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സൂപ്പർമാർക്കറ്റിെന്റ േപെരഴുതിയ അേഞ്ചാ, ആേറാ
കവറുകൾ തൂക്കി പിടിച്ചു് അല്പം പ്രയാസെപ്പട്ടു് ലി
ഫ്റ്റിനരികിേലക്കു് േപാകുന്ന മുപ്പതിനും, മുപ്പത്തി
െയട്ടിനുമിടയ്ക്കു് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീെയ ഒളിഞ്ഞു േനാക്കി
െകാണ്ടു് പാർക്കിങ്ങ് േലാട്ടിനുള്ളിെല വമ്പൻ തൂണു
കൾെക്കാന്നിനു പിറകിൽ രണ്ടു കള്ളന്മാർ നിൽക്കു
ന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീയുെട വയസ്സു് ഇവർ ഊഹി
െച്ചടുത്തതാണു്. അവെര കണ്ടാലാർക്കും കൃത്യെമാ
രു പ്രായം ഗണിെച്ചടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നി
ല്ല. അവർ െമലിഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള, അധികം
ഉയരമില്ലാത്ത, വൃത്തിയായി വസ്ത്രധാരണം െചയ്യു
ന്ന, അധികമാരുമായും ചങ്ങാത്തം സൂക്ഷിക്കാത്ത,
സദാ ചുണ്ടിെനാരു വശത്തു് ഒരു െചറുപുഞ്ചിരി ഒളി
പ്പിച്ചു് പിടിക്കുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവെര പറ്റി പ്രച
രിച്ചിരുന്ന കഥകളും, അവരവിെട താമസമാക്കിയ
കാലവുമവലംബിച്ചു് ആളുകളൂഹിെച്ചടുക്കുന്നതാണ
വരുെട പ്രായം.

സത്യത്തിൽ അവരുെട പ്രായത്തിനു് വേല്ല്യ പ്രസ
ക്തിെയാന്നുമില്ല. അവർ സുന്ദരിയായിരുന്നു. സാ
മാന്യം മനുഷ്യെരാെക്ക തലയുയർത്തി ഒന്നൂെട
േനാക്കുന്ന തരം ഭംഗി. അവർക്കു് ചുരുണ്ട മുടിയാ
യിരുന്നു. അതു് ചന്തി മൂടിക്കിടക്കുന്ന അത്രെയ്ക്കാന്നു
മിെല്ലങ്കിലും, അഴിച്ചിട്ടാൽ അവരുെട പുറം മറഞ്ഞു
കിടക്കുമായിരുന്നു. സാരിയാണധികവും ധരിക്കുക.
ഇടയ്ക്കു് സൽവാറിട്ടു കാറിൽ കയറി ധൃതി പിടിച്ചു്
േപാകുന്നതു് കണ്ടവരുമുണ്ടു്. അവർ ആരാെണന്നു്
പറയാനാദ്യെമാെക്ക ആളുകൾക്കു് േലശം ഭയമു
ണ്ടായിരുന്നു. പിെന്ന പറഞ്ഞു് പറഞ്ഞു് പതുെക്കയു
മുറെക്കയുെമാെക്ക അവരതു് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ആ
െകട്ടിടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥെന്റ െവപ്പാട്ടിയാണവർ.
പേക്ഷ, അവർ നല്ല സ്ത്രീയാണു് േകേട്ടാ. ചിലരവെര
അനുകൂലിച്ചു് സംസാരിക്കും. മറ്റുള്ളവെരാെക്ക അനു
കൂലിച്ചിെല്ലങ്കിലും ആരുമവെര പറ്റി േമാശമാെയാ
ന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അേപ്പാൾ ചിലയിടങ്ങളിെല
ങ്കിലും, ചിലർെക്കങ്കിലും െപാതു സമ്മതേത്താെട
െവപ്പാട്ടികളായി ജീവിക്കാെമെന്നാരു പച്ചെക്കാടി
അവിെട പാറുന്നുണ്ടു്. അത്തരം െകാടി പാറുന്നിട
ങ്ങളിെലാെക്ക െവപ്പാട്ടിമാർ സന്തുഷ്ടരായി ജീവിച്ചു
േപാന്നു.
കാർ പാർക്ക് െചയ്തു് ലിഫ്റ്റിനുള്ളിേലക്കു് അവർ
കയറി േപാകുന്നതു് േനാക്കി നിന്നിരുന്ന ആ കള്ള
ന്മാർ സ്ഥലെത്ത പ്രധാനികളെല്ലങ്കിലും, കുറച്ചു്
േപർെക്കാെക്ക അറിയുന്ന ഗുണ്ടകളും, അത്യാവ
ശ്യം േമാഷണം നടത്തുന്നവരുമാണു്. സൂപ്പ് ബിജു,
കിർമാണി സുകു. വട്ടേപ്പരുള്ള, െനറ്റിയിൽ െവട്ടി
െന്റ പാടും, വളഞ്ഞ െകാമ്പൻ മീശയുമുള്ള സൂപ്പ്
ബിജുവിെന്റ കൂെട േചർന്നതാണു് കിർമാണി സു
കു. (ബിജുവിെന്റ കൂെട േചർന്ന േശഷമാണു് സുകു
തനിക്കുെമാരു വട്ടേപ്പരു് േപരിനു മുന്നിൽ േചർത്ത
തു്.) സത്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ടു് വയസ്സുള്ളേപ്പാൾ മാ
വിൽ വലിഞ്ഞു കയറി കാൽ െതറ്റി കല്ലിൽ െനറ്റി
യിടിച്ചു് വീണു്, വയസ്സിനു േചരുന്ന വിധം പന്ത്രണ്ടു്
സ്റ്റിച്ചിട്ടിട്ടാണു് ബിജുവിെന്റ െനറ്റിയിൽ അങ്ങിെന
െയാരു െവട്ടിെന്റ പാടു പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടെതങ്കിലും,
തെന്റ െപ്രാഫഷനു സഹായിക്കുെമന്നതു് െകാണ്ടു്
അെതാരു െവട്ടു് െകാണ്ടതാെണന്നും, െവട്ടിയവ
െന്റ ൈക താനിെങ്ങടുത്തുെവന്നും ബിജു പറഞ്ഞു
പരത്തിയിരുന്നു. തന്തയും തള്ളയും േനരെത്ത േപാ
േയാണ്ടു്, ഇതിേപ്പാ തിരുത്താെനാന്നും ആരും വരി
െല്ലന്നു് ബിജുവിനറിയാമായിരുന്നു. ബിജു ആളുക
െള ഇടിച്ചു് സൂപ്പാക്കാറുെണ്ടന്നു് പറഞ്ഞു് സ്വയം ഇട്ട
ഇരട്ടേപരായിരുന്നു സൂപ്പ് ബിജു. അങ്ങിെന സ്വ
ന്തം േപരിൽ േസ്റ്റഷനിൽ വലിയ േകസുകെളാന്നു
മിെല്ലങ്കിലും അങ്ങിെനെയാെക്കയുെണ്ടന്നു് നടിച്ചു്
െകാണ്ടായിരുന്നു അയാൾ െപരുമാറിയിരുന്നതു്.
െചറുപ്പക്കാരികൾ പലരും ഒത്തു് വന്നിട്ടും, ഒരു ഗു
ണ്ട എന്ന നിലയിൽ താൻ വിവാദപരമാെയാരു
വിവാഹേമ കഴിക്കൂ എന്നുറപ്പിച്ചു്, ഒടുവിൽ െറയിൽ
േവ േകാളനിയിൽ ഭർത്താവും മക്കളുെമാെക്ക ഉേപ
ക്ഷിച്ചു് േപായ സാമാന്യം ചീത്തേപ്പരുള്ള േബബി
എന്ന അൻപത്തിയാറു വയസ്സുള്ള സ്ത്രീെയ ആണ
യാൾ കൂെട കൂട്ടിയതു്. എനിക്കു് “നിങ്ങൾട കൂെട
ജീവിക്കണം. ഞാൻ ചിലവിനു് തേന്നാളാം. കല്ല്യാ
െണാന്നും േവണ്ട. പേക്ഷ, നിങ്ങൾട ആളു ഞാനാ
ന്നു് എല്ലാരുമറിയണം.” ബിജു ഒരു സന്ധ്യേനര
ത്താണവിെട േകറി െചന്നതു്. പഴയ േപാലാരുമ
വെര അേന്വഷിച്ചു് െചല്ലാറില്ല. അവർക്കിേപ്പാ പേഴ
പടി ഒന്നിനും വെയ്യെന്റ േമാെന. ഇനീപ്പ അവെര
തെന്ന േവണന്നാെണങ്കി െകാട്ടംചുക്കാദിേയാ,
മെറ്റാ വാങ്ങി ആദ്യം നടൂനിട്ടു് ഒന്നു് പിടിച്ചു് െകാ
ടുേക്കണ്ടി വരുെമന്നു് ആളുകൾ പരിഹസിക്കുന്ന
കാലത്താണു് ബിജു െചന്നു് അവർെക്കാരു ഓഫർ
െകാടുത്തതു്. “എെന്ന െകാണ്ടു് വേല്ല്യ കാര്യങ്ങെളാ
ന്നും പറ്റില്ലാട്ടാ െചക്കാ, അങ്ങിെനാെക്ക ധരിച്ചാ
വരെവങ്കീ െവറുെതയാവും.” അവരു സത്യം തെന്ന
പറഞ്ഞു.
“അയ്നു് നിങ്ങെളനിെക്കാന്നും െചയ്തു് തരണ്ടാ തേള്ള.
ഞാനിവിട െപാറുക്കും. ഇനി ഇവട േവറാരും വരാൻ
പാടില്ലാ. പിന്ന പറ്റേണാെരാെടാെക്ക എെന്റ ഈ
വിഷയത്തിലുള്ള മിടുക്കു് നിങ്ങളറിയിക്കണം. നടു
നു് പാടിെല്ലങ്കിലും നാവിനു് േകെടാന്നുല്ല്യല്ലാ. നി
ങ്ങൾക്കു് െകാറെവാന്നുണ്ടാവില്ലാ. ഇനി നിങ്ങക്കു്
െതണ്ടി തിന്നണ്ടി വരില്ല.”

അവർക്കു് സമ്മതായിരുന്നു. അങ്ങിെന േകാളനി
ക്കാെരാെക്ക മൂക്കത്തു് വിരലു വയ്ക്കണ ബന്ധം കൂെട
സ്ഥാപിെച്ചടുത്ത ബിജു മനസ്സിേലറ്റവുമധികം ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നതു്, പറഞ്ഞാലാളുകെളാെക്ക െഞട്ടുന്ന
ഒരു േകസിൽ പ്രതിയാകണെമന്നാണു്.
