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െലവ� 4 ആവേറജ് !െലവ� 4 ആവേറജ് !െലവ� 4 ആവേറജ് !െലവ� 4 ആവേറജ് !

“െയസ് കം ഇ! ! വിനൂ, ഇരി%ൂ..”

“ഇേതം നാ& ഇരp'ിയെതാ�pം തനി%് മതിയായി)ില്േലേടാ? Aല്േലലpം താ!

പറ,ില്ലായിരpെ�-ി� ഞാ! ഇവിെട നി�%pെമ�p വിചാരിേ0ാ? പ്ഫ!”(ഇേതം

ആ3ഗതം).. േവ6 സാ� ,ഞാനിവിെട നിേ�ാളാം..”

“മpഖവpരെയാ�pം തേര6 ആവശ:മില്ലല്േലാ?..ഇെതാരp േപാസി;ിവ്  Aൈ=സ� മീ;ിങ്

ആയിരി%ില്െല�p വിനpവിന്  തെ� Aറിയാം..Aെ=ാ ഞാ! േനരി)് പറയാം.. െപ�േഫാമന്സ്
Aൈ=സ� േറ;ിങ്, വിനpവിന്  ഞ@& തരാ! ഉേ²ശി%p�ത് െലെവ� 4 Aതായത് ആവേറജ്
മാതം.”

“സാ� ,ഈസ് േദയ� ഈസ് േനാ സാലറി ൈഹ%് ഈസ് േദയ� ദിസ്  ൈടം ?”

“േഡ,േഡ..മലയാള'ീ േചാദി0ാ മതി..! Aതാ നG&%് ര6pേപ�%pം നല്ലത്..”

“സാ� ,ൈഹ%് ഇല്ല എ�ാെണാ പറയp�െത�്? A@െനയാേണ� “സാലറി ൈഹ%ില്ല”

എ�pIത് െവI%ടലാസി� മലയാള'ി� എഴpതി ഒ�p ഒ=ിടീ0് തരാേമാ? വീട് വാടകയ്%്
ത�ിരി%p� തIയ്%് ഇംഗ്ളീഷ് വായി%ാ! Aറിയാ!േമല..Aവര്  Aടp' മാസം മpത� 5
ശതമാനം വാടക കൂ)pം എെ�ാെ% പറ,p നട%p�p6്..”

“Aെത´p േവേണലpം എഴpതി'രാം,എ0്.ആ� േപാളിസി Aനpസരി0് ഈ ഡിസ്കഷ! ഒരp

ഇ!ടാക്;ീവ് െസഷ! ആയി നട'ണെമ�ാ..േസാ, സാലറി ൈഹ%്, ഓPൈസ;് എ�ീ
ര6p കാര:@െളാഴി0് ബാ%ി എ´് Aഭിപായം ഉെ6-ിലpം പറേ,ാളൂ..”

“Aതp ര6pമില്േല..പിെ�െയ�ാ ൈമ**..!വല്ലതpം പറ,ി)്, Aതി!േമെല േകറി പിടി0്

എന്െറ പണികളയാ! Aല്േല?,ഇയാളp ഇ0ിരി പpളpസpം..”(ആ3ഗതം.) “എനി%് ഒ�pം

പറയാ! ഇല്ല സാ� ..”

“എ-ി� ഇനി മാേനജ്െമന്റ് ൈസഡി� നിെ�ടp'ിരി%p� തീരpമാന@& പറയാം..വിനp

കpറ0pകൂടി േപായാക്;ീവ് ആവണം”

“AേG!എ´p േത@യാ ഈ െപായാക്;ീവ്..സീ;ി� െച�ി)് ഓPൈല! ഡിT്ണറി െവ0്

ത=ാം”(ആ3ഗതം)”എത േവേണലpം െപായാക്;ീവ് ആവാം സാ� ..”

