഞാൻ ആണ് കാരണും... എ ിക്
അവകളാക്ടങ്കിലുും േറയാമായിരുന്നു.എ ിക് ക്തറ്റ് േറ്റികപ്പായി ഞാൻ കാലു
േിടികാും.."കേവുവിന്ക്റ കാലുകളികലക് ഞാൻ സകകൾ

ീട്ിയതുും അവൾ

േിടക്ഞ്ഞേുകന്നറ്റട എക്ന്ന ക്കട്ി േിടിച്ചട...ഞങ്ങൾ േരസേരും കരഞ്ഞു... കേവു
എന്ക്റ മുഖമാക്ക ഉമ്മകൾ ക്കാണ്ട് മൂടി..

"കോക്ട്! എ ിക്കാരു കേഷയവുമിലെ.. എന്ക്റ ക്
എ ിക്കലൊമ

റിയായിരുന്നു.

എകന്നാടാകണാ

ിങ്ങളടക്ട

ഇക്താക്ക

ക്കാഞ്ചുകപാൾ,അവക്ള

ീ

മറച്ചട

കൻ കരയാക്ത

മുഖും

മറിയാ

ക്വകുന്നത്?.

സ്ക െികുകപാൾ

മ സ്സിലാവുന്ന
അവകളാട്

േറയുക്മന്ന്

കരുതി.

േക്െ

ീ

ീ

അതുകോക്ലക്ന്നയുും

സ്ക െിച്ചങ്കിക്ലന്ന് എന്ത്ത ഞാ ാശിച്ചിട്ടക്ണ്ടന്ന് അറികയാ?എകന്നാട്
തുറന്നു

ിന്നാമതി.

കാട്ടന്ന

ീ

ീക്യങ്കിലുും

സ്ക െും

മാന്ത്തും

മതിയായിരുക്ന്ന ിക് "കേവു ഏങ്ങി ക്കാണ്ട് എന്ക്റ കണ്ണീരു തുടച്ചട േറഞ്ഞു.

"

എ ിക്

ിങ്ങളിലൊക്ത

േറ്റിലെ

കേവു.

ിങ്ങക്

രണ്ടുകേക്രയുും

വിഷമിപ്പികാതിരികാൻ ആണ് ഞാൻ ഇത് മറച്ചട ക്വച്ചത് " ഞാൻ വീണ്ടുും
കരഞ്ഞു.

കേവു

എക്ന്ന

ആശവസിപ്പിച്ചടക്കാണ്ടിരുന്നു..അച്ചടവിന്ക്റ
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കാരയകമാർത്തായിരുന്നു എ ിക് വിഷമും..അവൾ കരഞ്ഞു ക്കാണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന്
കോയത്. അവൾക് എന്ത്ത വിഷമും വന്നുകാണുും....

"കേവുട്ി ......അച്ചട?" ഞാൻ വിഷകത്താക്ട അവകളാട് ക

ാേിച്ചട.അവൾ എക്ന്ന

ഇറുകി േുണർന്നു... ആ ക് ഞ്ചിന്ക്റ ഇടി എ ിക് കകൾകാമായിരുന്നു.
" അവൾ കകറി വരുക്മന്ന് വി

ാരിച്ചിലെ ഞാൻ... എക്ന്ന തലെിയ കേഷയത്തിൽ

ഞാ ങ്ങക് ക്യാക്ക േറഞ്ഞു കോയി.. എ ികവകളാക്ടാരു കേഷയവുമിലെ ഇലെ "
കേവു വികി വികി കരഞ്ഞു.
ൊളിലിരുന്ന ക

ാൺ റിങ് ക്

യ്യടന്നത് കകട്് ഞാൻ അവക്ള വിട്ട. ന്ത്ഡസ്സ്്ക്

യ്ത

കശഷും കോയി ക

ാൺ എടുത്തു റികയച്ചി ആയിരുന്നു എന്ക്റ ക് ഞ്ച് ഒന്ന് കാളി..

"െകലാ...."

എന്ക്റ

ക് ഞ്ചു

" എടാ അവൾ ഇറങ്ങിയത് മുതൽ കരച്ചിലാ... എന്താ േറ്റിക്യ?.. ഞാൻ ക

ാേിച്ചിട്്

"

കിച്ചൂ.....അവൾ

.അച്ചട...

"

േരിഭവമുള്ള

വാകുകൾ.

കത്തി.അവൾക്കക്ന്തങ്കിലുും?

" റികയച്ചി....എന്താ... അച്ചട? " ഞാൻ ക്േട്ന്നു ക

ഒന്നുും

േറയുന്നിലെ.അവളടക്ട

കരച്ചിൽ

ാേിച്ചട.

കാണുകപാൾ

സെികുന്നിക്ലെടാ.

"

റിയയുക്ട വാകുകൾ കകട്തുും. ഞാൻ ഇലൊതാവുന്ന കോക്ലയായി. അച്ചടവിക്
ഒരികലുും ഞാൻ കരയികിലെ എന്ന് േറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ കാരണും അവൾ
കരയാക്ണന്ന് കകൾകുകപാൾ.
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" റികയച്ചി അച്ചടവിന് ഒന്ന് ക

ാൺ ക്കാടുകകാ.?. " ഞാൻ വികി വികി ക

" എന്താ േറ്റിക്യ കിച്ച?..

ീ എന്തി ാ കരയുക്ന്ന?..കേവു എവിക്ട അവൾക്

ക

ാൺ ക്കാടുക് " റിയ സീരിയസ് ആയി. റൂമിൽ

ാേിച്ചട.

ിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന കേവു

ഞാൻ കരയുന്നത് കണ്ട് കവഗും അടുത്ത് വന്നു.. ഞാൻ ക

ാൺ അവൾക്

കാരയങ്ങൾ േറഞ്ഞകപ്പാ കേവു വീണ്ടുും കരഞ്ഞു...എന്തുക്

ീട്ി...റിയ

യ്യണക്മന്നറിയാക്ത

ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു..

രാന്ത്തി 7 മണി ആയകപ്പാൾ റിയ കേവുവിക്

വീണ്ടുും വിളിച്ചട. അവൾ സുംസാരിച്ചട

കേിഞ്ഞു എന്ക്റ അടുത്ത് വന്നു.കേവു ആക്ക തളർന്നിരുന്നു.ഞാൻ ഒേിഞ്ഞ
മ സ്സടമായി അവക്ള ക ാകി.

"എടാ അവർ ഇന്ന് ലീവ് ആകി. അച്ചട റിയയുക്ട വീട്ിലുണ്ട്. കരയാക്ണന്ന്.
മുക്കാന്നവിക്ടവക്ര കോയാകലാ? " കേവു ന്ത്േതീെകയാക്ട എന്ക്റ മുഖത്തു
ക ാകിയകപ്പാൾ ഞാൻ തലയാട്ി.
അവക്ള കണ്ടു കാലുേിടികാും?. കരയാക്ണന്ന് കകൾകുകപാൾ ഞാൻ മരികുന്ന
ീൽ ആണ്.

ഞങ്ങൾ ക ക്ര റിയയുക്ട വീട്ികലക് വിട്ട.. കേവു ആണ് കാർ ഓട്ിയത്..
വണ്ടിയിൽ കേവു ഒന്നുും തക്ന്ന േറഞ്ഞിലെ..
റിയയുും അവളടക്ട ഉമ്മയുും ഞങ്ങക്ള സവീകരിച്ചട.. അധികും സുംസാരികാ ുള്ള
മാ സികാവസ്ഥയിൽ അലൊയിരുന്നത് ക്കാണ്ട് തക്ന്ന ഉമ്മയുക്ട വാകുകൾക്
കേവു ക്

റിയ രീതിയിൽ മറുേടി ക്കാടുത്തു. അവർക് ഞങ്ങൾ വന്നതിന്ക്റ

കാരയും ഒന്നുും അറിയിക്ലെന്ന് കതാന്നുന്നു.അധികും

ിൽകാക്ത റികയച്ചി ഞങ്ങക്ള

മുകളിക്ല അവളടക്ട റൂമികലക് ക്കാണ്ടുകോയി. റൂും കാണിച്ചട തന്ന് ഞങ്ങക്ള
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ഒറ്റക് വിട്ട അവൾ താകേക് കോയി.. ഞാ ുും കേവുും ആ റൂമിൽ കകറി
ക ാകുകപാൾ അച്ചട ക്ബഡിൽ കമിഴന്നു കിടകുകയാണ്.. ഞങ്ങൾ വന്നത്
അറിഞ്ഞിട്ിലെ.. ഇടക് കണ്ണ് തുടകുന്നുണ്ട്...

"അച്ചൂ...." റൂമികലക് കകറി കേവു ആണ് വിളിച്ചത്... ക്േട്ന്ന് അച്ചട തിരിഞ്ഞു.
ഞങ്ങക്ള രണ്ടുകേക്രയുും കണ്ടകപ്പാൾ കരഞ്ഞു കലങ്ങിയകണ്ണടകളിൽ തീ ോറി.
അവൾ എക്ന്ന ക ാകിയിലെ മുൻേിൽ ഉള്ള കേവുവിക്

കേഷയകത്താക്ട തുറിച്ചട

ക ാകി.

"എന്തി ാ വന്നത്.. ഞാൻ ഇലൊത്തതകലെ

ിങ്ങൾക് സുഖും. ആക്രയുും ശലയും

ഉണ്ടാകിലെകലൊ..."
അച്ചട കേവുവിന് ക ക്ര ആർത്തതുും അവൾ

"അച്ചട അത്... ആ
ഞാ ാ

ിമിഷും അങ്ങക്

ിന്നു കരഞ്ഞു.

ടന്നുകോയി.. ഞാ ാ കാരണും.. അവക്

ിർബന്തിച്ചത്. അവന് ഒേിഞ്ഞു മാറിയതാണ് .ഞാൻ

ിന്ക്റ കാലു

േിടികാും േീസ് അച്ചട..ഇ ി ഒരികലുും ഉണ്ടാകിലെ

."കേവു അച്ചടവിന്ക്റ കാലുേിടികാൻ കോയകപ്പാൾ ഞാൻ കകറി അവക്ള
തടഞ്ഞു..

അവൾ

എലൊ

കുറ്റവുും

ഇഷ്ടന്ത്േകാരുംകൂക്ട ആണ് അത്

സവന്തും

തലയിൽ

ക്വകുന്നത്.എന്ക്റ

ടന്നത്. എക്ന്ന ഒറ്റക് രെക്പ്പടുത്താൻ അവൾ

ക ാകകണ്ട.
അച്ചട വന്നത് മുതൽ എക്ന്ന ഒരു ക ാട്ും കോലുും ക ാകിയിട്ിലെ. എക്ന്ന അന്ത്ത
ക്വറുത്തു കാണുും.അക്ലെങ്കിലുും ഞാൻ ക്

യ്തത്

തി തക്ന്ന അക്ലെ.
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"കേവു കവണ്ട.

ീ എലൊ കുറ്റവുും തലയിൽ ക്വകകണ്ട. " കാലുേിടികാൻ കോയ

അവക്ള തടഞ്ഞുക്കാണ്ട് ഞാൻ േറഞ്ഞു. േിക്ന്ന അച്ചടവിക്

ക ക്ര തിരിഞ്ഞു.

"അച്ചട എലൊത്തി ുും ഞാൻ ആണ് കാരണും. ിക്ന്ന കോക്ല ഞാൻ
കേവുവിക് യുും കണ്ട് കോയി..

ിങ്ങൾ ഇലെക്ത്ത എ ിക് േറ്റിലെ അച്ചട..." ഞാൻ

കരഞ്ഞു ക്കാണ്ട് അവളടക്ട കാലുകളിൽ വീണതുും അച്ചട ആ കാലുകൾ വലിച്ചട
മാറ്റി..എക്ന്ന ഒരു ക ാട്ും കോലുും ക ാകാക്ത തലക്വട്ിച്ചട

ിന്നകപ്പാൾ അവൾക്

എകന്നാടുള്ള കേഷയും മ സ്സിലായി. ക് ഞ്ച് ക്ോളിയുന്ന അവസ്ഥയിലുും ഞാൻ കുകറ
െമ
ക്

േറഞ്ഞു

ക ാകി.

അച്ചട

ാരിഞ്ഞിലെ.ഇ ി എവിക്ട

ഒരു

ക ാട്കമാ,

ഒരുവാകകാ

എന്നികലക്

ിൽകാൻ േറ്റിക്ലെന്ന് കതാന്നിയതുും ഞാൻ റൂമിൽ

ിന്ന് േുറകത്തക് കോന്നു. ക് ഞ്ചിൽ കത്തി കയറ്റിയ കവേ .എകങ്ങാക്ട്ങ്കിലുും ഓടി
കോവണക്മന്ന് കതാന്നി...

"ഇറങ്ങി കോടീ...." ഉള്ളിൽ

ിന്ന് കേവുവിക്

അച്ചട വിളികുന്നത് കൂക്ട കകട്കപ്പാൾ

എലൊും സകവിട്ട കോയി.താകേക് ഇറങ്ങിയതുും റികയച്ചി എക്ന്ന േിടിച്ചട.. ഞാൻ
കരയുന്നത് കണ്ട് അവളടക്ട കണ്ണടും

ിറഞ്ഞു. ഉമ്മ കാണാക്ത എക്ന്ന ഒരു

റൂമികലക് കൂട്ിക്കാണ്ട് കോയി എലൊ കാരയവുും ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ... കരച്ചികലാക്ട

ഞാൻ എലൊ കാരയവുും േറഞ്ഞു. അവൾ വാ തുറന്നു കോയി. ഒന്നുും അവൾ
വിശവസിച്ചിലെ എന്ന് കതാന്നുന്നു.
കരഞ്ഞു ക്കാണ്ട് കേവുവുും കകറി വന്നു അവളടും എലൊ കാരയവുും േറഞ്ഞു.. റിയ
ഒന്നുും േറയാൻ ആവാക്ത കുേങ്ങി.
എ ികവിക്ട കൂടുതൽ ക രും

ില്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ായി കതാന്നിയകപ്പാൾ ഞാ ുും

കേവുവുും ഇറങ്ങി. കാറിൽ കകറിയകപ്പാൾ റിയ അടുത്ത് വന്നു.

"ഞാൻ അവകളാട് സുംസാരികാും.

ിങ്ങൾ വിഷമികകണ്ട. ഞാൻ വിളികാും "

കോരുകപാൾ എലൊും സകവിട് അവസ്ഥയായിരുന്നു.കേവുവുും കൂക്ട എകന്നാട്
ക്തറ്റിയിരുക്ന്നങ്കിൽ ഞാൻ

ിലകപ്പാൾ എന്ത്് ക്

യ്യടും എന്ന് തക്ന്ന എ ിക്

േറയാൻ േറ്റിലെ... ഫ്ലാറ്റിക്ലത്തിയതുും കേവു കരച്ചിലായിരുന്നു.അവൾ റൂമിൽ
കകറി

കിടന്നു.

ഞാൻ

ഉറകമിലൊക്ത

ന്ത്ോക്ന്തടുത്ത

അവസ്ഥയിൽ

ക രും

ക്വളിപ്പിച്ചട..
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ആ േിവസവുും അച്ചട വന്നിലെ. ഞാ ുും കേവുവുും റൂമിൽ
ഞങ്ങളടക്ട

സുംസാരും

കുറഞ്ഞു.

ഏതു

ിന്ന് േുറത്തിറങ്ങിയിലെ.

ിമിഷവുും

തകർന്നു

കോവുന്ന

അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു.
അച്ചടവുും കേവുവുും ഞാ ുും കൂക്ട സകന്താഷകത്താക്ട
ഞാൻ

ആകലാ

ിച്ചട

കോയി.

കുറുപുകാട്ടന്നതുും,അച്ചടവിന്ക്റ
ആയകോക്ല.

ഒച്ചയുും

ിന്ന േിവസങ്ങക്ള േറ്റി

േരസേരും

തലെ്

കൂടുന്നതുും,

ീത്ത കകൾകുന്നതുും എലൊും ഒരു ഓർമ മാന്ത്തും

ബെളവുമിലൊത്ത

മരണവീടുകോക്ല

ുമരുകൾകിടയിൽ ക രിയ മ സ്സടമായി ആ േിവസ്സവുും ഞങ്ങൾ തള്ളി

ഏകതാ
ീകി.

േികറ്റ േിവസും ഉച്ചകായിരുന്നു കേവു വിളറിയ മുഖവുമായി എന്ക്റ അടുത്ത്
വന്നത്.... അവൾ ആക്ക െീണിച്ചട അവശയായിടുന്നു. മുഖക്ത്ത കുറുപുും,
ിരിയുക്മലൊും എവിക്ടകയാ മാഞ്ഞു കോയ അവസ്ഥ.. അവൾ േരിന്ത്ഭമകത്താക്ട
ആണ് എക്ന്ന വിളിച്ചത്

"കിച്ചൂ...." ക്

റിയ ഒരു മയകത്തിലായിരുന്ന ഞാൻ തല കുടക്ഞ്ഞേുകന്നറ്റട....കേവു

വന്നു ക്ബഡിൽ എന്ക്റ സസഡിൽ ഇരുന്നു. കുറച്ചട ക രും

ിശബ്ദത അവിക്ട തളും

ക്കട്ി. അത് എക്ന്ന കൂടുതൽ വലിഞ്ഞു മുറുകി.തുറന്ന ജ ലിലൂക്ട ഉച്ചക്വയിൽ
ൂകടറ്റ

വരണ്ട

കാറ്റ്

കർട്ക്

ഇളകിയാട്ി

എന്ക്റ

ക് റ്റിത്തടത്തിലൂക്ട

ഒേുകിയകപ്പാൾ വിയർപ്പ് ക്ോടിഞ്ഞ ക് റ്റി ഒന്ന് തണുത്തു.. േടർന്നു കിടകുന്ന
കേവുവിന്ക്റ മുടിക്യ ഒന്ന് ഉലച്ചട.

ിശബ്ദകുും എകന്താ േറയാൻ ഉക്ണ്ടന്ന്

അതിന്ക്റ ഭീകരതവും ഓർമിപ്പിച്ചട...അവൾ േതിക്യ എന്ക്റ സക േിടിച്ചട. അത്
ക്ശരികുും വിറകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

" റിയ വിളിച്ചിരുന്നു... "
ക ക്ര

തിരിഞ്ഞു

ുത്ത സവരത്തിൽ അവൾ േറഞ്ഞു.. ഞാൻ അവളടക്ട

അച്ചടവിന്

ന്ത്ോർത്ഥിച്ചട....കേവു

എകന്തലുും

മാറ്റും

ഉണ്ടാവണകമ

ിറഞ്ഞ കണ്ണടകൾ എന്ക്റ ക ർക്

എന്ന്

ഞാൻ

ീട്ി...അതിൽ േയ ീയത

ിറഞ്ഞിരുന്നു...അവൾ എന്ക്റ മുഖത്തിലൂക്ട വിരകലാടിച്ചട.. എകന്നാട് ക

ർന്നു

ിന്നു.
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" അവൾ കോവ്വടും... " കേവു ഇടറിയ സവരകത്താക്ട േറഞ്ഞു എ ിക് ഒന്നുും
മ സ്സിലായിലെ..

"ആര്...." എന്ക്റ

ാക് അകത േുറകത്തക് തള്ളിയുള്ളട...

"അച്ചട.. അവൾ ഡൽെിക് കോവ്വാ... ഋഷിയുക്ട കൊസ്േിറ്റലിൽ അവൾക്
കജാലി ക്ശരിയാകിയിട്ടക്ണ്ടന്ന്..

ാക്ള അവൾ കോകുും.." കേവു അതുും േറഞ്ഞത്

എന്ക്റ ക് ഞ്ചത്തു വീണു കരഞ്ഞു.ഞാൻ മരവിച്ച അവസ്ഥയിൽ ആയികപ്പായി..
അവൾ ഞങ്ങക്ള ഇന്ത്തയുും ക്വറുകത്താ.?

" എ ിക് അവളിലൊക്ത േറ്റിലെ കിച്ചൂ.... അവളിലൊക്ത

മ്മൾ എങ്ങക് യാണ്...? "

കേവുവിന് മുേുവൻ േറയാൻ കേിയാക്ത തളർന്നു കോയി... എ ികവക്ള
ആശവസിപ്പികാൻ കേിഞ്ഞിലെ. അച്ചട ഞങ്ങക്ള വിട്ട കോകുന്നത് ആകലാ
വയ്യ...എന്തു ക്

യ്യടും എന്നറിയാക്ത ഞാൻ േകച്ചട

ിമിഷങ്ങൾ ഏക്റ ആയകപ്പാൾ ഞാൻ കറാഷക്
ക്

ലൊൻ േറഞ്ഞകപ്പാ ഫ്ലാറ്റിൽ

ിന്നു...

വിളിച്ചട... അവന് വീട്ികലക്

ിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി.

" ീക്യന്ത്്േണിയ കാണികച്ച കേവുക
കേഷയകത്താക്ട ക

ികാക

ച്ചികയാട് വരുന്നത് േറഞ്ഞികലെ?" കറാഷന്

ാേിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ തല താഴത്തി.. അവകളാട് േറയാക്ത അവിക്ട

ിന്ന് ഞാൻ ഓടുകയായിരുന്നു...എലൊത്തിൽ

ിന്നുും ഓടി കോവാൻ കതാന്നി..
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"ക

ച്ചി വിളിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ േറഞ്ഞു

ീ ഇവിക്ട ഉക്ണ്ടന്ന്.

ിക് ക് എന്താ കിച്ചൂ

േറ്റിക്യ " അവന് എന്ക്റ ജീവ ിലൊത്ത മുഖും സൂെിച്ചട ക ാകിക്കാണ്ട്
ക

ാേിച്ചട.

"എടാ ഞാൻ ഇക്പ്പാ വലൊത്ത അവസ്ഥയിൽ ആണ്. എ ിക് അറിയിലെ എന്ത്്
ക്

യ്യണക്മന്ന് "

" ഏയ് കിച്ചൂ. എന്താടാ എന്താ േറ്റിക്യ..." എന്ക്റ േരകവശും കണ്ടവ ു
കേടിയായി...
ഞാൻ എലൊ കാരയവുും അവക ാട് തുറന്നു േറഞ്ഞു... അവന് ഒന്നുും േറഞ്ഞിലെ
കുകറ ക രും ഇരുന്നാകലാ

ിച്ചട...

"എ ികറിയിലെ കിച്ചൂ എന്ത്്േറയണക്മന്ന്. എന്തായാലുും അച്ചടക
വിഷമിച്ചട കാണുും.. അക്ലെങ്കിൽ ക
ി ക്

കതാന്നുന്നുകണ്ടാ?

ച്ചിക്

ഇകപ്പാൾ

ച്ചി ഒരുോടു

ിങ്ങക്ള വിട്ട കോകാൻ േറ്റടക്മന്ന്
ിങ്ങക്ളകാൾ

ഏക്റ

ക

ച്ചി

വിഷമികുന്നുണ്ടാകുും."

"എടാ ഞാൻ കോയി അവക്ള കാലു േിടികാും.അവൾ എക്ന്ന എന്തു കവകണലുും
ക്

യ്കതാക്ട് അവൾ കോയാൽ ഞങ്ങൾ തകർന്നു കോകുക്മടാ "

" കിച്ചൂ ഒക്ക ക

ച്ചി തക്ന്ന വി

അമ്മയുും കോയ കശഷും.

ാരികണും.ആക്സിഡന്റിന്

ിങ്ങക്ള കരകകറ്റി ക്കാണ്ടുവന്നത് ക

ന്ത്ോയത്തിൽ അന്ത്തയുും വലിയ തീരുമാ ും എടുകാൻ ക

ിന്ക്റ അച്ഛ ുും
ച്ചിയകലെ. ആ

ച്ചികാക്യങ്കിൽ. ഇതിൽ
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അവളടക്ട തീരുമാ ും മാന്ത്തമായിരികുും അന്തിമും. " കറാഷന് േറഞ്ഞു തീർന്നകപ്പാൾ
ഞാൻ കുകറ കൂടി തളർന്നു..
അവൻ അത് കണ്ട് മുഖത്ത് കേഷയും കാട്ി.

"എന്ക്റ കിച്ചൂ..
അതിക്

ീ ആേയും കേവുക

ച്ചിക്യ വിളിക്..

അവിക്ട ഒറ്റകിട്്.. അതിക് ക്ന്തങ്കിലുും േറ്റിയാൽ?.

ിന്ക്റ അവസ്ഥ

തക്ന്നയകലെ ക
ക്

ീ ഇങ്ങക്

വിഷമികകലെ..

ച്ചികുും.." കറാഷന്

ൂടായകപ്പാൾ ഞാൻ കേവുവിക്

വിളിച്ചട. റിങ്

യ്യടന്നുക്ണ്ടങ്കിലുും എടുകുന്നിലെ.. ഞാൻ രണ്ടു വട്ും കൂക്ട വിളിച്ചട

എടുകുന്നിലെ...കരഞ്ഞു ഉറങ്ങി കോയി കാണുും.

കറാഷന് കുകറ എക്ന്ന ആശവസിപ്പിച്ചട ക്കാണ്ടിരുന്നു.. ഇടക് ഞാൻ അച്ചടവിക്
ഒന്ന് വിളിച്ചട ക ാകി അവൾ ഒന്ന് എടുത്ത് എകന്നാട് സുംസാരിച്ചിരുക്ന്നങ്കിൽ എന്ന്
ഞാൻ ആശിച്ചട.അവൾ ക

ാൺ എടുകാക്ത കട്്്ക്

യ്തകപ്പാൾ മ ക്സ്സവിക്ടകയാ

ക്കാളടത്തി വലികുന്ന കോക്ല..

7 മണി വക്ര കറാഷന്ക്റ അടുത്തിരിന്നു.. അവന്ക്റ എടുത്തിരികുകപാൾ കുറച്ചട
ആശവാസും കീട്ടന്നത് കോക്ല... സസഡിൽ ക്വച്ചിരുന്ന ക്മാസബൽ മുരണ്ടകപ്പാൾ
കറാഷന് അത് എടുത്തു അവന്ക്റ മുഖും വിരിയുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അതിശയിച്ചട...

"എടാ

അച്ചട

വിളികുന്നു

"അവന്

ക

ാൺ

എന്ക്റ

ക ക്ര

കണ്ണട ിറഞ്ഞു കൂക്ട സകന്താഷവുും എന്ക്റ ഉള്ളിക്ലവിക്ടകയാ
ഞാൻ ക

ാൺ ഓൺ ക്

യ്ത് ക്

ീട്ി.

എന്ക്റ

ിറയുന്ന കോക്ല.

വിയികലക് ക്വച്ചട.. അപ്പടറത്തു ിന്ന് അച്ചട

കരയുന്ന ശബ്േും എന്ക്റ ക് ഞ്ച് ആളി..

"അച്ചൂ..." വളക്ര േതിന്ക്റ ആയിരുന്നു എന്ക്റ ശബ്േും...
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" കിച്ചൂ... കിച്ചൂ... " വികി വികി അച്ചട കരഞ്ഞകപ്പാൾ... അവൾ വിളിച്ച
സകന്താഷത്തിൽ ഞാൻ

ിലത്തിരുന്നു കോയി...

"കിച്ചൂ ഞാൻ....ഫ്ലാറ്റിൽ വന്നിരുന്നു കേവുവിക്
എക്ന്താക്കകയാ....േറഞ്ഞു

കോയി.അവൾ

ഇതു...വക്ര വന്നിലെ "തകർന്നു കോയ
അറിയാക്ത എന്ക്റയുള്ളിൽ ഭയും

അറിയാക്ത ... അറിയാക്ത

കുകറ

ക രും

ആയി

ിമിഷും.അച്ചട വികി വികി കരഞ്ഞു.

ിറഞ്ഞത് ഞാ റിഞ്ഞു. ക

ാൺ കയിൽ

താക്േ വീണുകോയി.. കറാഷന് അതുകണ്ടു എന്ക്റടുത്ത് വന്നു ക
ക്

കോയിട്്

വിയിൽ ക്വച്ചട. അവന് അച്ചടവിക ാട് എകന്താ ക

ിന്നുും

ാൺ എടുത്തു

ാേികുന്നുണ്ടായിരുന്നു...