മുന്തിരി പറഞ്ഞറിഞ്ഞ വിവരം വച്ചാണു് ബിജുവും,
കിർമാണി സുകുവും കൂടി ദശപുഷ്പം അപ്പാർട്ട്െമ
ന്റ്സ് എന്ന ബിൽഡിങ്ങിനു താെഴ വന്നിങ്ങിെന
ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതു്. മുന്തിരി സുകുവിെന്റ കാമുകിയാ
ണു്. അവസരം വരുേമ്പാെഴാെക്ക സുകു അവേള
യും െകാണ്ടു് മൂന്നാം കിട േഹാട്ടലുകളിൽ മുറിെയടു
ത്തു് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരിക്കൽ ബിജുവും, േബബി
യും കൂടി ഗുരുവായൂരു് േബബിയുെട േപരക്കുട്ടിയുെട
കല്ല്യാണം കൂടാൻ േപായേപ്പാ േബബിയുെട വീട്ടി
ലും സുകുവും, മുന്തിരിയും രണ്ടു മണിക്കൂർ േനരേത്ത
ക്കു് ആരുമറിയാെത വന്നു േപായിട്ടുണ്ടു്. മുന്തിരി ദശ
പുഷ്പത്തിെല അഞ്ചു ഫ്ലാറ്റുകളിൽ പണിെയടുക്കുന്നു
ണ്ടു്. അവളാണു് പറഞ്ഞതു്, െകട്ടിടത്തിെന്റ ഒടമ
സ്ഥനായിരുന്ന ആൾട െവപ്പാട്ടി അവടെത്ത ഏറ്റ
വും േമാളീത്ത െനേലലു് രണ്ടു് ഫ്ലാറ്റും കൂട ഒന്നിപ്പിച്ചു്,
ഗംഭീര വീടു് േപാലാക്കി താമസിക്കണുണ്ടു്. അവർ
ക്കു് പണിെക്കാന്നും െപാറത്തൂന്നു് ആളു േവണ്ട. ഒരു
സ്ത്രീ അവട സ്ഥിരതാമസണ്ടു്. പിന്ന അവരട അമ്മ
യും. അണ്ണൻ കണ്ടു േനാക്കണം, അവെര. േഹാ
എന്താ അഴെകേന്നാ. അവരിട സാറ് െകാല്ലത്തീ
രണ്ടു് പ്രാേശ വരൂ. ആെക െകാറച്ചൂസേത്തക്കു്.
െചലേപ്പാ ലണ്ടനീന്നു് വന്നട്ടു് അവെര കണ്ടു് പിേറ്റ
ദിവസം തെന്നെയാെക്ക േപായിട്ടുണ്ടു്. അവെര കാ
ണാൻ ഇെത്രം ൈപേസം െചലവാക്കി വരേണനു്
ഒരത്ഭുേതാമിെല്ലെന്റ അണ്ണാ. അവരേല്ല െപണ്ണു്.
ഇനിക്കെന്ന െചലേപ്പാ അവരട കവിളിെന്റ മിനു
പ്പു് കാണുേമ്പാ ഒരു മുത്തം െകാടുക്കാൻ േതാന്നും.
അവരട േപരിനു തെന്ന എന്താ പത്രാെസേന്നാ.
കാഞ്ചന. പേക്ഷ, അവെര ആരും േപെരാന്നും വി
ളിക്കില്ല. എല്ലാരും മാഡെമന്നു് പറയും. അവരാവ
െട്ട അങ്ങിേനമിങ്ങേനെമാന്നും മിണ്ടൂല്ല ആേരാടും.
വാച്ചർ ദിവാകേരട്ടെന വിളിേച്ചാെരാന്നു് ഏൽപ്പി
ക്കും. ദിവാകേരട്ടനു പിെന്ന എേന്നാെടേന്താ ഒരി
തു് ഉേള്ളാണ്ടു് ഞാൻ േചാദിച്ചാ ഒക്കങ്ങടു് പറയും.
അങ്ങനേല്ല ഞാനീ വിവെരാെക്ക പിടിെച്ചടുക്കേണ.
അവെരവട േപാവാെണങ്കിലും അയാേളാടു് പറ
യും. െചലേപ്പാ െപട്ടന്നങ്ങടു് അവരട െകേട്ട്യാൻ,
അല്ല അങ്ങന അയാെള വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലേല്ലാ.
ഇഷ്ടക്കാരൻ. അതാ ശരി. െപട്ടന്നങ്ങടു് അവരട
ഇഷ്ടക്കാരൻ വന്നാ ദിവാകേരട്ടെനങ്കിലും അറി
ഞ്ഞിരിക്കേണ്ടന്നു് കരുത്യാേത്ര പേറണതു്. ആേവാ.
എന്തായാലും, അയാൾക്കു് അറിയാം. അതു് തീർ
ച്ച ്യന്നാ.
കാർപാർക്ക് ഏരിയയിൽ എേപ്പാഴും െവളിച്ചം കുറ
വാണു്. അതു് മുന്തിരി സുകുവിേനാടു് മുൻേപ തെന്ന
സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ട്യൂബ് ൈലറ്റുകളങ്ങിങ്ങായി പിടിപ്പി
ച്ചിട്ടും, കത്താത്ത ബൾബുകെള പറ്റി ആ ബിൽഡി
ങ്ങിെല താമസക്കാർ പരാതി പറഞ്ഞു െകാണ്ടിരു
ന്നു. ആെരങ്കിലുെമാെക്ക പരാതി പറയുന്ന ദിവസം
വാച്ച്മാൻ ദിവാകരൻ അയാളുെട രേണ്ടാ മൂേന്നാ
അസിസ്റ്റന്റുമാെര കൂട്ടി വന്നു് നീളൻ ഏണിെയാെക്ക
താങ്ങി പിടിച്ചു് െകാണ്ടു് കത്താത്ത ബൾബുകൾ മാ
റ്റിയിടുന്നതായി നടിക്കും. ഒരു വശെത്ത ബൾബൂരി
മറുവശത്തിടുകയല്ലാെത അയാൾ സത്യസന്ധമാ
യി യാെതാന്നും െചയ്യുന്നിെല്ലന്നു് അവിടുള്ളവർ കൂ
ട്ടം കൂടുേമ്പാൾ പറയും. സ്ഥിരമാെയാരു പരിഹാ
രമില്ലാെത പാർക്കിങ്ങ് േലാട്ടിൽ അങ്ങിങ്ങ് ഇരുട്ടു്
പതം പറഞ്ഞു് തങ്ങി തെന്ന നിന്നു. ഇരുട്ടിേലക്കി
റങ്ങിെയാളിച്ചു് നടേക്കണ്ടവർെക്കാെക്ക ആ പാർ
ക്കിങ്ങ് േലാട്ട് േപ്രാത്സാഹനം െകാടുത്തിരുന്നു.
ദിവാകരൻ കാർ പാർക്കിെന്റ ഒരു വശത്തു് ഇട്ടി
രിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് സ്റ്റൂളിലിരുന്നു് ചുമയ്ക്കും. േദഹാ
ധ്വാനള്ള പെണ്യാന്നും ഇനി പറ്റത്തില്ല. പേക്ഷ,
േനാക്കിരിക്കണ പണി ഇപ്പഴും പറ്റും. ചുമക്കിടയിൽ
അശ്ലീലം ചുവയ്ക്കുന്ന ചില ആംഗ്യങ്ങളും അയാൾ കാ
ണിക്കും. അതു് അവിടെത്ത അേന്തവാസികൾ േപാ
കുേമ്പാൾ െചയ്യില്ല. ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ പണിക്കു്
വരുന്ന ഒട്ടു മിക്ക സ്ത്രീകേളയും കാണുേമ്പാഴറിയാ
ത്ത മാതിരി അയാൾ അവിടിരുന്നതു് പ്രകടിപ്പിക്കും.
മുന്തിരി പറയുന്നതു് േകട്ടു് േകട്ടു് സുകു ഒരിക്കൽ ഇേത
േപാെല കാർപാർക്കിൽ േപാെയാളിച്ചിരുന്നു. അന്ന
വർ ബ്യൂട്ടിപാർലറിൽ േപാകുന്നതു് കെണ്ടന്നു് മുന്തി
രി േഫാണിൽ വിളിച്ചു് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു് അവൻ
വാച്ച്മാെന്റ കണ്ണിൽ െപടാെത കാറുകളുെട മറ പി
ടിച്ചാണവിെട േകറി ഒളിച്ചതു്. അന്നേത്താെട അവ
െനാരു കാര്യമുറപ്പായി. മിനുത്ത കവിളു മാത്രമല്ല,
ആെക മിനുെത്താരു മുയൽക്കുഞ്ഞാണു് ഉടമസ്ഥ
െന്റ െവപ്പാട്ടി. മുന്തിരിക്കു് െവറുെത ഒരുമ്മ െകാടു
ക്കാനാണു് േതാന്നിയെതങ്കിൽ സുകുവിനവെര പീ
ഡിപ്പിക്കണെമന്നാണു് േതാന്നിയതു്. അെതങ്ങിെന
എന്നായിരുന്നു അവനവിെടയിരുന്നു് ചിന്തിച്ചതു്.
പണക്കാരനാവാൻ േയാഗമുെണ്ടങ്കിൽ തനിക്കുെമാ
രു െവപ്പാട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുെമന്നു് അവനവിെടയിരു
ന്നു് നിശ്ചയിച്ചു.
പിന്നീടു് സൂപ്പ് ബിജുവിെന്റ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ കള
വിനു പറ്റിയ ഇടമിതാെണന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ഇട്ട
പദ്ധതിയനുസരിച്ചാണു് അവരിേപ്പാഴവിെട വെന്നാ
ളിച്ചിരുന്നതു്. കാഞ്ചന മാഡത്തിെന്റ അമ്മയും,
േവലക്കാരിയും കൂടി രാവിെല തെന്ന എേങ്ങാെട്ടാ
േപാെയന്നും, അവരവിെട തനിച്ചാെണന്നും മുന്തി
രി സുകുവിെന വിളിച്ചറിയിച്ചിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ നി
ങ്ങൾക്കു് അവരുെട വീട്ടീ േകറി കക്കാനാണു് പ്ലാ
െനങ്കിൽ അവർെക്കാരു നീലക്കല്ലുള്ള മാലയുണ്ടു്.
അതു് എങ്ങിെനെയങ്കിലും എനിക്കു് േവണ്ടി കെട്ടടു
ക്കണെമെന്നാരു ആവശ്യവും പറേഞ്ഞൽപ്പിച്ചു.
