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ക്ളീ�സ്ക്ളീ�സ്ക്ളീ�സ്ക്ളീ�സ് േച�ാേച�ാേച�ാേച�ാ..3 േഫാ�േഫാ�േഫാ�േഫാ� റിപീ�്റിപീ�്റിപീ�്റിപീ�്!

“ക്ളീ�സ് േച�ാ.. മൂ
p േഫാ� ചി�ഡ്..പി
 കണവേ"ാര#
സി$ി% ..പി
 ഒരp ൈഡ� െഗ�ൗ*് ന�pം.. േഫാ�റ്  തണp"ി�ില്െല$ില് 
ഇ/ിരിേനരം കൂടി തണp0ാ#െവ/ി�് എടp"ാ മതി..”

“തണp"ി�p*ടാ പിേ1േര.. ദിവേനതാ? മൂ
ാമെതാരp"#
കൂടി..പpതിയമpഖം..ഇവെന ഇതpവെര നി4ളpെട ഒ5ം ക*ി�ില്ലല്ലാ..”

“ആ..ഇവ# ന7pെട േവെറ ഒരp കpരി5്. ഈ കഴ0ൂ�"് തെ
 െവ1ടി/p
നട
് വള
pവ
ി�p1താ. െകാെറ നാള്  ജ5ാനി� ഓ<ൈസ�്
േപാേയ0pവായിരp
p..ഇ5 വ
് എറ4ിയേതയp1ൂ. Aേ5ാ തെ

െപാ0ി ഇേ4ാ�് എ"ി/താ.. ഇ
p ദിവന്െറ ഫp% െചലവി�
വയറpനിറ/pം മദ>പാനം..േയാ!”

“Aെഡ..ആ0ാടാ മൂ
p ബീയറ് ?. എനി0് േവ*�ാ..േച�ാ..രെ*@ം
എടp"ാ മതി..”

“എ´pവാൈഡ..ഇവ# ജ5ാനി� െച
p ധ>ാനം കൂടിയാ.? ഡ>ാ.. നീ വ
ി�്
േവണം ന7ളpെട പഴയ െസ�5് ഒ
് മp�ാ0ണെമ
p ഞ4ളp
വിചാരി/ത്.. നീ എ
p െമാതലാെഡ ന
ായത്??”

“Aതല്ലടാ..െവ1ടിെ/
p റിയ AറിDാല്..”

“ഡ>ാ.. ൈമ..ൈമ.. ൈമഗpണാEാ.. Aവ%0െട കാര>ം ഇ
p ഇവിെട
മി*ിേ5ാകരpത്.. ഞ4%0് ഇേ5ാ Aറിയണം. ഒരp 2 മാസം െകാ*്
പരിചയെപ� Aവളാെണാ Aേതാ എല്ലാ കൂതറ"ര4%0pം
ഒരpമി/p*ായിരp
 ഞ4ളാെണാ നിന0് െവലpെത
്..”

“നി4ളp എെ
 വി�pേപാകില്ല
p ഒറ5p*െട.. Aവ%0െട കാര>ം
A4െനയല്ലല്േലാ.. െവ1ടി/് കാശp കളയരpെത
p Aവളp
പറDി�p*ടാ.. നിനെ0ാ
pം Aറിയില്ല..ഷീ ഈസ് േസാ െകയറിങ്..
െവ1ടി/് െഹല്"് കളയരpത്..കൂ�ിെവ/ കാശpെകാ*് ഒരp ഫ്ലാ�്
വാ4ണം എെ
ാെ0 Aവളp എ5ഴpം പറയാറp*്..”

“കാശp കളയരpതp േപാലpം..കാഹ്ക് തൂ..നീ ഓ<ൈസ�ി� നി
p Aവെള
ഐ.എസ്.ഡി വിളി/pകളD നാ�പതിനായിരം േഡാളറpെ*$ി�



നിധനരായ 30 യpവതികളpെട സമൂഹ വിവാഹം നട"ാമായിരp
p..”

“െഡസ്പ്..ആ നാ�പതിനായിര"ിന്െറ കണ0് ഓ0pേKാ..േച�ാ..ആ
ക>ാ#സലp െചയ്ത ബീയ ഇ4്ട് എടpേ"ാ�ാ..”

“േമLാേന..കp�ാ..ദതാണ്  ആ�ി�>ൂഡ്.. ക@p െനറDടാ..”

“Aത് വിട്.. െപാ
pേമാെന.. നിന്െറ േമാൈബ� ഇ5േഴ സLിേ/ാഫ്
െചയ്േതാ.. ഇതിന്െറ എട0് Aവ%0െട േകാ% എ4ാനpം വ
ാ.. ആ
െമാൈബ� ഇവിെട പണയം െവ/് പ*െ" പ�് കpടിശിഖ ഒെ0 തീ0pം ..”