എന്ക്റ മുന്നിൽ ഇക്പ്പാ വന്നത് അന്നക്ത്ത സവേ ും ആയിരുന്നു... കാവിക്ല
കേവുവിന്ക്റ അവസ്ഥ...

"കിച്ചൂ കിച്ചൂ..." കറാഷന് ക്േട്ന്നു എക്ന്ന തട്ി വിളിച്ചട ഞാൻ ബാധത്തികലക്
തിരിക്ക വന്നു...

"

ഇരികാക്ത

അച്ചടക

കവഗും

വാ

ക

ച്ചി

എവിക്ടയുും

കോയീട്ടണ്ടാവിലെ..

ച്ചികയാട് ഫ്ലാറ്റിൽ മുേുവൻ അക വഷികാൻ ഞാൻ േറഞ്ഞിട്ടണ്ട്. ീ വാ "

അവന് എന്ക്റ സക േിടിച്ചട വലിച്ചട.. ഞാൻ എേുകന്നറ്റട അവന്ക്റ േുറക്ക
ക്

ന്നു.. സബക് അവ ാണ് എടുത്തത് ഞാൻ േിറകിലിരുന്നു... കേവുവിക്

ക

ാണിൽ വിളിച്ചട... റിങ് ക്

യ്യടന്നുക്ണ്ടങ്കിലുും എടുകുന്നിലെ

ഞാൻ

ാശും!!.

"കറാഷ എ ിക്കകന്താ കേടിയാവുന്നുണ്ട്...?" ഞാൻ കറാഷക ാട് ഉള്ള കാരയും അങ്ങു
േറഞ്ഞു....
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" ഒന്ന്

ിർക്ത്തന്ക്റ കിച്ചൂ, അവൾ എവിക്ട കോവാ ? ആ കേഷയത്തിൽ അവിക്ട

എവിക്ടക്യങ്കിലുും മാറി
അവൻ

ൂടായി

.

ിന്നിട്ടണ്ടാകുും " കറാട്ിലൂക്ട സബക് ോയിച്ചടക്കാണ്ട്

ഞാൻ

കേവുവിക്

ിർത്താക്ത

വിളിച്ചടക്കാണ്ടിരുന്നു

എടുകുന്നിലെ.. ഫ്ലാറ്റിൽ ോർകിങ്ങിൽ തക്ന്ന അച്ചടവുണ്ടായിരുന്നു.. അവക്ള
കണ്ടതുും എ ിക് എക്ന്തലൊക്മാ മ സ്സിലൂക്ട കടന്നു കോയി അവക്ള ക്കട്ിേിടിച്ചട
മാപ്പ് േറയണക്മന്നുണ്ടായിരുന്നു. േക്െ അവൾ എകന്നാട് ഒരകൽച്ചയിൽ

ിന്നു..

കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുഖകത്തക് അധികും ക ാകുന്നുന്നിലെ കറാഷക ാടാണവൾ
സുംസാരിച്ചത്.എക്ന്ന

ഒരു

അ യക് കോക്ല

ിർത്തിയകപ്പാൾ

ഉരുകിയിലിച്ചട കോയി... ിറഞ്ഞ കണ്ണടകൾ കാട്ാക്ത ഞാൻ തിരിഞ്ഞു

"കിച്ചൂ കേവൂക

ച്ചി സവകിട്് 4

ാണ് ഇവിക്ട

ഞാൻ
ിന്നു.

ിന്ന് ഇറങ്ങിയത്... ഇവിക്ട

ക്മാത്തും അക വഷിച്ചട എവിക്ടയുമിലെ . "കറാഷന് എന്ക്റ അടുത്ത് വന്നു േറഞ്ഞു.
ഞാൻ വീണ്ടുും ക

ാണിൽ കേവുവിക്

വിളികുകയായിരുന്നു.. എടുകുന്നിലെ...

േീസ് കേവു എടുക്!! ഞാൻ മ സ്സില് േറഞ്ഞു..കറാഷന് സിറ്റിയിക്ല മുേുവൻ
അറിയുന്ന ആളടകക്ളയുും വിളിച്ചട ക
വിളിച്ചട... ഞാൻ കേവുവിക്

ാേികുന്നുണ്ടായിരുന്നു... അച്ചട േലക്രയുും

തക്ന്ന സന്ത്ട ക്

യ്തുക്കാണ്ടിരുന്നു...കുകറ ക രും

കേിഞ്ഞതുും ഒരു വിവരവുും കിട്ിയിലെ...

"കിച്ചൂ
എകന്നാട്

മുക് കെഷൻ വക്ര ഒന്ന് കോകാും..." കറാഷന് അവസാ ും േതിക്യ
വന്നു

േറഞ്ഞു.

ഞാൻ

അച്ചടവിക്

ക ാകി

അവൾ

എക്ന്ന

ന്ത്േതീെകയാക്ട ക ാകുന്നു. ക ാട്ും താങ്ങാൻ ആവക്ത്ത ഞാൻ തല താഴത്തി..
കുറ്റകബാധും അന്ത്തക് തക്ന്നയുണ്ടായിരുന്നു.കോലീസ് കെഷ ിൽ കോവാൻ തക്ന്ന
ഞാൻ തീരുമാ ിച്ചട.. എലൊ കാരയങ്ങളിലുും ഞാൻ

ിസ്സൊയ ായി കോകാറുണ്ട്

േക്െ എന്ക്റ കേവു അവൾക് എക്ന്തങ്കിലുും േറ്റിയാൽ...? .. തളർന്നുകൂടാ
എക്ന്നന്ക്റ മ സ്സ് േറഞ്ഞു...
ഞാൻ കോയി വരാും എന്ന ഒരു ക ാട്ും അച്ചടവിക്
കകറി. കെഷ ിലക് േകുകപാോണ് ക

ക ാകി. കറാഷൻക്റ േിറക്ക

ാൺ മുേങ്ങിയത്... ഞാൻ ക്േട്ന്നു എടുത്തു

ക ാകി കേവുവിന്ക്റ ... ഒരു മിസ്സ്് കാൾ ആയിരുന്നു.
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ിർത്ത് കേവു വിളികുന്നുണ്ട് " കതാളിൽ തട്ി ഞാൻ അവക ാട്

"കറാഷാ

േറഞ്ഞതുും അവന് വണ്ടി സസടാകി.
ഞാൻ

കവഗും

കേവുവിക്

തിരിച്ചട

വിളിച്ചട..

ാലു

റിങ്.ഓകരാ

റിങ്

കേിയുകപാേുും അവളടക്ട ശബ്േക്മാന്ന് കകൾകാൻ കവണ്ടി ന്ത്ോർത്ഥിച്ചട...
അവസാ ും

അവൾ

ക

ാൺ

എടുത്തു..

ശവാസക്മടുകുന്നതാണ് ഞാൻ കകട്ത്... ക

അപ്പടറത്ത്

ിന്ന്

ലെ

കോക്ല

ാൺ എവിക്ടക്യാക്കകയാ തട്ടന്ന

ശബ്ദവുും
" കിച്ചൂ കിച്ചൂ " ഭയന്നു വിറകുന്ന കേവുവിന്ക്റ ശബ്േും...അവൾ ഓടുന്നുക്ണ്ടന്ന്
എ ിക് കതാന്നി

ലെ കോക്ല കിതകുന്നുമുണ്ട്.

"കേവു എന്താ േറ്റിക്യ

ീ എവിക്ടയാ "ഞാൻ കേടികയാക്ട ക

ാേിച്ചട... അവൾ

മറുേടി തന്നിലെ ഓടുന്നതിന്ക്റയുും കിതകുന്നതിന്ക്റയുും ശബ്േും മാന്ത്തും.

" കേവു... കേവു.... " ഞാൻ വീണ്ടുും അവക്ള വിളിച്ചട....

"കിച്ചൂ അവന്...ബിബിൻ..." കേവുവിന്ക്റ േതിഞ്ഞ ശബ്േും വന്നതുും ഞാൻ
വിറച്ചട കോയി.. 'ബിബിക ാ '

"ഡീ....." അപ്പടറത്തു ിന്ന് ബിബിന്ക്റ ആർകൽ കകട്കപ്പാൾ ക

ാൺ വീേുന്ന ഒച്ച

കകട്ട കാൾ കട്്്ആയി...
തളർന്നു ഇരുന്നു കോയി ഞാൻ ..വീണ്ടുും കേവുവിക്

വിളിക്ച്ചങ്കിലുും ക

ാൺ

സവിച്ച് ഓഫ് േറഞ്ഞു.

"കിച്ചൂ കേവു എവിക്ട..." കറാഷന് എക്ന്ന തട്ി ക

ാേിച്ചട..
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ഞാൻ കരഞ്ഞ കണ്ണടമായി അവക്

ക ാകി

"എടാ ബിബിൻ അവൻ കേവുവിക്
ക

"കറാഷന് ക്ഞട്ി... േക്െ തളർന്നിലെ. അവന്

ാൺ എടുത്തു ആക്രാക്കകയാ വിളിച്ചട...

എന്ക്റ മുന്നിലൂക്ട സവപ് ത്തിക്ല കാഴ
ിസ്സൊയ ായി

ിന്ന

കോക്ല

കണ്ടുേിടികാൻ കയ്യാക്ത

കൾ വീണ്ടുും കടന്നു കോയി.. അതിൽ

ഇന്ന്

ഞാൻ

ിസ്സൊയ ായി

കാണാക്ത,

ിൽകുന്ന കോക്ല...

കറാഷന് ആക്രക്യാക്കകയാ വിളിച്ചട. ബിബിക്
ക

കേവുവിക്

കുറിച്ച് ആകരാക്ടക്കകയാ

ാേിച്ചട... ഒരു മറുേടിയുും കിട്ാക്ത ഞങ്ങൾ ആ കറാ് സസഡിൽ കുകറ ക രും
ിന്നു. എവിക്ട കോയി അക വഷികുും എന്ന് അറിയാക്ത േകച്ചട

അവസാ

ന്ത്േതീെ കോക്ല കറാഷന്ക്റ ക

ിന്നു...

ാൺ അടിച്ചട... അവന് ക

ാൺ

എടുത്തതുും അവന്ക്റ മുഖും മാറുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ കേടിച്ചട.
അവന് േതിക്യ എന്ക്റ കതാളിൽ സകക്വച്ചട..

"കിച്ചൂ

സിറ്റി

കൊസ്േിറ്റലിൽ

"

അന്ത്തയുും

അവൻ

േറഞ്ഞത്

വിറച്ചട

ക്കാണ്ടായിരുന്നു. ിർത്തിയകപ്പാൾ എ ിക് എലൊും മ സ്സിലായി...
അവൻ വണ്ടിക്യടുത്തു എന്ത്തയുും ക്േട്ന്നു കൊസ്േിറ്റലിൽ എത്തണക്മകന്ന
എ ികുണ്ടായിരുന്നുള്ളട...
രണ്ടാും

ിലയികലക്

കവേ യിലുും.
ഞങ്ങളടക്ട

ഞങ്ങൾ

കാഷവാലിറ്റിയുക്ട

അടുകത്തക്

ഓടി

ഓടിയാണ്
മുന്നിൽ
വന്നു....

കകറിയത്...

കിതപ്പിലുും

എത്തിയകപ്പാൾ
അവന്ക്റ

കറാഷന്ക്റ

മുഖും

കണ്ടതുും

ീറുന്ന
ന്ത്

ണ്ട്്

ഞാൻ

വലൊക്തയായി...

"കറാഷാ കുറച്ചട കൂക്ട കേിഞ്ഞിരുക്ന്നങ്കിൽ... ആൾ അങ്ങു കോകയക് . ഷാൾ
ക്കാണ്ട് കേുത്തിൽ അലൊയിരുകന്നാ കുരുകിട്ത് " കറാഷന്ക്റ ന്ത്

ണ്ട്്എക്ന്നയുും

അവക് യുും ക ാകി േറഞ്ഞതുും. കറാഷന് അത്ഭുതകത്താക്ട എക്ന്ന ക ാകി.
എന്ക്റ ക
ക്

ാൺ റിങ് ക്

യ്തകപ്പാൾ ഞാൻ അത് എടുത്തു അച്ചടവായിരുന്നു..

വിയികലക് ക്വച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ വി

ാരിച്ച വാക് തക്ന്ന അച്ചട േറഞ്ഞു..

267

വന്നു..."എ ിക്

"അവൾ

കേഷയവുും.ഞാൻ ക

ിരി

ാൺ കട്്്ക്

വന്നു

േിക്ന്ന

യ്തു. കറാഷക്

ക ാകി

മുക് ഒന്ന് കാണക്ണ്ട കറാഷാ"ഞാൻ ക

"അവക്

കേവുവിക ാട്

കുറച്ചട

ിരിച്ചട.

ാേിച്ചട.

"ഇ ി കാണാൻ ഒന്നുും ഉണ്ടാവിലെ.. എങ്കിലുും ഒന്ന് കാണാും "
കറാഷന് അമർത്തി ഒന്ന്

ിരിച്ചട.അവക് യുും കൂട്ി ഞാൻ റൂമികലക്

കർട്ൻ മറച്ച ഒരു ക്ബഡിൽ

ീണ്ടു

ിവർന്നു കിടകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബിബിൻ

ുൾ േരിക് സക ഓടിഞ്ഞിട്ടണ്ട്. മുഖക്മാക്ക
കേുത്തിൽ

ുവന്ന

ോടുകൾ..

ക ാകി.എ ിക് അവക്
കവേ

കറാഷന്

താടിക്

സക

ക്വച്ചട

അവക്

കണ്ട് കേഷയത്തിന് േകരും സങ്കടും ആണ് വന്നത്... അവൻ

ിറഞ്ഞു ... സസഡിൽ ഇരുന്നുക്കാണ്ട് ഞാൻ അവക ാട് േറഞ്ഞു..

ീ കേടികകണ്ട

കേടികയാക്ട ബാകകാട്്

ിക്ന്ന ഞങ്ങൾ ഒന്നുും ക്
ിന്നു...

"എന്താ കറാഷ ഇത്..." ഞാൻ കറാഷക്

"എന്ക്റ ബിബിക്

യ്യിലെ..." അവൻ എന്നാലുും

ീങ്ങാൻ ക ാകിയതുും കറാഷന് അവന്ക്റ ക ക്ര സക

വീശി.അക്പ്പാ അവൻ അവിക്ട

ശാശിച്ചട േിക്ന്ന ബിബിൻ ക ക്ര തിരിഞ്ഞു..

കേവുവിന് േുറക്ക

ീയാണ് കോയത് എന്നറിഞ്ഞകപ്പാൾ ഞാൻ

എകന്താരും കേടിച്ചട എന്നറികയാ?.അക്പ്പാ
ആകലാ

ുവന്നു വീർത്തു കിടകുന്നു

ക്കാണ്ട് അവിക്ട കിടന്നു ക്ഞരങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങക്ള കണ്ടതുും അവന്ക്റ

കണ്ണിൽ ഭയും

"ഏയ്യ്

ടന്നു..

ീ വി

ാരികുും കേവുവിക്

ിച്ചകലെ ഇന്ത്ത കേടിച്ചക്തന്ന്..?
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എന്ക്റ ബിബിക്

ി ക് അവക്ള ഒന്ന് ക്താടാൻ കോലുും കേിഞ്ഞിക്ലെന്ന് എ ിക്

ഉറപ്പാണ്.

കകാകളജിൽ

േണ്ട്

ക്േരുമാറിയ സാറിക്
അതുക്കാണ്ട്

േഠികുകപാൾ

കൂട്ടകാരികയാട്

കമാശമായി

കകാകളജിക്ല കിണറ്റിലിടാൻ ക ാകിയ മുതലാണ് അത്..

എ ിക്

ിക്ന്ന

ഓർത്തു

മാന്ത്തമായിരുന്നു

വിഷമും.

ഇക്പ്പാ

ഇന്ത്തക്യാക്കയകലെ േറ്റിയുള്ളൂ.ഉള്ളത് ക്കാണ്ട് അ്ജെ് ക്

യ്യ് കട്ാ.. ഇ ി

അവൾക് എകന്തലുും വിഷമും വന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് കൂക്ട

ിക്ന്ന കാണാും

അകപ്പാകേകുും
സങ്കടിപ്പിച്ചട

ഉള്ള

ന്ത്േശ് ും

മാറ്റിയിട്ട

കിടകാൻ

ഒരു

ക്േട്ിയുും

ിൽകകണ്ടി.കറാഷക് യുും കൂട്ി ഞാൻ അങ്ങു വരുന്നുണ്ട്..." ഞാൻ

അതുും േറഞ്ഞു അവിക്ട

"േിക്ന്ന

ഒക്ക

ിന്ന് എേുകന്നറ്റട.

ി ക്കകന്തലുും കന്ത്േശ് മുക്ണ്ടൽ േറയ്... എ ിക് േറ്റടന്നതാകണൽ

സൊയികാും " ഞാൻ ബിബിക ാട് ഒന്നുക്ട ക

ാേിച്ചട.

" ീക്യന്ത കിച്ചൂ ഈ േറയുക്ന്ന അവന് സുംസാരികാൻ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ടാവുും,
കേുത്തിലകലെ ഷാൾ ക്കാണ്ട് കുറുകിട്ത് " കറാഷന് എക്ന്ന തിരുത്തി.ഞാൻ തല
ക്

ാറിഞ്ഞു...അവ കലെ ഞാൻ സൊയികാൻ കോകുന്നത്.ക്വറുക്ത ഡയകലാഗ്

അടികാ ുും ഈ ക്തണ്ടി സമ്മതികികലെ...

"അക്പ്പാ ക്ശരി ബിബിക്

ഇ ി കാണാൻ ഇടവരാതിരികക്ട് " ഞാൻ കറാഷക് യുും

കൂട്ി ഇറങ്ങി...

"എടാ ക്തണ്ടി
എകന്നാട് ക

ീ േിക്ന്ന ഇന്ത്തയുും കേടിച്ചക്തന്തി ാ" കറാഷന് തിരിച്ചട കോരുകപാൾ

ാേിച്ചട.
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"ഒന്ന് കോടാ.. ഞാൻ ക്ശരികുും കേടിച്ചതാ.. അവന്ക്റ മുന്നിൽ രണ്ടു ഡയകലാഗ്
അടിച്ചട എന്നകലെ ഉള്ളട...
ഒന്നാമത് ആ സവേ വുും..."ഞാൻ ഉള്ളതങ്ങു േറഞ്ഞു..

"എടാ അച്ചടക

ച്ചി... ഇകപ്പാേുും ഒടകിലാണകലൊ..

അവൻ ആ ക

ാേയും എടുത്തിട്തുും എ ിക് വയ്യാക്തയായി... അവൾ എക്ന്ന

മരയാേക് ക ാകിയിത് കോലുമിലെ.. ആ ക

ാക്ള ക

ച്ചി കോവുകവാ "

ാൺ വന്നകപ്പാൾ ഞാൻ ഒരുോടു

സകന്താഷിച്ചിരുന്നു.. േക്െ അവളടക്ട ഈ മാറ്റും എ ിക് സെികുന്നിലെ.
ഫ്ലാറ്റിൽ എക്ന്ന ഇറകി എന്ക്റ വണ്ടി ക്കാണ്ട് തക്ന്ന കറാഷന് വീട്ികലക് കോയി.

ഞാൻ കഡാർ മുട്ാൻ മടിച്ചട എങ്ങക്

അച്ചടവിക്

ക

സ് ക്

യ്യടും... കുറച്ചട ക രും

ിന്നാണ് ഞാൻ വാതിൽ മുട്ിയത്...വാതിൽ തുറന്നു അച്ചടവായിരുന്നു.. എന്ക്റ
മുഖത്തു കോലുും ക ാകാക്ത അവൾ കിച്ച് ികലക് കോയി.. ഞാൻ ആക്ക
അവശ ായി.. എന്ക്റ ക് ഞ്ച് ഉരുകികയാലികുന്ന കോക്ല. കഡാർ അടച്ചട ഞാൻ
കേവുവിക്

തിരഞ്ഞു അവളടക്ട കഡാർ അടഞ്ഞു കിടകുന്നു. ഞാൻ

ന്ന് മുട്ി.

"കേവു ഞാ ാ തുറക്...."
അവൾ വന്നു വാതിൽ തുറന്നതുും ഞാൻ അവക്ള ക്ോകിക്യടുത്തു ക്ബഡിൽ ഇട്ട.

"എടീ േട്ി
ഇറങ്ങി

ീക്യന്ത്്േണിയ കാട്ിയത്.... അവക്ളക്ന്തങ്കിലുും േറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി
കോവാകണാ.

അറികയണ്ടകലൊ.

ഞാൻ

ിങ്ങൾക്

ഇവിക്ട

എലൊും

ക് കട്ാട്ും

ഓടിയക്താന്നുും

കളിയാണകലൊ..

സവന്തും

ി ക്

ഇഷ്ടന്ത്േകാരും

എകങ്ങാട്ാണ് എന്ന് ക്വച്ചാൽ കോവാും,വരാും. ഇവക്ട ഉള്ളവക്ര കുറിക്ച്ചാന്നുും
അറികയണ്ടകലൊ. " എന്ക്റ കണ്ണ്
മാന്ത്തും

ആയിരുന്നിലെ..

ിറക്ഞ്ഞാേുകിയിരുന്നു അവകളാട് ഉള്ള കേഷയും

എന്ക്റ

മ സ്സിലുള്ളത്

മുേുവൻ

േുറകത്തക്

വന്നതായിരുന്നു.
കേവു വികാരക്മാന്നു മിലൊക്ത

ിന്നതുും അത് കണ്ടു എന്ക്റ ക് ഞ്ചു

ീറി.
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ഞാൻ അവക് ക്കട്ിേിടിച്ചട മുഖും ക്മാത്തും ഉമ്മക്കാണ്ട് മൂടി..

"കസാറി കേവു ഞാൻ എന്ത്ത കേടിക്ച്ചന്ന് അറികയാ...
ഞാൻ അവളടക്ട സകകൾ തേുകി ക്കാണ്ട് ക

ി ക് എകന്തലുും േറ്റികയാ.."

ാേിച്ചകപ്പാൾ അവൾ ഒന്ന് എരു

വലിച്ചട... ഞാൻ കേടിച്ചട

"എന്താ കേവു?" അവൾ ക്

റിയ ഒരു

ിരി

ിരിച്ചട..

"കുകറ കാലും ആയികലെ ശരീരും ഒന്ന് അ ങ്ങിയിട്് അതിന്ക്റയ "അവൾ േതിക്യ
േറഞ്ഞു..
എ ികുും

ിരി ക്ോട്ി..

"എടീ േട്ി അവൻ എങ്ങാ ുും തീർന്നു കോയാൽ "

"അവക് ന്ക്റ ക

ാൺ ക്ോട്ിച്ചട േട്ി, അകതാണ്ടാ " കേവു കേഷയത്തിൽ േറഞ്ഞതുും

അച്ചട റൂമികലക് കകറി വന്നു ഞാൻ കവഗും കേവുവിന്ക്റ അടുത്ത്

ിന്ന് മാറി...

" എ ിക് ഇവകളാക്ടാന്ന് സുംസാരികണും " അച്ചട ക പ്പിച്ചട എക്ന്ന ക ാകാക്ത
േറഞ്ഞതുും അതിക്ല അർത്ഥും മ സ്സിലാകിയ ഞാൻ േുറകത്തക്

ിന്നു... കഡാർ

അകത്തു ിന്ന് കുട്ിയിട് അച്ചടവിന്ക്റ ന്ത്േവർത്തിയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ
ിരാശ ായി... അവൾ വാതിലുും തുറകുന്നത് കാത്തിരുന്നു... കഡാർ തുറന്നതുും
അച്ചട ക ക്ര അവളടക്ട റൂമിൽ കകറി വാതിൽ അടച്ചട.കേവു അകത്തു ിന്ന്
കരയുകയായിരുന്നു ഞാൻ അവളടക്ട അടുത്ത് ക്

ന്നു..
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"കേവൂ.. അവക്ളന്താ േറക്ഞ്ഞ " അവൾ

ാക്ള

"അവൾ
േറഞ്ഞു.."

കോകുും..ഇവിക്ട

ന്ത്േതീെിച്ചതായത്

ജീവിതത്തിൽ

സകന്താഷങ്ങളടക്ട

ിറഞ്ഞ കണ്ണടകൾ എന്ക്റ ക ക്ര

ിൽകാണ്

ക്കാണ്ട്

അവൾക്

ഞാൻ

ഒന്നുും

തുടകമാക്ണന്ന്

അടുത്ത േിവസും തക്ന്ന എ ിക് അച്ചടവിക്
ഞാൻ ക്േട്ന്നു തക്ന്ന എേുകന്നറ്റട ക ക്ര ക്

താല്േരയമിക്ലെന്ന്

േറഞ്ഞിലെ..

കരുതിയ

ഷ്ടമായി.എലൊും

ീട്ി...

എന്ക്റ

േിവസത്തിന്ക്റ
ഷ്ടക്േട് അവസ്ഥ...

ന്നു അച്ചടവിന്ക്റ കഡാറിന് മുട്ി..

"േീസ് അച്ചട ഒന്ന് തുറക്... േീസ് " ഞാൻ കരഞ്ഞു ക്കാണ്ട് അവക്ള വിളിക്ച്ചങ്കിലുും
തുറന്നിലെ...

"േീസ് അച്ചട

ീയിലൊക്ത എ ിക് േറ്റിലെ,... ഞാൻ കാലുേിടികാും കോവകലെ

അച്ചട..." ഞാൻ കഡാറി ു ശക്തമായി ഇടിച്ചതുും അവൾ വാതിൽ തുറന്നു...

"കിടന്ന് ബെളും ക്വകകണ്ട...എ ിക്
എ ിക്
കേവുവിക്

ിക്ന്ന വിശവാസമിലെ.

ിക്ന്ന കാണണ്ട.
കോക്ല

ീ

ാക്ള കവക്റ ആരുക്ടയുും എടുത്തു കോവിക്ലെക്ന്നന്താ

ഉറപ്പ് " അവൾ എന്ക്റ ക ർക്

ീറി ഞാൻ അവളടക്ട കാലികലക് വീണു...

"അച്ചട േീസ്... ക്തറ്റട േറ്റികപ്പായി.. എകന്നാട്

ീ മിണ്ടിയിക്ലെങ്കിലുും കവണ്ടിലെ.

ഞങ്ങക്ള വിട്ട കോകകലെ "
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"കിച്ചൂ

ീ

കളയരുത്..."

മാ്

എ ിക്

അച്ചട

ക്

ോക്

റുതായി

ക്

യ്യാ ുണ്ട്.

വിതുപി

എന്ക്റ

ക്കാണ്ട്

സമയും

േറഞ്ഞതുും

ക്വറുക്ത
ഞാൻ

ആ

കണ്ണികലകു ക ാകി.. ഒരു ക ാട്ും കോലുും തരാക്ത അവൾ േിന്മാറിയകപ്പാൾ..
ഞാൻ

ക്മക്ലെ

വിളിച്ചകപ്പാോണ്

വലിഞ്ഞു
ഞാൻ

അവൾ
അവിക്ട

കഡാർ
ിന്ന്

ക്കാട്ിയടച്ചട...

എേുകന്നറ്റത്...

കേവു

ക്ബഡിൽ

വന്നു
കിടന്നത്

ഓയർമയുണ്ട്...

ീറിയാണ് രാവിക്ല എേുകന്നറ്റത്..മ സ്സ് മരിച്ച അവസ്ഥ. എലൊും യന്ത്ന്തികമായി
ക്

യ്തു..അച്ചടവിക്

റൂമിന്ക്റ േുറകത്തക് കണ്ടിലെ... കേവു എന്ക്റ അടുത്ത്

വന്നു.

"എയർകോർട്് വക്ര

മുക് കോണും അവൾ സമ്മതിച്ചികലെലുും

മ്മുക്ട

അച്ചടവകലെ..." േ എന്ക്റ സകേിടിച്ച് ക്കാണ്ട് കേവു േറഞ്ഞകപ്പാൾ കരച്ചിൽ കടിച്ചട
േിടികുന്ന കോക്ല ിക് കതാന്നി.