അവർ ലിഫ്റ്റിൽ കയറുേമ്പാൾ കൂെട കയറണം,
എന്നിട്ടു് പത്താം നിലയിൽ ഇറങ്ങണം. അവർ
പതിെനാന്നിെലത്തി ഫ്ലാറ്റിേലക്കു് കയറുേമ്പാൾ
പടികേളാടി കയറി പതിെനാന്നിെലത്തി അവരു
െട ഫ്ലാറ്റിെലത്തണം. അവിെട നിന്നു് േമാഷണ
മാണു് ബിജുവിെന്റ ഉേദ്ദശെമങ്കിൽ, പീഡനവും, പി
െന്ന നീലക്കല്ലുള്ള മാലയുമാണു് സുകുവിെന്റ അജ
ണ്ട. അതു് ബിജു സമ്മതിക്കിെല്ലന്നു് അവനറിയാ
മായിരുന്നതു് െകാണ്ടു് തൽക്കാലം അവനതു് മന
സ്സിൽ വച്ചു. അവരിരുവരും കാഞ്ചന ലിഫ്റ്റിേലക്കു്
കയറിയതും മാന്യെര േപാെല ഓടി ലിഫ്റ്റിൽ കയ
റി. സത്യത്തിൽ അവെര ലിഫ്റ്റിൽ കണ്ടാൽ മറ്റുള്ള
വർ പുറത്തു് കാത്തു് നിൽക്കും. അവർക്കു് തനിച്ചു്
േപാകാനാണു് താല്പര്യെമന്നു് അവിടുള്ള എല്ലാവർ
ക്കുമറിയുന്ന കാര്യമാണു്. അതു െകാണ്ടു് െപെട്ടന്നു്
രണ്ടു േപേരാടി ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയേപ്പാഴവർ പക
ച്ചു േനാക്കി. അവെര ശ്രദ്ധിക്കുേന്നയിെല്ലന്ന മട്ടിൽ
ബിജു ലിഫ്റ്റിെല അക്കങ്ങളിൽ പത്തു് അമർത്തി.
സുകുവാകെട്ട, തെന്റ തൃഷ്ണ ഒളിപ്പിച്ചു് പിടിക്കാനാ
വാെത അവെര തെന്ന േനാക്കി നിന്നു. അവർക്കു്
കയ്യിെല ഭാരമുള്ള സഞ്ചികേളക്കാൾ അസ്വസ്ഥ
തയായിരുന്നു സുകുവിെന്റ േനാട്ടം. പേക്ഷ, കൂെട
നിസ്സംഗനായി മെറ്റാരാൾ നില്ക്കുന്നതു് കണ്ടേപ്പാഴ
വൾക്കു് ആശ്വാസം േതാന്നി. ലിഫ്റ്റിനുള്ളിെല വാ
യുസഞ്ചാരമില്ലായ്മയിൽ അവരുെട മുഷിഞ്ഞു തുട
ങ്ങിയ മുണ്ടിെന്റയും ഷർട്ടിെന്റയും മണമവളും, അവ
ളുെട െപർഫ്യൂമിെന്റ ഗന്ധമവരും പരസ്പരം ൈക
മാറി. ഒരു പേക്ഷ, അവർ അവൾെക്കാപ്പം കയറി
യില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ അവളാ കയ്യിെല കവറുകൾ
താെഴ വച്ചു്, തിരിഞ്ഞു് നിന്നു് ലിഫ്റ്റിനുള്ളിെല മങ്ങി
തുടങ്ങിയ കണ്ണാടിയിൽ മുഖം േനാക്കിേയെന. പി
െന്ന മീശ േപാെല ചുണ്ടിനു മീെത അേപ്പാഴുണ്ടായ
വിയർപ്പിെന തൂത്തു കളേഞ്ഞെന. അതിനായി വാ
ലറ്റ് തുറന്നു്, ലാവൻഡർ മണമുള്ള ടിഷ്യൂ ഒെരണ്ണം
പുറെത്തടുേത്തെന. ചിലേപ്പാെഴാരു മൂളിപ്പാട്ടു് പാടി
േയെന.
ഇവർ ലിഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന അേത സമയത്താണു്
മൂന്നാം നിലയിെല ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ മുപ്പത്തിെയാന്നി
ലിരുന്നു് നാരായണി, ശശികല എന്ന രണ്ടു െപൺ
കുട്ടികൾ കാഞ്ചനയുെട കാർ പാർക്കിങ്ങിേലക്കു്
കയറിേപ്പാകുന്നതു് കണ്ടതും, അവിെട കരുതി വച്ചി
രുന്ന ചാക്കു സഞ്ചികൾ കയ്യിെലടുത്തു് മുകളിേലക്കു്
േപാകാൻ തയ്യാെറടുത്തതും. ആ ഫ്ലാറ്റിൽ അവർ
നാലു െപൺകുട്ടികളാണു് താമസിച്ചിരുന്നതു്. അവ
െരല്ലാം പല വിധം കച്ചവടങ്ങൾ െചയ്യുന്നവരായിരു
ന്നു. ഒരു കമ്പനിയുെട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നടന്നു വിൽ
ക്കുന്നതിേനാെടാപ്പം അവർ നാലു േപരും, സാരിക
ളും, കുർത്തികളും, ചില പ്രേത്യക ഓർഡർ പ്രകാ
രമുള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങളുെമാെക്ക വിറ്റിരുന്നു. രണ്ടു
െപൺകുട്ടികൾ അന്നു് കച്ചവടാവശ്യവുമായി പുറ
ത്തു് േപായിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള രണ്ടു്
േപർ കുേറ േനരമായി പുറേത്തക്കു് േപായ കാഞ്ചന
തിരിെച്ചത്തുന്നതും കാത്തു് ജനാലക്കരികിൽ ഇരി
ക്കുകയായിരുന്നു. േഗ്ര നിറമുള്ള ഓഡി കാർ വരു
ന്നതു് കണ്ടതും, ശശികല െഡ്രസ്സിങ്ങ് േടബിളിനടു
േത്തക്കു് നീങ്ങി മുഖത്തു് ക്രീമിടാനും, െസ്പ്രെയടുത്തു്
കക്ഷത്തിൽ പീച്ചാനും തുടങ്ങി. പിെന്ന മുടി ബ്രഷ്
െചയ്തു് വൃത്തിയിലിടാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ നാരായ
ണി അവെള ശാസിച്ചു. േനാക്കു് നീ ഒരുങ്ങിെയാ
രുങ്ങി നിന്നാൽ അവർ ചിലേപ്പാൾ തിരിച്ചു് വേന്ന
ക്കും. എത്ര ദിവസം കാത്തു നിന്നിട്ടാണു് ഇങ്ങിെന
െയാരവസരം കിട്ടിയതു്. ആ േവലക്കാരിെപണ്ണും,
ആ മൂേശട്ട തള്ളയും തിരിെച്ചത്തും മുൻേപ അവിെട
െചന്നു് െബല്ലടിക്കണം. അവർ തെന്ന വാതിൽ തു
റക്കും, നമ്മൾ െചന്ന കാര്യം പറയുന്നു. അവർ നമ്മ
െള അകേത്തക്കു് വിളിക്കുന്നു. നമ്മുെട കളക്ഷൻസ്
കാണുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ള മൂേന്നാ നാേലാ കുർത്തികൾ
േമടിക്കുന്നു. ചിലേപ്പാൾ മര്യാദ െകാണ്ടു് ജൂേസാ,
െവള്ളേമാ ഓഫർ െചയ്യുന്നു. നമ്മൾ സേന്താഷ
േത്താെട ആ ഓഫർ സ്വീകരിച്ചു്, അവരുെട പതുപ
തുത്ത േസാഫയിലിരുന്നു് അതു് കുടിക്കുന്നു. അവർ
നമ്മേളാടു് കുശലപ്രശ്നങ്ങൾ നടത്തുന്നു. നമ്മൾ െജ
നുവിൻ ആെണന്നു് അവർെക്കാരു ഫീൽ കിട്ടുന്നു.
നമ്മുെട തുണി വിൽക്കാനുള്ള വാട്ട്സപ് ഗ്രൂപ്പിൽ
േചർക്കെട്ട എന്നു് നീ േചാദിക്കുന്നു. ചിലേപ്പാഴവർ
അതിെനന്താ എനിക്കു് േലറ്റസ്റ്റ് കളക്ഷെന പറ്റി
അറിയാമേല്ലാ എന്നു് പറേഞ്ഞക്കും. ചിലേപ്പാഴാ
വെട്ട, അേയ്യാ ഗ്രൂെപ്പാന്നും േവണ്ട. അെതാന്നുെമ
നിക്കു് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നു് പറേഞ്ഞക്കും. അതി
നാണു് ചാൻസ് കൂടുതൽ. അേപ്പാൾ േചച്ചി നമ്പർ
തന്നാൽ ഗ്രൂപ്പിലിടാെത ഞങ്ങൾ േപർസണലായി
ട്ടു് പുതിയ സാരികളും, കുർത്തികളുെമാെക്ക അയച്ചു
തരാം, േചച്ചി െസലക്ട് െചയ്ത േശഷേമ ഞങ്ങൾ
ഗ്രൂപ്പിലിടൂ എെന്നാരു കാച്ചു് കാച്ചി േനാക്കാം. ചി
ലേപ്പാൾ വീേണക്കും. ചിലേപ്പാൾ േവണ്ട. നിങ്ങ
ളുെട നമ്പർ തരൂ. എനിെക്കാഴിവുള്ളേപ്പാ ഞാൻ
വിളിക്കാം, െമറ്റീരിയൽസ് ഒെക്ക ഇെത േപാെല
ഇേങ്ങാട്ടു് െകാണ്ടു് വന്നാ മതി. എന്നു് പറേഞ്ഞ
ക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞേല്ലാ, ഇേപ്പാ അവെരന്തു
പറഞ്ഞാലും െയസ് എന്നു് പറയാനാണു് നമ്മൾ
േപാകുന്നതു്. അവരുമാെയാരു ചങ്ങാത്തം, പിെന്ന
പടിപടിയായി നമ്മൾ അവിെട കയറി പറ്റുന്നു. േവ
ലക്കാരിെയ വിളിച്ചു് ഇവർ തെന്ന ചട്ടം െകട്ടും, “നാ
ണിേയാ, ശശിേയാ വന്നാൽ എെന്ന വിളിക്കണം,
അവർ എെന്റ ഗസ്റ്റാെണന്നു്.”
അവർ കയ്യിെല സഞ്ചികളുമായി പുറേത്തക്കിറ
ങ്ങി ഫ്ലാറ്റ് പൂട്ടി െകാണ്ടു് ലിഫ്റ്റിനു േനെര നടന്നു.
അേപ്പാൾ മാത്രം ലിഫ്റ്റ് മൂന്നാം നില കടന്നു് നാ
ലിൽ എത്തിയിരുന്നു. കെണ്ടാ, നീ മിസ്സാക്കി. അെല്ല
ങ്കിൽ നമുക്കു് അവേരാെടാപ്പം തെന്ന േമാളിെല
ത്തായിരുന്നു. നാരായണി േദഷ്യേത്താെട ലിഫ്റ്റി
െന്റ മുകളിേലക്കുള്ള ചിഹ്നത്തിലമർത്തി ശശിക
ലെയ േനാക്കി. അവളേപ്പാഴും, തെന്റ െചമ്പിപ്പിച്ച
മുടി ഒതുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. അതു് ഇടേത്ത
ക്കും, വലേത്തക്കും മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ചിട്ടും തൃപ്തി
വരാെത എല്ലാം കൂടി പിന്നിേലക്കിട്ടു് തിരിഞ്ഞും,
മറിഞ്ഞും തെന്ന തെന്ന േനാക്കി െകാണ്ടിരുന്നു.