“മ/p.. കpടി/ി�് കാശ്  െകാടp0ാ# ഇല്ലാ" ശിഖയാെണാ കpടിശിഖ..”

“േഹാ.. ന്റേ7ാ…എ´ിനാെട ആേള
െവറp5ി0p
ത്..Aളിയാ..ഇവനായിരpേ
ാ ജ5ാനിെല െചളി സ5്ളയറ്.? “

“ഒ
p േപാേയെടെ0.. േഗ%സിന്െറ Aടp"p സംസാരി0േണ�
ദിതpേപാലെ" ഐ�ംസ് എട0് എട0് എടp"p ചാKണം.. റിയ
ഇെതാെ0 േക�ാല്  ചിരി/് ചിരി/് മ@pക5pം..”

“നീ ഇതpേപാലെ" വല്ലതpം ഇനി ഇറ0ിയാ� ഈ കണവേ"ാര# എടp"്
ക@ി�ത5pം..”

“Aളിയാ.. െമാൈബല്  സLി/് ഓഫ് െച¿p
ത് റിസ്കാടാ.. Aവ%0് മpടിD
സംശയമായിരി0pം..!ആെക െട#ഷനാെട..”

“എ´p േത4 കി�ാനാെഡ ഇ4െന ജീവി0p
ത്..? േദ..ഞ4െള ക*്
പഠി..ജീവിത"ി� ഒരp െട#ഷനpമില്ല..! ആെക ഉ1ത് ദിെതാെ0യാ.. 6
മണി0് െച
ാ� ബീയ തണp"ി�p*ാകpേമാ.. ബാ Aട/തിനp േശഷം
ഒരp Aര മണി0ൂ കൂടി Aവിെട"െ
 ഇരി0ാ# എ´p െച¿ണം
എെ
ാെ0യാ..
Aളിയാ.. Aതp പറD5ഴാ.. എന്െറ ബ്െളാഗി� നീനp ഉ*0@ീ
p ഉ1
േപാ�് ഇ�ില്േല..Aത് വായി/ി�് മ�വ% എനി0് േപ�മേരാഗം
വല്ലതpമാെണാ എ
p ഒരp"െണാട് േചാദിെ/
്.. Aേ7..ക� െഡസ്പ്..!
ക്ളീ�സ്  േച�ാ.. ചി�ഡ് േഫാ� റിപീ�്..”

“െP..േകാ5്..ഒെര@ം Aടി/p കഴിഞേ5ാ എനി0pം ഓ7ക% ..പpരാനീ
യാെദം..ഡ>ാ.. മാലാഖ ഇേ5ാ എ´p െച¿pവായിരി0pം .? “

“Aവളp മ�വനpമായി സല്ലപി/p െകാ*ിരി0pവായിരി0pം..േവേണല്  നീ
ഒ
് െമാൈബ� എടp"് വിളി/p േനാ0്.. േഫാ< എ#േഗജ്ഡ്
ആയിരി0pം..േയാ.!”

“േകാ5്.. Aേതഡാ.. െഫാ< എ#േഗജ്ഡ്..ക്ളീ�സ്  േച�ാ എനി0pം ഒരp
ചി�ഡ് െഫാ�റ്  റിപീ�്..”

“Aളിയാ..Aളിയാ.. എടാ പ്ളീസ്..മി*ല്േലടാ.. മി*ല്േലടാ.. റിയ
വിളി0p
p..”



“ൈമേജേഷ..നിേ
ാടp പറDതല്േല െമാൈബ� ഓഫാ0ി െവയ്0ാ# ..”

“ഹേലാ..റിയാ.. Aെത.. ആ.. Aല്ല..ഞാ# ..ഞാ# സി�മാ
തീയ�റിലാ..പടം..പടം പഴശിരാജ.. എ¿്.. Aവ#മാരpെട ഒ5മല്ല.. കp5ി
മp�p
 െസൗെ*ാ?.. ഏയ് Aല്ല.. മ7ൂ�ി യp²ം െച¿pേKാ വാ% മp�p

െസൗ*ാ..റസൂ� പൂ0p�ി..റസൂ� പൂ0p�ി.. ആ.. ഞാ# വിളി0ാം
ഡീ..ഒെക..”

“മ7ൂ�ിയല്ല.. ദാ..മൂലയ്0ിരp
വന്െറ വാളിന്െറ െസൗ*ാ
…നാണമില്ലല്േലാടാ ഒരp ഉളp5pമില്ലാെത െനാണ പറയാ# ..ആെക 4
െസന്റ#സ് പറDതി� 7 െനാണ.!”