"കേവു എ ിക് കേിയിലെ.ഞാൻ വരിലെ "
അവൾ എക്ന്ന ക

ർത്ത് േിടിച്ചട

" ീയുുംകൂക്ട ഇക്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തളർന്നു കോവുക്മടാ േീസ് കിച്ചൂ " കേവു ക് ഞ്ചത്ത്
വീണു കരഞ്ഞതുും മ സ്സിലൊക്ത ഞാൻ റൂളികലക് ക്ന്ത്ഡസ് ക്

യ്ഞ്ച് ക്

യ്യാൻ

കോയി.
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ഇറങ്ങി വരുകപാൾ അച്ചട ൊളിലുണ്ടായിരുന്നു എക്ന്ന ഒന്ന് ഒളിഞ്ഞു ക ാകുന്ന
കോക്ല കതാന്നി..അവളടക്ട മുഖും ന്ത്േസന്നമായിരുന്നു.. അവൾക് കോവുന്നത്
ഏറ്റവുും

സകന്താഷും

ബാഗുമായി താകേക്

ൽകുന്നുക്ണ്ടന്ന്

കതാന്നിയകപ്പാൾ

ഞാൻ

അവളടക്ട

ടന്നു..

ോർകിങ്ങിൽ എത്തിയതുും സങ്കടും ക്കാണ്ട് ഞാൻ ക്ോട്ി കരഞ്ഞു കോയി. കേവു
വന്നകപ്പാകേക്

ഞാൻ

കണ്ണടതുടച്ചട

ഇരുന്നത്... അച്ചട കേവുവിക ാട്

ക്കാണ്ട്

കാറിൽ

കകറി.

ബാകിലാണ്

ാവി വാങ്ങി...

"എ ിക് ഇ ി ഇത് ഓടികാൻ കേിയിലെകലൊ..." അച്ചട കേവുവിക ാട് എക്ന്ന ോളി
ക ാകിയാണ് അത് േറഞ്ഞത്.. വണ്ടി അച്ചട എടുത്തു... കേവു മുന്നിൽ കകറി...
യാന്ത്തയിലുട ീളും

ഞങ്ങൾ

ഒന്നുും

സുംസാരിച്ചിലെ...

കേവുവിന്ക്റ

മ സ്സ്

എ ികറിയാും, അച്ചടവിന്ക്റ മ സ്സില് എന്താണ്.?

.സമ്മർേും കുറകാൻ ആക്ണന്ന് കതാന്നുന്നു അച്ചട ോട്് ക്വച്ചട... അവൾ വളക്ര
കൂൾ ആയി ഇരികുന്ന കോക്ല കതാന്നി..
എന്ക്റ ഉള്ളിൽ

ിറയുന്ന കവേ യുക്ട ക ലിൽ അവൾ തീ ആളി േടർത്തുന്ന

കോക്ല കതാന്നി.
അച്ചടവുക്മാത്തുള്ള

ലെ കാലങ്ങൾ എന്ക്റ മ സ്സിലൂക്ട വീശിയടിച്ചട.

അടങ്ങാക്തയായകപ്പാൾ സീറ്റിൽ

ക്

വിൽ

ആകരാ

സവകാരയവുും

ീണ്ടു

ീറ്റൽ

ിവർന്നു ഞാൻ കണ്ണടകളടച്ചട...

േറയുന്നുകവാ?.

മുടിയിൽ

ആകരാ

വിരൽ

മീട്ടന്നുകവാ?, കവിളിൽ ആകരാ തേുകുന്നുകവാ...കരഞ്ഞു തിങ്ങിയ കണ്ണിൽ ആകരാ
ഉമ്മക്വകുന്നുകവാ?.. കണ്ണടകൾ ഞാൻ തുറകാൻ മടിച്ചട.. എങ്കിലുും ഏകതാ
കന്ത്േരണയിൽ ഞാൻ തക്ന്ന തുറന്നു... കാർ

ിർത്തിയിട്ിരുകുകയാണ്, കേവുവുും

അച്ചടവുും മുന്നിലിലെ.. ആലസയമായ കണ്ണടകൾ ഞാൻ

ിമ്മി തുറന്നു... സസഡിക്ല

വിന്കഡാ ഗ്ലാസ് താഴന്നിയ്കുന്നു... േുറത്തു ിന്നുും ഒേുകിവരുന്ന തണുത്ത കാറ്റ്
എന്ക്റ മ സ്സിക്

തണുപ്പിച്ചിലെ .. ഞാൻ

ിൽകുന്നത്

എവിക്ടക്യന്നു കക്ണ്ടത്താൻ എ ിക് സമയും കവണ്ടി വന്നു.കഡാർ തുറന്നു ഞാൻ
േുറത്തിറങ്ങി... എന്ക്റ ക് ഞ്ച് ക്ോട്ടന്ന കോക്ല കതാന്നി.. എന്ക്റയുള്ളിൽ
സകന്താഷത്തിന്ക്റ തിരയടിച്ചട... എന്ക്റ േേയ വീടിന്ക്റ മുന്നിൽ ആ കതൻ
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മാവിന്ക്റ ക

ാട്ിൽ... അച്ചട അക്പ്പാ കോയികലെ?അവർ എന്തിന് എക്ന്ന ഇവിക്ട

ക്കാണ്ട് വന്നു എന്ക്റ കണ്ണടകൾ

ിറക്ഞ്ഞാേുകി....

ഞാൻ വീട്ികലക് ഓടികകറി മുന്നിക്ല കഡാർ തള്ളി തുറന്നു ഇട ാേിയിലൂക്ട
അവക്ര അക വഷിച്ചട
ക്ഞട്ി തരിച്ചട
കള്ള

ിരി

ീങ്ങി.. റൂമിൽ

ിന്നുും ഇറങ്ങി വന്ന ആക്ള കണ്ട് ഞാൻ

ിന്നു കോയി .... അമ്മയുക്ട േേയ സാരി

ുറ്റി.. തുടുത്ത മുഖത്തു

ിരിച്ചട... മുടി മുകന്നാട്ിട്് എക്ന്ന ക ാകുന്ന അച്ചട. ആ മുഖും

ന്ത്േസന്നമായിരുന്നു. അതിൽ സ്ക െും വിരിഞ്ഞിരുന്നു.. എന്ക്റ ഉള്ളിൽ

ിറയുന്ന

സകന്താഷും താങ്ങാൻ ആവാക്ത ഞാൻ കരഞ്ഞു കോയി.അവൾ മുഖത്തു േരിഭവും
എടുത്തു....

"എന്ത്്ഉറകമാടാ ക്

കാ... എന്ത്ത ക രമായി " അവൾ എന്ക്റ ക ക്ര വന്നു

േറഞ്ഞു.. ഞാൻ കകട്ത് വിശവസികാൻ കേിയാക്ത തല കുടഞ്ഞു. എക്ന്ന ക്കാലെടന്ന
കോക്ല കതാന്നി...ഞാൻ സവേ ും കാണുകയാകണാ എന്ന് വക്ര കരുതി കോയി..
അച്ചടവിന്ക്റ മുഖക്ത്ത വശയത. എന്ക്റ േേയ അച്ചട.....

"എന്താടാ ക ാകുക്ന്ന?
ക്കാണ്ട് ക

ിന്ക്റ കിളി കോകയാ?" അച്ചട എന്ക്റ ക് ഞ്ചികലക് ഒട്ി

ാേിച്ചട.. ഞാൻ വിതുപി കോയി. അവളടക്ട മുഖും ഞാൻ കയ്യിൽ

കകാരി.ഉമ്മകൾ ക്കാണ്ട് മൂടി .അവൾ

ിരിച്ചട..

"അച്ചട ഞാൻ..." ഞാൻ െമയുക്ട രൂേത്തിൽ േറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതുും അച്ചട എന്ക്റ
വായ ക്ോത്തി...

"ഡാ കിച്ചൂ രണ്ടു േിവസും ക്മാത്തും കരഞ്ഞികലെ... ഇ ി മതി...ഇ ി എന്ക്റ ക്

കൻ

കരയരുത്.."
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അവൾ എന്ക്റ

ിറഞ്ഞ കണ്ണടകൾ തുടച്ചടക്കാണ്ട്

ൂടായി...

"എന്നാലുും അച്ചട ഞാൻ " ഞാൻ വീണ്ടുും തുടങ്ങിയതുും അച്ചട എന്ക്റ
അവളടക്ട വിരലുകൾ ക്കാണ്ട്

ുള്ളി...ഞാൻ

ിന്നു

ന്തിക്

ാടി...

"ൊ അച്ചട..."
"ഇ ി

ീ ക്സന്റി ഡയകലാഗുും അടികുകവാ " അവൾ

ഞാൻ കവേ

ുള്ള് വിടാക്ത ക

ാേിച്ചട...

എടുത്തുക്കാണ്ടു േിടഞ്ഞു..

"ഇലെച്ചൂ വിട് വിട്....." ഞാൻ കരഞ്ഞു േറഞ്ഞതുും .അവൾ സകകൾ എടുത്തു.
ഞാൻ

ന്തി തടവി

"േുഷ്ട......" ഞാൻ അച്ചടവിക്

വിളിച്ചട...അവൾ എന്ക്റ ക് ഞ്ചികലക്

ാരി എക്ന്ന

ുറ്റി േിടിച്ചട...

"ഞാക് ാരുോടു വിഷമിപ്പികച്ചാ
അച്ചട ക

ിക്ന്ന?" എന്ക്റ കേുത്തികലക് മുഖമടുപ്പിച്ചട

ാേിച്ചട... ഞാൻ അവളടക്ട തലയിൽ തേുകി...

" എന്ക്റ അച്ചട ഞാൻ അങ്ങു ഇലൊതായി.
ത്താകലാ എന്ന് വക്ര വി
ക്

ീ കോവുന്നു എന്നറിഞ്ഞകപ്പാൾ

ാരിച്ചതാ " ഞാൻ േറഞ്ഞതുും അച്ചട എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ

റുതായി കടിച്ചട..
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"ക്തണ്ടി ക്

കൻ കവണ്ടാത്തക്ത േറയൂ.."അച്ചട കുരച്ചട.

" ി ക് എകന്നാട് കേഷയും ഇകലെ അച്ചട..." ഞാൻ അവളടക്ട മുഖും എന്ക്റ
മുഖത്തിന്ക്റ മുന്നികലക് ക്കാണ്ടുവന്നു ക
അവൾ

ുണ്ട് കകാട്ി... േിക്ന്ന

ാേിച്ചട....

ിരിച്ചട..

" ിക്ന്നയുും കേവുവിക് യുും അങ്ങക്

കണ്ടകപ്പാൾ ഞാൻ തകർന്നു കോയി...

എന്നാൽ "

"എന്നാൽ?" ഞാൻ ആകാുംഷയിൽ ക

ാേിച്ചട. അച്ചടവിന്ക്റ മുഖും

ാണും ക്കാണ്ട്

തുടുത്തു...

"എക്ന്ന സ്ക െികുന്ന കോക്ല

ീ കേവുവിക് യുും സ്ക െികണും. എക്ന്ന ിക്

ആന്ത്ഗെമുണ്ടായിരുന്നു...."അവൾ

ാണും ക്കാണ്ട് തല താഴത്തി... എ ിക്

ിരി

വന്നു.

"എന്നിട്ാകണാ ഡീ ക്തണ്ടി ഇന്ത്ത േിവസും എക്ന്ന

"അയ്യടാ..
എങ്കിൽ

ീ തീ തീറ്റിച്ചത് "

ി ക് കേവുവിൻക്റ കാരയും ഒന്ന് എകന്നാട് േറഞ്ഞു കൂടായിരുകന്നാ.
ഒരു

ന്ത്േശ് വുമിലൊക്ത

കരയിപ്പിച്ചട. ഒരുത്തക്
കോയീകലെ..അതിന്

ൊപ്പിയായി

കോകയക് ...

അവക്ളയുും

കൊസ്േിറ്റലിലുും ആകി. ക്വറുക്ത രണ്ടു േിവസും

ി ക് അന്ത്ത കിട്ിയാൽ കോരാ. റിയയുക്ട വീട്ിൽ വന്നു

എന്തായിരുന്നു കഷാ
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...

ഞാൻ

േിടിച്ചട

ിൽകാണ്

കരഞ്ഞിരുക്ന്നങ്കിൽ ഞാൻ
മുഖത്ത്

ക ാകി

ക്േട്

ോട്..

ിരിച്ചട കോകയക്

േറഞ്ഞകപ്പാ.എ ിക്

ീ

കുറച്ചട

കൂക്ട

ിന്നു

" അച്ചട ഒരു േയയുമിലൊക്ത

കേഷയും

േറ്റികുകയായിരുന്നു... ഞാൻ അവളടക്ട കവിളിൽ

വന്നു.

ക്തണ്ടി

എക്ന്ന

ലെ ഒരു കടി ക്കാടുത്തു....

അവളടക്ട ഇടുപ്പിൽ േിടിച്ചട ക്ഞരിച്ചട...

"ഡാ വിടാടാ... എന്ക്റ അച്ചടവിക്

"ബാകിൽ

ിന്ന് കേവു

കുത്തി. ഞാൻ ക്വട്ി തിരിഞ്ഞു... കുളിച്ചട സുന്ദരിയായി

ാടി. എന്ക്റ േുറത്ത്
ിൽകുന്ന കേവു.. മുഖും

ഇക്പ്പാ േേയ മാതിരി കുറുക്പാക്ക തിരിച്ചട വന്നു കണ്ണിൽ കുസൃതിക്യാക്ക
കാണുന്നുന്നുണ്ട്. അവൾ േിരികമുയർത്തി എന്താടാ എന്ന് ക
എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ

ാേിച്ചട .അച്ചട വന്നു

ാരി അവക്ള ക ാകി...

കേവു താടിക് സകക്കാടുത്തു..

"കണ്ടികലെ എന്ത്ത തലെടണ്ടാകിയാലുും

ിങ്ങൾ ക്സറ്റ്... എന്തായിരുന്നു കരച്ചിലുും

േിേിച്ചിലുും... എന്നിട്ടും ഒരു ഉളടപ്പടമിലൊക്ത " കേവു േുച്ഛകത്താക്ട ഞങ്ങക്ള
ക ാകി..മുഖും തിരിച്ചട.. ക് ഞ്ചിൽ

ാരി

ിന്ന അച്ചട തലയുയർത്തി എക്ന്ന

ക ാകി എന്താ അവളടക്ട േവർ എന്ന രീതിയിൽ

"കിച്ചൂ

ി ക്

അറികയാ..

ഞാൻ

ുണ്ട് േിളർത്തി കാണിച്ചട...

കോവിലൊന്ന്

ഇവിക്ട

ഒരാൾക്

അറിയായിരുന്നു " അച്ചട ആകിയ രൂേത്തിൽ േറഞ്ഞതുും ഞാൻ വായ തുറന്നു
കോയി.. കേവു ഒന്ന് േരുങ്ങി ക്കാണ്ട് എക്ന്ന ക ാകി....

" ഈ ക്തണ്ടിക് അറിയാമായിരുകന്നാ " ഞാൻ കേവുവിക്
ക

ൂണ്ടി അച്ചടവിക ാട്

ാേിച്ചകപ്പാൾ അച്ചട തലയാട്ി... ഞാൻ കേഷയകത്താക്ട കേവുവിക്

അവൾ ഒന്ന് ഇളിച്ചട.. "എടീ...." ഞാൻ കേവുവിക്
ഓടി.

ഇട ാേിയിലൂക്ട

ക ക്ര

ൊളികലകുും

ക ാകി...

ാടിയകപ്പാൾ അവൾ
അവിക്ട ിന്നുും

വരാന്തയികലകുും..ഓടിയകപ്പാൾ അവക്ള േിടികാൻ ഞാൻ േിറക്ക ഓടി...
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"രണ്ടുും കൂക്ട വീണു കിടക് കട്ാ അപ്പും ഞാൻ ബാകി കാണിച്ചട തരാും " േുറകിൽ
ിന്ന് ശാസ യുക്ട ശവരത്തിൽ അച്ചട വിളിച്ചട കൂവി...
ഞാൻ കേവുവിന് വകയ്യ ഓടി മുറ്റവുും കടന്ന് കേവു ക്താടിയികലക് ഇറങ്ങി. കുകറ
ഓടി േടർന്നു

ിൽകുന്ന മരത്തി ു േിറകിൽ കുേങ്ങി േതുങ്ങി

അവക്ള ഞാൻ േിറകിൽ

"താക്േ

ിന്നകപ്പാൾ

ിന്ന് എടുത്തു ക്ോകി. അവൾ കിടന്നു േുളഞ്ഞു...

ിർക്ത്തടാ േട്ി..."

" ീ എക്ന്ന േറ്റികുമകലെടി ക
ിർത്തി..അവൾ

ച്ചി..." അവക്ള ഞാൻ ആ മരത്തിക ാട് ക

ർത്തു

ന്നായി കിതകുന്നുണ്ടായിരുന്നു.ശവാസും വലിക്ച്ചടുത്തുക്കാണ്ട്

എക്ന്ന േതിക്യ ക ാകി... കവിൾ

ുമന്നു തുടുത്തിരുന്നു..

ുണ്ടിന്ക്റ മുകളിൽ

വിയർപ്പ് ക്ോടിഞ്ഞു തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. മുലകൾ ഉയർന്നു താേുന്ന കാഴ

എക്ന്ന

മത്ത് േിടിപ്പിച്ചട.അവൾ സകകൾ ക്കാണ്ട് ഉയർന്നു താേുന്ന മുലകൾ മറച്ചട
എന്ക്റ കണ്ണടകൾ ഒരു സക ക്കാണ്ട് ക്ോത്തി...

" എന്ക്റ കിച്ചൂ ഇങ്ങക്

ക ാകകലെ എകന്താ കോക്ല ആകുന്നു "കേവു

ാണകത്താക്ട

േറഞ്ഞു.

"എന്താകുന്നു

ി ക് " ഞാൻ കളി മട്ിൽ ക

"ഒന്ന് കോ കിച്ചട... എ ിക്

ാേിച്ചട.

ാണും ആണ് "
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ി ക്

"അകയ്യ

ാണകമാ..അക്താക്ക

കളിയാകിയതുും അവൾ

ി ക്

ഉകണ്ടാ

"

ഞാൻ

അവക്ള

ുണ്ടുകൾ േിളർത്തി എക്ന്ന ക ാകി... ഞാൻ കവിൾ

വീർപ്പിച്ചട കാണിച്ചട.

"അലെ

ീ എന്തി ാ എക്ന്ന േറ്റികച്ച? " േിളർത്തിയ

ക്കാണ്ട് ഞാൻ ക

ുണ്ട് േിടിച്ചട വലിച്ചടവിട്ട

ാേിച്ചട.

അവൾ എന്ക്റ കേുത്തിലൂക്ട സക കകാർത്ത് ക് ഞ്ചികലക്

ാരി അവളടക്ട

കൂർത്തമുേുത്ത മുലകൾ എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ േതിക്യ അമർന്നരഞ്ഞു....

" ിക്ന്ന േുറത്താകി അച്ചട കകറിവന്നകപ്പാോ എകന്നാട് േറഞ്ഞത്.. അവൾ
കോവുന്നിക്ലെന്ന്.

ികന്നാട് േറകയണ്ടാന്നുും േറഞ്ഞു അതാ.. അകലെൽ ഞാൻ

ികന്നാട് േറയികലെ?" അവൾ
ക്ോകിക്യടുത്തു

ക്കാണ്ട്

ിണുങ്ങി ക്കാണ്ട് േറഞ്ഞതുും ഞാൻ അവക്ള

വീട്ികലകു

ീങ്ങി.

എലൊും

കലങ്ങി

ക്തളിഞ്ഞ

സകന്താഷത്തിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ. അച്ചട വരാന്തയിൽ തക്ന്നയുണ്ടായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ട് അവൾ ഊരക് സകയുും ക്കാടുത്തു

"അകത രണ്ടാളടും ഇങ്ങക്

ടകന്നാ ഇവിക്ട ഒക്ക വൃത്തിയാകകകണ്ട.ഒക്ക

വൃത്തികകടായികിടക " അച്ചട ഒച്ചയിട്ട ഞാൻ കേവുവിക്

"അക്പ്പാ
ക

മ്മൾ ഇവിക്ട

ിന്നു.

താക്േയിറകി.

ിൽകാൻ കോവകണാ " ഞാൻ അതിശയകത്താക്ട

ാേിച്ചട..

"േിക്ന്ന.....ഇ ി

മ്മൾ ഇവിക്ടയാ " അച്ചടവുും കേവുവുും സക കകാർത്തു എകന്നാട്

േറഞ്ഞു.
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"അകയ്യാ എന്ക്റ സാധ ങ്ങൾ ന്ത്ഡസ്സ്്
, എന്ക്റ സബക് ഇക്താക്ക "

" ഉള്ളക്താക്ക കുകറ അവൾ ക്േറുകി ബാഗിൽ ഇട്ിട്ടണ്ട്, സബക് േിക്ന്ന
എടുത്താൽ കോക്ര "കേവു ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ തലയിട്ി... ഇവരിക്താക്ക

ഇകപ്പാൾ ബാഗിൽ ആകി? എലൊും ോൻ ആയിരുന്നകലൊ. ഞാൻ മാന്ത്തും ക്ോട്ൻ
ഒന്നുും അറിയാക്ത...

" ീ കോയി കുളികച്ച കിച്ചൂ " ന്ത്ഡസ്സ്്കേവു എടുത്തു തരുും... അച്ചട േറഞ്ഞുക്കാണ്ട്
അകകത്തക് കകറി. കേവു കള്ള

ിരി

ിരിച്ചട.

"എന്താടി..." അവളടക്ട ഇളി കണ്ട് ഞാൻ ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ അവൾ േതിക്യ എന്ക്റ

അടുത്ത് വന്നു എന്ക്റ ഷിർട്ിന്ക്റ ബട്ൻസ് ഊരുകയുും ഇടുകയുും ക്

"ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചട തരകണാ...." അവൾ േതുങ്ങി ക

യ്തു.

ാേിച്ചകപ്പാൾ എ ിക്

ിരി

വന്നു....

"അവൻ ഒറ്റക് കുളികച്ചാളടും " അകത്തു

ിന്ന് അച്ചട വിളിച്ചട േറഞ്ഞതുും കേവു

േിടഞ്ഞു മാറി ഇളിച്ചട.ഞാൻ ശബ്ദമുണ്ടാകാക്ത കോവ്വാ എന്ന് ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ

അവൾ ഉടകി.
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"അയ്യടാ അവളടക്ട കയ്യിൽ
ആവൾ ക്േട്ന്നു

ിന്ന് കിട്ടും ഇക്പ്പാ ഒരു ന്ത്േശ് ും തീർന്നക്ത ഉള്ളട.."

ിറും മാറിയകപ്പാൾ ഞാൻ

ിണുങ്ങി..

"എന്താ കേവു...."

"അക്യ്യടാ കമാൻ ഒറ്റക് കുളിച്ചാൽ മതി... ഞാൻ ക്വറുക്ത ക
കവകണൽ അവകളാട് ക

ാേിക്ച്ചക്ന്ന ഉള്ളട..

ീ

ാേിച്ചട ക ാക്?"

" അച്ചടവിക ാകടാ ഹ്മ്്്!! ഇക്പ്പാ വന്നതുതക്ന്ന " അവളടക്ട സവഭാവും അറയുന്നത്
ക്കാണ്ട് തക്ന്ന ഞാൻ േുച്ഛിച്ചട.

" എന്നാൽ

ീ ഒറ്റക് കുളിച്ചാൽ മതി കകകട്ാ "

" എന്താ കേവു

ി ക് ഇകപ്പാൾ ഒരു സ്ക െവുമിലെ കട്ാ.. അച്ചട എകന്നാട്

േറഞ്ഞിട്ടണ്ട് അവക്ള കോക്ല

ിക്ന്നയുും സ്ക െികണും എന്ന് " കേവുവിന്ക്റ

ുണകുേി വിരിയുന്ന കവിളിൽ ഞാൻ മൂക് ഉരച്ചടക്കാണ്ട് േറഞ്ഞു.

" എന്നാകല ആേയും അവക്ള സ്ക െിക് എന്നിട്് മതി എക്ന്ന " കേവു എക്ന്ന വിട്ട
മാറി..
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"ഞാൻ രണ്ടു കേക്രയുും സ്ക െികച്ചാളാും കകകട്ാടീ... കുറുപി..."ഞാൻ അവക്ള
ക

ർത്ത് േിടിച്ചട.. തള്ളി

" കിച്ചൂ എന്ക്റ

ിൽകുന്ന അവളടക്ട

ന്തികളിൽ തേുകി..

ന്തി വിട് ഞാൻ അച്ചടവിക്

വിളികകണാ?"അവൾ എക്ന്ന

ക്ഞട്ിച്ചട.. ഞാൻ േിടിവിട്ിലെ.േതിക്യ അത് ക്ഞരിച്ചകപ്പാൾ കേവു

" അച്ചടവിക്

ിണുങ്ങി...

ീ വിളികച്ചാ എ ിക്കന്താ? " സാധാരണ കേവു േറയുന്ന കോക്ല

ഞാൻ അവകളാട് തിരിച്ചട േറഞ്ഞു.അവൾ വിളികിക്ലെന്ന് വി

ാരിച്ചാണ് ഞാൻ

േറഞ്ഞക്തങ്കിൽ. കേവു വിളിച്ചട കൂവി..

"അച്ചൂ ഇവക് ന്ക്റ

ന്തിക് േിടികുന്നു " ഞാൻ ക്േട്ന്നു വിട്ട.. അവക്ള

കേഷയകത്താക്ട ക ാകി. അച്ചട
ഞാൻ

റൂമികലകകാടി

വിട്ി തുള്ളി അകത്തു ിന്ന് വരുന്ന ഒച്ച കകട്കപ്പാൾ

ബാത്ത്റൂമിൽ

കകറി.

കുളിച്ചടക്കാണ്ടിരുന്നകപ്പാൾ

വാതിലിൽ തട്ട കകട്ട.

"കിച്ചൂ ന്ത്ഡസ്സ്്എടുകാക്തയാകണാ കകറിയത് " അച്ചടവായിരുന്നു േുറത്ത് ഞാൻ
വാതിൽ ോതി തുറന്നു...ആ മുഖത്തു ക്
താകേക്

റിയ കേഷയും... േിക്ന്ന ആ കണ്ണടകൾ

ീങ്ങിയകപ്പാൾ വികസികുന്നത് കണ്ടു.. ഞാൻ ഒന്നുും ഇട്ിട്ിലൊയിരുന്നു...

എന്ക്റ കുട് ിൽ തറഞ്ഞു അച്ചടവിന്ക്റ കണ്ണ് വികസിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ അവളടക്ട
സകക് േിടിച്ചട അകകത്തക് വലിച്ചട കഡാർ കലാക് ക്

യ്തു...

"ഡാ കിച്ചൂ..." ക്േട്ന്നുള്ള വലിയിൽ അച്ചട ക്ഞട്ി...
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ികടീ ക്േക്ണ്ണ " ഞാൻ അവക്ള

"അടങ്ങി

ുമരിക ാട് ക

ർത്തു

ിർത്തി േറഞ്ഞു..

"ഡാ വിട് കേവു േുറത്തുണ്ട്, അവൾ വരുും...." ഞാൻ അവളടക്ട കേുത്തികലക്
മുഖും

ീട്ിയകപ്പാൾ അച്ചട അത് തടഞ്ഞു ക്കാണ്ട് േറഞ്ഞു...

"അവൾ ഇക്പ്പാ വരിലെ അച്ചട േീസ്..." ഞാൻ അവകളാട് ക്കഞ്ചി.

"എടാ േട്ി ഞാൻ കുളിച്ചതാടാ "

" അതിക് ന്താ

മുക് ഒന്നുക്ട കുളകാക്മക്ന്ന "

ുവന്ന

ുണ്ടുകൾ ഞാൻ വിരൽ

ഓടിച്ചകപ്പാൾ... അവൾ വശയതകയാക്ട എക്ന്ന ക ാകി.. എന്ക്റ മുടിയിൽ
ഉറ്റടന്ന
ക്

ക്വള്ളും

അവളടക്ട

കവിളിലൂക്ട

താക്േക്കാേുകി

ിന്ന്

മുലവിടവികലക്

ന്നവസാ ിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ അവളടക്ട മുലയിടുകികലക് തലയാഴത്തി...

