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ഞാ� ബാലp. മീന�ിലാറിന്െറ തീര�p� പരpമലെചരിവ് എ
 ഗ�ാമ�ി" ജനി�p

വള
വ� ! പരpമല േപാലീസ് െ�ഷനിെല ഒരp സാധാ േകാ*�ബി+ ആയിരp

വ-ീസിന്െറയpം ,A
ാ0യpെടയpം ഏക സ´ാനം ആയി ആയിര�ിെ�ാ�ായിര�ി
എ*പ�ിനാലി" ജനനം.! മpഴp4pടിയനായ A�ന് തന്െറ ജീവിതകാല�് ആെക
സ5ാദി�pകൂ8ിയത് പതിനായിര9ളpെട തീരാ കടബാധ:തയpം കൂ5ിനിടി വറീത് എ

ഇര8േ�രpം ആയിരp
p! പ8ിണികിട
pം വീ8pേവലയ്4് നട
p ഉ>ാ4ിയ കാശ് െവ�ാണ്
എന്െറ െപാ
0�ി കpടpംബം േപാ@ിയിരp
ത് !

േനഴ്സറി മpത" പഠി4ാ� ഞാ� മിടp4നായിരp
p! പഠി� ക്ലാApകളി"എല്ലാം എല്ലാ
പരീBയിലpം ഒ
ാം Øാനം! ഞാ� ആറാം ക്ലാസി" പഠി4pേ5ാഴാണ് എന്െറ െപാ
0�ി
മരി�ത്.! മരി4p
തിനp മpേ
 വെര സേ´ാഷം എ´ാെണ
് ആ സ്ത�ീ
Aനpഭവി�ി8ില്ല,A�� Aതിനp സ0തി�ി8ില്ല! പഠി�p െവെല: നിലയിലാകpേ5ാ എന്െറ
പാവം A0�ിെയ െപാ
pേപാെല േനാ4ി ഒരp രാEിെയേപാെല വാഴി4ണെമ
ായിരp
p

എന്െറ ആെകയp� ആഗ�ഹം! പരpമലയി" തെ
യp� സ4ാ സ്കൂളി" ആണ്
ഞാെനന്െറ വിദ:ാഭ:ാസകാലം െചലവഴി�ത്! ഇ´:യിെലതെ
 ഏ@വpം മിക� മാതൃകാ
Aധ:ാപകനp� Aവാഡ്  വാ9ിയ ചാെ4ാ മാഷായിരp
p A
െ� ഞ9ളpെട
പ�ധാനധ:ാപക� .!ഞാ� പ�ാംക്ലാAി" പഠി4pേ5ാ AേIഹമാണ് ഞ9ളpെട
കണ4pമാഷായി ഉ>ായിരp
ത് !ഒ
pമpത" ഒ5തpവെരയp� എല്ലാ ക്ലാസpകളിലpം
ഒ
ാമനായി ജയി�pവ
തp െകാ>് മാത�മല്ല,കണ4ി" കരി5pലി ആയിരp
ത് െകാ>pം
എെ
 ചാെ4ാമാഷിനp വലിയ കാര:മായിരp
p!ഭൂേലാക�ിന്െറ സ്പJനം കണ4ിലാെണ
്
മാഷിെനേപാെല ഞാനpം വിശKസി�ിരp
p!

മാഷിന്െറ സK´ം മക� ആ സ്കൂളി" തെ
 പഠി4p
p>ായിരp
p. േതാമസ്  ചാേ4ാ!
ALpൈപസയpെട വിവരം ഇല്ല എ
് പറNാമാത�ം േപാരാ ALpൈപസയpെട വിവരം
ഇല്ല.. േപാരാ�തിന് മൂ4ിന്െറ തp5�്  തെ
 േദഷ:വpം..എ´ിേനെറ
പറയp
ൂ..സK´മാ�െന Aവ� വിളി�ിരp
ത് കടpവാ കടpവാ എ
ാണp..സകല ഊടായി�്
പരിപാടിക+4pം ഇറ9ി�ിരി4p
തpെകാ>pം എ�ഴാ നാ8pകാരpെട പണികി8pക എ
് ഒരp