അതിനിടയിൽ നാരായണിക്കു് മറുപടി എേന്നാ
ണം പറയുകയും െചയ്തു: ഉവ്വു്, ഒന്നാമേത അവർക്കു്
ലിഫ്റ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്കാ താല്പര്യം. അതിവിെട പറയാെത
തെന്ന എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യം. പിെന്ന
ലിഫ്റ്റിൽ അവർെക്കാപ്പം കയറിയാൽ ചിലേപ്പാ
ഴവർ നമ്മെള ഫ്ലാറ്റിൽ കയറ്റാെത ലിഫ്റ്റിൽ വച്ചു്
തെന്ന സലാം പറേഞ്ഞെന. വീട്ടിൽ േപായി െബ
ല്ലടിക്കുക എന്നതിലൂെട പിേന്നെമാരു എൻട്രിക്കു
ള്ള േപാസിബിലിറ്റി കാണുന്നുണ്ടു്. അവൾ വീണ്ടും മു
ടിയിൽ കേയ്യാടിച്ചു് െകാണ്ടു് ലിഫ്റ്റ് േപായി പത്തിൽ
നിൽക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധിച്ചു് െകാണ്ടു് േചാദിച്ചു േനാക്കു്
നാണി, ഇെതന്താ ലിഫ്റ്റ് േപായി പത്തിൽ നിന്ന
േല്ലാ, അേപ്പാ ലിഫ്റ്റിൽ അവർെക്കാപ്പം മറ്റാെരങ്കി
ലും കയറിേയാ. അങ്ങിെനാരു കാര്യം പതിവില്ലാ
ത്തതാണേല്ലാ. നാരായണിയും രണ്ടു കയ്യിലും പിടി
ച്ചിരുന്ന സഞ്ചി കീെഴ വച്ചു് ൈക കുടഞ്ഞു െകാണ്ടു്
ലിഫ്റ്റിനു മുകളിെല കുഞ്ഞു സ്ക്രീനിെല പത്തു് എന്ന
അക്ഷരെത്ത േനാക്കി. നിമിഷങ്ങൾ െകാണ്ടു് അതു്
പതിെനാന്നിേലക്കു് ഇഴഞ്ഞു കയറുന്നതു് അവൾ
കണ്ടു.
അല്ല പത്തിലിേപ്പാ ആരുണ്ടാവാനാ. ഈ സമയ
ത്തു് ഈ െകട്ടിടത്തിൽ ആരുമുണ്ടാവാറില്ലെല്ലാ.
പകുതീം അടഞ്ഞു െകടക്കണ വിേദശികളുെട ഫ്ലാ
റ്റുകളാ. പ്രേത്യകിച്ചു്, എട്ടു്, ഒൻപതു്, പത്തു്. മൂന്നു് നി
ലയിലും കൂടി ആെക മൂെന്നണ്ണത്തിേലാ മെറ്റാ ആളു
ള്ളൂ. ദിവാകേരട്ടനാവുേമാ. വല്ല പ്ലംബിങ്ങ് പണിയാ
യിട്ടു് േകറീതാെണങ്കിേലാ. ആവാം. അേപ്പാേഴക്കും
പതിെനാന്നിൽ ആെള ഇറക്കി ലിഫ്റ്റ് മൂന്നിേലക്കു്
പുറെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ഇല്ലില്ല, ദിവാകേരട്ടൻ െകാറച്ചു് മുൻേപ പുറേത്ത
ക്കു് േപാണതു് ഞാൻ കണ്ടതാ. ഈ മാഡം പുറത്തു്
േപായി അധികം ൈവകാെത തെന്ന േപായിരുന്നു.
മാഡം വരുേമ്പാേഴക്കും തിരിച്ചു വരാെമന്നു് കരു
തി േപായതാവും. നടന്നു കാണില്ല. എന്തായാലും,
പത്തിലിറങ്ങീതു് ദിവാകേരട്ടനല്ലാെട്ടാ.
നാരായണി, ലിഫ്റ്റ് നാലിെലത്തിയേപ്പാേഴക്കും കു
നിഞ്ഞു് സഞ്ചികൾ കയ്യിെലടുത്തു് െകാണ്ടു് പറഞ്ഞു.
അവിെടെയാന്നും െചാവ്വാഴ്ചയായിട്ടു് േജാലിക്കാരും
പതിവില്ല. ആെക ശനിേയാ ഞായെറാ മാത്രമാ
ണു് എട്ടു്, ഒൻപതു്, പത്തു് േഫ്ലാറുകളിൽ െസർവ
ന്റ്സ് പതിവു്. നാലിലും, അഞ്ചിലുെമാെക്ക േപാണ
മുന്തിരി വെര പണി കഴിച്ചു് േപാണതു് ഞാൻ കണ്ടി
രുന്നു.
നാരായണി സംസാരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, പത്തി
േലാ, പതിെനാന്നിേലാ ആരു േവണെമങ്കിലും, വരി
കേയാ, േപാവുകേയാ െചയ്യെട്ട എന്ന മുഖഭാവത്തി
ലായിരുന്നു ശശികല ലിഫ്റ്റിനുള്ളിേലക്കു് കയറിയ
തു്. അവളുെട ആകാംക്ഷകൾ താരതേമ്യെന ആയു
സ്സു് കുറഞ്ഞവയാണു്. അതു് നാരായണിക്കു് അറിവു
ള്ളതു് െകാണ്ടു് പിന്നീടു് ആ വിഷയമവെളടുത്തിട്ടില്ല.
ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ അേപ്പാഴും കാഞ്ചന ബാക്കി വച്ചു
േപായ െപർഫ്യൂമിെന്റ മണമുണ്ടായിരുന്നു. അവ
രട ലണ്ടൻകാരൻ െകാടുത്ത െപർഫ്യൂമായിരിക്കും.
േനാേക്ക്യ അവരിറങ്ങി േപായിട്ടും അതിെന്റ മണ
മിവിെട പറ്റി നിക്കണതു്. ശശികല ചുണ്ടു േകാട്ടി
പിടിച്ചാണതു് പറഞ്ഞതു്. ശശീ നാട്ടിലും നല്ല വില
െകാടുത്താൽ നല്ല െപർഫ്യൂം കിട്ടും. നമ്മെളാെക്ക
വാങ്ങും േപാെല സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിരത്തി വച്ച
ഡിെയാഡ്രൻഡ് ഒന്നുമല്ല അവെരാന്നും വാങ്ങുന്നു
ണ്ടാവാ. നല്ല കേടൽ േപായി നല്ല കാശ് െകാടുത്തു്
േമടിക്കണതാവും.
അേത സമയം പത്താം നിലയിൽ ഇറങ്ങി േപായ
ബിജുവും, സുകുവും ധൃതി പിടിച്ചു് പതിെനാന്നിേല
ക്കു് പടി കയറി െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിര
പ്പാക്കി പണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പടികളാെണങ്കിൽ ഓടി
കയറാമായിരുന്നു എന്നവർക്കു് േതാന്നി. കുത്തെന
പണിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന പടികൾ കയറുേമ്പാൾ കാ
ലിെല െഞരമ്പുകൾക്കു് േവദന ഉള്ളതു് േപാെല സു
കുവിനു േതാന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അെല്ലങ്കിലും പ്രാ
യമധികമായിെല്ലങ്കിലും കാലിനും, കയ്യിനുെമാന്നും
ആവതിെല്ലന്നു് അവനിടയ്ക്കിെട ഈയിടയായി പരാ
തി പറയാറുമുണ്ടു്. െപെട്ടന്നാണു് സുകുവിെന്റ ഇട
േത്ത കാലിെന്റ മസിൽ ഉരുണ്ടുകയറിയതു്. ഞണ്ടു
ള്ള പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കാനിറങ്ങുേമ്പാൾ ഇടയ്ക്കു്
െപെട്ടെന്നാരു ഞണ്ടു് േകറി കാലിൽ പിടിക്കുന്നതു
േപാെലയാണവനു േതാന്നിയതു്. പകുതി പടിയിൽ
അയാളനങ്ങാനാവാെത ഇരിക്കുേമ്പാേഴക്കും കാ
ഞ്ചന വീടിെന്റ ഉമ്മറവാതിൽ തുറന്നു് കയറുകയായി
രുന്നു.
അതു കഴിേഞ്ഞകേദശെമാരു രണ്ടു മിനിറ്റു് കഴിഞ്ഞ
േപ്പാഴാണു് ലിഫ്റ്റ് വന്നു നിന്നതും, ആ രണ്ടു െപൺ
കുട്ടികൾ പതിെനാന്നാം നിലയിൽ വന്നിറന്നിങ്ങി
യതും. പടിയിൽ ചടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുകുവും, അവന
രികിൽ പകച്ചു് നിൽക്കുന്ന ബിജുവും സഞ്ചികളുമാ
യി കാഞ്ചനയുെട ഫ്ലാറ്റിനു േനെര നടക്കുന്ന െപൺ
കുട്ടികെള കണ്ടു. അവെര കണ്ടേതാെട നില്ക്കുകയാ
യിരുന്ന ബിജു േവഗത്തിൽ പടിയിൽ ചുരുണ്ടിരുന്നു.
അതു വെര േവദന െകാണ്ടു് നായ്ക്കെളാെക്ക േമാങ്ങും
േപാെല വികൃതശബ്ദമുണ്ടാക്കി െകാണ്ടിരുന്ന സുകു
വായെക്കാരു പൂട്ടിട്ട േപാെല മിണ്ടാതായി. പെണ്ടാ
രിക്കൽ അലുവെയറിഞ്ഞു് ഒരു നായെയ മിണ്ടാതാ
ക്കിയ കഥ േകട്ടതു് അവെന്റ മൗനം കണ്ടേപ്പാൾ
ബിജു ഓർത്തു.
മുന്നിൽ നടന്നിരുന്ന െപൺകുട്ടിയുെട ശരീരപ്രകൃ
തേമകേദശെമാരു െപൻസിൽ േപാെലയാണു്.
നിറം കുറെവങ്കിലും ഓേരാ കാൽവയ്പ്പും വളെര
ആത്മവിശ്വാസേത്താെടയായിരുന്നു. അവൾക്കു്
ചുറ്റുമുള്ളെതാന്നും വിഷയങ്ങേളയെല്ലന്നും, അവൾ
തങ്ങെള കാണാേന േപാകുന്നിെല്ലന്നും ബിജുവിനു്
മനസ്സിലായി. അവെളേന്താ മനസ്സിൽ കണ്ടാണു്
മുേന്നാട്ടു് നടക്കുന്നതു്. അതു് മാത്രമാണു് തൽക്കാല
മവളുെട മനസ്സിൽ. പിറകിൽ നടക്കുന്ന െപൺകുട്ടി
ഉരുണ്ട പ്രകൃതക്കാരിയാണു്. അവൾ ചുറ്റും േനാക്കി
െകാണ്ടാണു് നടപ്പു്. തെന്ന കുറിച്ചു് മതിപ്പു് കുറവും,
മറ്റുള്ളവരുെട കാര്യങ്ങളിൽ അമിതാകാംക്ഷയടക്കി
ജീവിക്കുന്നവളാെണന്നു് അവെള കണ്ട മാത്രയിൽ
തെന്ന ബിജു കണക്കു കൂട്ടി. അതു െകാണ്ടു് തെന്ന,
തങ്ങെള കണ്ടു പിടിക്കുകയാെണങ്കിൽ അതു് ഇവ
ളായിരിക്കാനാണു് സാധ്യത എന്നുമവൻ ഊഹിച്ചു.