"ആഹ്ഹ് കിച്ചൂ " അച്ചടവിന്ക്റ വായിൽ

ിന്ന്

ിശവാസും ഉയർന്നു. അവൾ

എന്ക്റ കേുത്തിലൂക്ട സക സകയ്യിട്് എന്ക്റ തല ക്ോന്തിച്ചട വിറകുന്ന
ുണ്ടുകളികലക്

എക്ന്ന

ആഴത്തി..

വിട്കപ്പാൾ അച്ചട കണ്ണിൽ
ക

ാേികലുും അവൾ എന്ക്റ

എന്ക്റ

ക്ഞരിച്ചട

ുണ്ടുകൾ

േതിക്യ

ുണഞ്ഞു

ിരാകയാക്ട എക്ന്ന ക ാകി... ഞാൻ എക്ന്ത എന്ന്
ുണ്ടുകൾ വായിലാകിയിരുന്നു...ആകവശകത്താക്ട

ുണ്ടുകൾ അവൾ വലിച്ചട

േിണഞ്ഞു...,

ഞാൻ

ുണഞ്ഞു... ഞങ്ങളടക്ട

വലിച്ചീപി..

എന്ക്റ

സകകൾ

ാകുകൾ തമ്മിൽ

അച്ചടവിന്ക്റ

കുണ്ടികൾ േിടിച്ചട ക്ഞരിച്ചട... സാരിയുക്ട തല ഞാൻ കതാളിൽ
മാറ്റി.... എന്ക്റ കുട്ൻ അച്ചടവിന്ക്റ തുടയിടുകിൽ കുത്തി
സകക്കാണ്ട് എന്ക്റ കുലച്ച കുട്ക്

ക് യ്

ിന്നുും വലിച്ചട
ിന്നു അച്ചട ഒരു

േിടിച്ചട തേുകി... ഞാൻ കിടുത്തു കോയി...

ുണ്ടുകൾ തമ്മിൽ േറച്ചട ഞങ്ങൾ ശവാസും എടുത്തു... അച്ചടവിന്ക്റ ബ്ലൗസ്സിൽ
തള്ളി

ിൽകുന്ന മുലകക്ള ഞാൻ രണ്ടു സക ക്കാണ്ടുും േിടിച്ചട ക്ഞരിച്ചട.. അച്ചട

ുമരിൽ

ാരി സുഖും ക്കാണ്ട് േുളഞ്ഞു...ഞാൻ ബ്ലൗസിന്ക്റ െൂകുകൾ ക്േട്ന്നു

തക്ന്നയൂരി.....ന്ത്ബായിൽ തള്ളി വിങ്ങുന്ന മുലകൾ തുളടപി.... ഞാൻ രണ്ടിക് യുും
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ഒന്ന് തേുകി ക്കാണ്ട് അച്ചട വിക്
അലതലെി..

ഞാ വക്ള

മാറ്റി...ഷഡിയിൽ തള്ളി

ക ാകി... അവളടക്ട കണ്ണടകളിൽ ആകവശും

തിരിച്ചട

ിർത്തി

സാരിയുും,

ിൽകുന്ന അച്ചടവിന്ക്റ ഉരുണ്ട

ോവാടയുും

അേിച്ചട

ന്തികൾ ഞാൻ േതിക്യ

അടിച്ചട...

" ൊ... " അച്ചട

ിണുങ്ങി....

ഞാൻ ഉന്ത്ഗരൂേ ായ എന്ക്റ കുട്ക്

അച്ചടവിന്ക്റ

തിരുകി

മുന്നിക്ല

കേുത്തിൽ

മുഖമിറ്റടരച്ചട

ന്തികൾക് ഇടയികലക്

തുളടപുന്ന

മുലകക്ള

രണ്ടു

സകക്കാണ്ടുും േിേിഞ്ഞു.. മുതുകിൽ

ുണ്ടുക്കാണ്ട് ഉരച്ചടും,

േതിക്യ കടിച്ചടും ഞാൻ അച്ചടവിക്

സുഖിപ്പിച്ചട... തുടകൾ േതിക്യ ഇളകി

കുട്ക്

ഞാൻ

കിയുും, കതാളിൽ

ന്തിയിടുകിൽ ഇട്ടരച്ചട..

" ൊ കിച്ചൂ മതിക്യടാ... കേവു വരുും " അച്ചട സുഖത്തി ിടയിലുും എകന്നാട്
േറഞ്ഞു ക ാകി...അവളടക്ട ന്ത്ബായിൽ

ിന്നുും മുലകൾ രണ്ടുും േുറക്ത്തടുത്തു

ഞാൻ ക്ഞട്ടകൾ തിരുമ്മി ക്ഞരടി.... അച്ചട സുഖും ക്കാണ്ട്

ന്തികൾ എന്ക്റ

കുട് ികലക് അമർത്തി.... എന്ക്റ ഒരു സക അവളടക്ട വയറിക്
ഷണ്ടികിടയിലൂക്ട

അവളടക്ട

അപ്പത്തികലക്

കയറ്റിയകപ്പാൾ

അച്ചട

തേുകി
ിന്നു

േുളഞ്ഞു... എന്ക്റ സകക് കകറി േിടിച്ചട...

"കിച്ചൂ േീസ് അവിക്ട കവണ്ട...."

"എന്താ അച്ചൂ േീസ് ഞാൻ ഒന്ന് ക്താട്ട ക ാകക്ട് " ഞാൻ അവകളാട് ക്കഞ്ചി. അവൾ
കവഗും തിരിഞ്ഞു േുറകികലക് സക ഇട്ട ന്ത്ബാ അേിച്ചട സസഡികലക് എറിഞ്ഞു...
എന്ക്റ

ുണ്ടുകൾ ആർത്തികയാക്ട

ുണഞ്ഞു േിക്ന്ന എന്ക്റ തല അവളടക്ട

ക്കാേുത്ത മുലകളികലക് അമർത്തി.
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"കിച്ചൂ വലിച്ചട കുടിക്.... " എന്ക്റ മുഖക്ത്ത അവളടക്ട മുലകളികലക് അമർത്തി
ക്കാണ്ട് അച്ചട േുലപി... ഞാൻ രണ്ടു മുലകക്ളയുും േിേിഞ്ഞു ക്കാണ്ട്

പ്പി

കുടിച്ചട... അച്ചട സുഖും കടിച്ചട േിടിച്ചട ക്കാണ്ട് മൂളി... ഞാൻ ഒരു സക അവളടക്ട
അപ്പത്തികലക് ഇറകിയകപ്പാൾ... അച്ചട മുലകൾ എന്ക്റ മുഖകത്തക് കൂടുതൽ
അമർത്തി... അവളടക്ട

വുള്ള

ൂടുള്ള േൂറിലൂക്ട എന്ക്റ

ൂണ്ടു വിരൽ

ഇേഞ്ഞകപ്പാൾ അച്ചട കരഞ്ഞു...

"ൊ കിച്ചൂ..... ൊ " മുലകക്ള ഞാൻ കടിച്ചട വലിച്ചടക്കാണ്ട് എന്ക്റ വിരൽ ആ
ൂടുള്ള ക്കാേുത്ത േൂറുകളിൽ തേുകി രസിച്ചട.അതിന്ക്റ ആേങ്ങളികലക്
വിരലുകൾ ഞാൻ തള്ളി ക ാകി അച്ചട അതി

ുസരിച്ചട തുടകൾ തള്ളി തന്നു....

കന്തിൽ േിടിച്ചട ക്ഞരിച്ചകപ്പാൾ അച്ചട എന്ക്റ കമകത്തക്

ാരി ഉയർന്നു

ക്ോങ്ങി. അവസാ ും അച്ചടവിന്ക്റ മൂളൽ കൂടി...

"ൊ കിച്ചൂ എ ിക് ൊ " േൂറിൽ ഇേഞ്ഞിറങ്ങുന്ന സകകളടക്ട കവഗത കൂടി
അച്ചട എന്ക്റ മുഖും ക്ോകി

ുണ്ടുകൾ വലിച്ചട കുടിച്ചട...

അവസാ ും ഒരാർച്ചകയാക്ട അവൾ എക്ന്ന വലിഞ്ഞു മുറുകി എന്ക്റ കയ്യിൽ
അവളടക്ട കത ുകൾ ക്
കാട്ിയാകപ്പാൾ അവൾ

ാരിഞ്ഞു...ഞാൻ വിരലുകൾ വലിച്ചട എടുത്തു അവക്ള
ാണും ക്കാണ്ട് തല താഴത്തി. ഞാൻ അത്

ുണയാൻ

കോയകപ്പാൾ അവൾ കണ്ണടരുട്ി...

"അകയ്യ വൃത്തിക്കട് ക്

കൻ.... "എന്ക്റ സകയിൽ േിടിച്ചട അവൾ അത് കേുകി

കളഞ്ഞു. ഞാൻ അവക്ള എന്ക്റ ക്മകത്തകിട്് േറ്റികച്ചർത്തു . അച്ചട കുട്ക്
േതിക്യ തേുകി ക്കാണ്ടിരുന്നു.
"അച്ചട ഒന്ന് വായിൽ എടുകകാ " ഞാൻ എന്ക്റ കുട്ക്

കാണിച്ചട േറഞ്ഞകപ്പാൾ

അവൾ മുഖും കകാട്ി
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"അകയ്യാ അക്താന്നുും േറ്റിലെ... േീസ് കിച്ചട എ ിക്കകന്താ കോക്ല " അവൾ
ിണുങ്ങി ക്കാണ്ട് േറഞ്ഞതുും ഞാൻ തളർന്നു

"എന്നാൽ ഒന്ന് അടിച്ചട താ അച്ചൂ േീസ് " അച്ചട
ിലത്തിരുന്നു

എന്ക്റ

കുട്ക്

രണ്ടുസക

ിരിച്ചട അവൾ മുട്് കുത്തി

ക്വച്ചട

േിടിച്ചകപ്പാൾ

എന്ക്റ

ക്ട്ലെിലൂക്ട എകന്താ ോഞ്ഞു കോയി. തൂങ്ങുന്ന ക്കാേുത്ത അച്ചടവിന്ക്റ മുലകൾ,
ആ േടർന്ന മുടി, മുകളികലക് ക ാകുന്ന വശയമായ മുഖും കൂക്ട അച്ചട എന്ക്റ
കുട്ക്

അവളടക്ട തണുത്ത സകകൾ ക്കാണ്ട് തേുകിയകപ്പാൾ ഞാൻ കിടുത്തു...

േതിക്യ ഞാൻ ഷവർ ഓൺ ക്

യ്തു. ക്വള്ളും അച്ചടവിന്ക്റ മുടിയിലൂക്ട ഇറങ്ങി

രണ്ടു ക്കാേുത്ത മുലകളിലൂക്ടയുും, അച്ചട അടിച്ചട തരുന്ന എന്ക്റ കുട് ിലൂക്ടയുും
ഒേുകി... ഓകരാ അടികുും ഞാൻ സവർഗും കണ്ടു, ഓകരാ അടികുും അച്ചടവിന്ക്റ
മുലകൾ ഇളകിയാടി... ലെരിപ്പിടികുന്ന

ിമിഷങ്ങളിൽ അച്ചടവിന്ക്റ കണ്േീലി

ഉയർത്തി എക്ന്ന ക ാകുന്ന ക ാട്വുും കൂക്ട ആയകപ്പാൾ ക്ഞരപ് വലിഞ്ഞു
മുറുകി...

"ൊ അച്ചൂ ഇക്പ്പാ വരുും...." ഞാൻ ഊരയിളകി... അച്ചട സകയുക്ട കവഗും
കൂടുതലായി...

അവസാ ും

ക്വടിക്കട്ിന്ക്റ

മൂർധ യാവസ്ഥയിൽ

ഞാൻ

സുഖത്തിൽ തലയുയർത്തി കണ്ണടച്ചട... എന്ക്റ കുട്ൻ ക്വടി ക്ോട്ിച്ചട...

"ൊ അച്ചൂ ൊ ഉഫ് " അവസാ

തുള്ളിയുും കോയകപ്പാൾ ഞാൻ അച്ചടവിക്

കണ്ണടതുറന്നു ക ാകി കേഷയകത്താക്ട എക്ന്ന ക ാകുന്നു. എന്ക്റ ോൽ ക്തറിച്ചത്
അവളടക്ട മുഖത്തുും മുലയിലുും ഒക്കയാണ്... അവൾ മുഖും വാന്ത്കിച്ചട ക്കാണ്ട്
എക്ന്ന ക ാകി...

"കസാറി

കമാളട

ഞാൻ

ഒക്ക

കേുകി

തരാും

"

ഞാൻ

അവക്ള

േിടിച്ചട

എേുകന്നൽപ്പിച്ചട....
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"ക്തണ്ടി.....ഇങ്ങക്
ക

ർന്നു

ക്തറികുും എന്ന് ഞാൻ കരുതിയിലെ ബ്ലാഹ്..." അച്ചട എകന്നാട്

ിന്നു േറഞ്ഞു. ഞാൻ അത് മുേുവൻ കേുകി.. അച്ചട ഷഡി ഊരി കളഞ്ഞു

അവളടക്ട വടിച്ചട വൃത്തിയാകിയ അപ്പത്തിൽ ഞാൻ േതിക്യ
വിരലുകൾ ഓടിച്ചട...
അച്ചട എകന്നാട് ഒട്ി
ുവട്ിൽ
അവളടക്ട

ിന്നു...മുലക്ഞ്ഞട്ടകൾ എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ ഉരച്ചട. ഷവറി ു

ിന്നു ക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ ആർത്തികയാക്ട

ുപിച്ചട എന്ക്റ സകകൾ

ന്തി ോളികൾ കഭേിച്ചട ഇടുകികലക് ആഴന്നിറങ്ങി... അവക്യ ഞാൻ

ക്ഞരിച്ചട..

"എന്താടാ രണ്ടുും കൂക്ട അവിക്ട േണി " ക്േട്ന്നായിരുന്നു കേവുവിന്ക്റ വിളി
വന്നത്..അച്ചട തലയിൽ സക വച്ചട എക്ന്ന ക ാകി.

"കെ അവക്ള മുഖത്തു ഞാൻ എങ്ങക്

ക ാകുും " അവൾ േരിഭവും േറഞ്ഞു.ഞാൻ

കണ്ണടച്ചട കാട്ി.

"എന്താ കേവു " ഞാൻ േതിക്യ വിളിച്ചട...

" ിങ്ങൾക്കന്താ

അവിക്ട

േണി

"

കേവുവിന്ക്റ

ക

ാേയത്തിൽ

ക്

റുതായി

കുസൃതിയുണ്ടായിരുന്നു.

"അകത എന്ക്റ േുറും കതച്ചട തരാൻ അവക്ള കൂട്ിയതാ..." ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റ മുല
േിടിച്ചട തേുകി ക്കാണ്ട് േറഞ്ഞു....
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"ഓകൊ.....എടീ തവക്ള ഞാൻ അവക്

കുളിപ്പികാും എന്ന് േറഞ്ഞകപ്പാൾ

ീ

എന്താ േറഞ്ഞത്. അവൻ ഒറ്റക് കുളികുും എന്ന് കലെ? എ ികുും കകറണും
ഇതി ുള്ളികലക് " കേവു േുറത്തു

ിന്ന് വാശിേിടിച്ചട കഡാറിൽ മുട്ി... അച്ചട

േയ ീയതകയാക്ട എക്ന്ന ക ാകി..

"അവളടും കൂക്ട കകറികകാക്ട്
ക്

റു

ലെ രസും ആയിരികുും "ഞാൻ അച്ചടവിക ാട്

ിരികയാക്ട േറഞ്ഞതുും അവൾ ക്കാഞ്ഞ ും കുത്തി.

"അയ്യടാ ഇക്പ്പാ അന്ത്ത സുഖും കവണ്ട.."

"കിച്ചൂ തുറക്കടാ.." കേവു േുറത്തു

"കേ കേവു മരയാേക്

ിന്ന് കാറികപ്പാൾ അച്ചട ഒച്ചയിട്ട...

ികന്നാ കട്ാ."

" ീ കോടീ " കേവു തിരിച്ചട േറഞ്ഞു.

"എടാ അവൾ ഇ ി സവരയും തരിലെ കവഗും ഇറങ്ങാും " അച്ചട എകന്നാട് േറയുകപാൾ
ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റ മുലകൾ മാറി കുടികുകയായിരുന്നു...
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“ഞാൻ േറഞ്ഞത്

ീ കകകട്ാ... മതി കുടിച്ചത്... " മുലകൾ എന്ക്റ വായിൽ

ിന്ന്

അച്ചട എടുത്തതുും ഞാൻ അവളടക്ട അപ്പത്തിൽ ഒന്ന് തേുകി...

"ആഹ്ഹ്..." അച്ചടവിന്ക്റ ഒച്ച കുറച്ചട ഉറക്കയായിരുന്നു... അവൾ കവഗും സക
ക്കാണ്ട് വായ ക്ോത്തി...
എന്ക്റ സകക് ഒരടി തന്നു...

"എന്താടി ആ ശബ്േും...." കേവു വീണ്ടുും കുറ്റാക വഷണും തുടങ്ങിയകതാക്ട ഞങ്ങൾ
കവഗും കുളിച്ചട... എക്ന്ന അവൾ ആേയും േുറത്തിറകി... അവളടക്ട ന്ത്ഡസ്സ്്മുേുവൻ
ഞ്ഞിരുന്നു... ഞാൻ േുറത്തിറങ്ങുകപാൾ... മുഖും വീർപ്പിച്ചട ക
ക്കാണ്ട് കേവു

ാണിൽ ക ാകി

ിൽകുന്നുണ്ട്..

ഞാൻ അവക്ള ഒന്ന് ോളി ക ാകി അച്ചടവിന് കവണ്ട ക്ന്ത്ഡസ് എടുത്ത് അവൾക്
ക്കാടുത്തു...
േിക്ന്ന േിണങ്ങി
സമൻ് ക്

ിൽകുന്ന കേവുവിന്ക്റ അരികിൽ കോയി ഇരുന്നു... അവൾ

യ്യടന്നിലെ മുഖും ഒരു കുട്യുണ്ട്.

ഞാൻ അവക്ള ഒന്ന് തട്ി അവൾ അത് ഇഷ്ടക്പ്പടാക്ത തിരിച്ചട എക്ന്നയുും തട്ി..

"േിണകമാകണാ.?"ഞാൻ ക

ാേിച്ചട.

അവൾ മിണ്ടിയിലെ.. അകത ഇരിപ്പ്...
എന്ക്റ മുഖും അവളടക്ട മുഖകത്തക് അടുപ്പിച്ചട ക

ാേിച്ചട.

"േിണകമാകണാ?" വീണ്ടുും അവൾ മറുേടി തന്നിലെ. ഞാൻ ആ
ക്കാടുത്തു വീണ്ടുും ക

ുണ്ടുകളിൽ ഉരുമ്മ

ാേിച്ചട..

"േിണകമാകണാ "
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അവളടക്ട കൺകകാണുകളിൽ
ഞാൻ വീണ്ടുും ഉമ്മക്വച്ചട ക
അവസാ ും അവൾ

ിരി വിടരുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു..
ാേിച്ചട...

ിരിച്ചട..

“കോടാ ക്കാരങ്ങാ,േട്ി,ക്തണ്ടി,

ീ എക്ന്ന ഉള്ളികലക് കകറ്റിലെ അക്ലെ " എന്ക്റ

താടിക് കടിച്ചട കേവു ... േുറകകാട്് വീഴത്തി എക്ന്ന മുകളിൽ കകറി കിടന്നു ഞാൻ
അവക്ള

ുറ്റി േിടിച്ചട...

"എടീ ഞാൻ അച്ചടവിക ാട് േറഞ്ഞത േക്െ അവൾക് വലിയ

ാണും "

"എന്തായിരുന്നു ഉള്ളിൽ േരിവാടി, ഒച്ചക്യാക്ക ഞാൻ കകട്ട കമാക് ..." കേവു
ആകിക്കാണ്ട് മുഖമിട്ിളകി.. ഞാൻ ഒന്ന്

" ഇങ്ങക്

കോയാൽ അച്ചട അടുത്ത് തക്ന്ന ന്ത്േസവികുമകലൊ?" അവൾ വീണ്ടുും

എക്ന്ന കളിയാകിയതുും ഞാൻ അവളടക്ട

" കേ

ൂളി.

ീ എക്ന്താക്കയാ

ന്തിക് ഒരു

ീ േറയുകന്ന അക്താന്നുും

ുള്ള്്ക്കാടുത്തു.

ടന്നിലെ "

" ടന്നികലെ.... ഞാൻ എന്തിക്കകയാ ന്ത്േതീെിച്ചട "

"അകയ്യാ അത് കമാശും ആയകലൊ, എന്നാൽ
അവൾക് ക ക്ര േിരികമുയർത്തി ക

മുക് ഒന്ന് ക ാകിയാകലാ " ഞാൻ

ാേിച്ചതുും അച്ചട റൂമികലക് കകറി വന്നു....
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"രണ്ടു കേരുും അടങ്ങി

ിന്നിക്ലെങ്കിൽ...

ന്തി ഞാൻ ക്ോളികുും " അച്ചട

ൂരല് ഞാൻ ക്വട്ി വച്ചിട്ടണ്ട്..അടിച്ചട

ിരികയാക്ട േറഞ്ഞതുും കേവു

ഞങ്ങക്ള മാറി മാറി ക ാകി. ഞാ ുും അകതകോക്ല

ുണ്ട് േിളർത്തി

ുണ്ട് േിളർത്തി അച്ചടവിക്

ക ാകി.
േക്െ കേവു അവൾ വിടുകവാ വാശികാരി എന്ക്റ മുഖും േിടിച്ചട എന്ക്റ
ുണ്ടവൾ വലിച്ചീപി...എന്നിട്് അച്ചടവിന്ക്റ മുഖകത്തക് ക ാകി. ഞാ ുും
അവളടക്ട റിയാെൻ അറിയാൻ ക ാകിയകപ്പാൾ അച്ചട

ിരിച്ചട

"കഷാ കേികഞ്ഞാ അകതാ ഇ ിയുും ഉകണ്ടാ?" അവൾ ഒരു കൂസലുമിലൊക്ത
ക

ാേിച്ചട... അവക്ക് ഇകപ്പാൾ ഒരു ന്ത്േശ വുും ഇലെ...

" ഇ ീും ഉണ്ട് േക്െ

ിക്ന്ന കൂട്ിലെ...

അകലെടാ " കേവു അച്ചടവിക്

ീ ഔട്്്ഇ ി ഞാ ുും കിച്ചടവുും മാന്ത്തമാണ്

േുച്ഛിച്ചടക്കാണ്ട് എകന്നാട് ക

ാേിച്ചട.ഞാൻ ആ

സമയും അച്ചടവിക ാട് എന്ക്റ അടുത്തിരിക് എന്ന് സകക്കാണ്ട് കാട്ി . അവൾ
കിടകുന്ന ഞങ്ങളടക്ട ഞങ്ങളടക്ട അടുത്ത് വന്നിരുന്നു... കേവു എന്ക്റ കമക്ല
ിന്നു മാറി ക്

രിഞ്ഞു അച്ചടവിന്ക്റ മടിയികലക് കിടന്നു..

കേവുവിന്ക്റ മുഖത്തിന് മുകളിൽ ഉന്തി

ിൽകുന്ന അച്ചടവിന്ക്റ മുലകക്ള ഞാൻ

ആർത്തികയാക്ട ക ാകിയകപ്പാൾ അച്ചട കണ്ണടരുട്ി കേടിപ്പിച്ചട. കേവു അകപ്പാൾ
അവളടക്ട വലകത്ത സക ക്ോകി അച്ചടവിന്ക്റ മുലയിൽ േിടിച്ചട ക്ഞകി

"...ൊ..." അച്ചട

ിണുങ്ങിയകപ്പാൾ കേവു കവഗും സക എടുത്തു.

"കേവു അടങ്ങി

ികന്നാ കട്ാ

ലെ തലെട തരുും ഞാൻ " അവൾ ഒച്ചയിട്ട... കേവു

േൂച്ചക്യ കോക്ല േരുങ്ങി... അത് കണ്ടു ഞാ ുും അച്ചടവുും ഒരുകോക്ല
കോയി അവളടക്ട ഓകരാ കുറുപുകൾ ... കേവു

ിരിച്ചട

ൂളി...
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"അച്ചട

എ ിക്

വിഷകത്താക്ട ക

അമ്മിഞ്ഞ

തകരാ

ീ

കിച്ചടവിന്

ക്കാടുകാറികലെ.."

കേവു

ാേിച്ചതുും അച്ചട എന്ക്റ മുഖത്തു ക ാകി... ഞാൻ കണ്ണടക്കാണ്ട്

ക്കാടുകത്താ എന്നു കാട്ിയകപ്പാൾ അച്ചടവിന്

ാണും വന്നു..

" ീക്യന്താ കേവു ഇള്ളകുട്ിയാകണാ" അച്ചട സ്ക െകത്താക്ട അവളടക്ട മുഖത്തു
തകലാടി..

" ി ക് തരാും േക്െ ഇത് കാണുകപാൾ
എന്ക്റ

ക ർക്

കള്ളച്ചിരിയുക്ട

ിലർ വാലുും ക്ോകി വരുും " അച്ചട

ക ാകി

കേവുവിക ാട്

േറഞ്ഞു...

കേവു

കുറുകപാക്ട എക്ന്ന ക ാകി.. ഞാൻ രണ്ടു കേക്രയുും ക്താേുതു..

"എ ിക് ക്വണ്ടയ്... എന്ക്റ കേവുവിന് ക്കാടുത്താൽ മതി "
രണ്ടു കേരുും എക്ന്ന ക ാകി കുണുങ്ങി
അച്ചടവിക്

ക ാകിയകപ്പാൾ.

അവൾ

ിരിച്ചട... കേവു കന്ത്േതീെകയാക്ട

ഇട്ിരികുന്ന

ഷിർട്ിന്ക്റ

മുകളിക്ല

ബട്ൻസുകൾ േതിക്യ ഊരി... കറുത്ത ന്ത്ബായിൽ ക്ോതിഞ്ഞ. ക്കാേുത്ത മുലക്യ
അടിയിൽ

ിന്ന് കേവു ക ാകി

ിന്നു. അച്ചട ഇടതു മുലക്യ ന്ത്ബായിൽ

ിന്ന്

സവതന്ത്ന്തമാകി അടിയിൽ കിടന്നുന്ന കേവുവിന്ക്റ മുഖകത്തക് വച്ചകപ്പാൾ അവൾ
അതിന്ക്റ മൃതുലതയിൽ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചട. അച്ചട കേവുവിന്ക്റ വായികലക് ക്ഞട്്
തിരുകി വച്ചട ഒന്ന് ശവാസും എടുത്തു..അവളടക്ട തലയിൽ തേുകി കേവു ക്ഞട്്
മുേുവ ായുും വായികലക് വച്ചട അച്ചടവികലക് അമർന്നു.. ക്

റിയ ശബ്ദകത്താക്ട

ക്ഞട്ടകൾ വലിച്ചീപി. അച്ചടവിന്ക്റ കണ്ണടകൾ ഇളകി മറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു
അവളടക്ട വായിൽ

ിന്നുും ക്

റിയ ശബ്ദങ്ങൾ േുറത്തു വന്നു.

മക ാെരമായ കാഴച്ചയിൽ എന്ക്റ കുട്ൻ മുേുത്തു ഞാൻ േിടിക്ച്ചാന്നു ക്ഞരിച്ചട.
അച്ചട വികാരും തള്ളി യുള്ള കണ്ണടകൾ എന്ക്റ ക ർക്

ീട്ി.. ആ മുഖക്ത്ത വശയത

കണ്ടു എ ികവക്ള കടിച്ചട തിന്നാൻ കതാന്നി... കേവു സുഖമായി മുല കുടിച്ചട...
ഇടക് കേവു കടിച്ചകപ്പാൾ അച്ചട ആർത്തു .േിക്ന്ന കേവുവിന്ക്റ

ന്തിക്

ലെ

അടിക്കാടുത്തു..