ഉറ�pം ഇല്ലാ�തpെകാ>pം Aവ� Aവന്െറ ഇ�സ്ട�pെമന്റ് േബാക്സി" Aവന്െറ
െകാ�ാ�ന്െറ കടയി" നി
് Aടി�pമാ@ിയ സ്പാ
റpം ആക്േസാബ്േലഡpം ഒെ4
ഇേ8ാ>്നട4pം ,ടൂ+സ് ആയി8് ,ഒരp െസഫ്ടി4്! െപ*കp8ിക+4് മാത�ം Aല്ല ഒരpവിധെപ8
എല്ലാവര്4pം Aവെന േപടിയായിരp
p..Aതിന്െറ AഡKാന്േറജ് പിടി�്നട4ാ� കൂെട കpെറ
കൂതറഗ:ാ9pം! ആ ക്ലാസിെല ഏ@വpം മp@pകഷണം ആയിരp
 െതാളസി എ
pപറയp

കp8ിെയാെ4,Aവ+ തെ
 സKയം പ�ഗ:ാപി� "േതാമസ്  ചാേ4ായpെട ൈല�േകസ്" എ
 ഒ@
േലബലിലാണp സ്കൂളിെല ബാ4ി സ്മാരക വായിേനാ4ികളി" നി
് രBെപ8ിരp
ത്!



ക�ിസ്മസ് പരീB Aടp�pവരp
 സമയം! ഇ
് ആ4ി8് പണിയാം എ
് ആേലാചി�p

േതാമസ്  ചാേ4ാ ഇ�സ്ട�pെമന്റ് േബാക്സിെല ഒരp സ്പാ
റpം കറ4ി�ിടി�p ക്ലാAിെല
ഫ�>് െബLി" വായpംെപാളി�ിരി4p
 സമയം! സK´ം േമാ� ഈ ജRത് ഒരpപ�ാവശ:ം
എSിലpം കണ4ിന് ഡബി+ഡിജി@് വാ9ണം എ
് Aതിയായി വ:സനി�ിരp

ചാേ4ാമാഷpം ഇതpക>p വീ>pം മാനസികമായി തക
p!.മകന്െറ ശ�² തിരി4ാനായി
ചാേ4ാമാഷ് ക¿ിലിരp
 േചാ4pകഷണം െകാ>് മകന്െറ തലയി" െകാ>p-െകാ>ില്ല എ

രീതിയി" വളെര പതpെ4 ഒെ
റിNp! ഇവ� സKപ്ന�ി" നി
് െഞ8ി എണീ�p A�െന
േനാ4ി കലി�ി�p! ഏതായാലpം എണീ�ി�തല്േല,എേ´ലpം േചാദ:ം േചാദി4ാെത
ഇരpതp
ത് നാണേ4ടല്േല എ
് കരpതി ചാേ4ാമാഷ് Aവേനാടp േചാദി�p ,േയത്
െപാടിെ4ാ�ിനp േപാലpം Aറിയാവp
 ഒരp സി5ി+ േചാദ:ം!

"ദKിമാന സമവാക:�ിന്െറ സാമാന:രൂപം ?"

േതാമസ് ചാേ4ായpെട ൈസഡി" ഇരp
 Aവന്െറ ൈല�േകസ് െതാളസി,Aവ+െട േനാ8pബp4്
െതാറ
p ആരpം േക+4ാ� െസൗ>ി" വിളി�pപറNp െകാടp�p! േതാമസ്  ചാേ4ാ
േക8തിന്െറ മp4pം മൂലയpം ഒെ4 കൂ8ിേ��p വിളി�p പറNp!

"എ സ്കKയ ...എ സ്കKയ ..പ്ലസ് ബീ സ്കKയ .."

"ബ W W W " ചാേ4ാമാഷ് മp@�pകൂടി നട
pേപായ ര>pമൂ
p േകാഴികെള േനാ4ി
പറNതാണ് !

"ബാലൂ..േമാെന പറNpെകാടp4ാടാ ദKിമാന സമവാക:�ിന്െറ സാമാന:രൂപം.." േകാഴികെള
ഓടി�് ചാെ4ാമാഷ്  എെ
 േനാ4ി പറNp.

"എ എക്സ് സ്കKയ പ്ലസ് ബീ എക്സ് പ്ലസ് സീ.. എ സമമല്ല പൂജ:ം.."