പേക്ഷ, അവരിരുവരും േകാണിയിൽ പതുങ്ങിയിരി
ക്കുന്ന കള്ളന്മാെര കണ്ടില്ല.
ഇന്നെത്ത പദ്ധതി നടക്കില്ല സുകൂ. ആ പിേള്ളെര
േന്താ സാമാനങ്ങളു വിക്കാൻ െകാേണ്ടാന്നതാെണ
ന്നാ േതാന്നണതു്. അവെരെപ്പാ േപാകുെമേന്നാ,
അെല്ലങ്കിൽ ആ സ്ത്രീട വീട്ടിലുള്ളവെരാെക്ക എേപ്പാ
തിരിെച്ചത്തുെമേന്നാ, ഇനി മറ്റാെരങ്കിലും ഇവിെട
ഈ സമയങ്ങളിൽ വരുേമാ എെന്നാന്നും പറയാൻ
പറ്റാത്തിടേത്താളം ഇവിടമത്ര സുരക്ഷിതമല്ല. നമു
ക്കു് തിരിച്ചിറങ്ങിയാേലാ. ഈ പരിപാടി മെറ്റാരു ദി
വസേത്തക്കു് മാറ്റി വയ്ക്കാം.
സുകുവിനു് കാലിെന്റ പ്രാണേവദനക്കിടയിലും, വന്ന
കാര്യങ്ങെളാെക്ക മുടങ്ങി േപാകുന്നതിൽ നിരാശ
േതാന്നി. അവെനാെന്നഴുേന്നൽക്കാൻ ശ്രമിെച്ച
ങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഇനിെയങ്ങിെന വാച്ച്മാൻ കാ
ണാെത ഈ കാലും വച്ചു് പുറത്തു് കടക്കുെമന്നവൻ
സേന്ദഹിച്ചു. പേക്ഷ, ഈ മൂന്നു േപേരയും െകാള്ള
യടിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും െചയ്യാനാെയങ്കിെല
ന്നു് അവനാഗ്രഹം േതാന്നി.
ഒടുവിൽ ബിജു പറഞ്ഞതാണു് ശരിെയേന്നാർക്കുന്ന
തിേനാെടാപ്പം അവെനാരു ബുദ്ധി േതാന്നി. എന്തു്
െകാണ്ടു് ബിജുവിനു് തനിെച്ചാരു ശ്രമം നടത്തിക്കൂ
ടാ. തനിക്കവെര കിട്ടില്ല. അതിേപ്പാ കക്കാൻ േക
റിയാലും ഈ ബിജു സമ്മതിേച്ചാളണെമന്നില്ല.
അവൻ പതുെക്ക കാലിൽ തടവിെകാണ്ടു് പറഞ്ഞു.
ഇനിെയാരവസരത്തിനു കാത്തു നിക്കേണാ. നി
ങ്ങ തെന്നെയാന്നു് ശ്രമിക്കു്. ഞാനിവിെട ആേരലും
വരണുേണ്ടാന്നു് േനാക്കി നിങ്ങട െമാൈബലിൽ
ഒരു റിംഗ് തരാം. അപ്പേഴക്കുെമെന്റ കാലും ശരിയാ
വും. അവർ ശബ്ദം താഴ്ത്തി സ്വകാര്യേത്തക്കാൾ താഴ്ത്തി
ഒെരാച്ചയിലാണു് സംേവദിച്ചതു്. അവർ ആത്മാർ
ത്ഥതയുള്ള കള്ളന്മാരായിരുന്നു.
ബിജു തലയാട്ടി. ഒന്നു ചിരിക്കുകയും െചയ്തു. സുകു
ഇതു് പറയണെമന്നു് അവനാഗ്രഹമുണ്ടായിരുേന്നാ
എന്നു് ആ നിമിഷം സുകുവിനു േതാന്നി. എന്നിട്ടു്
പതുെക്ക മുേന്നാട്ടു് നടക്കുകയും െചയ്തു.
നാരായണി വാതിലിനു മുൻപിലായി, േഡാർെബ
ല്ലമർത്തണേമാ, േവണ്ടേയാ എന്നു് ചിന്തിച്ചു് നിന്നു.
വാതിൽ പകുതിേയ ചാരിയിട്ടുള്ളൂ എന്നേപ്പാഴാണ
വൾ ശ്രദ്ധിച്ചതു്. അകെത്ത മുറികെളാെക്ക എങ്ങി
െനയായിരിക്കുെമന്നവേളാർത്തു. അവൾക്കാ വാ
തിലിനിടയിലൂെട െവള്ള േസാഫയും, െവള്ളമിറ്റു
വീഴുന്ന ഒരു േഫങ്ങ്ഷൂയി ലാമ്പുേമ കാണുന്നുണ്ടായി
രുന്നുള്ളൂ. പതുെക്ക െചരുപ്പു് െകാണ്ടവളാ വാതിൽ
മുേന്നാെട്ടാന്നു് നീക്കി േനാക്കി. അതൽപ്പം കൂെട
തുറന്നേപ്പാഴവൾക്കു് അറ്റം വെരയുള്ള കാഴ്ച സുഗ
മമായി. വാതിൽ അല്പം തുറന്നേതാെട പിറകിൽ
നിന്നിരുന്ന ശശികല നാരായണിെയ തള്ളി മാറ്റി
എത്തി േനാക്കി. അേന്നരമവർക്കു് െബല്ലടിക്കാ
മായിരുെന്നങ്കിലും അവരിെലാരാൾ േപാലും അതു്
െചയ്തില്ല. ആ ഫ്ലാറ്റ് ഏെറ നാളുകളായവരുെട മന
സ്സിൽ ഒരു രാജകുമാരിയുെട അത്ഭുത െകാട്ടാരം
േപാെല കൗതുകം ജനിപ്പിച്ചു നിന്ന ഒന്നായിരുന്നു.
അതു െകാണ്ടാവും, െപെട്ടന്നാ വാതിൽ മുന്നിൽ തു
റന്നു കിടന്നേപ്പാഴവർ പരിഭ്രമിച്ചതു്.
അേത സമയം താെഴ നിന്നു് പതുെക്ക പതുെക്ക
ബിജു മുകളിെലത്തിയിരുന്നു. താെനന്താണു് െച
േയ്യണ്ടെതന്നു് അവനറിയാമായിരുന്നു. സത്യത്തിലീ
കളവിൽ താൻ പിടിക്കെപ്പട്ടാൽ േപാലും അയാൾ
ക്കു് വിേരാധമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങിെനെയാന്നു് നട
ക്കണെമന്നുമയാളാഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതു് സുകുവി
േനാടു് പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും, അയാൾക്കു് കക്കുന്ന
തിേനക്കാൾ പിടിക്കെപ്പടുന്നതിെലാരു ആേവശം
േതാന്നിയിരുന്നു. പിടിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ താൻ െച
യ്യാനുേദ്ദശിച്ച കാര്യങ്ങൾ െപാലിപ്പിച്ചു് പറയാൻ
അയാൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഇടയ്ക്കു് എേപ്പാേഴാ െഫ
യ്സ്ബുക്കിൽ ൈലവ് േപായി കളവിെന ഒന്നു ജന
കീയവൽക്കരിച്ചാേലാ എന്നയാൾക്കു് ഒരു ബുദ്ധി
ഉദിച്ചിരുന്നു. എന്നാലീ ഭാഗങ്ങെളാന്നും തെന്ന
അയാൾ സുകുവിെന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അെല്ലങ്കിലും െസ്ട്രസ്സ് ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ൈകകാ
ര്യം െചയ്യാനിനിയും അവൻ വളരാനുെണ്ടന്നു് ബി
ജുവിനു് േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. അേപ്പാഴെത്ത ആ നിൽ
പ്പിൽ ബിജു തെന്റ ആഗ്രഹം േപാെല ൈലവ് േപാ
കാൻ നിശ്ചയിച്ചു.
അയാൾ േപാക്കറ്റിൽ നിന്നു് െമാൈബൽ വലിെച്ചടു
ത്തു് സൂപ്പ് ബിജു എന്ന േപരിൽ തെന്ന േലാഗിൻ
െചയ്തു. അതയാൾ ആറു മാസം മുൻേപ ടൗണി
െല േചാർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നു് ചുളു വിലയ്ക്കു് വാങ്ങി
യതായിരുന്നു. െഫയ്സ്ബുക്കിെല ൈലവ് എന്ന
ബട്ടനമർത്തി െകാണ്ടാണു് അവസാനെത്ത പടി
കയറി മുകളിെലത്തിയതു്. തനിക്കു് േനെര തിരിച്ചു്
പിടിച്ചു് അയാൾ മുഖം െകാണ്ടു് േഗാഷ്ഠി കാണിച്ചു്
േനാക്കി. ഹേലാ ഹേലാ എന്നുറെക്ക പറഞ്ഞു േനാ
ക്കി. ആെരാെക്ക തെന്ന കാണുന്നുെണ്ടന്നു് അവൻ
ൈലവിനു താെഴ േനാക്കി െകാണ്ടിരുന്നു. പലരും
ൈലവിൽ വരുന്നതു് കണ്ടവൻ േമാഹിച്ചതാെണാ
രു ഉഗ്രൻ ൈലവ്. പാമ്പിെന പിടിക്കുന്നവർ, േറാ
ഡിെല വാഹനക്കുരുക്കിൽ െപടുന്നവർ, എന്തിനു്
ഓണമായാൽ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമാനടികളും ൈല
വിൽ വരും. െകട്ടിയിടെപ്പട്ട ചില സ്ത്രീകൾ, അന്യ
നാടുകളിൽ െപട്ടു േപായവർ, അങ്ങിെന ൈലവ്
ഒരു തരംഗമായി നിൽക്കുന്നതു് അവെന ആേവശം
െകാള്ളിക്കാറുണ്ടു്. അതു െകാണ്ടു് തെന്ന ഈ കള
വു് ൈലവിൽ െചയ്യണെമന്നവൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.
ഇതു് പിടിക്കെപ്പടുവാൻ െചയ്യുന്ന േമാഷണമാെണ
ന്നു് അറിഞ്ഞാൽ സുകു പിന്മാറുകേയാ, പാര വയ്ക്കുക
േയാ െചയ്യുേമാ എന്ന ചിന്തയുള്ളതു് െകാണ്ടു് അവ
െന അറിയിച്ചേതയില്ല. ൈലവിൽ ചില ൈകകൾ
പിന്താങ്ങി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ബിജു
സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഞാനിേപ്പാൾ നിൽക്കുന്നതു്, ടൗണിെല തെന്ന
ഏറ്റവും വേല്ല്യ കാശുകാെരാെക്ക താമസിക്കുന്ന
ഫ്ലാറ്റ് െകട്ടിടത്തിലാണു്. ഞാെനാരു കള്ളനാണു്.