“വിനp 2 വീ%്സ് ബിേഫാ� ,െപാെജക്;് റിലീസ് നട'ാനിരി%p� സമയ'് ഒരp മണി%ൂ�



എേ@ാേ)ാ മp@ിയത് മൂലം,റിലീസ് ൈവകി..പിെ� Aറി,p ഐഡിയ Wാ� സിങ� കാണാ!
േപായതാെണ�pം..െഹൗ ഇെറY്േപാPസിബി& ..”

“സാ� ..എലിമിേനഷ! െറൗ6ില്..ശിഖ പഭാക� ..ഞാ! െമാൈബ� റീചാറ്ജ് െച¿p�ത് തെ�

ഇവ&%് എസ്.എം.എസ് Aയ%ാനാണ്  സാ� ..”

“േവെറ എസ്.എം.എസ് ഒ�pം Aയ%ാറില്ല േപാലpം..നീയല്േലടാ കഴി, ആഴ്ച എന്െറ

െമാൈബലിേല%് പ)ീ �p െമേYജ് Aയ0ത്..ഒരp േഡാേ%ാേമാ നംബ� ..ഇവിെട നീ മാേത
െഡാേ%ാേമാ എടp'ി)pIൂ എ�pം നിതി! പറ,p..”

സാ� ..എനി%് െഡാേ%ാേമാ ന[� ഇല്ല സാ� .. നിതി! എ´ിനാ A@െന ഒെ% സാറിേനാട്
പറ,p തരp�ത്..Aതpം ഓPൈസ;ി� ഇരി%p� Aവ! ഇെതാെ% എ@െന Aറിയാനാ

സാ� …”

“നിതിെന കp;ം പറയാ! നിന%് േയാഗ:തയില്ല..Aവ! വിചാരി0ി)ാ ഈ െപാെജക്;്

സായി=് ഉേപTി%ാ'ത്.. നിനെ%ാെ% ക6p പഠി%ാ! ഒരp േറാ& േമാഡ� ആണ്  നിതി! ..”

“സാ� ..സാറിെനാ�pം മനസിലാവpേകല സാ� ..ഓPൈസ;ി� എേ´ലpം ഇഷ:ൂ ഉ6ായാ�

Aവ! ആദ:ം എനി%് ഇ-െമയി� Aയ%pം..ഒ�p െഹല്=് െച¿ഡാ മ0ാ എെ�ാെ%
പറ,്..ഞാ! ക^െപ)് Aതിന്െറ െസാല:ൂഷ! ക6pപിടി0് Aവന്  റിപ്ൈള Aടി%pം..പ'്
മിനി)ിനpIി� Aവന്െറ െമയി� കാണാം..Aവ! 5 മണി%ൂ� ഇരp�് ക^െപ)തിന്െറ
ഫലമായി ആ ഇഷ:ൂ േസാ&വ്ഡ് ആയി. എ�ി)് ഞാ! Aയ0 െമയിലിന്െറ
േകാ=ിേപWpം..സായി=pം സാറpം ഒെ% CCയിലpം ഉ6ാകpം.. ഒരp ദിവസം ഇതpേപാെലാരp ഇഷ:ൂ

�pം പറ,് Aവ! എനി%് െമയി� Aയ0േ=ാ ഞാ! മന=ൂ�വം ഈ ജ!മ'്
വ�%്െച¿ാ! േപാവp�ില്ലാ' ഒരp െസാല:ൂഷ! Aയ0് െകാടp'p..10 മിനി)ിനpIി�
വ�p,Aവന്െറ േകാ=ിേപW് െമയി� ..Aതിന്െറ െപാറെക എ�േ'യpം േപാെല സാറിന്െറ
“െവ� -ഡP നിതി! !യp ഡിഡ് ഇ;്”എ� റിപ്ൈളയpം..പേT,സംഭവം മനസിലാ%ിയ സായി=്

Aവെന ക)യ്%്  െതറിപറ,p..Aതിന്െറ കലി=ാ സാ� Aവനിേ=ാ എേ�ാട്..”