293

ഞാൻ േിടിവിട്ട കോവുന്ന അവസ്ഥയിലുും കടിച്ചട േിടിച്ചട

ിന്നു. അവരുക്ട

കുറുപുകൾ കണ്ട് ആസവേിച്ചട.

"മതി കമാക്ള ഇങ്ങക്
അങ്ങക്

കിടന്നാൽ കവക്റ േണി ഒന്നുും

ടകിലെ " കുകറ ക രും കേവു

കിടന്നതുും അച്ചട അവക്ള വിളിച്ചട.. കേവു സകന്താഷകത്താക്ട മുഖും

ഉയർത്തി േിക്ന്ന അച്ചടവിന്ക്റ മുലയിൽ ഒന്ന് ക്ഞരിച്ചട വിട്ട... ക്ഞട്ടകൾ
ക്തറിച്ചട

ുവന്നിരുന്നു. കേവുവിന്ക്റ തുപ്പൽ ഒരു ോളി കോക്ല അതിക്

ക്ോതിഞ്ഞിരുന്നു.കേവു തക്ന്ന അത് തുടച്ചട ക്കാടുത്തു മുലക്യ ന്ത്ബായ്ക് ഉള്ളിൽ
ആകി. ഷർട്ിന്ക്റ കുടുക്കലൊും ഇട്ടക്കാടുത്തുക്കാണ്ട് അച്ചടവിന്ക്റ കവിളട
വലിച്ചട വിട്ടേറഞ്ഞു

"സുന്ദരി...."

അച്ചട

കേവുവിക്

േിടിച്ചട..അവളടക്ട തലയിൽ

അവളടക്ട

ക് ഞ്ചികലക്

ക

ർത്തു

ുുംബിച്ചട...അവരുക്ട സ്ക െും കണ്ടു എന്ക്റ ഉള്ള്

ിറഞ്ഞു. ഒരുേക്െ അച്ചട കവക്റ ഒന്ന്

ിന്തിച്ചിരുന്നു ക്വങ്കിൽ, ഞങ്ങക്ള വിട്ട

കോയിരുന്നുക്വങ്കിൽ. ഈ സകന്താഷും ഒക്ക എന്തായിരുകന്നക്

എന്ന് ഞാൻ

ിന്തച്ചട.
അവർ രണ്ടുകേരുും എക്ന്ന ക ാകി

ിരിച്ചട.

"മതിക്യടാ സവപ് ും കണ്ടത്...." രണ്ടുകേരുും ഒരുമിച്ചട േറഞ്ഞു..
ഞാൻ അവക്ര ക ാകി ക്കാഞ്ഞ ും കാട്ി...

"കണ്ടികലെ

ക്

കന്ക്റ

കുറുപ്..

ഇന്നക്ല

ഒക്ക

എക്ന്താരു

കരച്ചിലായിരുന്നു...ഇക്പ്പാ കണ്ടികലെ ക്കാരങ്ങൻ " കേവു തിരിച്ചട ക്കാഞ്ഞ ും
കുത്തി കാണിച്ചട...
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"ഒന്ന്

കോടീ

ീ

കരയാത്ത

കോക്ല...

എന്ക്റ

അച്ചൂ

ഇവക്ളമ്മാതിരി

കരച്ചിലായിരുന്നു എന്നറിയുകമാ.. രാന്ത്തി ഉറങ്ങാൻ കോലുും സമ്മതിച്ചിലെ. േട്ി
കോലുും ഇങ്ങക്

" അങ്ങക്

കമാങ്ങിലെ

ഒന്നുും സുംഭവിച്ചിക്ലെങ്കിലുും അവക്ള കളിപ്പികാൻ ഞാൻ ക്വറുത

േറഞ്ഞു..

"േട്ി

ിന്ക്റ അമ്മായി.... ഇവിക്ട ആരാ കരഞ്ഞത് എക്ന്നാക്ക അച്ചടവിന്

ന്നായി അറിയാും അക്ലെടീ " കേവു എന്ക്റ ക ക്ര

ീറി അച്ചടവിക ാട് ക

അച്ചട ഞങ്ങക്ള രണ്ടുകേക്രയുും ക ാകി. ക പ്പിച്ചട ക ാകിയിട്് ക
"അഥവാ ഞാൻ കോയിരുക്ന്നങ്കിൽ

ിങ്ങൾ എന്തു ക്

യ്കതക്

കേവുവുും േരസേരും ക ാകി അക്താരു കുേപ്പികുന്ന ക
അതി ുള്ള ഉത്തരും

വിഷമും
ഒരു ക

"ആകയ്യാ കേവു

ിശബ്ദമായി

ഉകണ്ടാ

കരച്ചിലിന്ക്റ വകിൽ
അങ്ങക്

ാേിച്ചട.

മകക്ള " ഞാ ുും

ാേയമായിരുന്നു എ ിക്

ൽകാൻ ഇലൊയിരുന്നു, ഞാൻ കേവു എക്ന്തങ്കിലുും േറയുകമാ

എന്ന് ക ാകി അവൾ

" ി ക്

ാേിച്ചട.

ിന്നു.. േിക്ന്ന അച്ചടവിക്

ക ാകി.

ഞങ്ങൾ

യ്തതിൽ

അച്ചട

ിന്നായിരുന്നു അത് ക

അങ്ങക്

ക്

"

കേവു

ാേിച്ചത്... അച്ചട കന്ത്േതീെിച്ചിലെ

ാേയും. അവൾ വിളറി.

ി ക് വിഷമും ആകയാ... എന്ക്റ കുട്ികയാട് എ ിക് ഒരു

കേഷയവുമിലെ. അതുകോക്ല എന്ക്റ ക്

കക ാടുും
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ിങ്ങൾ

അലൊക്ത

എ ികാര

ഉള്ളത്.

രണ്ടു

േിവസും

റിയയുക്ട

അടുത്ത്

ിന്നകപ്പാക്േ എ ിക് മതിയായി. ിന്ക്റ ഒക്ക കുറുപ് കണ്ടിക്ലെങ്കിൽ എ ിക്
ഉറകും വരിക്ലെടീ േട്ി. എന്നിട്ാകണാ ഞാൻ
അച്ചട കേവുവിക്

ിങ്ങക്ള വിട്ട കോകുന്നത് "

ആശവസിപ്പിച്ചട േറഞ്ഞു.. സസഡിൽ ഇരികുന്ന എക്ന്ന അച്ചട

അവളടക്ട അടുകത്തക് വിളിച്ചട ഞാൻ

ീങ്ങി

ീങ്ങി അടുത്ത് ക്

അവൾ കേവുവിക്

ക്വച്ചകോക്ല അവളടക്ട ക് ഞ്ചികലക് ക

ഇകപ്പാൾ

ഞാ ുും

കേവുവുും

അച്ചടവിക്

മുഖാമുഖും

അയാ ുള്ളത്..

ന്നു എക്ന്ന

ർത്തുക്വച്ചട..

ഞാ ുും

കേവുവുും

ാരി കിടന്നു... കേവു എന്ക്റ കവിളിൽ േതിക്യ തേുകി... ഞാൻ

തിരിച്ചടും...

"ഇ ി ആര്കകലുും എകന്തലുും വിഷമും ഉകണ്ടൽ ഇക്പ്പാ തീർകത്താളണും.എന്ക്റ
കുട്ികൾ ഇ ി കരയാൻ ോടിലെ " അച്ചട ക ർത്ത സവരത്തിൽ ഞങ്ങളടക്ട മുഖും
തേുകി ക്കാണ്ടു േറഞ്ഞു. ഞാ ുും കേവുവുും േരസേരും ക ാകി
"എ ിക്കാരു

വിഷമും

ഉണ്ട്..."

കേവു

അച്ചടവികലക്

തല

ിരിച്ചട.

ക്ോകിക്കാണ്ട്

േറഞ്ഞു.. ഇവൾകി ി എന്ത്്വിഷമും?.

"ആൊ കകൾകക്ട് " അച്ചട ക

ാേിച്ചട.

"എ ിക് ഒരു വാവക്യ കവണും " കേവു ഞങ്ങക്ള ക ാകി േറഞ്ഞു. ഞാ ുും
അച്ചടവുും ഒരുമിച്ചട ക്ഞട്ി.

"എന്ക്റ കേവു
ക്േട്ന്നു

തക്ന്ന

ി ക് 23 ആയികട് ഉള്ളട അകപ്പാകേകുും ന്ത്േസവികാക ാ " ഞാൻ
കേവുവിക ാട്

ക

ാേിച്ചട.

അകയ്യ

ഇക്പ്പാ

തക്ന്ന

അച്ഛൻ

ആവുകക്യക്ന്നാക്ക േറഞ്ഞാൽ... അകയ്യ!!
കേവു മുഖും കകാട്ി അകയ്യ എന്ന് കാട്ി...
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"ഞാ ലെ...." കേവു

"േിക്ന്ന " അച്ചട
അച്ചടവിക്
കേവു

ിരിച്ചട.

ാടി ക

ാേിച്ചട.ഇവളക്ലെങ്കിൽ േിക്ന്ന അച്ചടകവാ. ഞാൻ േതിക്യ

ക ാകി അവളടക്ട മുഖത്തു അതിശയും...

ിണുങ്ങി ക്കാണ്ട് അച്ചടവിന്ക്റ കേുത്തിൽ മുഖമുരച്ചട...

"എ ിക് അച്ചടവിന്ക്റ വാവക്യ മതി..അലൊക്ത ഞാൻ ന്ത്േസവികിലെ എ ിക്
കേടിയാ..." കേവു േറഞ്ഞതുും അച്ചട എന്ക്റ മുഖത്തു ക ാകി. ഞാൻ അവൾക്
ഇളിച്ചട കാണിച്ചട ക്കാടുത്തു..

"ഒന്ന്

കോടീ

എ ിക്കാന്നുും

എ ികാവുന്നിലെ

േിക്ന്നയാ

വയ്യ...

ിങ്ങക്ള

ഒന്നുകൂക്ട

"

തക്ന്ന
അച്ചട

ക ാകാൻ
എതിർത്തു.

ഇവിക്ട
കേവു

േയ ീയതകയാക്ട എന്ക്റ മുഖത്തു ക ാകി.

"കിച്ചൂ േീസ്....ഒന്ന് േറക്യടാ "
ഞാൻ

ിരിച്ചട.. കേവുവിന്ക്റ

ുണകുേി ക്തളിഞ്ഞു... അവൾ എന്ക്റ കവിൾ

ക്ലൊരു ഉമ്മ തന്നു..

"ക

ച്ചിയുും അ ിയ ുും...ക ാകി

ികന്നാ ഇക്താന്നുും എന്ക്റ അടുത്ത്

ടകിലെ

മകകള " അച്ചട ഞങ്ങക്ള ക്വലെടവിളിച്ചട.
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"അലെ കേവു ആേയും

മുക് മൂന്നാൾകുും സ്ക െിച്ചട

ടകാും അതു കേിഞ്ഞു

കോക്ര എലൊും "
ഞാൻ അച്ചടവിക് യുും കേവുവിക് യുും
കേവു ഒന്ന് ആകലാ

ുറ്റി േിടിച്ചട ക

ാേിച്ചട...

ിച്ചട തലകുലുകി.

ഉച്ചവക്ര വീട് വൃത്തിയാകുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ...കതൻ
വണ്ടിക്

ുകരാൻ കോകുന്ന

കോക്ല ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റയുും കേവുവിന്ക്റയുും

േറക്ന്നങ്കിലുും

അവർ

എക്ന്ന

അടുപ്പിച്ചിലെ..അച്ചട

ുറ്റടും വട്മിട്ട

ക്താടാൻ

കോലുും

സമ്മതികിക്ലെങ്കിൽ.കേവു ക്കാതിപ്പിച്ചട മുങ്ങി കളയുും..
ഉച്ചക് വയറു ിറച്ചട ഭെണവുും കേിച്ചട. അച്ചടവിന്ക്റ മടിയിൽ ഉറങ്ങാൻ
ഞാ ുും കേവുവുും കിടന്നകപ്പാൾ .കേവു അച്ചട കൺക്ക തക്ന്ന എ ിക് ഉമ്മ തരുും
എന്ക്റ

ുണ്ടുകൾ അവൾ വായിലാകി

ുണയുും..

ുുംബ ത്തി ിടയിൽ അച്ചട

ഞങ്ങക്ള ഇകിളിയാകുും ശലയക്പ്പടുത്തുും.. കേവു അത് ഇഷ്ടക്പ്പടാക്ത
അച്ചടവിന്ക്റ വയറി ു കടികുും. അത് തലൊവുും.കൂക്ട ഞാ ുും ക

രുകപാൾ

അവസാ ും രണ്ടുും കൂക്ട എന്ക്റ തലയിൽ കകറുും കടികുും,മാന്തുും. എലൊും
സെികുക എന്നലൊക്ത കവക്റ

സവകുകന്നരും ഞാൻ കറാഷക്

ിവർത്തിയിലെകലൊ..

വിളിച്ചട...എലൊ കാരയവുും േറഞ്ഞകപ്പാൾ അവൻ

ൊപ്പി. കുകറ ക രും സുംസാരിച്ചട. ക

ച്ചിമാക്ര ഒരികലുും വിഷമിപ്പികരുക്തന്നുും

േറഞ്ഞു.
േിക്ന്ന വിളിച്ചത് റികയച്ചിക്യ ആയിരുന്നു. അവൾ സകന്താഷും ക്കാണ്ട് കരഞ്ഞു..
ക്േട്ന്നു തക്ന്ന കാണാൻ വരുക്മന്ന് േറഞ്ഞു അവളടും ക്വച്ചട....

ആറി തണുത്ത സവകുകന്നര ക്വയിലിൽ ശാന്തസുന്ദരമായ അന്തരീെത്തിൽ...
വരാന്തയിൽ േേയ കാല
കേവുവുും

ഞാ ുും

ഓടി

ിന്തകളടമായി ഞാൻ മലെിടുകയായിരുന്നു.. അച്ചടവുും
ടന്നു

കളിച്ച

മുറ്റവുും,

ക്താടിയുും

എലൊത്തി ുും

േൃക്സാെിയായ ഈ വീടുും, ന്ത്ോയക്മത്തിയ മാവുും, ജ ലികലക് േടർന്നു
കിടകുന്ന മുലെയുും,കവലിതീർകുന്ന ക്
ഒരു

പരത്തിയുും, കുളിരുന്ന അന്തരീെവുും...

ിമിഷും കണ്ണടഞ്ഞകപ്പാൾ രണ്ടു സസഡിലുും

േുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു.. എന്ക്റ ക

ല ങ്ങൾ... എന്ക്റ

ുണ്ടിൽ

ച്ചിമാർ...
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"കോവാും..." അച്ചട എകന്നാട് ക
േിടിച്ചട

കാവികലക്

ാേിച്ചട. ഞാൻ തലകുലുകി... ഞങ്ങൾ സകകൾ

ടന്നു...

ആേയും

േറഞ്ഞിരുന്നു..ആ സവേ ും.അച്ചട ക്

ഞാൻ

എന്ക്റ

കേടി

അവകരാട്

റുതായി കേടിക്ച്ചങ്കിലുും കേവു േൂര

ിരി....

എന്ത്്മണ്ടൻ സവേ മാടാ എന്നുും േറഞ്ഞു കുകറ കളിയാകി...
ഇക്പ്പാ എ ിക് ഒരു കേടിയുും ഇലെ കാരണും കേവുവിന്ക്റ ഇഷ്ടും എകന്നാട് കാട്ാൻ
ഉള്ള എന്ക്റ മ സ്സിന്ക്റ ന്ത്ശമും മാന്ത്ത മായിരുന്നു അത്...
ഇടവേികളിലൂക്ട ഞങ്ങൾ
ടന്നു... ഓളും ക്വട്ടന്ന ക

ടന്നു... രണ്ടു കേക്രയുും മുന്നിലാകി ഞാൻ േുറക്ക
ച്ചിമാരുക്ട

എന്ത്്രസമാണ് അതിങ്ങക്

"അച്ചൂ...

ക്

കൻ

ഇളകുന്നത് കാണാൻ..

ക ാകി

ക്വള്ളമുറകുകയാണ്

എക്ന്താക്കയാകവാ എകന്താ " മുന്നിൽ
േറഞ്ഞകപ്പാൾ.. ഞാൻ

ന്തികൾ ക ാകി ഞാൻ ക്വള്ളമിറകി...

കകകട്ാ.

ഇന്ന്

രാന്ത്തി

ടന്ന കേവു തിരിഞ്ഞു ക ാകാക്ത തക്ന്ന

ൂളി അച്ചട എക്ന്ന തിരിഞ്ഞു ക ാകി

ിരിച്ചട..േിക്ന്ന

എക്ന്ന േിടിച്ചട മുന്നിലാകി...

"അങ്ങക്

ീ സുഖിക്കണ്ട കകകട്ാ" കേവു എക്ന്ന മുന്നിൽ ഉന്തി തള്ളി വിട്ട...

കാവിൽ വിളക് കത്തിച്ചട ഞങ്ങൾ ന്ത്ോർത്ഥിച്ചട... േിക്ന്ന കുകറ ക രും ഞങ്ങൾ
അവിക്ട ഇരുന്നു..
കേവുവുും അച്ചടവുും എകന്താ േറയാൻ കവണ്ടി

ിൽകുകയാക്ണന്ന് എ ിക്

കതാന്നി.. ഞാൻ േിരികമുയർത്തി എന്താണ് ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ അവർ േരസേരും

ക ാകി...

"എന്താഡീ ഇ ി അടുത്ത ഗൂഡകലാ
അവകരാട് ഞാൻ ക

യാകണാ?" ഒന്നുും േറയാക്ത

ിൽകുന്ന

ാേിച്ചട.
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"അലെ കിച്ചൂ ഒരു കലയാണക്ത്ത കുറിച്ച്
േതുങ്ങിക്കാണ്ട് ക

ി ക്കന്താ അഭിന്ത്ോയും " കേവു ഒന്ന്

ാേിച്ചട..അക്പ്പാ അതാണ് ഇന്ത്തക രും തിരിഞ്ഞു കളിച്ചതിന്ക്റ

കാരയും?

"ആർകാ ഇക്പ്പാ കലയാണും കവണ്ടത് " ഞാൻ തമാശക് ക

ാേിച്ചട. മുഖത്തു കുറച്ചട

സീരിയസ് വരുത്തിയിരുന്നു. അവർ ഇന്ന് േരുങ്ങി.

" ഡാ ക്

കാ ഓവർ ആകകലെ.. "

കേവു എന്ക്റ ക ക്ര

ീറി.. അച്ചട വാ ക്ോത്തി

" എടീ കലയാണും ഒക്ക എന്തി ാ... എ ിക്
എന്ക്റ

ഭാരയ

ഒന്നുും

വിശവാസമിലൊഞ്ഞിട്ാകണൽ.

ആകവണ്ട.
ഒക്ക

ഞാൻ

ിരിച്ചട.

ിങ്ങൾ എന്ക്റ ക
ഇ ി

ച്ചിമാരായി മതി..

ിങ്ങൾക്

സമ്മതികാും

"

എക്ന്ന

ഞാൻ

കുറച്ചട

വിഷമത്തിൽ േറഞ്ഞു.

"കോടാ േട്ി ഞങ്ങൾകുും അത് തക്ന്നയാ കവണ്ടത് കലയാണും ഒക്ക കബാർ
േരിവാടിയാണ്,

ി ക് േിക്ന്ന അങ്ങ ക്ത്ത ആന്ത്ഗെും വലെതുും ഉകണ്ടാ എന്ന്

കരുതിയാണ് ഞങ്ങൾ ക

ാേിച്ചത്" അച്ചട എക്ന്ന തിരുത്തി ക്കാണ്ടു േറഞ്ഞു..

ഞങ്ങൾ

േുണർന്നു

േരസേരും

കാവിക്ല

സേവങ്ങകളാട്

ഞങ്ങക്ള

അ ുന്ത്ഗെികകണ എന്ന് ന്ത്ോർത്ഥിച്ചട. തിരിച്ചട വീട്ികലക് കോന്നു.

രാന്ത്തി അച്ചട ഒരു കാരയത്തി ുും സമ്മതിച്ചിലെ കുരുത്തകകടു കാണികിക്ലെന്ന്
തലയിൽ ക്താട്ട സതയും ക്

യ്യാൻ േറഞ്ഞതുും

ിവർത്തിയിലൊക്ത ഞാൻ ക്

യ്തു.
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കേവുവിക് യുും എക്ന്നയുും രണ്ടു സസഡിലാകി അച്ചട

ടുക് കിടന്നു... ഞാ ുും

കേവൂവുും േരസ്േരും വിഷമകത്താക്ട മുഖത്തു ക ാകി ഉറങ്ങി. രാവിക്ല

കണ്ണടതുറകുകപാൾ

അച്ചടവായിരുന്നു

എന്ക്റ

എന്ക്റ

മുകളിൽ.അവൾ

കണ്ണടകൾ തുറന്നു എക്ന്ന ക ാകി ഉണർന്നു കിടകുകയാണ്.കേവു കറാട്ിലരഞ്ഞ
തവളക്യ കോക്ല സസഡിൽ കിടകുന്നു. ഞാൻ കണ്ണട തുറന്നതുും ഒരു

ാണും

കലർന്ന ക ാട്ും അച്ചട എ ിക് തന്നു. എന്ത്്ഭുംഗിയാ ആ മുഖും കാണാൻ..
ക് ഞ്ചത്തമർത്തി ക്വച്ച ോൽകുടങ്ങൾ േതിക്യ ക്തന്നി.. അവൾ മുകളികലക്
ക്ഞരങ്ങി

എന്ക്റ

ക് റ്റിയിൽ

ുടു

ുുംബ ും

തന്നു...േിക്ന്ന

തലയുയർത്തി

ുണ്ടുകൾ കൂർപ്പിച്ചട ക്കാണ്ട് ഉണ്ടകണ്ണടകൾ എന്ക്റ ക ർക്
അവക്ള എന്നികലക്
ിശബ്ദത

ഞങ്ങൾ

ീട്ി... ഞാൻ

ുറ്റി അമർത്തി േിടിച്ചട.... ഒന്നുും േറഞ്ഞിക്ലെങ്കിലുും
േരസേരും

സകമാറി.

അതിക്ലലൊും

ഉണ്ടായിരുന്നു.

അച്ചടവിന്ക്റ കേുത്തികലക് മൂകടുപ്പിച്ചട അവളടക്ട ക്കാലെടന്ന സുഗന്ധും ഞാൻ
വലിക്ച്ചടുത്തു... എന്ക്റ മൂക് ആ

ുത്ത കേുത്തിൽ ഉരഞ്ഞകപ്പാൾ അച്ചട

കുണുങ്ങി..

"അടങ്ങി കിടക് ക്
അവളടക്ട

കാ " േതിഞ്ഞ സവരത്തിൽ അച്ചട േറഞ്ഞു... എന്ക്റ സകകൾ

ട്ക്ലെന്ക്റ

ുേിയിലെൂക്ട േതിക്യ ഓടിച്ചട ഞാൻ കളിച്ചട... രണ്ടുമി ിറ്റ്

കേിഞ്ഞകപ്പാൾ എന്ക്റ ശരീരത്തിൽ ഭാരും കൂടി....അച്ചട തലക്ോകി ക ാകി.

"അങ്ങക്

ിങ്ങൾ ഇക്പ്പാ സുഖികകണ്ട " എന്ക്റ കമക്ല കിടകുന്ന അച്ചടവിന്ക്റ

േുറത്തു വലിഞ്ഞു കകറി കേവു ക്

ാടിച്ചട. ഞാൻ കൂടുതൽ ക്ഞരിഞ്ഞു.. വലൊത്ത

ഭാരും....

"എടീ കേവു ഇവൻ
േറഞ്ഞു.കേവു
സെിച്ചട

ത്തു കോവുക്മടീ " അച്ചട

മുകളിൽ

കകറി

അച്ചടവിക്

ിരിച്ചടക്കാണ്ട് എക്ന്ന ക ാകി
ുറ്റി

േിടിച്ചട...ഞാൻ

കുറച്ചട

ിന്നു...
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"എടീ എന്ത്്ഭാരമാടീ കേവു
ക

ി ക് " അടിയിൽ കിടന്ന ഞാൻ ഞരങ്ങി ക്കാണ്ട്

ാേിച്ചട..

"അകത എന്ക്റ ക്വയിറ്റ് അലെ ഈ അച്ചടവിന്ക്റ

ന്തിയുും ഈ അമ്മിഞ്ഞയുക്ടയുും

ക മാ " കേവു സകകൾ ക്കാണ്ട് എന്ക്റ ക് ഞ്ചിൽ അമർന്ന അച്ചടവിന്ക്റ മുലകക്ള
സസഡിൽ കൂക്ട ഒന്ന് ക്താണ്ടിക്കാണ്ട് േറഞ്ഞു.. അച്ചട കുതറിക്കാണ്ട് കേവുവിക്
ക്ബഡികലക് തള്ളിയിട്ട.ഞാൻ ഒന്ന് ശവാസും വിട്ട. രണ്ടി ുും

ലെ ക്വയിറ്റ്

ആണ്.മലർന്നു വീണ കേവുവിന്ക്റ അരക് മുകളിൽ കകറി ഇരുന്ന് അച്ചട
അവളടക്ട സകകൾ രണ്ടുും േിടിച്ചട വച്ചട. ഞാൻ ക്ബഡിൽ മുട്ടസക കുത്തി തല
ക്ോകി അവക്ര ക ാകി രണ്ടുും തലെി ുള്ള േുറപ്പാടാക്ണന്ന് കതാന്നുന്നു.

"ആർകാടി ക്വയിറ്റ് കൂടുതൽ " അച്ചട കള്ള കേഷയും കാണിച്ചട േൂച്ചക്യ കോക്ല
ീറി.. കേവു മുഖും കൂർപ്പിച്ചട.

" ി ക് തക്ന്ന തടിച്ചീ "

"തടിച്ചീകന്നാ " കേവുവിന്ക്റ കേുത്തികലക് മുഖമിട്ടരച്ചട ക്കാണ്ട് അച്ചട അവക്ള
ഇകിളിയാകി. കേവു േിടഞ്ഞു ക്കാണ്ട് കുടുകുക്ട

ിരിച്ചട...

"കേ അച്ചട എ ിക് കേഷയും വരുന്നണ്ട് കട്ാ " അച്ചട േിടിച്ചട വച്ച അവളടക്ട സകകൾ
വലിച്ചട ക്കാണ്ട് കേവു േറഞ്ഞു..അച്ചട തലക്ോകി

ിരിച്ചട ക്കാണ്ട് വീണ്ടുും

കേുത്തികലക് അവളടക്ട മുഖമിട്ടരച്ചട കേവു ആർത്തു

ിരിച്ചട...
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"അച്ചട വിടടീ േീസ്..." കേവു വീണ്ടുും ആർത്തു.

"ഇക്പ്പാ

േറ

കേവുവിക്

ഞാൻ

തടിച്ചി

ആകി ക്കാണ്ട് ക

ആകണാ?"

അച്ചട

ാേിച്ചട... കേവു കീഴ

ിസ്സൊയതയിൽ

കിടകുന്ന

ുണ്ട്്േിളർത്തി...

"അലെ...."

"ഇ ി എക്ന്ന തടിച്ചീന്ന് വിളികകാ "

"ഇലെ..."

"േിക്ന്നന്ത് വിളികുും "

"തവള " ക്

റു

ിരിയിൽ കേവു േറഞ്ഞതുും... അച്ചട േലെടകടിച്ചട

" ിക്ന്ന ഇന്ന് ഞാൻ " അച്ചട കേവുവിന്ക്റ കമകത്തക് കിടന്നുക്കാണ്ട് അവക്ള
ിർത്താക്ത ഇകിളിയാകി.. കേവു

ിരിച്ചട

ിരിച് കരയാ ായകപ്പാൾ ഞാൻ

ഇടക്േട്ട..
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"മതിയച്ചട ോവും.... അവൾ

ിരിച്ചട

ിരിച്ചട മരിച്ചട കോവുും " അച്ചടവിക്

ക്ോകി ക്കാണ്ട് ഞാൻ േറഞ്ഞു.അച്ചട േുഞ്ചിരിച്ചടക്കാണ്ട് കേവുവിന്ക്റ സക
വിട്ട അവൾ കേവുവിന്ക്റ അരയുക്ട മുകളിൽ ക്
...
കേവു

ഇക്ന്ന

ക ാകി

ഒന്നു

കണ്ണട

ിമ്മി

റുതായി മുകന്നാട്ാഞ്ഞു ഇരുന്നു

കാണിച്ചട.എകന്താ

ഒപ്പികാ ുള്ള

േണിയാണ്...