അത്യാവശ്യം കളവും, പിെന്ന െചറിയ ഗുണ്ടാപ്പണി
യൂണ്ടു്. ഇേപ്പാ ഞാനിങ്ങെന ൈലവ് വന്നെതെന്ത
ന്നു് വച്ചാൽ, കളവിൽ ഒരു കല ഉെണ്ടന്നു് നിങ്ങെള
അറിയിക്കാൻ കൂടിയാണു്. അവൻ സംസാരിക്കുന്ന
തു് താഴ്ന്ന ഒച്ചയിലായിരുന്നില്ല. ൈലവിനാവശ്യമായ
ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ തെന്നയായിരുന്നു.
ഇയാൾക്കു് കക്കാൻ േപായിട്ടു് ഭ്രാന്താേയാ എന്ന
സംശയത്തിൽ മസിലു കയറിയ കാലിെന ഒറ്റ
ൈക െകാണ്ടു് താങ്ങി െകാണ്ടു് സുകു ഇരുന്നിടത്തു്
നിെന്നഴുേന്നറ്റു് എത്തി േനാക്കി. അേപ്പാേഴക്കും,
ബിജുവിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടു് െപൺകുട്ടികൾ തിരിഞ്ഞു
നിന്നു. ബിജുവാവെട്ട, േലാകത്തു് ഇത്രയും ആത്മാർ
ത്ഥതേയാെട മെറ്റന്തു െചയ്യാെനന്ന മട്ടിൽ മുേന്നാട്ടു്
നടന്നു െകാണ്ടിരുന്നു. അയാെള കാണുന്ന ആളു
കൾ കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതു് കണ്ടേപ്പാൾ ബിജു
വിനാേവശമായി. ഒരാൾ ഇതിനിെട താെഴ കമന്റി
ട്ടു. േചട്ടാ, െകട്ടിടം പറ, അപ്പഴേല്ല ത്രില്ല്. ആ കമന്റ്
വായിച്ചു് ചിരിച്ചു് െകാണ്ടു് ബിജു പറഞ്ഞു, അതു പറ
യും, പേക്ഷ, ഏറ്റവുെമാടുവിൽ. േദ ഈ െകട്ടിടത്തി
െന്റ ഉടമസ്ഥെന്റ വേകെലാരു ഭാര്യയുെട വീട്ടിേല
ക്കാെണെന്റ േപാക്കു്. അവിെടയാണു് ഞാനിന്നു്
കക്കാൻ േപാകുന്നതു്.
അയാൾ ചുമരിെന്റ മറവിൽ നിന്നു് െപാക്കി പിടി
ച്ച േഫാണുമായി െപൺകുട്ടികൾക്കു് മുന്നിൽ പ്രത്യ
ക്ഷനായി. സേഹാദരിമാെര, ഒരിത്തിരി സ്ഥലെമ
നിക്കും തരൂ. ഞാനിവിെട കക്കാൻ വന്നതാണു്.
കുേറ നാളായി ൈലവിൽ വന്നു് േമാഷണം നടത്ത
ണെമന്നു് കരുതി ഞാെനാരു അവസരത്തിനായി
കാത്തു് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ൈലവിേലക്കു് ബിജു
ആ െപൺകുട്ടികെള കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തിയേതാെട
അതാരാെണന്ന േചാദ്യങ്ങൾ വന്നു. അതാരാെണ
ന്നു് േചാദിച്ചാെലനിക്കുമറിയില്ല. ഇവിെട എേന്താ
സാമാനങ്ങൾ വിക്കാൻ വന്ന െപൺകിടാങ്ങളാ
െണന്നു് േതാന്നുന്നു.
അവർ പകച്ചു േപായി. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാെയാ
രു കള്ളെന അവർ െതാട്ടടുത്തു് കണ്ടതായിരുന്നു.
അതിനപ്പുറം, െഫയ്സ്ബുക്ക് േപാെലാരു സമൂഹ
മാധ്യമത്തിൽ ൈലവ് ഒെക്ക േപായി കളവു നട
ത്തുന്ന ഒരാൾ. അവർക്കു് അവിെട നിൽക്കേണാ,
അേതാ എത്രയും േവഗം സ്ഥലം വിടേണാ എന്ന
കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക േതാന്നി. അവരവിെട നിൽ
ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാെനാരു കള്ളനാെണന്ന
റിഞ്ഞിട്ടും, വന്നതു് കക്കാനാെണന്നു് പറഞ്ഞിട്ടും,
ഇവിെട നിൽക്കുന്ന െപൺകുട്ടികൾ േപായിട്ടില്ല.
ഒരു പേക്ഷ, അവർ ഞാെനാരു കള്ളനല്ല, കള്ളം
മാത്രം പറഞ്ഞവനാെണന്നാവും ധരിച്ചതു്. അേത
തായാലും വിഷയമല്ല. ഞാനിേപ്പാഴീ വീടിെന്റ അക
േത്തക്കു് പ്രേവശിക്കാൻ േപാകുകയാണു്. നിങ്ങൾ
ക്കു് കാണാനായി ഈ വീടിെന്റ േസാറി, ഫ്ലാറ്റിെന്റ
പരിസരം ഞാനിേപ്പാ കാണിച്ചു് തരാം. രണ്ടു ഫ്ലാറ്റു
കൾ കൂട്ടി േചർത്തു് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുഗ്രൻ ഒറ്റ ഫ്ലാറ്റാ
ണിതു്. വലിെയാരു വീടിേനാളമുണ്ടു്.
അയാൾ േഫാൺ തിരിച്ചു് പിടിച്ചു് ഫ്ലാറ്റിെന്റ പരിസ
രം ൈലവിൽ െകാണ്ടു വന്നു. ഫ്ലാറ്റിനു പുറത്തായി
പല തരം പൂക്കളും, െചടികളും വളർത്തിയിട്ടുെണ്ട
ന്നു് അേപ്പാഴാണു് ആ െപൺകുട്ടികൾ േപാലും ശ്ര
ദ്ധിച്ചതു്. കമ്പി െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റാൻഡിൽ വച്ചി
രിക്കുന്ന േറാസാെച്ചടിയിൽ നിെന്നാരു പൂ പറിെച്ച
ടുത്തു് മൂക്കിേനാടു് േചർത്തു് ബിജു അതിെന്റ ഗന്ധമാ
സ്വദിക്കുന്നതായി അഭിനയിച്ചു. പിെന്നയാ പൂവയാ
ളുെട േപാക്കറ്റിൽ തിരുകി വച്ചു.
ഒരു നിമിഷേത്തക്കു് െപൺകുട്ടികളും തങ്ങളവിെട
വന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശം മറന്നു നിന്നു. അേപ്പാഴവർക്കു്
വഴിേയാരസർക്കസ്സ് കാണുന്ന കുട്ടികളുെട മുഖമാ
യിരുന്നു. അവരങ്ങിെന നില്ക്കുന്നതു് കണ്ടേപ്പാഴാ
ണു് ബിജു വീണ്ടും തെന്റ ൈലവിെന പറ്റിേയാർ
ത്തതു്.
അതിനിെട അകത്തു് നിെന്നേന്താ ശബ്ദം ഉയർന്ന
തു് െപൺകുട്ടികൾ ശരിക്കും േകെട്ടങ്കിലും, ബിജു
അതത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. തെന്റ ൈലവിനു വരുന്ന കമന്റു
കൾ വായിച്ചതിെനാെക്ക മറുപടി പറയുന്ന ധൃതിയി
ലായിരുന്നു ബിജു. േപാലീസിെന ഭയമിേല്ല എന്ന
േചാദ്യത്തിനു് അവൻ പറഞ്ഞ മറുപടി, ഭവനേഭദന
ത്തിനു് അങ്ങിെന െകാടും ശിക്ഷെയാന്നും കിട്ടില്ല
േബ്രാ എന്നായിരുന്നു.
ഇനിയവൻ അകേത്തക്കാണു് കടേക്കണ്ടതു്. അങ്ങി
െനയാണവൻ ൈലവിൽ പറഞ്ഞതും. വീട്ടിൽ േമാ
ഷ്ടിക്കാനാെണത്തിയെതന്നു്. െപൺകുട്ടികൾ പരി
ഭ്രമിച്ചിരുന്നു. അവർക്കു് ഇേപ്പാഴവിെട നിന്നും േപാ
കണെമന്നു് തീർച്ചയായും േതാന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു് കയറിയ പടം മുഴുവൻ
കാണാെത ഇടയ്ക്കിറങ്ങും േപാെലയേല്ല അെത
ന്ന േതാന്നലിേലാ മെറ്റാ അവരവിെട നിന്നണു
വിട അനങ്ങാെത നിന്നു. ഇടയ്ക്കു് ഒേന്നാ രേണ്ടാ
തവണ അവർ മുഖാമുഖം േനാക്കിെയന്നെതാഴി
ച്ചാൽ അവർ സംസാരിക്കുകേയാ, എെന്തങ്കിലും
വിധത്തിൽ തമ്മിൽ സംവദിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.
അവർ ഭയന്നിട്ടല്ല, മറിച്ചു് അവർെക്കാരു ജിജ്ഞാ
സയായിരുന്നു. അവർക്കു് എളുപ്പത്തിൽ അവിെട
നിന്നു് േപാകാമായിരുന്നിട്ടും, ഒരു പേക്ഷ, അറിഞ്ഞു
െകാണ്ടവർ അപകടത്തിേലക്കു് തല നീട്ടുകയായി
രിക്കാെമങ്കിലും, അവരവിെട തെന്ന നിന്നു. ബിജു
വിെന്റ കളവിനും, ൈലവിനും കാഴ്ചക്കാരാെണന്ന
മട്ടിൽ.
ബിജു വാതിലിേപ്പാൾ തള്ളി തുറക്കുെമന്നു് അവർ
ക്കറിയാമായിരുന്നു. അവർ അകേത്തക്കു് ഉത്സുക
തേയാെട േനാക്കി നിന്നു. അേപ്പാഴാ േഫങ്ങ് ഷൂ
യി ലാമ്പിൽ പച്ചെവളിച്ചമാണു് കത്തിയിരുന്നതു്.
ഓേരാ തിരിച്ചലിലും അതിൽ ഓേരാ നിറങ്ങളിലുള്ള
െവളിച്ചം െപാഴിക്കുന്ന തരം ലാമ്പായിരുന്നു അതു്.
ആ പച്ച െവളിച്ചമതിൽ കണ്ട നിമിഷം നാരായണി
യും, ശശികലയും തമ്മിൽ േനാക്കിെയാന്നു് ചിരിച്ചു.