ഞാ� രാജ:ം പിടി�ട4ിയവന്െറ AഹSാരേതാെടേയാ
pം Aല്ല ഈ ഉ�രം പറNി8്
ഇരp
ത് ,ക്ലാAി" േതാമസ്  ചാേ4ായ്4pം പിെ
 ആ െതാളസി4pം മാത�മായിരി4pം
െചലേ�ാ ഇതി
p� ആന്സ Aറിയാതിരി4pക! ഏതാ>pം വലിയ ക�ൂരത Aവേനാടp

കാ8ിയേപാെല Aവ� എെ
 േനാ4ി കലി�ി�േ�ാ+ ഞാ� െചറpതായിെ8ാ
p ഭയ
p!

ചാേ4ാമാഷ് ബWW എ
് പറNത് േക8ി8് മp@�ൂെട െവറpെത േപാകpകയായിരp

േകാഴികെളല്ലാം കൂടി ക്ലാAിേല4് ഓടിവ
p. Aതpവെര Aടp4ി�ിടി�p നട
 ഒരp

െപടെ4ാഴി കറക്@് എന്െറ െബLി" തൂറിയി8p. ക്ലാAി" കാ4േയാ േകാഴിേയാ തൂറിയി8ാല്
Aത് തpടയ്െ4>ാത് ക്ലാസ്ലീഡറിന്െറ കടമയാണ്,ആ േടമിെല ക്ലാസ്ലീഡ േതാമസ് ചാേ4ാ
ആയിരp
p, സK´മായി8് ഒരp ടവ" േപാലpം െകാ>pവരp
 സKഭാവം ലവന് ഇല്ലാ�തിനാ"
ചാേ4ാമാഷ് സK´ം തൂവാല എടp�p േമാന്െറ ക¿ി" െകാടp�p! Aവനp A
് നട4ാ�
എേ´ാ പ�യാസമp>ായി8ാേണാ Aേതാ െവൈറ@ി4് േവ>ിയാേണാ എ
റിയില്ല,Aവ�
മp8ിലിഴNാണ് എന്െറ െബL്  െതാടയ്4ാ� വ
ത്! െബL് 
തpട�pെകാ>ിരി4p
തിനിടയി" Aവ� എേ´ാ ഭീഗരസംഭവം ക>pപിടി� മ8ി" കി4ി4ി 
p

ചിരി4ാ� തpട9ി !
ഞാ� ഇ8ിരp
 കളസ�ിന്െറ മൂ8ിെലാരp ഓ8.. പാവെപ8 എന്െറ െപാ
0�ി മരി�തിനp

േശഷം എന്െറ വീ8ി" എ
pം പ8ിണിയായിരp
p! ഏഴാം ക്ലാAി" േകറിയസമയ�് തയി�ി�



ൈട@് കളസം ആണ് ഈ പ�ാംക്ലാAിലpം ഞാ� ഇ8pെകാ>്  വരp
െത
് Aവനറിേയ>
കാര:മില്ലായിരp
p! െബL്  തpട�pെകാ>ിരി4p
തിനിടയി" Aവ� ചിരിAട4ാ�
പാടpെപടp
p,ഞാ� ഷ8് പരമാവധി വലി�pഇറ4ിയി8്  െതാളയടയ്4ാനp� ഒരp ശ�മം നട�ി..

ഉ�യ്4് ഞാ� സ്കൂളിെല ഉ�4Nി4് മി�ം വ
 കNിെവ�ം േചാദി�pവാ9ി4pടി�p

ക്ലാAിെല ലാസ്റ്െബLി" ചp0ാ ഇരി4pവാ
p! ഞാ� പ�തീBി�ത് തെ
 സംഭവി�p!
Aവ� െച
് എന്െറ കളസ�ി" ഓ8യp�കാര:ം ആ െതാളസിെയം ഗ:ാ9ിേനം Aറിയി�p!
Aവളpമാെരല്ലാം കൂടി പടയായി8p വ
p ,എെ
 "ഡാ ഓ84ളസെമ..ഓ84ളസെമ.." എ
്
വിളി�p കളിയാ4ാ�തpട9ി. എനി4
p വ
 കര�ി" പിെ
 ഈ ജRത് ഇതpവെര എനി4്
ഉ>ായി8ില്ല! ഞാ� ആ െഡസ്കി" കമ
p കിട
p കരNp!..