കേവു അച്ചടവിന്ക്റ കണ്ണടകളിൽ ക ാകി േതിക്യ രണ്ടു സകയ്യടും ഉയർത്തി
അച്ചടവിന്ക്റ സവറ്റ് ടി ഷർട്ിൽ മുകന്നാടുള്ള ആയലിൽ തള്ളി തൂങ്ങി
മുലകക്ള അടിയിൽ

ിന്ന് ക്ോന്തിച്ചട ക്ഞരിച്ചട ക്കാണ്ട് കേവു േറഞ്ഞു

"എന്ത്്വലുപ്പമാ അച്ചട.. എ ിക് അസൂയ ആവാ...
ക്ഞരിച്ചകപ്പാകേകുും അച്ചട സകകൾ തട്ി ക്
അവൾ ഞാൻ

ി ൽകുന്ന

ലെ സുഖും " രണ്ടു ന്ത്ോവിശയും

റു കേഷയകത്താക്ട എക്ന്ന ക ാകിയ

ിരികുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ

ിരി അവിക്ട

ിർത്തി അച്ചട

കേവുവിന് ക ക്ര തിരിഞ്ഞു

"അകപ്പാ ഇത് എന്താ " മലർന്നു കിടകുന്ന കേവുവിന്ക്റ ഉരുണ്ട മുലകൾ േിടിച്ചട
ക്ഞകി ക്കാണ്ട് അച്ചട അവകളാട് ക

ാേിച്ചട... കേവു ഒന്ന് കിടുങ്ങി... േിക്ന്ന

കൂർപ്പിച്ചട ഉമ്മക്വകുന്ന കോക്ല അച്ചടവിക ാട് കാണിച്ചട അച്ചട മുലകളിൽ

ുണ്ട്
ിന്ന്

സക എടുകാൻ കോയകപ്പാൾ കേവു തടഞ്ഞു.

"അച്ചൂ േീസ് ഒന്ന് േിടികച്ചൂ " കേവു

ിണുങ്ങിക്കാണ്ട് േറഞ്ഞതുും എന്ക്റ കുട്ൻ

ഷർട്സിന്ക്റ ഉള്ളലിൽ മുേുത്തു...ഞാൻ സകക്കാണ്ട് ഒന്ന് തടവിയതുും അച്ചടവുും
കേവുവുും ഒരുമിച്ചട എക്ന്ന ക ാകി എന്ക്റ സക എവിക്ടയാക്ണന്ന് ക്ശരിക്
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കണ്ടു. അവർ

ീ ആളട ക്കാള്ളാകലാ എന്ന മട്ിൽ എക്ന്ന ക ാകി.. ഞാൻ വളിച്ച

ിരി രണ്ടുകേർകുും ക്കാടുത്തു.
കേവു വീണ്ടുും അച്ചടവിക ാട് അകേെിച്ചകപ്പാൾ അച്ചട കേവുവിന്ക്റ മുലകൾ
േതിക്യ രണ്ടു സകക്കാണ്ടുും ക്ഞകി ക്കാടുത്തു.. കേവു കുറുകിക്കാണ്ട് സകകൾ
ക്ോകി അച്ചടവിന്ക്റ ക്കാേുത്ത മുലകൾ കൂക്ട േിടിച്ചട ക്ഞരിച്ചകപ്പാൾ... കാഴ
കണ്ടു ഞാൻ അപരന്നു...

േുലരി

ക്വളിച്ചും

ജ ലിലൂക്ട

ീട്ടന്ന

ിറേകിട്ിൽ..ക

ച്ചിമാർ

അവരുക്ട മുലകൾ തമ്മിൽ േിടിച്ചട രസികുന്നത് കാണാൻ തക്ന്ന

രണ്ടുകേരുും

ലെ രസും.. രണ്ടു

കേരുും കുറുകി മൂളി ക്കാണ്ട് അങ്ങട്ടും ഇങ്ങട്ടും േിടിച്ചട മത്സരിച്ചട... രണ്ടുകേരുും
ക്കാലെടന്ന കണ്ണടകൾ എന്ക്റ ക ർക്
ീങ്ങി.... കേവു
ുണ്ടുകൾ

ീട്ിയകപ്പാൾ ഞാൻ അവരികലക് ഇേഞ്ഞു

ുണ്ടുകൾ തുറന്നു എക്ന്ന വിളിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ അവളടക്ട

വലിച്ചീപി

കുടിച്ചട...

ഉമി ീരുകൾ

താലക്പ്പാകി മുകളിൽ അച്ചടവികലക്
തടവിലാകി

അച്ചട

കുറച്ചട

ഞാൻ

സകമാറി...

ീങ്ങി ഞാൻ അവളടക്ട

ുണ്ടുകളടും

ആർത്തിയിൽ

ുണ്ടുകക്ള അതിയാകവശകത്താക്ട
വീണ്ടുും

േരസേരും

ാകുകൾ

േിണച്ചട.എന്ക്റ

ുണഞ്ഞു.

കേവുവികലകുും

േിക്ന്ന

അച്ചടവികലകുും

ീങ്ങി...

അവർ

േരസേരും മുലകൾ േിടിച്ചട രസിച്ചട... അവസാ ും അച്ചട താഴന്നു ക്കാണ്ട്
കേവുവിന്ക്റ
അവൾ

ുണ്ടുകൾ തടവിലാകിയകപ്പാൾ കേവുവിന്ക്റ കണ്ണടകൾ വിടർന്നു.

ഒട്ടും

ന്ത്േതീെിച്ചിക്ലെന്ന്

രണ്ടി ുും.കേവു

അച്ചടവിന്ക്റ

അമർത്തി.കേവുവിന്ക്റ കീഴ
ക ാകി

കണ്ടു

രണ്ടുകേരുക്ടയുും

“ഇങ്ങക്

അവസാ ും

എക്ന്താരു
അവക്ള

ആർത്തിയാണ്
മുഖകത്തക്

ീപുന്നതുും ക ക്ര തിരിച്ചടും ഞാൻ

ുണയുന്നതിന്ക്റ

ുണ്ടുകളിൽ

രണ്ടു കേരുും അത് കണ്ടു

തലേിടിച്ചട

ുണ്ട് അച്ചട വലി

ിന്നു...

ിറയുകയായിരുന്നു.

കതാന്നുന്നു..

അച്ചട

ിന്നുും ഉമി ീർ

ശബ്േും
ുണ്ടുകൾ

റൂമിൽ

ക്മാത്തും

ക്ോകിയകപ്പാൾ

ൂലുകോക്ല വലിഞ്ഞു വന്നു

ിരിച്ചട കൂക്ട ഞാ ുും

കോയാൽ ശരിയാവിലെ

ിങ്ങൾ എക്ന്ന ഔട്്്ആകുും " ഞാൻ രണ്ടു

കേകരാടുും േറഞ്ഞു.
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"േികള്ളർ ഇതിൽ ഇടക്േകടണ്ട " കേവു

"അകത കുട്ികൾ ഒക്ക അങ്ങു മാറി

"രക്ണ്ടണ്ണവും ക ാകികകാ ഇ ി
ഞാൻ

അവക്ര

ക്വറുക്ത

ിരിച്ചട ക്കാണ്ട് സക ഉയർത്തി േറഞ്ഞു..

ിൽക " അച്ചടവുും േറഞ്ഞു.

ിങ്ങക്ള ഞാൻ തുണിയുടുകാൻ സമ്മതികിലെ "
ക്വലെട

വിളിച്ചട..വീരവാധും

ആർകുും

മുേകാമകലൊ?. ിൽകക്ട്ന്ന്.

"ആേയും കമാന് തുണിയുടുകാൻ കേിക്യാന്ന് ക ാക്.. എന്നിട്് മതി ഞങ്ങളടക്ട "
അച്ചട കേവുവിക്

ക ാകി കണ്ണിറുകി കാണിച്ചട എകന്നാട് േറഞ്ഞതുും ഞാൻ

ക്ഞട്ി. ഈശവര രണ്ടുും കൂക്ട എക്ന്ന ക്കാകലൊ?...ഞാൻ അവക്ര ക പ്പിച്ചട ക ാകി.

"എന്ക്റ മുന്നിൽ ക്വച്ച്
ക്

ി ക് കേവുവിക ാട് എന്തുും ആവാും ഞാൻ ഒന്ന്

യ്തകപ്പാൾ എന്തായിരുന്നു... േിണങ്ങി കോക്, തലെ്, കരച്ചിൽ,

ഞാൻ അച്ചടവിക്

ാടുവിടുന്നു "

എരു കകറ്റി..തലെ് എന്ന് േറഞ്ഞകപ്പാൾ കേവു മുഖത്തു സക

ക്വച്ചട ഒന്ന് ഉേിഞ്ഞു. അച്ചടവിന്ക്റ സകയ്യിൽ

ിന്ന്

ലെ ഒക്രണ്ണും അന്ന് കിട്ിയത്

ക്കാണ്ടാവണും. രണ്ടു കേരുും എക്ന്ന േുച്ഛിച്ചട..

"അകത

ീ ഞങ്ങക്ള അ ിയൻ ആണ്, ഞങ്ങളാ ഒരുമിച്ചടണ്ടായത്... ഞങ്ങൾക്

എന്തുും ആവാും കകകട്ാഡാ ക്കാരങ്ങാ "
"ക്കാരങ്ങൻ

ിന്ക്റ അമ്മായിയ...." ബാകി േറയാക്ത ഞാൻ ക്േട്ന്നു

ിർത്തി...

അമ്മായിയപ്പൻ എന്ന് േറയാ ാണ് കോയത്... രണ്ടു കേരുും എക്ന്ന തുറിച്ചട
ക ാകി...
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"അലെ അച്ചട
വന്നത്

ീ ആകണാ കേവു ആകണാ... അമ്മയുക്ട വയറ്റിൽ
ഞാൻ

"

എന്ക്റ

സുംശയും

ഉന്നയിച്ചട..

അച്ചട

ിന്ന് ആേയും േുറത്തു
കള്ള

ിരികയാക്ട

കേവുവിന്ക്റ മുഖത്തു ക ാകി. ആ ക ാട്ും കണ്ടാൽ അറിയാും കേവു ആണ് ആേയും
എന്ന്.... ഞാൻ വാ ക്ോളിച്ചകപ്പാൾ കേവു േറഞ്ഞു.

"അത്....

കലശും

കൗതുകും

കുണുങ്ങിയുള്ള കളി കണ്ടു

"അക്പ്പാ വകലയച്ചി

കൂടി

കോയി

അതാ..."

ഞാ ുും

മൂന്നു

കേരുും

അച്ചടവുും

ആ

ിരിച്ചട.....

ീയാണകലെ കുറുപീ..."

" ീ കോടാ കാട്ടമാക.."

രാവിലക്ത്ത

അങ്കും

അടുകളയികലക്

കേിഞ്ഞു

കേിഞ്ഞു

കകറിയത്.അച്ചടവിക്

ഞാ ുും

കേവുവുും

കൂക്ട

ആണ്

അകമേിഞ്ഞു

സൊയിച്ചട..അവക്ള എങ്ങക് ക്യാക്ക ബുദ്ധിമുട്ികാൻ േറ്റടകവാ അന്ത്തയുും
ഞങ്ങൾ ക്

യ്തു. തുടകമിട്ത് കേവൂവാണ് അച്ചടവിന്ക്റ എവിക്ടക്യാക്ക

േിടികാൻ േറ്റടകവാ അവിക്ടക്യാക്ക േിടിച്ചട ക്ഞകുും. അച്ചട ഒച്ചക്വച്ചട
േറത്തികുും. കശഷും അവൾ കുറച്ചട ക രും എന്ക്റ കയ്യിൽ തൂങ്ങുകയുും.എക്ന്ന
ക്കാണ്ട് അച്ചടവിക്

േിടിപ്പികുകയുും, എ ിക് തലെ് വാങ്ങി തരുകയുും ക്

കുറച്ചട ക രും കേിഞ്ഞകപ്പാൾ അച്ചടവുും അകത ക
കേവുവുും േിക്ന്ന അച്ചടവിക്

ക്ോതിഞ്ഞു.. അങ്ങക്

യ്യടും.

ാമികലക് വന്നു.. ഞാ ുും
കന്ത്ബക്

ാെ് ഞങ്ങൾ ലഞ്ച്

ആകി മാറ്റി...അച്ചട അതിന് േകരും വീട്ിയത് ഉച്ചക് ഒന്നി ുും സമ്മതികാക്ത
ഞങ്ങക്ള േിടിച്ചട ഉറകിക്കാണ്ടാണ് .അവളടക്ട

ൂടുും ക്കാണ്ട് ഉറങ്ങി കോയത്

അറിഞ്ഞിലെ....
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സവകുകന്നരും

അച്ചട

ഉണ്ടാകി

ക്കാണ്ടുവന്ന

കട്ൻ

ായയുും,

ക്മാരിഞ്ഞ

കബാണ്ടയുും ഞാ ുും കേവുവുും ആർത്തി കൂട്ി തിന്നു. ഞങ്ങക്ള കളി കണ്ടു തലയിൽ
സക ക്കാടുത്ത് അച്ചടവുും...

"എടാ ക്കാരങ്ങാ

മുക് കുളത്തിൽ കോയാകലാ " എന്ക്റ മടിയിൽ കിടന്ന് സവേ ും

കാണുകയായിരുന്ന കേവു ക്േട്ന്നു ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ അക്താരു

ലെ ഒരു

അവസരും ആയതുക്കാണ്ട് ഞാൻ കവഗും തലയിട്ി...

"എടീ കവഗും വാ ഞാൻ അത് മറന്നിരികയായിരുന്നു..." ഞാൻ അവക്ള എടുത്തു
ക്ോകി...

"കമാന്ക്റ

ആകവശും

ഒക്ക

എ ിക്

മ സ്സിലാവുന്നുണ്ട്..."

അവൾ

എന്ക്റ

കവിളിൽ കടിച്ചട ക്കാണ്ട് കളിയാകി...

"അച്ചടവിക് യുും വിളികാും " കേവു അതുും കൂക്ട േറഞ്ഞു ക്കാണ്ട് അകകത്തക്
കോയി... ഞാൻ ടവലുും എടുത്ത് ക്കാണ്ട് കുളത്തികലക്

വീട്ിൽ

ിന്നുകുറച്ചട മാറിയാൻ ഞങ്ങളടക്ട കുളമുള്ളത്. അടുക്ത്താന്നുും അധികും

വീടിലൊത്തത് ക്കാണ്ടുും ഇതുവേി അങ്ങക്
കസഫ്

ടന്നു .

ആണ്.

ഒരു

വൃത്തിയാകിയ

മാസും

കൂട്ത്തിൽ

മുകന്ന

ആരുും വരാത്തത് ക്കാണ്ടുും കുളും

േണികാക്ര

കുളവുും

ക്വച്ച്

വീടുും

വൃത്തിയാകിയിട്ടണ്ട്,,

േരിസരവുും
കുറച്ചട

കാട്

ഒേിച്ചാൽ അതയാവശയും വൃത്തിയുണ്ട്.. ഞാൻ ഞാൻ ക്ന്ത്ഡക്സ്സലൊും ഊരി എറിഞ്ഞു
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കുളത്തികലക്

ാടി ഒരു ഒരു അറ്റും മുതൽ മകറ്റ അറ്റും വക്ര ആകവശകത്താക്ടയാണ്

ീന്തിക്യക്തങ്കിലുും കുേങ്ങി കോയി.. കുകറ കാലും ആയതുക്കാണ്ടായിരികുും..
അടിയികലക് മുങ്ങി ക്ോന്തിയകപ്പാകേകുും കേവു എത്തി.

"അച്ചട എവിക്ടടീ " അവക്ള കാണാക്ത ഞാൻ കേവുവിക ാട് ക

"അവൾ ഇക്പ്പാ വരുും.

ാേിച്ചട..

ി ക് എക്ന്ന േറ്റികലെ അവക്ള മാന്ത്തകമ േറ്റടവുകള്ളാ?"

അവൾ കലിമട്ിൽ മുഖും വീർപ്പിച്ചകപ്പാൾ... ഞാൻ അവൾക് ക ക്ര സക

ീട്ി.

"സമയും കളയാക്ത വാ കേവൂട്ി.."

" എടാ

ീ അടിയിൽ ഒന്നുും ഇട്ികലെ "

" അക്താക്ക എന്തി ാ

ീ ഇങ്ങു വരുന്നുകണ്ടാ " ഞാൻ േൃതി കൂട്ി.

കേവു മുടിക്യാന്ന് ഒതുകി ക്കാണ്ട്

ീല ടി ഷർട്്്വലിച്ചൂരിഎടുത്തു... ഞാൻ

ക്വള്ളത്തിൽ

കുട് ിൽ

ിന്നുക്കാണ്ട്

എന്ക്റ

േിടിച്ചട...

അവൻ

വീർത്തു..

കേവുവിന്ക്റ േരന്ന ഒട്ടും ക്കാേുപ്പിലൊത്ത വയറുും ആ ക്ോകിൾ കുേിയുും...
കറുത്ത ന്ത്ബായിൽ കുറച്ചട േുറകത്തക് തള്ളി
ഞാൻ േതിക്യ കുട്ക്

ിൽകുന്ന ഉരുണ്ട മുലകളടും.. കണ്ടു

ഉേിഞ്ഞു... ോവാട അേികാൻ തുടങ്ങിയകപ്പാൾ ഞാൻ

തടഞ്ഞു...
"കേവു....."

അവൾ

കു ിയലിൽ

ോവാട

ന്ത്ബായിൽ

താഴത്താൻ

ിന്ന്

അവളടക്ട

തുടങ്ങിയതുും
മുലകൾ

ഞാൻ

ോതിയുും

വിളിച്ചട

ആ

േുറകത്തക്

തള്ളി.കേവു ക ക്ര എക്ന്ന ക ാകി..
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"കേവു തിരിഞ്ഞു
ന്തികളടക്ട

ിന്നിട്് അേികുകമാ കു ിഞ്ഞു

ിൽകകണ " അവളടക്ട

ന്തും ആസവേികാൻ ഞാൻ േറഞ്ഞതുും അവൾ വാ ക്ോത്തി

ിരിച്ചട..

"എക്ന്താക്കയാടാ ആന്ത്ഗെങ്ങൾ..."

" അച്ചട എന്തായാലുും ക്

യ്യിലെ

ീ എങ്കിലുും.കേവു േീസ്...." ഞാൻ

അതിൽ അവൾ വീണു.. ഒക്ക േറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു

ിണുങ്ങി..

ിന്നു...

അവൾ രണ്ടു സകയുും ഇടുപ്പിക്ല ോവാടയിൽ കകാർത്തു കു ിഞ്ഞു

ിന്നകപ്പാൾ

കുണ്ടി േുറകികലക് തള്ളി അതിന്ക്റ വലുപ്പവുും എടുപ്പടും.. ൊ േിടിച്ചട
ക്ഞരികാൻ സക തരിച്ചട... എക്ന്ന ക്കാതിപ്പികാൻ

ന്തികൾ ഓളും ക്വട്ിച്ചട

ക്കാണ്ട് കേവു േതിക്യ ോവാട ഊരിയകപ്പാൾ... വിടർന്നു വിരിഞ്ഞു
ന്തിവിടവികലക് അവളടക്ട
ക്കാേുപ്പ്..തുട

ിൽകുന്ന

ുത്ത ോന്റി കകറി കിടകുന്നു.. ആ തുടയുക്ട

ന്തിവിടവികലക്

കകറുും

കതാറുും.

ന്ദ കളർ

ഇരുട്ികലക്

വീേുന്നതുകപ്പാക്ല കതാന്നി... കേവു കു ിഞ്ഞു ക്കാണ്ടു തക്ന്ന എക്ന്ന തിരിഞ്ഞു
ക ാകി

"മതികയാ ഡാ എന്ക്റ

"മതിക്യന്ക്റ ക

ച്ചീ

ാടു കവേ ികുന്നു "

ീയിങ്ങു വകന്ന " ന്ത്ബായുും േന്റിയുും മാന്ത്തും ധരിച്ചട കേവു

രണ്ടു േടവുും കൂക്ട താക്േകിറങ്ങി വന്നകപ്പാൾ അവളടക്ട മുലകൾ ക്
തുളടപി... ക്വള്ളത്തികലക്

ാടി

ീന്തി എന്ക്റ മുന്നിൽ വന്നു

ഇടുപ്പിൽ േിടിച്ചട ഞാൻ എന്ക്റ ക് ഞ്ചികലക് ക
ഞാൻ ക്ഞകി േിേിഞ്ഞകപ്പാൾ ക്
ക ക്ര

ീട്ിക്കാണ്ട് എന്ക്റ

റു കവേ

റുതായി

ിന്നതുും അവളടക്ട

ർത്തു... ക്കാേുത്ത

ന്തികൾ

കാട്ിയ കണ്ണടകൾ കേവു എന്ക്റ

ുണ്ടുകൾ വിേുങ്ങി... കേുത്തു മാന്ത്തും ക്വള്ളത്തി ു

േുറത്തിട്ടക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ േരസേരും

ുണ്ടുകൾ സകമാറി... ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ
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േന്റിക്

ഉള്ളികലക്

സകകൾ

ന്തിവിടവികലക് ഇറകുകയുും ക്
അവളടക്ട സകകൾ േരൽ മീ ിക്
ഒന്ന് കിടുത്തു കോയി..കുട്ക്
തേുകിയകപ്പാൾ

ഞാൻ

കടത്തി

ന്തികൾ

ക്ഞരികുകയുും

യ്തകപ്പാൾ കേവുവിന്ക്റ മൂളൽ കൂടി...

കോക്ല എന്ക്റ കുട് ിൽ ക്ോതിഞ്ഞു..ഞാൻ

ക്താലിച്ചടക്കാണ്ട് മകുടത്തിൽ വിരൽ ക്കാണ്ട്

കേവുവിന്ക്റ

ാകുകൾഎന്ക്റ

ാകുമായി

കൂട്ി

േിണച്ചട ക്കാണ്ട് ക്വള്ളത്തി ടിയികലക് മുങ്ങി... തണുപ്പടള്ള ക്വള്ളത്തിൽ
ുുംപ ത്തിന്ക്റ ലെരി ഞങ്ങൾ ആസവേിച്ചട. ശവാസും മുട്ിയകപ്പാൾ രണ്ടുകേരുും
കിതച്ചട ക്കാണ്ട് ക്ോങ്ങി... േരസേരും ക ാകി
ിരിച്ചട...

ഞാൻ

ക്േട്ന്നു

അടിയികലക്

മുങ്ങി

കേവുവിന്ക്റ

ോന്റി

അേിക്ച്ചടുത്തു... ‘ക്േട്ന്നുള്ള ന്ത്േവർത്തിയിൽ കേവു േിടഞ്ഞു. ഞാൻ ക്ോങ്ങി
ക്കാണ്ട് വിരലിൽ കകാർത്ത അവളടക്ട ോന്റി കറകിക്കാണ്ട് ക്ോട്ി

ിരിച്ചട...

"എടാ േട്ി എന്ക്റ ഷണ്ടി താടാ..."

“കോടീ ഞാൻ ഒന്നുും ഉടുത്തിലെ േിക്ന്ന

ി ക് എന്തി ാ... " ഞാൻ അവളടക്ട ഷണ്ടി

ഒന്ന് മൂകികലക് അടുപ്പിച്ചട ക്കാണ്ട് േറഞ്ഞതുും... കേവു എന്നികലക് ആഞ്ഞു
ഞാൻ േിടിക്കാടുകാക്ത

ീന്തി േടവികലക് ഷഡി എറിഞ്ഞു..

" ിക്ന്ന ഞാൻ കാണിച്ചട തരാക്മടാ " കേവു

ീന്തി എക്ന്ന േിടികാൻ വന്നകപ്പാൾ

ഞാൻ മുങ്ങിക്കാണ്ട് ഒേിഞ്ഞു മാറി... ക ക്ര ക്ോന്തിയത് കേവുവിന്ക്റ േുറകിൽ
ആണ് അവൾക് തിരിയാൻ കേിയുന്നതി ു മുകന്ന തക്ന്ന അവക്ള ഞാൻ
മുറുകി.കേവു തല എന്ക്റ കതാളികലക്
സകക്കാണ്ട് എന്ക്റ കുട്ക്
വട്മിട്ട

േറകുന്ന

ാരി കുറച്ചട ക്ോന്തി ിന്നു ഒരു

േിടിച്ചട ക്ഞരിച്ചടക്കാണ്ട് അവൾ ആകാശത്തു

േരുന്തിക്

ക്ോകിക്കാണ്ടുവന്നു.

ുറ്റി

ക ാകി...

ുറ്റി

േിടിച്ച

സകകൾ

ഞാൻ

ഞ്ഞ ന്ത്ബാ കൂട്ി കേവുവിന്ക്റ ഉരുണ്ട മുലകൾ ഞാൻ

കശകിയകപ്പാൾ കേവു എന്ക്റ ഒരു സക േിടിച്ചട അവളടക്ട അപ്പത്തികലക്
ക്വപ്പിച്ചട.. കേവു തുടകൾ അകറ്റി കുറച്ചട കൂക്ട ക്ോന്തി. ക്വള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന
കേവുവിന്ക്റ

കുറച്ചട

േൂർച്ചാലികലക് വിരൽ

ക്ോന്തിയ

അപ്പത്തിന്ക്റ

മുകളിലൂക്ട

ഞാൻ

ീട്ിയകപ്പാൾ കേവു എരു വലിച്ചടക്കാണ്ട് ക്ോന്തി...
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"കിച്ചൂ ൊ അങ്ങക്
എന്ക്റ കുട്ക്

തക്ന്ന ക്

യ്യ് " കേവു എന്ക്റ ക് ഞ്ചികലക് കൂടുതൽ അമർന്നു

അവൾ തേുകി ക്ഞരിച്ചട....ഞാൻ അവളടക്ട േൂർച്ചാലിലൂക്ട

വിരലുേിഞ്ഞു ക്കാണ്ട് കന്തിൽ ക്ഞരടി സക എടുത്തു...
കേവു കരഞ്ഞു

"ൊ കിച്ചൂ..." ഞാൻ േുറകികലക് മാറി... സുഖും മുറിഞ്ഞ കേഷയത്തിൽ കേവു
എന്ക്റ ക ക്ര തിരിഞ്ഞു..ആ കണ്ണടകളിൽ േരിഭവും. ഞാൻ

ിരിച്ചട...

" ീ കോടാ േട്ി.... "ക്വള്ളും സകകളിൽ കകാരി എന്ക്റ ക ർക് ക്തറിപ്പിച്ചടക്കാണ്ട്
കേവു ക്

ാടിച്ചട..

എ ിക് ോവും കതാന്നി.

"എന്ക്റ കുട്ി വാ..." ഞാൻ സകകൾ

ീട്ി േറഞ്ഞകപ്പാൾ കേവു മുഖും കൂർപ്പിച്ചട...