അവരതിെന സമ്മതമായി കണ്ടു എന്നാണു് മന
സ്സിലാേക്കണ്ടതു്. ബിജു ചിരിച്ചു് െകാണ്ടു് ൈലവിൽ
പറഞ്ഞു, േനാക്കൂ, ഈ വീട്ടുകാരി വാതിൽ േപാലു
മടയ്ക്കാൻ മറന്നു േപായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങെള േപാലു
ള്ളവെര തീെര ഭയമില്ലാതായേതാ, അേതാ ഇത്ത
രം കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ ജാഗ്രതയുേപക്ഷിച്ചു തു
ടങ്ങിേയാ. അയാൾ പതുെക്ക ആ വാതിൽ തള്ളി
െകാണ്ടു് ചുണ്ടിൽ വിരൽ വച്ചാണകേത്തക്കു് പ്രേവ
ശിച്ചതു്. അയാൾ കാഴ്ച കാണുന്നവെര േനാക്കി ഒരു
കണ്ണിറുക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ആ സ്വീകരണമുറിയുെട ഒരു ചുവരിെന മുട്ടക്കരുവി
െന്റ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ െപയിന്റ് െചയ്തു് ൈഹൈലറ്റ്
െചയ്തിരുന്നു. അതിനു െതാട്ടരികിലുള്ള േമശപ്പുറ
ത്തു്, പകുതി കണ്ണടച്ചു്, ബാക്കി തുറക്കേണാ എന്ന
സംശയം കാണിച്ചു് ബുദ്ധനിരിക്കുന്നുണ്ടു്. അയാ
ളകേത്തക്കു് നടന്നേപ്പാൾ ഒരു മായാവലയത്തി
ലകെപ്പട്ട േപാെല ആ െപൺകുട്ടികൾ അയാെള
പിന്തുടർന്നു. അവിെടയിരിക്കുന്ന ബുദ്ധെന്റ കണ്ണു
കൾ േപാെല അവരുെട കണ്ണുകളും പാതിയടഞ്ഞ
തു േപാെലയായിരുന്നു. മെറ്റാരാളുെട വീട്ടിേലക്കു്
അയാളുെട അനുവാദമില്ലാെത കയറുന്നതിെന
അതിക്രമിച്ചു് കടക്കെലന്നാണു് പറയാറു് എെന്നാ
െക്ക അറിയുന്നവരാണവർ. പിന്നീെടാരവസര
ത്തിൽ അവെര േചാദ്യം െചയ്താൽ അെതാരു ട്രാൻ
സിൽ െപട്ടതു േപാെലയായിരുന്നു ആ നിമിഷെമ
ന്നവർ പറയുമായിരുന്നു. അവർ അർദ്ധേബാധ
ത്തിൽ െചയ്തതാവണം. അതു് കാണുന്ന ആർക്കും
മനസ്സിലാവും. കാരണം അേപ്പാഴവരുെട കണ്ണുകൾ
മകുടി േകട്ടു് ആടുന്ന പാമ്പിെന്റ കണ്ണുകൾ േപാെല
യായിരുന്നു. അയാളുെട ൈലവിനു പിറെക അവർ
നടന്നു.
അടുക്കളയുെട മുന്നിെല ഒരു െചറുമുറി േപാലുള്ളി
ടത്തു് നിന്നു് കാലനക്കം േകട്ടേപ്പാൾ നിര നിരയാ
യി അഞ്ചു പൂച്ചകുട്ടികൾ പുറേത്തക്കിറങ്ങി വന്നു.
പഞ്ഞിെകട്ടുകൾ േപാെലയായിരുന്നു ആ അഞ്ചു
പൂച്ചകുട്ടികളും. വട്ടമുഖവും, ചാരക്കണ്ണുകളും, വണ്ണമു
ള്ള വാലുകളും, ആ അഞ്ചു േപർക്കും ഒരു േപാെല
യായിരുന്നു. നിറം േലശം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നതു്
െകാണ്ടു് അവെയ തമ്മിൽ േവറിട്ടു കാണാെനളുപ്പ
മായിരുന്നു. ആ വീടിനുള്ളിൽ പാലിേക്കണ്ട മര്യാദ
അതാെണന്ന മട്ടിൽ േനർത്ത ശബ്ദത്തിലായിരുന്നു
അവറ്റകൾ മ്യാവൂ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയിരുന്നതു്. ഒരു നി
മിഷം ആ െപൺകുട്ടികൾക്കു് താെഴയിരുന്നു് ആ
പൂച്ചകുട്ടികെളെയടുത്തു് മടിയിൽ വയ്ക്കാൻ േതാന്നി.
ഒേര സമയമായിരുന്നു അവർക്കു് ആ ചിന്തയുണ്ടാ
യതു്. പേക്ഷ, അവരിരുവരും ആ പ്രേലാഭനത്തിൽ
വീഴാെത ബിജുവിെന േനാക്കി നിന്നു. അയാൾ
ചലിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണു് തങ്ങൾ മുേന്നാട്ടു് േപാ
േകണ്ടെതേന്നാ മെറ്റാ അവർ ഇതിനകം ചിന്തിച്ചു
വച്ചു കാണും. പൂച്ചകുട്ടികൾ തങ്ങളുെട ബിൽഡിങ്ങി
ലുണ്ടായിരുെന്നന്നു് ആ നിമിഷം വെര അവർക്കു്
അറിയുമായിരുന്നില്ല. പൂച്ചകുട്ടികൾ കുറച്ചു േനരം
ചിണുങ്ങി നിന്നു് പിെന്ന പതുെക്ക അകേത്തക്കു്
തെന്ന നടന്നു േപായി.
അേപ്പാഴും ബിജുവിെന്റ വിരൽ ചുണ്ടിലമർന്നിരു
ന്നു. ആ ചുണ്ടുകളുെട നടു ഭാഗത്തിനു കറുപ്പു നിറമാ
യിരുന്നു. സിഗരറ്റമർന്നിരുന്നു് വന്ന പാടാെണന്നു്
ആർക്കും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അയാൾെക്കാ
പ്പം േബബിയും ചുരുട്ടു വലിക്കും. ഇടയ്ക്കു് പുക പുറത്തു
വിടുേമ്പാഴവർ ഉറെക്ക ചുമയ്ക്കും. അവർക്കീയിെടയാ
യി ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടു്. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും മുൻേപ
അസ്താലിെനടുത്തു് വിഴുങ്ങുന്നതു് കാണുേമ്പാെഴാ
െക്ക ബിജുവിനവേരാടു് േസ്നഹം േതാന്നും. അവൻ
കിടക്കുന്ന ഒറ്റ കട്ടിലിനു താെഴ പായ വിരിച്ചാണ
വർ കിടക്കാറുള്ളതു്. ഉറക്കത്തിലവരുെട ശ്വാസമിട
യ്ക്കുറെക്ക ഉയരുേമ്പാൾ ബിജു െഞട്ടി ഉണരും. അവ
െര അവൻ ചീത്ത പറയാറില്ല. അങ്ങിെന ഉണർ
ന്നാലുടെനാരു ബീഡിേയാ, സിഗരെറ്റാ, അതുമെല്ല
ങ്കിൽ ചുരുേട്ടാ എടുത്തവൻ ഉമ്മറത്തു െചന്നിരിക്കും.
േബബി അവെന്റ തീരുമാനമായിരുെന്നന്നും, അവ
െര തനിക്കു് ചീത്ത പറയാനധികാരമിെല്ലന്നുമവൻ
പറഞ്ഞു പഠിച്ചു വച്ചിരുന്നു.
അേപ്പാഴവെനേന്താ അവെര ഓർമ്മ വന്നു. ബിജു
ആ ഒരു മിനിറ്റ് േനരേത്തക്കു് മേറ്റേതാ ചിന്തയിൽ
െപട്ടിരിക്കുകയാെണന്നു് ൈലവ് കാണുന്നവർക്കു്
മനസ്സിലായിരുന്നു. അവൻ െപെട്ടന്നു് തെന്ന നമ്പ
റില്ലാത്ത ആ ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിേലക്കു് തിരിച്ചു് വന്നു. അവ
നേപ്പാൾ പിറേകാട്ടായിരുന്നു നടന്നതു്. കുഴിയാന
െയാെക്ക നടക്കും േപാെല. ആളുകൾക്കു് കാഴ്ച കൃ
ത്യം കാണണെമന്നതായിരുന്നു ഉേദ്ദശം. അവൻ
നടന്നിരുന്ന ഇടനാഴി േപാെല േതാന്നിച്ചിരുന്ന ഭാ
ഗത്തു്, മുകളിൽ പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വളയത്തിൽ
ഒരു കൂടു് തൂങ്ങി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷികെള
വളർത്താനുപേയാഗിക്കുന്ന മാതിരി ഒന്നു്. അവൻ
ആകാംക്ഷേയാെട ൈലവിേലക്കു് േനാക്കി പറ
ഞ്ഞു, ഇവിെട കൂടിനുള്ളിൽ വളർത്തിയിരിക്കുന്ന
ഒരു പക്ഷിയുണ്ടു്. തത്തമ്മയാവാനാണു് വഴി. സുന്ദ
രികൾ വളർത്തുന്ന പക്ഷിയാണു് തത്തമ്മ. അയാള
ടുെത്തത്തി കൂടിനുള്ളിെല പക്ഷിെയ കണ്ടു് അമ്പര
ന്നു നിന്നു. കൂടിനുള്ളിെല വളയത്തിൽ കാലു േകാർ
ത്തു് പിടിച്ചിരുന്നു് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു മൂങ്ങ. അങ്ങിെന
െയാരു പക്ഷിെയ അവിെട തീെര പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത
തു െകാണ്ടാവും, ബിജു ഒരു നിമിഷ േനരേത്തക്കു്
പകച്ചു് നിന്നു. ആ ഇടനാഴിയിൽ കാറ്റു വരുന്നിെല്ല
ന്നും, തനിക്കു് ചൂെടടുക്കുന്നുെണ്ടന്നുമേപ്പാഴവേനാർ
ത്തു. അവനാ പക്ഷിെയ പറ്റി ൈലവിൽ ഒന്നും പറ
ഞ്ഞില്ല. േചട്ടാ, അതു തത്തമ്മയല്ലേല്ലാ എന്നാേരാ
എഴുതിയതു് അവൻ കെണ്ടങ്കിലും പ്രതികരിച്ചില്ല.
അവനേപ്പാേഴക്കും നടെന്നാരു നീണ്ട േഹാൾ േപാ
െല േതാന്നിക്കുന്ന മുറിക്കു് മുന്നിെലത്തിയിരുന്നു.