ബഹളം െപ*പട േപായി4ഴിെN
p മനAിലാ4ി ഞാ� കYpക+ ഉയ�ിേനാ4ി,A
്
Aവിെട എെ
േനാ4ി ഒരp െപ*കp8ി മാത�ം ക്ലാസി" ഇരി�p>ായിരp
p!

നീനp.. ഞാ� Aവെള േനാ4ിെയ
രിNേ�ാ Aവ+ എെ
 േനാ4ി പpLിരി�p! Aവ+
Aടp�pവ
േ�ാഴാണ് Aവളpെട കവി+�ട9ളpം നനNിരി4p
തായി എനി4റിയാ�
കഴിNത്.Aവ+ എനി4് േവ>ി കരയpകയായിരp
p! Aവ+ എന്െറ കവിളി" ഉ>ായിരp

കYpനീ തpട�p, എ
ി8് തിരി�pനട
p!

പി
ീെടാരി4ലpം Aവ+ എെ
 ശ�²ി4p
താേയാ Aടp�pവരാ� ആഗ�ഹി4p
താേയാ
എനി4് േതാ
ിയി8ില്ല! ഓ84ളസവpം േസാഡാഗ്ലാA് കYടയpമായി നട4p
 ഈ പഠി�ി�്
ബാലpവിെന ആര് ഇZെപടാ� ? പഠി�pയരണം,വലിയവ� ആകണം എ
p� എന്െറ
ആഗ�ഹ�ി" പി
ീട് ഞാ� എല്ലാം മറ
p! നീനp ഇ
് എന്െറ ആരpമല്ലാതായി
മാറിയിരി4p
p!

പഠന�ിന്െറ ഇടയ്4് ഞാ� സയ�സ് എക്സിബിഷന് പെSടp4ാ� േവ>ി െമ4ാനി4"
േഹാWികളpം െച¿pമായിരp
p! മതിലിലpം മര�ിലpം ഒെ4 ആണിയടി4ാ� പ@p
 തര�ി"
ഒരp ഹാ0റിംഗ് യ´�ം,Aെതന്െറ ഒരp കണ്െസപ്@് ആയിരp
p!തകരസാധന9+ കൂ8ിയിടp

Øല�pനി
p പഴയ ൈസ4ി+വീലpം ട�ാ[റിന്െറെയാെ4 ഗിയേബാക്സpം ഒെ4
Aഴി�pപണിത് ഞാ� ഒരp ആണിയടി4p
 യ´�ം ഉ>ാ4ി!നല്ല ഹാമറി9pം േടാ4pം
ഒെ4യp� ഒരp കിടിലം സാധനം! ആണി Aടിേ4> Øല�ിന്െറ മp
ി" െവ�്െകാടpത് ഒരp

സKി�ി8ാ" മതി ഒരp ക¿pം ചp@ികയpം വ
p നാലLpസ്േട�ാ4ി" ഒരp ര>ിLിന്െറ ആണി
േയത് െകാണ്ക�ീടp മതിലpം Aടി�pകയ@pം!

Aേ
രമാണ്,സയ�സ് എക്സിബിഷന് പെSടp�ാ" േഗ�സ്മാ4് കി8pം,പ�ി"
െപാ9ിേപാേണ" ആെക Aെത മാഗമp�ൂ എെ
ാെ4 പറNp േതാമസ്ചാേ4ാ എന്െറ
കാലpപിടി4ാ� േവ>ി വ
ിരി4p
ത്! ഞാ� Aവനp എന്െറ ആണിയടി4" യ´�ം ഫ�ീ
ആയി8് െകാടp�p!Aവ� Aതpെനെര Aവന്െറ െകാ�ാ�ന്െറ െവ"ഡിംഗ് വഷാ�ില്
െകാ>pേപായി ആവശ:മില്ലാ� Øലെ�ാെ4 െവ"ഡി9pം നട�ി,Aതിന്െറ
ഹാമറിംഗ്എെഫ[pം േടാ4pം എല്ലാം നശി�ി�p! പിെ
 Aവന്െറ െകാചാ�ന്െറ ഒടp4െ�
െകാനZp ബp²ിയി" Aവ� Aതpെകാ>pേപായി Aല്ബpധമണി എെ
ാെ4 പറNp