“എ-ി� പിെ�,നീനp ഒരp പരാതി പറ,ല്േലാ വിനൂെന%pറി0്..Aവെള വ�%് െച¿ാ!

സGതി%p�ില്ല.. ഇ-െമയി� Aയ0് ശല:െ=ടp'p�p എെ�ാെ%..”

“സാ� ..ഞാ! Aയ%p�െതാെ% ഒഫീഷ:� ഇ-െമയി�സാ..Aവ& ഓPൈസ;ിലിരി%p�

നിതിേനാടp സല്ലപി%p�തിെനാരp തടസമായി, എ�ാവpം Aവള്  പറ,ത്..Aവ&%ല്േലലpം
ജി-േടാ%ിലാണല്േലാ ഫp& ൈടം പണി..!”

“ആ..ഹേലാ..യാ..Aെത..വിനൂ ഒരp മിനി)്!!..ഹേലാ പറയൂ..സpജീഷ്..േനരേ' േപാണെമേ�ാ?

െപാെജക്;് റിലീസ് ഒെ% തീ�േ'ാ..? എല്ലാം ഫയ� ടാ!ഫെറാെ% ഓെ%
ആേയാ?..േനരേ' േപായാല്..സായി=ിന്െറ റിപ്ൈള വരp�pേ6ാ എ�p േനാ%ിയി)്
േപായാേപാെര?..എ´്? മിനിയാ�p രാവിെല വ�താെണേ�ാ? ഓെ%..േപായ്േ%ാ..”

“ആ..Aേ=ാ വിനൂ..പറ,p വ�;്.. മാേനജ്െമa്റ് ഡിസിഷ! വ�താ..പറ,p വിടp�വരpെട

കൂെട വിനൂന്െറ േപരp കൂടി േച�%ാ! ..പിെ� , നിതി! തെ�യാ പറ,ത്.. പറ,p
വിട6..േപടി=ി0് നി�'ിയാ മതി എ�്..എ�ാ ഇനി സീ;ിേല%് േപായ്േ%ാ..ഓെ% ..സീയp..”



“പ� ഡാഷ് േമാേന..ഒരp ഉളp=pമില്ലാെത തന്െറെയാ�pം െതറീം േക)് പണിെചേ¿6

കാര:െമാ�pം എനി%ില്ല ..വീ)ി� ക,ി െവ%ാ! േവെറ മാ�bെമാ�pമില്ലല്േലാ
എേ�ാ�%p[ഴാ..”(വീ6pം ആ3ഗതം) “താ-:ൂ..സാ� ..”

(15 മിനി)ിനp േശഷം.)

“വിനൂ..കം ഇ! .. വിളി=ി0െത´ാ�p െവ0ാ.. നിന%് െലെവ� 1 ഔ)്Wാa്റിങ് തെ�

തരാെമ�p െവ0p..”

“Aെത´ാ സാ� ..െപെ)�p െലെവ� 4 മാറി െലെവ� 1 ആ%ാ! ..”

“എ¿്, ഒ�ൂല്ല..”

“പറയp.സാ� പ്ളീസ്..എന്െറ വ�%ിങ് എബിലി;ി സാറിനp േബാധ:െ=േ)ാ?”

“ഏ¿്..Aെതാ�pം Aല്ലെട…”

“പിേ�?..”

“നിന%് െലെവ� 4 ത�p കഴി,ാല്..നീ എെ� നാ;ി%ാനായി എെ� പിടി0് നിന്െറ

ബ്െളാഗി� ഇടpം..Aതp േപടി0ി)ാ..”

“AേG.!ഇല്ല സാ� !സാറിെന%pറി0് എഴpതp� പശ്നേമയില്ല!”

“േഹാ.! Aതറി,ാ മതി! സമാധാമായി”