കോടാ ന്ന് ശബ്ദമിലൊക്ത വിളിച്ചട... േിക്ന്ന കണ്ണടകളിൽ

ിരി േടർത്തി...എക്ന്ന

ക ാകി. സകകൾ േുറകികലകിട്് ന്ത്ബാ അേിച്ചട മാറ്റിയകപ്പാൾ എന്ക്റ കണ്ണട
വിടർന്നു... അവൾ ഒളികണ്ണിട്് ന്ത്ബാ േടവികലക്കറിഞ്ഞു.േതിക്യ
എന്ക്റ മുന്നിൽ വന്നകപ്പാൾ ക്വള്ളത്തിൽ മുങ്ങി

ടന്നു

ടന്ന്

ിൽകുന്ന അവളടക്ട ഉരുണ്ടു

കൂർത്ത മുലകൾ ഇളും കാപ്പി കളറുള്ള മുലകണ്ണടകളടും, ക്തറിച്ചട

ിൽകുന്ന

ക്ഞട്ടും.ൊ കേവു വശയമായ കണ്ണടകകളാക്ട എക്ന്ന ക ാകി... എന്ക്റ സകകൾ
മീ ിക്

കോക്ല അവളടക്ട രണ്ടു മുലകളടകലകുും

വിരലുകൾ ക്കാണ്ട് ക്താട്കപ്പാൾ അത് ക ാകി

ീങ്ങി രണ്ടു ക്ഞട്ിലുും

ിന്ന കേവു േുറകികലക് മാറി

ിരിച്ചട... ഞാൻ വീണ്ടുും സകകൾ ക്കാണ്ടുകോയി അവളടക്ട രണ്ടു ക്ഞട്ടും
േിടിച്ചട വലിച്ചകപ്പാൾ അവ ക്വള്ളത്തിന്ക്റ അടിയിൽ വലിഞ്ഞു

ീളടന്നത്

കാണാൻ എന്ത്്രസമായിരുന്നു...
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"ൊ....." കണ്ണടകളിൽ ക രിയ കവേ േടർത്തി അവൾ എന്ക്റ കുട്ക്
ുള്ളി...ഞാ ുും
അവളടക്ട

തപ്പി േിടിച്ചട

ാടികപ്പായി.കുറകപാക്ട എക്ന്ന ക ാകി കേവു ക്ോന്തിയകപ്പാൾ

മുലകൾ

ക്വള്ളത്തി ു

േുറകത്തക്

തള്ളി...

ഞാൻ

മുഖും

ആ

മുലയികലക് അമർത്തി...

"െ െ െ " കേവു കിടന്നു

ിരിച്ചട.ഞാൻ ക്ഞട്ടകൾ വായിക്ലടുത്തകപ്പാൾ കേവു

എന്ക്റ തലയുേിഞ്ഞു ക്കാണ്ട് കരഞ്ഞു.

"എന്ക്റ കൺക്വട്ത്തിൽ

ിന്ന് മാറിയതുും രണ്ടുും തുടങ്ങി..." തട്ി കളികുന്ന ശബ്േും

വന്നതുും ഞാ ുും കേവുവുും അകങ്ങാട്് തിരിഞ്ഞു... േടികളിൽ ഊരക് സകയുും
ക്കാടുത്തു

ിൽകുന്ന അച്ചട. ഞാൻ കേവുവിക്

മുന്നിലാകി എന്ക്റ കുട്ക്

അവളടക്ട

ന്തിയിടുകികലക് കകറ്റി ഞാൻ രണ്ടു മുലകളടും േിടിച്ചട ഉേിഞ്ഞു...

കേവു കയ്യിൽ കിടന്നു േുളയുകപാൾ അച്ചട ഞങ്ങക്ള ക ാകി കള്ള
േടവുകളിൽ തിരിഞ്ഞു

ിരി

ിരിച്ചട...

ിന്ന് അച്ചട ഞങ്ങക്ള ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു ക ാകി ആ

കണ്ണടകളിൽ തിങ്ങി കളികുന്നത് എന്താണ്...?

ഞാ ുും കേവുവുും അച്ചടവിന്ക്റ ഉറ്റടക ാകി.... അവൾ ഒരു മറയുമിലൊക്ത
അവളടക്ട ോവാട േിടിച്ചട താഴത്തിയകപ്പാൾ കേവു വാ തുറന്നുക്കാണ്ട് എക്ന്ന
ക ാകി... എന്ക്റ സക കേവുവിന്ക്റ ക്ഞട്ടകളിൽ അമർത്തി തിരുമ്മി ഞാൻ
കുട്ക്

കേവിന്ക്റ കുണ്ടികൾകിടയികലക് കൂടുതൽ തള്ളി..

"എന്താടാ ക്

കാ അവക്ള കണ്ടകപ്പാ എന്ക്റ കുണ്ടി

ീ ക്ോളികകാ.?."...
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"കേവൂ..... ീ അവളടക്ട ആ ക്വളടത്തു ക്കാേുത്ത കുണ്ടി ക ാകികയ.. എന്ക്റ സക
തരികുന്നു കേവു" അച്ചട കു ിഞ്ഞു ക്കാണ്ട് ോവാട.. കാലുകൾകിടയിൽ

ിന്ന്

ഊരിയകപ്പാൾ ആ ക്കാേുത്ത കുണ്ടി വിരിഞ്ഞു.... അതിന്ക്റ
ആേങ്ങളികലക് മുഖമിട്ട കിടകാൻ എന്ത്്സുഖമായിരികുും.

"എ ിക്

ആ

കുണ്ടികൾ

കടിച്ചട

തിന്നണും

കിച്ചൂ..."

കേവു

എന്ക്റ

സക

ന്ത്േകയാഗത്തിൽ േുളഞ്ഞു ക്കാണ്ട് വികാരകത്താക്ട േറഞ്ഞു.

" മുക് രണ്ടു കേർകുും കടിച്ചട തിന്നാകലാ കേവൂട്ി, അവളടക്ട ആ തടിച്ച തുടകൾ
അകറ്റി ആ
ീ എന്ത്്ക്

ന്തിയിടുകികലക് മുഖമിട്ടരച്ചട എ ിക് കടിച്ചട തിന്നണും... അകപ്പാ
യ്യടും കേവു..." ഞാൻ േറയുകപാൾ എന്ക്റ കുട്ക്

കേവു േുറകികലക്

സകയ്യിട്് േിടിച്ചട ക്കാണ്ട് ഉേിഞ്ഞു വിട്ട.

"കിച്ചൂ ഞാൻ അവളടക്ട േഞ്ഞി കോലുള്ള മുലകൾ കടിച്ചട േറകുും..ഊപി
കുടികുും േിക്ന്ന അവളടക്ട ക്
എകന്താ

കോക്ല

പ്പികലക്

ആവുക്ന്നടാ..."

കേവു

ാകു

ീ ട്ി..... ൊ കിച്ചൂ എ ിക് താക്േ

കരഞ്ഞു

ക്കാണ്ട്

എന്ക്റ

കുട്ക്

ശക്തികയാക്ട ഉേിഞ്ഞു..

"എവിക്ടയാ കേവു " ഞാൻ ക രിയ ശബ്ദകത്താക്ട കേവുവിക ാട് ക

ാേിച്ചകപ്പാൾ

അവൾ എന്ക്റ സക േിടിച്ചട അവളടക്ട അപ്പത്തികലക് ക്വപ്പിച്ചട....

"ഇവിക്ട തരികുന്നു കിച്ചൂ "അവൾ

ണുങ്ങി...
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" ഇവിക്ടകയാ ഇതിന് കേരികലെ കേവു..." േൂറിതളടകൾ വിരൽ ക്കാണ്ട് വകഞ്ഞു
മാറ്റിക്കാണ്ട് ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ മുല േിടിച്ചട ഉേിഞ്ഞു...

"കിച്ചൂ അവിക്ട എന്ക്റ േൂറിൽ തരികുക്ന്നടാ.. എകന്തലുും ക്
േൂർ എന്ന് േറഞ്ഞതുും എന്ക്റ കുട്ൻ കേവിവിന്ക്റ കയ്യിൽ

ക്യ്യടാ കുട്ാ " കേവു
ിന്നു േിടച്ചട... ഞാൻ

അവളടക്ട േൂറിൽ വിരൽ മീട്ി ക്കാണ്ട് അച്ചടവികലക് കണ്ണടകൾ
ുവന്ന ഷഡിയിൽ ഒതുങ്ങാക്ത ക്തറിച്ചട
അച്ചട

ഞങ്ങളടക്ട

ക ക്ര

ഒരു

ീട്ി....

ിൽകുന്ന കുണ്ടികൾ തിരിച്ചട ക്കാണ്ട്

ിരികയാക്ട

തിരിഞ്ഞു....ആ

തുടയുക്ട

ഒരു

ക്കാേുപ്പ്...ക ർർത്ത തുണിയിൽ ക്ോതിഞ്ഞ േൂറികലക് ക ാട്ും കോയതുും എന്ക്റ
വിരൽ കേവുവിന്ക്റ േൂറിൽ തണ്ഡവമാടി...

"കിച്ചൂ ൊ.." കേവു കമാങ്ങി...അച്ചട ഷിർട്ിന്ക്റ ഒരു ബട്ൻസുും ആ മുലയുക്ട
തള്ളിച്ചയിൽ

ിന്ന്

ഊരി

എടുകുകപാേുും

കേവു

എന്ക്റ

കുട്ക്

അടിച്ചടക്കാണ്ടിരുന്നു... ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ മൃേുലമായ േൂറിൽ ഇതളടകക്ള
ക്ഞരിച്ചട േുളിങ്കുരു കോലുള്ള അവളടക്ട കന്തിക്

താകലാലിച്ചടും

ക്വള്ളത്തിന്ക്റ തണുപ്പിൽ േിടഞ്ഞു കളിച്ചട.

“കിച്ചൂ

ീ എന്ക്റ േൂറിൽ വിരൽ ഇടുന്നത് അവൾ കാണുന്നിക്ലെടാ....

ഞാൻ േുളയുന്നത് അവൾ അറിയുന്നുകണ്ടാ.

ിന്ക്റ കുട്ൻ എന്ക്റ കയ്യിൽ കിടന്നു

േിടയുന്നത് അവൾ അറിയുന്നുകണ്ടാ? ൊ.. കിച്ചൂ എ ിക്

ിക്ന്ന മുേുവ ായുും

കടിച്ചട തിന്നണും..." അച്ചട ഷർട്്്ഊരി സസഡികലകിട്് ഞങ്ങക്ള ക ാകിയകപ്പാൾ
കേവു

എകന്നാട്

ക

ാേിച്ചട...

ഞാൻ

അവളടക്ട

േൂറികലക്

ക്

റുവിരൽ

ആഴത്തിയകപ്പാൾ അവൾ ഉയർന്നു ക്ോന്തി...അച്ചട േുറകികലക് സകയ്യിട്് ന്ത്ബാ
അേിച്ചകപ്പാൾ വിങ്ങി

ിൽകുന്ന മുലകൾ തുളടപി . അച്ചട ഒരു സക ക്കാണ്ട് മറച്ചട

േിടിക്ച്ചങ്കിലുും കയിൽ ക്കാള്ളാക്ത അത് േുറകത്തക്

ാടി...
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"കിച്ചൂ എന്ത്്മുലയാണ് കലെ അച്ചടവന്... അതിൽ രണ്ടുും ോൽ
കിടകുകപാൾ...

എന്ത്്

രസമായിരികുും

കാണാൻ..

ിറഞ്ഞു വിങ്ങി

ക്ഞട്ിൽ

േിടിച്ചട

വലികുകപാൾ ോൽ ക്തറികികലെ?? "

"ക്തറികുും കേവു....

മ്മൾക് അത് വലിച്ചട വലിച്ചട കുടികണും... എ ിക്

എന്ക്റ കേവൂട്ിയുക്ടയുും കുടികണും ഈ ഒതുങ്ങിയ മുലയിൽ ോൽ

ിറയുകപാൾ

അത് വീർത്തു വലുതാവികലെ കേവൂട്ി " ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ ക്ഞട്ടകൾ മാറി മാറി
ക്ഞരിച്ചട... അച്ചട മുലകൾ മറച്ചട ക്കാണ്ട് ക്െപ്പടകൾ ഇറങ്ങി.... അവളടക്ട
ശരീരത്തികലക് ക്വള്ളും കയറി വരുന്നത് കാണാൻ എന്ത്് രസമായിരുന്നു....
കേുത്തു വക്ര ക്വള്ളും മുങ്ങിയതുും അച്ചട എകന്താ ക്
ക്ോകിയകപ്പാൾ അവളടക്ട ഷണ്ടിയാണ്. അത്

യ്യടന്നത് കണ്ടു... സകകൾ

ുരുട്ി അവൾ േടവികലക്

എറിഞ്ഞു... ആവൾ ഞങ്ങളടക്ട എടുകത്തക് വരാൻ മടിച്ചട. കള്ള
അവിക്ട തക്ന്ന

ിരികയാക്ട

ിന്നകപ്പാൾ... കേവു സുഖത്തിന്ക്റ ലെരിയിൽ അച്ചട വിക്

വിളിച്ചട..അവൾ ക്

റിയ

ാണകത്താക്ട ഞങ്ങളടക്ട അടുകത്തക് വന്നു... എന്ക്റ

കയ്യിൽ ക്ഞരുങ്ങുന്ന കേവുവിന്ക്റ മുലയികലക് എത്തി ക ാകി... ആ കണ്ണിൽ
കുസൃതി .കേവു അച്ചടവിക്
കമകത്തക്

ാടി

ആർത്തികയാക്ട
ിങ്ങി... ഒട്ി

രണ്ടു

കകറി േിടിച്ചട .അച്ചട ആർത്തുക്കാണ്ട് അവളടക്ട

കേരുും

ഒന്ന്

മുങ്ങി

ക്ോന്തിയകപ്പാൾ

കാണുന്നത്..

ുണ്ടുകൾ വലിച്ചീപുകയാണ്. ഞാൻ അവരുക്ട അടുകത്തക്
ിൽകുന്ന മുലകൾ തമ്മിൽ അമർന്നുരഞ്ഞു ക്കാണ്ട് ഒന്നായി

ിൽകുന്ന അവക്ര തടസ ക്േടുത്താക്ത അരികികലക് ക്

"രണ്ടിന്ക്റയുും
കകട്ട സസഡിൽ

ുണ്ട് ഇ ി ബാകിയുണ്ടാകവാ "
ിന്ന് അവക്ര ഞാൻ

ന്നു..

ുണ്ടുകൾ േിണയുന്ന ശബ്േും

ുറ്റി േിടിച്ചട ക

ാേിച്ചട .... രണ്ടു

കേരുക്ടയുും കുണ്ടിോളികൾ േിടിച്ചട ഞാൻ ക്ഞരിച്ചട വിടവികലക് സക കകറ്റി
ഇറകി. അവർ തുടയിടുകുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ിയുരതി...

ുണ്ടകൾ കവർ ക്േടുത്തി

ിരിച്ചട ക്കാണ്ട് രണ്ടുകേരുും അവരുക്ട മുലകൾ എന്ക്റ ക് ഞ്ചികലക് അമാർ
ത്തിയകപ്പാൾ എന്ത്്സുഖമായിരുന്നു...... അച്ചടവിക് യുും കേവുവിക് യുും ഞാൻ
മാറി മാറി
എന്ക്റ

ുപിച്ചട.... അവർ എന്ക്റ കുട്ക്

ഒരുമിച്ചട േിടിച്ചടേിഞ്ഞു.... േിക്ന്ന

ന്തികൾ േിടിച്ചട ക്ഞരിച്ചട.......
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"വാ രണ്ടുും..." കേവു ഞങ്ങളടക്ട സകകൾ േിടിച്ചട വലിച്ചകപ്പാൾ അവളടക്ട േിറക്ക
ഞങ്ങൾ

ീന്തി....

മുലകളടക്ട േകുതി വക്ര മൂടാവുന്ന ക്വള്ളത്തിൽ ഉള്ള ഒരു േടവിൽ കകറി കേവു
ഇരുന്നകപ്പാൾ അച്ചടവുും അകതകോക്ല അവളടമായി ക
കേരുും കാലുകൾ

ീട്ി ബാകകാട്് കുറച്ചട

ർന്നിരുന്നു..... രണ്ടു

ാരിയകപ്പാൾ മുലകൾ ക്വള്ളത്തിൽ

ിന്ന് ഉയർന്നു...
കാഴച്ചയിൽ ഞാൻ മതി മറന്നു..

"വന്ന് കുടിക്കടാ....ക്
അവരികലക്

കാ " രണ്ടുകേരുും ഒകര സവരത്തിൽ േറഞ്ഞകപ്പാൾ ഞാൻ

ാടി....

"അവന്ക്റ ആർത്തി.." കേവു

ിരിച്ചട േറഞ്ഞു.

അച്ചടവിന്ക്റ മുട്ൻ മുലകളടും കേവുവിന്ക്റ ഒതുങ്ങിയ മുലകളടും... ഞാൻ തേുകി
ുമപ്പിച്ചട... േിക്ന്ന മാറി മാറി കടിക്ച്ചപിയകപ്പാൾ അവർ സുഖുംക്കാണ്ട് മൂളി,
കരഞ്ഞു,

ാകുകൾ

മുലകളികലക്

േിണച്ചട

കൂടുതൽ

ആഞ്ഞകപ്പാൾ കേവുവിക്

രണ്ടുകേരുും

ുുംബിച്ചട

അമർത്തി....അച്ചട

.എക്ന്ന

എേുകന്നറ്റട

അവരുക്ട

കേവുവികലക്

രണ്ടു േേുത്ത മുലകളടും അച്ചടവുും ഞാ ുും

പ്പി

കുടിച്ചട..
കല്േടവുകളിൽ

ിരങ്ങി

കേവുവിക്

ഞങ്ങൾ

കടിച്ചട

ഇരുണ്ടതുും മേ ക്േയ്തതുും ക്േട്ന്നായിരുന്നു....േൂർണ
ഞങ്ങൾ കുളകടവിൽ ക്േയ്യടന്ന മേക്യ ആസവേിച്ചട

തിന്നു...

ആകാശും

ഗ്നരായി ക്കട്ി േിടിച്ചട

ിന്നു..

മേ കൂടിയകപ്പാൾ ഉള്ള ക്ന്ത്ഡസ്സിൽ കകറി ഞങ്ങൾ വീട്ികലകകാടി.റൂമിൽ കകറി
വാതിൽ അടച്ചതുും

വ് കോലുും മാറാക്ത രണ്ടു കേരുും എക്ന്ന ക്ോതിഞ്ഞു...

ഞാൻ ഇട്ിരുന്ന കഷാർട്സ് വലിച്ചൂരിക്യറിഞ്ഞു.... മുേുത്ത കുട്ക്
എന്ക്റ

ക

മുട്ടകുത്തി
ക്

ച്ചിമാരുും

ഞ്ഞ

ക്ന്ത്ഡക്സ്സലൊും

വലിച്ചൂരിക്യറിഞ്ഞു...

ക ാകി
കേവു

ിലത്തിരുന്നു എന്ക്റ കുട് ിൽ കകറി േിടിച്ചകപ്പാൾ അച്ചടവുും അവൾ

യ്യടന്ന കോക്ല മുട്് കുത്തിയിരുന്നു... കേവു അച്ചടവിന്ക്റ തണുത്ത സക എന്ക്റ
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കുട് ിൽ േിടിപ്പിച്ചട കുട്ക്

ക്താലിച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ സുഖമുള്ള കുമിളയുക്ട ഉള്ളിൽ

കകറി ോറി കളികുന്ന കോക്ല കതാന്നി.
രണ്ടുകേരുും

തലയുയർത്തി

കണ്ണടകൾ

ീട്ി

എന്ക്റ

കുട്ക്

തേുകുകപാൾ

അവരുക്ട ഇളകുന്ന മുലകക്ള ഞാൻ ക ാകി ആസവേിച്ചട....
ക്ഞരപുകളിൽ

ഉന്മാേും

തുളടപികപ്പാൾ....

േിറകിൽ േിടിച്ചട എന്ക്റ കുട് ികലക് ക
കേവു എന്ക്റ കുട്ക്
ക്

യ്യടന്നത്

രണ്ടുകേരുക്ടയുും

കണ്ട്

ാക് േുറകത്തക്

ീട്ി

കിയകപ്പാൾ ഞാൻ കിടുങ്ങി കോയി... അച്ചട

എക്ന്ന

ക ാകി.

ുണ്ടുകൾകിടയിലൂക്ട എന്ക്റ കുട്ക്
അത് മ സ്സിലാകി എന്ക്റ കുട്ക്

തലക്

ർത്തു. അച്ചട ഒന്ന് ബലും േിടിച്ചകപ്പാൾ

ഉമ്മകൾ ക്കാണ്ട് മൂടി... േതിക്യ

എന്ക്റ കറാസ് മകുടത്തിൽ ഒന്ന്
കേവു

ഞാൻ

ക

അച്ചടവിന്ക്റ

ുമന്നു

തുടുത്ത

ർകാൻ എന്ക്റ മ സ്സിരപി.. കേവു

അച്ചടവിന്ക്റ

ുണ്ടി ു മുന്നികലക് േിടിച്ചട

വച്ചകപ്പാൾ അച്ചട കണ്ണടകൾ ഉയർത്തി ഒന്നുകൂക്ട എക്ന്ന ക ാകി.. കുണ്ണയുക്ട
ക്താലി കേവു മകുടത്തിൽ
അച്ചട എന്ക്റ കുട്ക്
വിട്കപ്പാൾ മൂകിൽ
മകുടത്തിൽ

ിന്നുും വലിച്ചട താഴത്തി എക്ന്ന സുഖിപ്പിച്ചകപ്പാൾ..

ഒന്ന് മണത്തുക ാകി.. േിക്ന്ന ആ ശവാസും േുറകത്തക്
ിന്നടിച്ച

ൂട്റ്റ് എന്ക്റ കുട്ൻ േിടഞ്ഞു. അച്ചട

ാകു

ീട്ി

കി...

കൊ ക്കാലെടന്ന സുഖമായിരുന്നു...
കേവു എന്ക്റ അവസ്ഥ കണ്ടു
കേരുും ഒരുമിച്ചട

ാകുകൾ

ിരിച്ചട. അച്ചട കുറച്ചടകൂക്ട ന്ത്
ീട്ി എന്ക്റ എന്ക്റ കുട്ക്

ഞാൻ കൂടുതൽ തളർന്നു... അരമുള്ള
കൊ... ഞാൻ എന്ക്റ കുട്ക്
തുടുത്ത

കേവു

കിക്യടുത്തകപ്പാൾ

ാവുകൾ മാകുടത്തിലൂക്ട ഇേയുന്ന സുഖും

കൂട്ി േിടിച്ചട.... കേവുവിന്ക്റയുും അച്ചടവിന്ക്റയുും

ുണ്ടുകൾകിടയിൽ

ഉണ്ടകളിൽതേുകി

കുട്ക്

ഇട്ട
േിടിച്ചട

ഇേച്ചട...രണ്ടുകേരുും
അവളടക്ട

ക്കാേുത്ത

വായികലക് ഇറകിയകപ്പാൾ ഞാൻ േിടഞ്ഞു... എന്ക്റ കുട്ക്
വായിക്ലക്കടുത്ത്

പ്പി

കുടിച്ചകപ്പാൾ...

േിടിച്ചടേിയുകയുും.. എന്ക്റ ഉണ്ടകൾ
ിയന്ത്ന്തണും വിട്കപ്പാൾ അര

ീ ആയി രണ്ടു

അച്ചട

ലിപ്പിച്ചട ഞാൻ കുട്ക്

ൂടുള്ള

മുേുവ ായുും

കേവുവിന്ക്റ

കിക്യടുകുകയുും ക്

എന്ക്റ

മുലകൾ

യ്തു... എന്ക്റ

കേവുവിന്ക്റ വായികലക്

േതിക്യ കയറ്റി.... അവൾ വാ തുറന്നു േിടിച്ചട..

" ഗ്ലാ ഗ്ലാ" ശബ്ദമുണ്ടാകി....

ൂടുള്ള വിങ്ങുന്ന എന്ക്റ ക

അവൻ േുളഞ്ഞു... ഞാൻ കുട്ക്

ച്ചിയുക്ട വായിൽ കിടന്നു

വലിച്ചൂരി എടുത്തകപ്പാൾ കേവു

ിരിച്ചട

ഉമി ീർ എന്ക്റ കുട് ിൽ േടർകന്നാേുകി....
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"കിച്ചൂ എ ിക് തരികുന്നു ഒന്ന്

കി താടാ " കേവു കരഞ്ഞകപ്പാൾ ഞാൻ

കട്ിലികലക് കിടന്നു.... എന്ക്റ കുട്ൻ ക്കാടിമരും കോക്ല ഉയർന്നു

ിന്നകപ്പാൾ

അച്ചടവിന്ക്റ തല േിടിച്ചട കേവു എന്ക്റ കുട് ികലക് ആഴത്തി... ഞാൻ ാടു
വളച്ചട ക്ോന്തി കോയി... അച്ചടവിന്ക്റ തുടുത്ത
ഉള്ളികലക് ഇേഞ്ഞു കകറുകപാൾ.... ൊ... അവൾ

ുണ്ടകൾ കിടയിൽ

ിന്ന് മകുടും

ലെ കോക്ല ഊപി തന്നു...

കേവു എന്ക്റ മുകളിൽ കകറി വന്നു അവളടക്ട വിങ്ങന്നതരികുന്ന േൂറിക്
എന്ക്റ മുഖത്തികലക് അമർത്തി
ൂരാണവിക്ട...

അവളടക്ട

ന്തിയിടുക് മുതൽ താകോട്്

വച്ചകപ്പാൾ ഞാൻ കിടുത്തു... എക്ന്താരു

ക്കാേുത്ത

ന്തികളിൽ

കി... േൂറിതലുകളിൽ

അടിച്ചടക്കാണ്ട്

ഞാൻ

ാകിട്് ഉറച്ചകപ്പാൾ കേവു

കരഞ്ഞു...

"കിച്ചൂ ൊ എന്ത്്സുഖമാട”... എന്ക്റ മുഖത്തിരുന്ന് ക്കാണ്ട് കേവു എന്ക്റ കുട്ക്
പ്പി കുടികുന്ന അച്ചടവികലക് താഴന്നു .അവളടക്ട കൂക്ട എന്ക്റ കുട്ക്
പ്പി വലിച്ചകപ്പാൾ... ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ േുളിങ്കുരു കോലുള്ള കന്തിക്
കുടിച്ചട...

കൂക്ട

വലിച്ചട

ാകിട്്.. തിരുമ്മി... കേവു കൂടുതൽ േുളഞ്ഞു ക്കാണ്ട് എന്ക്റ മുഖക്ത്ത

ഉറച്ചട ക്കാണ്ട് കഭാഗിച്ചട.... എക്ന്ന ശവാസും മുട്ിച്ചട.
"കിച്ചൂ ൊ എ ിക് അവിക്ട എകന്താ ആകുക്ന്നടാ " കേവുവിന്ക്റ േൂറിൽ
കതൻ ഒേുകിയകപ്പാൾ അവൾ വിളിച്ചട േറഞ്ഞു... എന്ക്റ കുട്ക്

ിന്ന്

അച്ചടവുും

കേവുവുും സുഖിപ്പിച്ചട...
മുഖത്തു

ിന്ന് എേുകന്നറ്റ കേവു തിരഞ്ഞു വന്ന് എന്ക്റ

ുണ്ടിക്

വലിച്ചട

കുടിച്ചട...
അച്ചടവിക്

ഞങ്ങൾ ക്ബഡികലക് വലിച്ചട കിടത്തിയകപ്പാൾ അവൾ ആർത്തു...ആ

മുലകൾ തുളടപി ക്തറിച്ചട

"ക്തണ്ടികക്ള എക്ന്ന ക്കാലെടകമാ...." അവൾ
കേവു

അച്ചടവിന്ക്റ

തുടകൾ

തമ്മിൽ

ിണുങ്ങി...
അകറ്റാൻ

ക ാകിയകപ്പാൾ

അവൾ

ാണിച്ചട... തലക്വട്ിച്ചട...
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"എടീ അവിക്ട കവണ്ട..." തുടകൾ തമ്മിൽ അകറ്റാക്ത അച്ചട മസിൽ േിടിച്ചട
േറഞ്ഞകപ്പാൾ... ഞാൻ അവളടക്ട മുലകൾ േിടിച്ചട ക്ഞകുകയുും...
വായിലാകി

ുണയുകയുും ക്

യ്തു ഈ സമയും കേവു േതിക്യ അച്ചടവിന്ക്റ

തുടകൾ അകറ്റി... വിരിഞ്ഞ അവളടക്ട
അച്ചട എന്ക്റ വായിൽ

ുണ്ടുകൾ

ിന്നുും

ുവന്ന േൂറികലക് മുഖും അടുപ്പിച്ചട...