സ്കൂളി" പ�ദശി�ി�p! Aവ� ഇതpം െവേ�ാ>് െഞളിNp നി
െതാെ4 െതാളസിയpം
കൂതറഗ:ാ9pം വാെപാളി�് േനാ4ിനി
p! ഞാനിെതല്ലാം ക>p ദൂെരമാറി
നി"4pകയായിരp
p! എനി4് േവേണ" ചp0ാ,Aതിന്െറ ഇടയി" േകറി േഷാ



ഇറ4ാമായിരp
p!പിെ
 ഞാ� ചി´ി�p.."െഹ´ിനp..Aവനp ഒരp പ�pമാ4് േഗ�സ്
കി8pവാേണ" കി8െ8!ഞാ� എന്െറ ഗpരpനാഥന് െകാടp4p
 ദBിണയായി ഇത്
കരpതpം.."എ
p..

എെAെA"സി,ലാ�െ� ബേയാളജി പരീB Aവസാനി� A
്,എല്ലാവരpം ഓേ8ാഗ�ാഫpം
പരിപാടിയpം ഒെ4 ആയി8് ഓടിനട4p
p!ൈല�േകസpക+ ചp0ാ ക> മര�pവ8ി" േപായി8്
Aേ9ാ8pം ഇേ9ാ8pം േനാ4ി ഇനിെയ´് േത9ാ ഒല�pം എ
രീതിയി" കൂലSpഷമായി
ആേലാചനയി" മpഴpകിയിരി4p
 െകാെറെയYം ! േഫ�ാഡ് െപ*കp8ികളpെട
ക�4രചിലpക+ .. േത9ലpക+ .. ഞാ� എന്െറ ബാഗpം തൂ4ി ൈസ4ി+ െവ�ിടെ�4്
നട
p!പി
ി" നി
് ബാലൂ എ
ാ വിളിേക8p ഞാ� തിരിNp േനാ4ി! Aത്
നീനpവായിരp
p! Aവ+ ഓടിവരpകയാണ്..

"എ´ാ നീനp?.." ഞാ� േചാദി�p!

"ബാലpവിന് ഓേ8ാഗ�ാഫ് േവേ>?.." ..Aവ+ കിതയ്4pകയായിരp
p..

"ഇല്ല..ഞാ� ആ ബp4്  വാ9ി�ില്ല!..നിന4റിയാല്േലാ.."

"ഉം..എനി4റിയാം.. ബാലp ആ കെ¿ാ
p നീ8ിേ4.."

ഞാ� എന്െറ ൈക Aവ+4p േനെര നീ8ി..Aവ+ എന്െറ വലേ� ൈകെവ�യി" Aവളpെട
ക¿ിലp>ായിരp
 േപന െവ�് എേ´ാ എഴpതി,എഴpതി തീ
തpം Aവ+ തിരിNp

ഓടpകയായിരp
p..Aവ+ എ´ാണ് എഴpതിയിരി4p
െത
് Aറിയാ� ഞാെനന്െറ
ൈകെവ� േനാ4ി..

"ഇനിെയ
pം..ബാലpവിന്െറ സK´ം നീനp.."

ഞാ� എ´് പറയണെമ
റിയാെത നി
p,എനി4് ഒ
pം െച¿ാ� Aറിഞpകൂടായിരp
p!

വീ8ി" എ�ിയതിനp േശഷമാണ് എ´ാ നട
െത
് ഞാ� ചി´ി4p
ത് തെ
!Aവ+
എന്െറ സK´മാെണ
് എന്െറ ക¿ി" എഴpതിത
ിരി4p
p!ഞാ� Aത് ഒരp ആയിരം
പ�ാവശ:െമSിലpം വായി�ി8് േപാലpം എനി4് മതിവരp
p>ായിരp
ില്ല! ൈവകpേ
രം
കpളി�േ�ാ ഞാ� എന്െറ ക¿ി" െവ�ം നനയാതിരി4ാ� ഒരp പ്ളാ�ി4് കി@്  െവ�്
െപാതിNp ൈക െപാ4ി�ിടിചp നി
p !