അല്പം മുൻേപ കാഞ്ചന കയ്യിൽ തൂക്കി പിടിച്ചക
േത്തക്കു് െകാണ്ടു് േപായ ചില കവറുകളാ മുറിക്കു്
മുന്നിൽ പാതി തുറന്ന രീതിയിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരു
ന്നു. െപൺകുട്ടികളതിനുള്ളിേലക്കു് എത്തി േനാ
ക്കി. അേപ്പാൾ ശശികല, പൂച്ചകുട്ടികളുെട മുറിക്കു്
മുന്നിലും, ഒരു കവർ തുറന്നു കിടന്നിരുന്നതായി ഓർ
മ്മിച്ചു. ആ മുറിക്കു് മുന്നിൽ ഇൻേഡാർ പ്ലാന്റുകൾ
തിങ്ങി നിരന്നിരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അെതാരു കാടാ
െണന്നും, താൻ ഇരുട്ടിേലക്കാണു് നടക്കുന്നെത
ന്നും, ബിജുവിനു േതാന്നാതിരുന്നില്ല. അേപ്പാേഴക്കും
ബിജു താൻ ൈലവിലാെണന്ന കാര്യം മറന്നു് േപാ
യിരുന്നു. താനിതു വെര പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ലാത്ത ഒരു
കാഴ്ചയാണിനി മുന്നിൽ വരാൻ േപാകുന്നെതന്നു്
അവനേപ്പാേഴക്കും േതാന്നിയിരുന്നു.
ബിജുവിെനാപ്പം െപൺകുട്ടികളും ആ ഗൗരവതര
മായ സാഹചര്യത്തിനുതകുന്ന രീതിയിൽ െപരുമാ
റി തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവരിേപ്പാേഴകേദശം ബിജുവി
െനാപ്പം ഈ കളവിൽ പങ്കു േചരാെനത്തിയ സു
കുവിെന േപാെലയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അയാൾ
െചയ്യുന്നെതാെക്ക അവരും െചയ്യണെമന്നു് അവ
േരതാണ്ടു് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചതു േപാെലയായിരുന്നു
അേപ്പാഴവരുെട ശരീരഭാഷ.
ആ വലിയ േഹാളിെന്റ ചുമർ ചില്ലു െകാണ്ടായിരു
ന്നു. ആ മുറിക്കുള്ളിൽ നിസ്സാരമായി തമ്മിൽ െതാ
ടാെത ഇരുപതു േപർെക്കങ്കിലും ഇരിക്കാനാവുെമ
ന്നു് അവൻ മനക്കണക്കു കൂട്ടി.
അേപ്പാേഴക്കും ൈലവിൽ കാണിച്ചിരുന്നതു്, അയാ
ളുെട പാന്റിെന്റ േപാക്കറ്റിെന്റ ഉൾവശമായിരുന്നു.
ഇരുട്ടു്. കുറച്ചു് േനരം കമന്റിട്ടും, കൂവി വിളിച്ചിട്ടും ബി
ജുവിെന കാണാതായേതാെട ൈലവ് വിട്ടു് ആളു
കെളഴുേന്നറ്റു് േപായ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. താൻ ൈല
വിലായിരുന്നു എന്നവൻ െപാടുന്നെന മറന്നു േപാ
യിരുന്നു. ഇേപ്പാഴവൻ ചില്ലിനരികിൽ പല്ലിെയാ
െക്ക ചുവരിൽ താങ്ങി പറ്റി പിടിച്ചു് നിൽക്കും േപാ
െല നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവനു പിറകിൽ
തങ്ങളുമിതിെനാരു ഭാഗെമന്ന മട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന
െപൺകുട്ടികളും അവെന്റ രണ്ടു വശേത്തക്കും നിന്നു
െകാണ്ടു് അവെനാപ്പം തെന്ന അകെത്ത കാഴ്ചയി
െലക്കിറങ്ങി െചന്നു. അവർ പറയാെത തമ്മിലു
ണ്ടാക്കിെയടുത്ത ഒരു േചർച്ച ആ മിനിറ്റുകൾക്കകം
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അേപ്പാേഴക്കും െഞാണ്ടി
െഞാണ്ടി സുകുവും വന്നു് ചില്ലിൽ ൈക വച്ചു് അക
േത്തക്കു് േനാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. െപെട്ടന്നവെന്റ
കാലിെന്റ േകാച്ചിപിടുത്തം മാറിയതു് അവനറിഞ്ഞ
േതയില്ല. അവനവിെട വന്നു നിന്നതാവെട്ട മറ്റു മൂന്നു
േപർ അറിഞ്ഞേതയില്ല. അേപ്പാേഴക്കും, അവരാ
മുറിക്കുള്ളിേലക്കു് തങ്ങളുെട ശ്രദ്ധ മുഴുവനായും സം
ഭാവന നൽകി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ആ മുറിയുെട ചുവരുകൾ പ്രേത്യക നിറങ്ങൾ പൂശി
യവയായിരുന്നു. ബിജുവിെന്റ ഇടതു ഭാഗത്തുള്ള
ചുവരിനു് ചുവപ്പു നിറമായിരുന്നു, േനെര കാണുന്ന ചു
വരിൽ വലുതായി വരച്ചിട്ട ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് െപയി
ന്റിംഗായിരുന്നു. അതിലുള്ളെതന്താെണന്നു് അവനു
മനസ്സിലായില്ല. അവനതിേലക്കു് േനാക്കി നിന്ന
േപ്പാഴവനു െവറുെത ഭയം േതാന്നി. ആ ഭയമവനരി
കിൽ നില്ക്കുന്ന െപൺകുട്ടികളിേലക്കവൻ സന്നിേവ
ശിപ്പിെച്ചെതങ്ങിെനെയന്നു് അവനറിയില്ലായിരുന്നു.
അവെനാപ്പം അവരും ഭയന്നിരുന്നു എന്നവനു മന
സ്സിലായേതയില്ല. വലതു ഭാഗെത്ത ചുവരിനു േമൽ
നിറെയ ഇലകളായിരുന്നു വരഞ്ഞിട്ടിരുന്നതു്. ഇട
യ്ക്കിെട ചുവന്ന പൂക്കളും, െപെട്ടന്നാെണാരു പൂ വിട
രും േപാെല, ആ ചുവരിെല ഒരു വാതിൽ തുറന്നു്
ചുവെന്നാരു സാരി ചുറ്റി കാഞ്ചന ഇറങ്ങി വന്നതു്.
കാഞ്ചനെയ കണ്ട മാത്രയിൽ അവർ അതു വെര
ചിന്തിച്ചു് വച്ച േപടി മറന്നു േപായി. അവർ മുടി അഴി
ച്ചിട്ടിരുന്നു. കഴുത്തിൽ മാലെയാന്നും ധരിച്ചിരുന്നി
ല്ല. എന്നാൽ ൈക നിറെയ ചുവന്ന കുപ്പിവളകളി
ട്ടിരുന്നു. അവരാരായും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അവർ ചുറ്റും േനാക്കിയിരുന്നില്ല. ആ ചുവപ്പുടുത്തു്
അവെര കണ്ടേപ്പാഴും, സുകുവിെന്റ മനസ്സിൽ േവ
ണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവര
േപ്പാൾ ഫുട്േബാൾ െഗയിം കാണാെനത്തിയ, ഒേര
ടീമിെന സേപ്പാർട്ട് െചയ്യാെനത്തിയ നാലു േപെര
േപാെലയായിരുന്നു. അവർക്കു് കാഞ്ചന അടുത്ത
താെയന്താണു് െചയ്യാൻ േപാകുന്നതു് എെന്നാഴിച്ചു്
മെറ്റാന്നും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ േനാക്കി
നിൽേക്ക െപെട്ടന്നു് അവർ ആടി തുടങ്ങി. കാഞ്ചന
ഒരു പാട്ടിെന്റ താളത്തിലാണു് ചുവടു് വയ്ക്കുന്നെതന്നു്
അവർക്കു് മനസ്സിലായിരുന്നു. പേക്ഷ, അവർക്കു്
ശബ്ദം േകൾക്കുമായിരുന്നില്ല. (ശബ്ദം പുറത്തു് വരാ
ത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ആ േഹാൾ സജ്ജീകരി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതവർ ഒരുമിച്ചു് ഓർക്കുകയും െച
യ്തിരുന്നു). ഒരു സാധാരണ നർത്തകി വയ്ക്കുന്ന ചുവടു
കളായിരുന്നില്ല അെതന്നു് അവർക്കു് മനസ്സിലായി.
അവർ െചയ്യുന്ന നൃത്തരൂപം അസാധാരണമായ
എേന്താ ഒന്നാെണന്നു് അവർക്കു് േതാന്നി. അവർ
ക്കു് േപടി േതാന്നും വിധമുള്ള ചില മുഖഭാവങ്ങളും
ആ സുന്ദരമുഖത്തു് നിന്നുണ്ടായി. അേപ്പാഴല്പം മുൻ
േപ അവർ േപടിച്ച കാര്യമവർ ഓർക്കുകയും െചയ്തു.
അസാമാന്യ െമയ് വഴക്കമുള്ള ആ നൃത്തം ഒരു സാ
ധാരണക്കാരിക്കു് െചയ്യാനാവിെല്ലന്നു് അവർക്കു്
േതാന്നി. ഓേരാ ചുവടും, അവർ മയിലിെന േപാെല
ചാടിയും, െചരിഞ്ഞും, തറയിലൂെട പാമ്പിെന േപാ
െലയിഴഞ്ഞും, േദഹാധ്വാനേത്താെടയായിരുന്നു
െചയ്തു െകാണ്ടിരുന്നതു്. ഒരു കാണി േപാലുമില്ലാ
തിങ്ങിെന ഉറഞ്ഞു തുള്ളുേമ്പാെല അവരാടുന്നെത
ന്തിെനന്നു് സുകു ചിന്തിച്ചു. ബിജുേവാ, െപൺകുട്ടിക
േളാ, അങ്ങിെന ചിന്തിക്കുകേയ ഉണ്ടായില്ല. അവർ
മയങ്ങിയിരുന്നു.
കാഞ്ചനയാവെട്ട തെന്റ നൃത്തം കാണാനാളുകൾ
നിൽക്കുന്നതറിയാെത പാട്ടിെന്റ താളത്തിൽ ചുവ
ന്ന കാർെപറ്റിട്ട ആ മുറിയുെട ഓേരാ മൂലയിേലക്കും,
തെന്ന േനാക്കി നിൽക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾക്കു് മുന്നി
െലന്ന മട്ടിൽ ആടി െകാണ്ടിരുന്നു. ചിലങ്കയുെട
മണികളും, ആ മുറിയുെട ഓേരാ മൂലയിൽ വളർത്തി
യിരിക്കുന്ന വീടിനുള്ളിൽ വളരുന്ന െചടികളും, അവ
ളുെട ചാരി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വീണയും, പിന്നവള
റിയാത്ത ഈ എട്ടു േജാഡി കണ്ണുകളും അേപ്പാൾ
ആ നൃത്തത്തിേലക്കു് അലിഞ്ഞു േപായിരുന്നു. നൃ
ത്തത്തിനിടയിൽ അവരുെട കണ്ണിൽ നിന്നു് ഒലിച്ചി
റങ്ങിയിരുന്ന കണ്ണീർ അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ബിജു
മാത്രം കണ്ടിരുന്നു. അേപ്പാഴയാളും െവറുെത കരയു
ന്നുണ്ടായിരുന്നു.
□

ശ്രീേദവി വടേക്കടത്ത്
തൃശ്ശൂർ സ്വേദശം.

4 പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1
േനാവലും, 3 കഥാസമാഹാരങ്ങളും.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയ
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ
േയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)
◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