ുണ്ടുകളകറ്റി ഉയർന്നു ക്ോന്താൻ ക ാകിയതുും

ഞാൻ സമ്മതികാക്ത അവക്ള േിടിച്ചട വച്ചട.... കുറച്ചട കേിഞ്ഞു അവളടക്ട
എതിർപ്പ് കുറഞ്ഞു മൂളാൻ തുടങ്ങിയതുും... അവളടക്ട േൂർ
അടുകത്തക് ഞാൻ ഇേഞ്ഞു ക്

കുന്ന കേവുവിന്ക്റ

ന്നു.... അവളടക്ട കൂക്ട ഞാ ുും അച്ചടവിന്ക്റ േൂർ

കാൻ തുടങ്ങിയതുും അച്ചട സുഖും ക്കാണ്ട് കരഞ്ഞു...

"കിച്ചൂ കേവൂട്ി.... ൊ അകമ്മ എ ിക് ൊ മതീ " ഞങ്ങളടക്ട തല അവൾ അവൾ
േൂറികലക് അമർത്തി ക്കാണ്ട് കരഞ്ഞു....അവസാ ും അവളടക്ട കരച്ചിൽ കൂടി
തുടകൾ വിറച്ചകപ്പാൾ
അവൾ ഉർന്നു ക്ോന്തി....
ഞങ്ങക്ള ക്കട്ി േിടിച്ചട േിടഞ്ഞു.. ഞങ്ങൾ തലയുയർയത്തി അവക്ള ക ാകി..

"സുഖികച്ചാ
ക

ഡീ

ാേിച്ചകപ്പാൾ...

വശയമായി

തവക്ള..."
അച്ചട

അച്ചടവിന്ക്റ

കാമും

തിളയ്കുന്ന

ിരിച്ചട, എന്ക്റ കുട്ക്

കിടത്തി.. എന്ക്റ കുട്ക്

മുല

ക്ഞരടി

കണ്ണടമായി

ക്കാണ്ട്
ഞങ്ങക്ള

കേവു
ക ാകി

േിടിച്ചട ക്ഞരിച്ചട. കേവു അവക്ള േതിക്യ

അവളടക്ട േൂറിലിട്ടരച്ചകപ്പാൾ... ഞാ ുും അച്ചടവുും

സുഖും ക്കാണ്ട് ഒരുകോക്ല കതങ്ങി... വേുകുന്ന

ുവന്ന േൂറിലൂക്ട മകുടും

ഉരഞ്ഞിറങ്ങുന്ന സുഖും....

"കിച്ചൂ...

കകറ്റ്

കിച്ചൂ

എ ിക്

കരഞ്ഞകപ്പാൾ ഞാൻ കേവുവിക്

ഇ ി

സെികിലെ...ൊ

കേവു..."

അച്ചട

ക ാകി അവൾ ഞങ്ങൾക് രണ്ടു കേർകുും

ഓകരാ ഉമ്മ തന്നു
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ിരിച്ചട..
ഞാൻ അച്ചടവിന്ക്റ േൂറികലക് കുട്ക്

ഉേിഞ്ഞു ക്വച്ചട... അച്ചട കൃതയ സ്ഥാ ത്

വച്ചട തന്നകപ്പാൾ ഞാൻ േതിക്യ കുട്ക്

ആ ഇറകമുള്ള എൻക്റ ക

ച്ചിയുക്ട

േൂറികലക് അമർത്തി..

"ൊ കിച്ചൂ ക്മക്ലെ കവേ ികുന്നു ൊ " അച്ചട കരഞ്ഞു..

"േതിക്യ കകറ്റ് കിച്ചൂ....അവൾക് കവേ ികുും " കേവു എക്ന്ന ക ാകി േറഞ്ഞു..

"അച്ചൂട്ി...ഒന്നുമിലെ എന്ക്റ ക്േണ്ണകലെ ക്
അവക്ള ആശവസിപ്പിച്ചട കുട്ക്

റിയ കവേ ക്യ ഉണ്ടാവൂ " ഞാൻ

ഒന്നുകൂക്ട ഉള്ളികലക് തള്ളി... േൂർഭിത്തികൾ

കഭേിച്ചട.. മകുടും ഉള്ളികലക് കകറിയതുും... അച്ചട
ിയന്ത്ന്തിച്ചട... കണ്ണിൽ
കിടന്നു ക്കാണ്ട് കുട്ക്

ുണ്ട്്കടിച്ചട േിടിച്ചട. കവേ

ിന്ന് വള്ളും വന്നകപ്പാൾ ഞാൻ അവളടക്ട കമത്തയ്ക്
അ കാക്ത ക്വച്ചട...

"കസാറി അച്ചട കവേ ികച്ചാ എന്ക്റ ക്േണ്ണിന് " ഞാൻ അവളടക്ട
ഉമ്മ ക്വച്ചടക്കാണ്ട് ക
അവൾ എന്ക്റ

ിറഞ്ഞ കണ്ണടകൾ

ാേിച്ചട...

ുണ്ടുകൾ വിേുങ്ങി എക്ന്ന സമാധാ ിപ്പിച്ചട...

കേവു അച്ചടവിന്ക്റ മുലകൾ വലിച്ചീപി കുടിച്ചടക്കാണ്ട് അവളടക്ട േൂറിൽ
വിരലിട്ിളകി...

"ഞാൻ അടികച്ചാകട് അച്ചൂ കവേ ികകാ...?"
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"എന്ക്റ ക്

കൻ ക്

യ്കതാ... ഇക്പ്പാ കവേ

േറഞ്ഞതുും.. ഞാൻ കുട്ക്
ക

േതിക്യ

കുറവുണ്ട് " അച്ചട

ിരിച്ചടക്കാണ്ട്

ലിപ്പിച്ചട... ആ ഇറുകമുള്ള എന്ക്റ

ച്ചിയുക്ട േൂറിൽ... എന്ക്റ കുട്ൻ ഉരഞ്ഞു കകറിയകപ്പാൾ ഞാൻ സുഖും ക്കാണ്ട്

ക്ഞരങ്ങി... കവേ

വിട്ടമാറിയ അച്ചടവിന് സുഖും േിടിച്ചട വന്നകപ്പാൾ... ഞാൻ

അടിയുക്ട സ്േീ് കൂട്ി...

"ൊ കിച്ചൂ െകമ്മ.. അങ്ങക്

കിച്ചൂ എക്ന്ന ക്കാലെ് കിച്ചൂ...." അച്ചട സുഖത്തിൽ

വിളിച്ചട കൂവി ഓകരാ അടികുും തുളടപുന്ന അച്ചടവിന്ക്റ മുലകൾ ഞാ ുും
കേവുവുും ക്ഞരി

ുടച്ചട.... എന്ക്റ

ുണ്ടുകൾ മാറി മാറി

ുണഞ്ഞു ക്കാണ്ടുും

കരയുന്ന അച്ചടവിന്ക്റ മുലകൾ വലിച്ചീപിയ്യടും കേവു ആറാടി...
കുട്ൻ

അച്ചടവിന്ക്റ

േൂറിൽ

ിറഞ്ഞു

ഒേുകി..

അതിന്ക്റ

വീരയും

കാണിച്ചട..കൂടുതൽ സമയും കേിഞ്ഞകപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഒകര കോക്ല വിറച്ചട...

"കിച്ചൂ

ൊ

എ ിക്

വരുന്നു

കിച്ചൂ"

എന്ക്റ

കുട്ൻ

ക്ോട്ിക്ത്തറിയുക്ട

വകിക്ലത്തിയകപ്പാൾ,അമറിക്കാണ്ട് അവസാ ക്ത്ത അടിയുും കൂക്ട അടിച്ചട
ഞാൻ കുട്ക്

വലിച്ചൂരി...കേവു

അവളടക്ട ക് റ്റിയിൽ
കമകത്തക് ോൽ

"കേ ഈ ക്

ുടു

ിരികയാക്ട അച്ചടവിക്

ുറ്റി േിടിച്ചട...

ുുംബ ും ക്കാടുത്തകപ്പാൾ എന്ക്റ കുട്ൻ അവരുക്ട

ീറ്റി...

കൻ ഇത്..." കേവു കളിയാകി.... അച്ചട തളർന്നു ക്കാണ്ട് എക്ന്ന

ക ാകി ോവും കവേ ിച്ചട കാണുും.. ഞാൻ അവളടക്ട
ക്കാടുത്തകപ്പാൾ.. കേവു അച്ചടവിക ാട് ക

ാേിച്ചട...

"സുഖികച്ചാടീ കള്ളീ... എന്ക്റ ക്

ആേയും തക്ന്ന

കക്

ുണ്ടിൽ അമർത്തി ഉമ്മ

ീ എടുത്തകലൊ എ ിക്

തരാക്ത "
അച്ചട

ാണിച്ചട

തലതാഴത്തിയകപ്പാൾ

താോത്ത

കുട്ക് യുും

ക്കാണ്ട്

ഞാൻ...അവരുക്ട കമകത്തക് കകറി.

322

".കവേ ികച്ചാ അച്ചട... "ഞാൻ ക

"ക്

ാേിച്ചട..

റുതായിട്് " അച്ചട തിരിച്ചട േറഞ്ഞു...

"കവേ ികാതിരികകാ ഈ കാട്ാളകണ ക്കാണ്ട് അക്ലെ കുത്തുക്ന്ന " കേവു എന്ക്റ
കുട്ക്

േിടിച്ചട േറഞ്ഞതുും ഞാൻ അവൾക് ക ക്ര തിരിഞ്ഞു....

" മുക് ക ാകിയാകലാ കേവൂട്ി " ഞാൻ ആ കേുത്തികലക് മുഖും
േറഞ്ഞതുും അവൾ

ിരിച്ചട...

തളർന്നു കിടകുന്ന അച്ചട ക ാകി
കുട്ക്

ീട്ിക്കാണ്ട്

ിൽക്ക ഞാൻ കേവുവിന്ക്റ ഉള്ളികലകുും

തിരുകി കകറ്റി അവളടക്ട കണ്ണിൽ കവേ യുക്ട

ീറ്റൽ ക്ോടിക്ഞ്ഞങ്കിലുും

ക്േട്ന്നു തക്ന്ന അത് മാറി... ഞങ്ങൾ കിതച്ചട ക്കാണ്ട് ആഞ്ഞു േണ്ണി... ഓകരാ
അടികുും കേവു റൂമാക്ക മുേങ്ങുന്ന സവരത്തിൽ കരഞ്ഞു.... എന്ക്റ കുട്ക്
േൂറിന്ക്റ ഉള്ളിൽ ഇട്ട ക്ഞരിച്ചട..... അവസാ ും ഞങ്ങൾ രണ്ടു കേരുും കൂക്ട
ക്കാട്ികലാശത്തിൽ അവസാ ിപ്പികുകപാൾ ഞാൻ തളർന്നു വീണു... എന്ക്റ
രണ്ടു ക

ച്ചിമാക്രയുും ഞാൻ സവന്തമാകി... ഞങ്ങൾ േൂർണ്ണ

ഗ്നരായി ക്കട്ി

േിടിച്ചട കിടന്നു... ഇകപ്പാകോ എേുകന്നറ്റട ഒരു മിച്ചട കുളിച്ചട... ഒരുമിച്ചട തക്ന്ന
അങ്ങട്ടും ഇങ്ങട്ടും ഊട്ി...
േുറക്ത്ത തണുത്ത ഇരപുന്ന മേയിൽ.... ഒരു ഒരു േുതപ്പിന്ക്റ ഉള്ളിൽ ഒന്നുും
ഉടുകാക്ത ക്കട്ി േിടിച്ചട തണുപ്പിക്

കതാൽപ്പിച്ചട അവരുക്ട മുലകൾകിടയിൽ

കുടുങ്ങി ഞാൻ കിടന്നു.
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രാവിക്ല

ക്ബഡിൽ

ഞാൻ

ഒറ്റകായിരുന്നു...ഇന്നലക്ത്ത

സുംഭവങ്ങൾ

ഒക്ക

മ സ്സില് വന്നകപ്പാൾ എകന്താ കുളിരുകകറുന്ന കോക്ല.. രണ്ടുും രാവിക്ല എവിക്ട
കോയി...

ഞാൻ

േുതപ്പട

അറിഞ്ഞത്.. കുട് ിൽ ക്

മാറ്റി

റിയ

എേുകന്നറ്റകപ്പാോണ്

ീറ്റൽ... ഞാൻ അവക്

ഒന്നുും

ഉടുത്തിക്ലെന്ന്

ഒന്ന് തടവി.. ഒരു

കബാക്സ്ർ എടുത്തിട്് േുറകത്തകിറങ്ങി.. ഇട ാേിയിലൂക്ട േുറകത്തകിറങ്ങാൻ
ക രും ആണ് അടുകളയിൽ

ിന്ന് അമർത്തിയ ശബ്േും കകൾകുന്നത്...

"ൊ അച്ചൂ... ൊ " ഞാൻ ഇക്തന്താക്ണന്ന് ആകലാ

ിച്ചട അടുകളയിക്ലത്തിയതുും

ഞാൻ തലയിൽ സകക്വച്ചട കോയി.
സ്ലാബിന്ക്റ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് തുടകൾ അകറ്റി... മുലകൾ േുറകത്തകിട്്
ക്ഞരിച്ചട

ക്കാണ്ട്

സവന്തും

അപ്പകത്തകലക്

അച്ചടവിന്ക്റ

തല

േിടിച്ചട

വച്ചിരികുന്ന കേവു.. അവൾ സുഖത്തിൽ കരയുന്ന ഒച്ചയാണ് കകട്ത്... ഞാൻ ഒന്ന്
ുമച്ചതുും േരിവാടി

"അത്

ഇവൾക്

ിർത്തി രണ്ടുും എക്ന്ന ക ാകി

ഇവിക്ട

കവേ ികുന്നു

ിരിച്ചട..

എന്ന്

േറഞ്ഞകപ്പാൾ

"

അച്ചട

സ്ക െിച്ചട

േറന്നു

േരുങ്ങി.ഞങ്ങൾ ക്ോട്ിച്ചിരിച്ചട.

േിക്ന്ന

ഞങ്ങളടക്ട

ാളടകൾ

ആയിരുന്നു,

േരസ്േരും

ടന്നു.ക്ബ് റൂമിലുും, ൊളിലുും, കിച്ചണിലുും കുളത്തിലുും ക്വച്ച് വക്ര ഞങ്ങൾ
േരസേരും

ഒന്ന്

ക

ർന്നു.വിയർത്തു

കുളിച്ചട,

കിതച്ചടക്കാണ്ട്

ഞാൻ

അച്ചടവികലകുും കേവുവികലകുും ആഴന്നിറങ്ങുകപാൾ അവർ എക്ന്ന ഉ്ക്കാണ്ട്
മൂടുും േിക്ന്ന മത്സരിച്ചട സ്ക െിച്ചട ക്കാലെടും. അവരുക്ട സ്ക െത്തി ു മുന്നിൽ
എന്നുും

ഞാൻ

കുട്ിയായി

എ ികിഷ്ടവുും. എന്ക്റ ക

കോവാറുണ്ട്...

അങ്ങക്

ി കുന്നതാണ്

ച്ചിമാരകലെ അവർ എ ികതുമതി.

....................................................................
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കുളത്തിന്ക്റ േടവുകൾ കയറി ഞാ ുും കേവൂവുും വീട്ികലക്
വലതുകയ്യിൽ

ടന്നു.എന്ക്റ

ുറ്റി േിടിച്ചട ക്കാണ്ട് കേവു വാ കതാരാക്ത ഓകരാന്നു സുംസാരിച്ചട

ക്കാണ്ടിരുന്നു.
ീണ്ട മിേിയിേകൾ ക്തക്ലൊരു

ിന്താ കുേപ്പത്തികലക് കടന്നു വരുന്നത് കണ്ടകപ്പാ

ഞാൻ അവക്ള രണ്ടു സക ക്കാണ്ടു വാരിക്യടുത്ത് േടികൾ കടന്നു വീട്ികലക്
കകറി . റൂമിന്ക്റ വാതിൽകൽ എത്തിയകപ്പാകേകുും കണ്ടു കട്ിലിന്ക്റ ന്ത്കസയിൽ
ാരിയിരുന്നു േുസ്തകും വായികുന്ന അച്ചടവിക് .ഞങ്ങൾ വന്നത് അറിയാക്ത
സൂകൂതും വായികുന്ന അവൾ ഉയർന്നു

ിൽകുന്ന വലിയ വയർ ഇടകിടക്

തേുകുന്നുമുണ്ട്. സാരിയാണ് കവഷും. ആ വയറിന്ക്റ വലുപ്പക്ത്ത ക്ോതിയാൻ
കേിയാക്ത സാരി േിൻവാങ്ങിയ വയർ ഭാഗകത്തക് ഞാൻ തുറച്ചട ക ാകി. കേവു
എക്ന്ന കണ്ടു തലക്കാരു തട്ട തന്നു. ഞാ ുും അവളടും അച്ചടവിന്ക്റ കിടപ്പട
ക ാകി ഒന്നു

ിരിച്ചട.

രണ്ടുകേരുും കട്ിലിന്ക്റ രണ്ടു സസഡിലൂക്ടയുും ക്
വശത്തിലൂക്ടയുും കകറി ഉയർന്നു
ിവർന്നു
ക്

േുസ്തകും

ന്ന് അച്ചടവിന്ക്റ ഇരു

ിൽകുന്ന വയറിൽ മുത്തി. അച്ചട ഒന്നു

സസഡികലക്

ക്വച്ചട

ഞങ്ങളടക്ട

രണ്ടുകേരുക്ടയുും

വിയിൽ േിടിച്ചട കുരച്ചട

"എവിക്ട അവിരുന്നു രണ്ടു കേരുും "
കേവു അവളടക്ട മുഖകത്തക്

ുണ്ടുകൾ

ീകിയകപ്പാൾ. അച്ചടവിന്ക്റ വയറിക്ല

എന്ക്റ കുഞ്ഞുവാവക്യ മ സ്സില് കണ്ടുക്കാണ്ട് ഞാൻ ആ വയറിൽ

ുറ്റിേിടിച്ചട

തേുകിക്കാണ്ടിരുന്നു...
കേവു

അകപ്പാകേകുും

മുഖകത്തക് മുഖും ക

അച്ചടവിക്

ഇരുസകക്കാണ്ടുും

ക്കട്ിേിടിച്ചട

ആ

ർത്തു. രണ്ട് കേരുും എക്ന്ന ക ാകി.

"എടീ അച്ചട അച്ഛ ാവ ായ ക്

ക

ീ ഇങ്ങക്

ീത്ത േറയരുത് കട്ാ...." കേവു

കളിയാകുകയലെ എന്ന ഉകേശകത്താക്ട േറഞ്ഞതാക്ണങ്കിലുും ഇടക് അവളടക്ട
കുലുങ്ങുന്ന

ിരി മുകളിൽ

ിന്നുും ഉയർന്നു . ഞാൻ ഇഷ്ടക്േടാക്ത മുഖും ഉയർത്തി.

ക ക്ര കണ്ടത് അച്ചടവിന്ക്റ ക് ഞ്ചിക്ല ഉയർന്നു

ിൽകുന്ന േർവതങ്ങളാണ് .

അവൾ ആക്ക ക്കാേുത്തിട്ടണ്ട് കൂക്ട ഇതിറ്റിങ്ങളടും. മുകളിക്ല സാറി മാറി
ബ്ലൗസിന്ക്റ മുകളികലക് തള്ളി ിൽകുന്ന ആ കുടങ്ങളടക്ട േിളർപ്പ് കണ്ടകതാക്ട
വായിൽ ക്വള്ളമൂറി. അച്ചടവുും കേവൂവുും അതുകണ്ടു

ിരി അടകി

ിന്നു. ഞാൻ
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അച്ചടവിക്

ക ാകി േീസ് എന്ന് േറഞ്ഞതുും അവൾ

ിവർത്തി സസഡിൽ ക്വച്ച

ബുക്്എടുത്ത് മുഖത്തിന് മുന്നിൽ രണ്ടു സകക്കാണ്ടുും േിടിച്ചട വായ
എന്നിൽ

തുടങ്ങി.

ിന്ന് മുഖും മറകുക എന്ന ഉകേശവുും അതി ുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ചട

ിരങ്ങി സകകൾകിടയിലൂക്ട ക ാകിയകപ്പാൾ അച്ചട ബുക്്കുറച്ചട താഴത്തി
അത് മറച്ചട.
ഞാൻ േുുഃഖകത്താക്ട കേവുവിക്

ക ാകി. അവൾ എന്ക്റ കളി കണ്ടു

ിരിച്ചട.

ഞാൻ മുഖും കകാട്ി ആകേെിച്ചകപ്പാൾ അവൾ താക്േകൂർന്നു വന്നു. എന്ക്റ
കവിളിൽ ഒരുമ്മ തന്നു. ക ക്ര തിരിഞ്ഞു അച്ചിവിന്ക്റ സകകൾകിടയിലൂക്ട
അവൾ സകകൾ

ീകി ആ സാരിത്തലപ്പ് മുലകളടക്ട മുകളിൽ

ിന്നു അടർത്തി

മാറ്റി.
അച്ചട ഒന്നുും േറയാക്ത ബുകികലക് ക ാകിയിരുന്നു. ഉയർന്നു

ിൽകുന്ന

കഗാളങ്ങക്ള ഞാൻ ആർത്തികയാക്ട ക ാകി. അത് േിടിച്ചട ക്ഞരികാൻ സകകൾ
അതികലക് അടുപ്പിച്ചപ്പൾ കേവു എന്ക്റ സകക് ഒരടി തന്നു. ഞാൻ അടങ്ങി

ലെ

കുട്ിയായി.
എക്ന്ന തലെിക്യങ്കിലുും അവൾ അതിലൂക്ട സകപ്പത്തി

ലിപ്പിച്ചട. എക്ന്ന ക ാകി

രണ്ടു മുലകക്ളയുും തേുകിയ അവൾ േതിക്യ ബ്ലൗസിന്ക്റ ഓകരാ െൂക് കളടും
അേിക്ച്ചടുകാൻ

തുടങ്ങി

ഓകരാ

മുന്നികലക് തള്ളി തള്ളി വന്നു.
വന്നു. അവസാ

അേികലി ുും

ടുകിക്ല ക്വട്ിന്ക്റ

അച്ചടവിന്ക്റ

മുലകൾ

ീളവുും ആേവുും വർധിച്ചട

െൂക് അേിച്ചതുും ന്ത്ബായിട്ിലൊത്ത അച്ചടവിന്ക്റ ോൽകുടങ്ങൾ

ഒറ്റ തുളടപലി ു താകേകു വീണു. ക്ഞട്ടകൾ തടിച്ചട വിങ്ങിരുക്ന്നന്ന് കതാന്നുന്നു
അവ ഇങ്ങക്

തുളടപിയത് കണ്ടകപ്പാൾ കുട്ൻ ന്ത്ടാകസ് ക്ോട്ിച്ച് േുറകത്തക്

ാടി. അച്ചട ഒന്നുും അറിയാത്ത കോക്ല വായ
സസഡികലക്

തുടർന്നു. അടർത്തി മാറ്റിയ ബ്ലൗസ്

ീകി കേവു രണ്ടു മുലകക്ളയുും ഒന്ന് തേുകിയകപ്പാൾ ഞാൻ ക ാകി

ിന്നു.
കണി

ക്വള്ളരി

കോലുള്ള

ഒരു

മുലക്യ

അടിയിൽ

ിന്നു

താങ്ങി

കേവു

വശയതകയാക്ട എക്ന്ന ക ാകി.
ക്ഞട്ടകൾ തിരുമ്മി അത് എന്ക്റ ക ർക് അവൾ

ീട്ിയകപ്പാൾ ോലി ായി

വിശന്നു കരയുന്ന ഒരു കുട്ിയായി ഞാൻ അവക്യ ക്േട്ന്നു തക്ന്ന വായിലാകി
ുണഞ്ഞു .

ീണ്ട ക്ഞട്ടകൾ വലിച്ചട കുടിച്ചകപ്പാൾ അച്ചട ക്

റുതായി തുടകൾ

തമ്മിലുരച്ചട. അവളടക്ട ഒരു സക വന്നു എന്ക്റ തലയിൽ അമർത്തി േിടിച്ചട
ക്ഞരിച്ചട.
ഒന്ന് ക്

രിഞ്ഞ ഞാൻ അപ്പടറക്ത്ത മുലയികലക് ക ാകിയകപ്പാൾ ആകവശകത്താക്ട

അത് വലിച്ചട കുടികുന്ന കേവുവിക് യാണ് കണ്ടത് . അച്ചട േുസ്തകൾ മാറ്റി തല
കമകലാട്ടയർത്തി. രണ്ടു സകകൾ ഒന്ന് എന്ക്റ തലയിലുും ഒന്ന് കേവുവിന്ക്റ
തലയിലുും

േിടിച്ചട

അച്ചടവിന്ക്റ അടുത്ത

ക്ഞരിച്ചട

.

േൂച്ച

കുറുകുന്ന

കോക്ല

ഒരു

ശബ്േും

ിന്ന് വന്നകപ്പാൾ അതി ആകവശകത്താക്ട ഞാൻ ക്ഞട്ടകൾ
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ഉറുഞ്ചി വലിച്ചട. കേവുവിന്ക്റ ന്ത്േവർത്തിയുും അതുകോക്ല കൂടിയിരുന്നു. അച്ചട
ഞങ്ങളടക്ട തലകൾ കൂടുതൽ ആ ക്േരുും മുലയികലക് അമർത്തി ക്ഞരിച്ചട.
ഇടകാണ് ക

ാൺ അടിച്ചത്... ഞാൻ ഒരു സകക്കാണ്ട് ക

ാൺ ക്

വിയികലക്

ക്വച്ചട..

"കിച്ചൂ..." അപ്പടറത്തു ിന്ന് റികയച്ചിയുക്ട ശബ്േും...

" എന്താ റികയച്ചി.... "

“എടാ

ാക്ള

ിങ്ങൾ

വരികലെ

േറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് അവൾ ക

"

റിയയുക്ട

വീട്ികലക്

ക്

ലൊൻ

അവൾ

ാേിച്ചത്.

"വരാകലൊ ഞാൻ എന്തായാലുും ഉണ്ടാവുും "

"

ീകയാ അക്പ്പാ

ിന്ക്റ ഭാരയ മാകരാ "

" ഭാരയമാരുണ്ടാവിലെ. ഞാ ുും എന്ക്റ ക
േറഞ്ഞതുും അപ്പടറത്തു ിന്ന് അവളടക്ട

ച്ചിമാരുും ഉണ്ടാവുും. അത് കോക്ര "ഞാൻ
ിരി കകട്ട.
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"

ിന്ക്റ ക

ച്ചിമാരുക്ട കൂട്ത്തിൽ എക്ന്നയുും കൂക്ട കൂട്ടകമാ.. കിച്ചൂ " ക്കാലെടന്ന

സവരും അപ്പടറത്തു ിന്ന്.. ഞാൻ അച്ചടവിക് യുും കേവുവിക് യുും ക ാകി..ക

ാൺ

സ്േീകറിൽ ആയിരുന്നു...
അവർ ഒന്നുും േറഞ്ഞിലെ.

കമാക്ള...

"കസാറി

എ ിക്

ഈ

േറഞ്ഞകപ്പാൾ.. അവൾ അപ്പടറത്തു

ക

ച്ചിമാർ
ിന്ന് ക്ോട്ി

മതി

"

ഞാൻ

െമരൂേത്തിൽ

ിരിച്ചട.

(അവസാനിച്ചു)
രണ്ടു

ീത്ത കകൾകാും എന്ന് കരുതി ഇട്തായിരുന്നു ഇതിന്ക്റ

എ ിക്

െ് ോർട്്്
. േക്െ

ിങ്ങൾ തന്നത് അന്ത്തക് വലിയ സകപ്പാർട്് ആണ്. കേക്രടുത്തു േറയാൻ

ഒരു ോട് കേരുണ്ട് അവർക്കാക്ക എന്ക്റ െൃേയത്തിൽ

ിന്ന് ഒരായിരും

സ്ക െും.എന്ക്റ കഥ ആർക്കങ്കിലുും വിഷമും ഉണ്ടാകിയിട്ടക്ണ്ടങ്കിൽ അവകരാട്
ഞാൻ മാപ്പട ക

ാേികുന്നു.

സ്ക്േഷയൽ താങ്ക്സ് to Achillies കന്ത്ബാ.
എലൊവർകുും

ലെ ഒകരാണും ആശുംസികുന്നു. ഒരുോടു സ്ക െും
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