Aവ+ - നീനp - എന്െറ മനAി" നി
് മായp
ില്ലായിരp
p!

A
് സ]:ആയതിനpേശഷം ഞാ� എന്െറ വീടിന്െറ മp
ി" നി"4pേ5ാ േതാമസ്  ചാേ4ാ
വ
ിരി4p
p!Aവ� പടി4" നി
p എെ
 Aേ9ാ8്  ൈകകാ8ി വിളി�p!ഞാ� Aേ9ാേ84്
ഓടിെ�
p!

"ബാലൂ..നിന്െറ ൈക ഒ
് കാണിേ�!.."

Aവ� െച
പാെട ഇ9െന േചാദി�p! േങ! ഇനി നീനp എന്െറ ക¿ി" എഴpതിയ കാര:ം ആ



െതാളസി വഴി ലീ4ായി ഇവ� AറിNി8p Aതp കാണാ� വ
ിരി4pവാെണാ? എതായാലpം
Aവ+ എഴpതിയത് ഈ േപാ�നpംകൂടി ഒ
p കാണെ8!ന0 പഠി�ി�് ടീമ്സിനpം െപY് കി8pം
എ
് ഇവനpം ഒ
് AറിNിരി4ണമല്േലാ!

"എ´ാ േതാമസ്  ചാേ4ാ?" ഞാ� േചാദി�p!

"ചാേ4ാമാഷ് എന്െറ A�� Aല്ല!നിന്െറ A�നാ.."

എ´ാണ് സംഭവി4p
െത
് മനAിലാകാെത നി
 എനി4് Aവ� ക¿ിെലാരp േകാ5സ്
ഡിൈവഡ പിടി�ിരി4p
ത് കാണാ� കഴിNില്ല!Aവ� ആ ഡിൈവഡ െകാ>് എന്െറ
ക¿ി" ആNpകp�ി. ഞാ� േവദനെകാ>് പpളNp! Aതിെന4ാളpം വലിയ മpറിവp>ായത്
എന്െറ മനAിലാണ്!നീന് എഴpതിയത് വായി�p െകാതി തീ
ിരp
ില്ല എനി4്,
Aതിനിട4ാണ് ഒരp�� വ
p ൈക കp�ിേ�ാളി�ത് !കp�ിേ�ാളി4pം
എ
റിNിരpെ
Sി" ഞാ� മേ@ ക¿് െകാടp4pമാ
p! െമനെക8വ� ! എ
ാലpം
ചാേ4ാമാഷ് Aവന്െറ A�� Aല്ലാ
p Aവ� പറNതി" സത:മpെ>
്
േതാ
ി!Aല്െലSി േയത് വകp�ി" ഉ>ായി ഇത�4് കാലമാടനായ ഒരp�� !

A
p രാത�ി A�� പറNp േക8് ചാെ4ാമാഷിന്െറ േമാ� ,ക�വ>ി േകറി നാടpവി8p എ
്..
എ
ാ" എെ
 േവദനി�ി� ഒ
pകൂടി ആ ദിവസ9ളി" സംഭവി�p! നീനp പഠി4ാ� േവ>ി
Aേമരി4യിേല4് േപായി..ഇനി എന്െറ ജീവിത�ി" Aവ+ ഇല്ല എ
് ഞാ�
ചി´ി�p!ഞാനത് മനAിലpറ�ി�p!

കാല9+ െപെ8
് തെ
 കട
p േപായി ..എന്െറ േകാേളജ് പഠനകാല�്  ഞാ� േവെറ ഒ
pം
ചി´ി4ാ� േപായില്ല! പഠി�p!ബീെടക് ഫ�് റാേSാെട ഞാ� പാസ്  ആയി! ഇ
് ഞാ� ഒരp

മ+8ി നാഷണ" ക5നിയി" േജാലി4് പ�േവശി�ിരി4p
p! എന്െറ ആദ: ശ5ള�ിന് ഞാ�
ഒരp ൈബ4് വാ9pകയാനp>ായത് .!എന്െറ ഏെറ4ാലമായp� ആഗ�ഹം! ൈബ4് വാ9ി
തിരി�pവരp
 വഴി4ാണ് നീനpവിന്െറ A0�ി പ�ിയിേല4് േപാകp
ത് ഞാ� ക>ത്..
Aവ എെ
ക>്  ചിരി�p ,ഞാ� ൈബ4് നി�ി..