“Eമി0േട.. ഇെതാെ0യാണ്  ഈ ൈല# ഉ*ായാലp1
കS5ാടpക% ..Aളിയാ..പഴശിരാജയpെട കഥ പറDp
തേ
0ണം..Aവെള4ാനpം േചാദി/ാ െപെ�
p പറയാ# ..”

“Aഴകാന നീലിവരpം പരpേപാെല ഓടിവരpം..എ
ാടീ േപാെലവരpം
േടാണി0p�ാ..”

“ഡാ..Aെതടp"് ന0ല്േല.. ആഷ് േട�യാ.. A/ാറല്ല.. ഇവെന
ാ വ
p
വ
p ഒരp ബീയറടി/ാ തല0p പിടി0ാ# തpട4ിേയാ?..”

“എനി0റിയാെട..ചൂടpേ*ാ എ
p േനാ0ിയതാ..”

“ഓ..പിേ
..ചൂടpെ*ാ എ
p നാ0ില്  െവ/ല്േല േനാ0pേ
..”

“ഡ>ാ.. റിയയ്0്  സംശയം േതാ
ിേയാ എ
p എനി0് ഒരp െഡൗ�്..”

“ഇവെന´ിനാ Aവെള ഇത�0pം േപടി0p
ത്.. Aവളp േപാെണ$ി േപാെ�
Aളിയാ.. Aവ%0് നിെ
0ാളpം നല്ല പ¿െന കി�pം..”

“Aൈട..തക
p..ആ മൂലയ്0് ഇരി0p
വെന ക*ാ..ആ െചാമ
 ടി ഷ�്
ഇ�p ഇരി0p
വ# .. Aവ# റിയയpെട െസയിം െപ�ാെജക്�ി� ഉ1വനാ..
സpബി# ..Aവ# എെ
 ക*ി�ില്ല 
ാ േതാ
pേ
.. കാണാതിരp
ാ
മതിയായിരp
p.. ക*ാ പണിയാകpം. Aവ# നാെള എെ
 ബാറി� ക*
കാര>ം റിയയpെട Aടp"് പറDp െകാടp0pം.. “

“ആെണാ?..Aവ# Aറിയരpതല്േല?..േവാെ0..ദി5 െശരിയാ0ി"രാം..
ഡാ..േമLാേന..സpബീ..സpഖാേണാടാ..?
Aളിയാ.. സംതൃപ്തനായി ..കൃതാ�നായി..Aവ# ന7െള ക*p.െദ
Aവ# കെ¿ാെ0 െപാ0ി കാണി0p
p..േയാ!”

“എ´pവാെട.. എല്ലാം നശി5ി/േ5ാ സമാധാനമായല്ലാ.. ഇനി Aവ#
നാെള ഓഫീസി� െച
p ഇവിെട ക*തp മpഴpവ# Aവെളാട്
പറയpം…ഓ0ാ# കൂടി വ¿..! Aേ7..േദ..റിയ
േകാളിങ്..മി*ാതിരി0്..മി*ാതിരി0്..”



“ഹേലാ റിയാ.. Aെത.. എ¿് Aല്ല.Aല്ല..െമേVജp കി�ിെയേ
ാ
..സpബിന്െറേയാ.. ഓെഹാ..നിന0് Aവ# പറയp
ത് വിശLസി0ാം
ഞാ#പറയp
ത് വിശLസി0ാ#േമെല?..Aെത..ആ.. ബാറിലാ,,Aവ#മാരpെട
കൂെട തെ
..നീ മി*ില്െല$ില്  എനിേ0 പpല്ലാ.. പpല്ല്.! െവ/ി�്
േപാെയടീ െകാെ/..”

“മ/ൂ.. ശLാസം ഇ5ഴാ വീണതളിയാ.. എനി0ിനി ഒരp േത4യpം
േനാ0ാനില്ല…ഇ
p ന7% വീ*pം പഴയ ഓ7കളിലൂെട.. രാത�ി പ´�*p
മണി വെര ഇവിെട.. എനി�് ന7% ൈബപV് േറാഡിലൂെട െത*ി"ിരിDp
നട0p
p.. ന7pെട പഴയ വി�സ് മതിലി� ക¿റിയിരp
p മാനംേനാ0ി
െപാക/p ത1p
p. കഴ0ൂ�ം േപാലീസ് പിടി/p ജീ5ി� കയ�p
തp വെര
ന7% ൈബ0ി� ട�ി5ിളടി/് നട0p
p.. എനി0് എല്ലാം തിരി/p േവണം
Aളിയാ..എല്ലാം എനി0് തിരി/p േവണം..”

“മpേ",,നീയാടാ മp�്.. ക്ളീ�സ് േച�ാ.. 3 േഫാ� റിപീ�്..േയാ..!”