"ആഹ..ബാലpേവാ? സpഖാേണാടാ േമാെന?.."

കpശാലാേനKഷന9+4് േശഷം Aവ എേ
ാട് പറNp!..

"നീനp Aേമരി4യി" നി
് വ
ി8p>്..Aവ+ ഇെ�ാ വലിയ േഡാ[ ആണ്..ബാലpവിെന Aവ+
തിര4ിയായിരp
p..ക>ാ" AേനKഷി�തായി പറയാനpം പറNിരp
p.."

എന്െറ മനA് ABരാ��ി" സേ´ാഷംെകാ>p തp�ി�ാടpകകായിരp
p! Aവ+ ഇ
pം
എെ
 മറ
ി8ില്ല! എനി4pം A9െനതെ
 ആയിരp
p! ആദ:മായി ഇZെപ8 െപ*കp8ി
മനAി" ഒരp കണ്െസപ്@് ഉ>ാ4ി െവ�ി8ാണ് കട
pേപാകp
ത്..പി
ീട് േതടp
െതല്ലാം
ആ കണ്െസപ്@് െവ�ി8ായിരി4pം..A9െനെയാരp െപ*കp8ിെയ ഇതpവെര ക`p
ി"
കി8ിയി8ില്ല!..

"Aവെള വീ8ി" െച
് കേ>ാെ8 A0�ീ?.." ഞാ� നീനpവിന്െറ A0�ിേയാട്  േചാദി�p!



"Aതിെന´ാടാ േമാെന..Aവ+ ഇെ�ാ വീ8ിലp>്.." A0�ി പ�ിയിേല4് നട
p!..

ഞാ� എന്െറ ൈബ4് �ാ8്  െചയ്തp..എത�യpം െപെ8
് നീനpവിെന കാണാ� ഉ�
തിടp4മായിരp
p എന്െറ മനApമpഴpവ� ..Aവ+ എനി4് ഇ�ഴpം ആ 10 B യി" പഠി�ിരp

കp8ിയാണ്..നിഷ്കളSമായി പpLിരി4p
 ഒരp െകാ�pെപ*കp8ി,Aവ+ ഇ
്
വലpതായി4ാണpം..േകാ8* ചpരിതാ ഒെ4യി8p മpടിെയാെ4 സ്െട�യിെ8�
െചയ്ത്..േപാണിെടയി" ഒെ4 െക8ി..കവിെളാെ4 തpടp�്..Aവളpെട രൂപം എന്െറ മനAിന്െറ
സSല്�94് Aനpസരി�് ക�ിേയ@് െചയ്തp എടp4pകയായിരp
p..

െപെ8
ാണ് Aത് സംഭവി�ത്..ഒരp നാലLp മp8നാടpക+ എന്െറ േനെര പാNp

വരp
p..എന്െറ സ്പീഡ് ഇെ�ാ െതാYൂറി" ആണ്..ഞാ� േബ�4് പിടി4ാ�
േനാ4ി..പിെ
െയാ
pം എനി4് ഓമയില്ല! എന്െറ മനAി" എന്െറ A0�ിയpെട പടം
െതളിNp വ
p..എന്െറ നീനpവിന്െറ പടം െതളിNp വ
p..

ഞാ� മരി�pകഴിNിരി4p
p!ഇ
p>ായ ൈബ4് ആക്സിടന്റി" എന്െറ ൈബ4് സ്കിഡ് 
ആയി ഞാ� േറാഡി" തലയിടി�p മരി4pകയായിരp
p.!ആട് േതാമാ എ
് പറയp
 ഏേതാ
ഒരp�� ആടിന്െറ ചSിെല േചാര കpടി4ാ� ആെണ
pം പറNp ആരാ>pം വള�p

െകാേറ ആടpകെള ഇ8p ഓടി�േ�ാ Aതി" ALാെറYം േറാഡിേല4് ഓടിവ
തായിരp
p

Aത്..!


