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அத்தியாயம் 12 
 

ஒரு நி ிடம் அல யாது அெனது இதயத்துடிப்லை லகட்டெள் தான் நின்று 
ககாண்டிருக்கும் நிலைலய அப்லைாது தான் உணர்ந்தாள். அெலன அலணத்து 
இருந்த கெங்கலள ெிைக்கியெள்  ான ீக ாக தன் தலையில் ககாட்டிக் 
ககாண்டாள். 

'என்ன ைண்ணி ெச் ிருக்க கீத்து! இப்லைா இென் முகத்த நீ எப்ைிடி ைாப்ை?? 
சும் ாலெ இந்த கைாடகைாடா ஓெொ லைசுொன். இன்னிகு நீ ஹக் லெற 
ைண்ணிட்ட. லகக்கலெ லெணாம் லைா!' என்று அெள்  ன ாட் ி அெலள 
லகைி க ய்ய  ிெந்த முகத்துடன் அெலன நி ிர்ந்து ைார்த்தாள். 

அெனும் அெலளலய ைார்த்து ககாண்டிருக்கவும் அெள் கன்னம் கெட்கத்தில் 
 ிெந்தலத அெளால் உணெ முடிந்தது. ைின் தன்லன   னப்ைடுத்தி 
ககாண்டெள் அெலன லநொக ைார்த்து "ஹலைா! இது ஜஸ்ட் ஒரு 
ஃப்கெண்ட்ைி ஹக் தான். லடாண்ட் லடக் இட் ொங்...ஓலக�" என்று 
ெெெலழத்து ககாண்ட லதரியத்துடன் கூறினாள். 

அெலள ைார்த்து புன்னலகத்தென் " ஓலக ல ம்!! அப்லைா நான் அந்த 
 ெண்யா கூட லைசுனா உங்களுக்கு எந்த ைிொப்ளமும் இல்ை! அப்ைிடி தான" 
என்று கண்ணில் குறும்புடன் லகட்க இரு லககலளயும் அென் கழுத்லத 
கநறிப்ைது லைால் ககாண்டு க ன்றெள் " நீ அெ கூட லை ிடுெ?? நீ லை ி தான் 
ைாலென்!" என்று அெலன முலறத்தாள். 

"  ெண்யா!' என்று அெலள லநாக்கி லக காட்ட கடுப்ைானெள் அென் லஷர்ட் 
காைலெ ைிடித்தாள். 

" அந்த ஆண்ட்டி கூட நீ லைசுனனு லெ! அப்றம் அவ்லளா தான்!" என்று 
கண்லண உருட்டியெலள ைார்த்து அென்  ிரித்து ககாண்லட அெள் 
முகத்தில் ெிழுந்த முடிகற்லறலய க துொக அெள் காதின் ைின்புறம் 
ஒதுக்கியென் "  ரி லை ை! ைட் அதுக்கு ைதிைா இன்னிக்கு ஃபுல் லட நீ என் 
கூட ஸ்கைண்ட் ைண்ணனும்! ஓலகொ??" என்று கண்ணில் காதலுடன் 
லகட்டெலன ைார்த்து  ிரித்தைடிலய தலையாட்டினாள் கீதா. 

அெள் லகலய தன் லகயுடன் லகார்த்து ககாண்டென் புன்னலகயுடன் 
ஹாலுக்கு ெந்து அெனும் அ ர்ந்து அெலளயும் ைக்கத்திலைலய அ ர்த்திக் 
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ககாண்டான். ைிடித்த லகலய அெனும் ெிடெில்லை., அெளும் 
ெிைக்கெில்லை! 

அெர்கலள ஆச் ரியத்துடன் ைார்த்தைடிலய  ற்றெர்களும் அ ெ அெட்லட 
கச்ல ரி ஆெம்ை ானது. 

" தாய்க்கிழெி! என்ன ைவ்ொ?" என்று லகட்டுக் ககாண்லட கண் அடித்தான் 
லஜஸி. 

" கெறும் ைவ் இல்ை லைாை.. இது ஒரு ெித்தியா  ான காதல் கலத" என்ற 
அனுலெ கைாய்க்லகாைத்துடன் ைார்த்தான் ெருண். 

" ஐய்யய்லயா! ஃைர்ஸ்ட் லடம் அண்ணிய  ாரிை ைாத்ததும் அலத ைத்தி 
லை ிலய எங்க காலத புண்ணாக்குனதுைாம் அென் கண் முன்னாடி ெந்து 
லைாகு ா இல்லையா?" என்று ைிரியா ெருணின் காலை ொற கீதா அெலன 
ஆச் ரியத்துடன் ைார்த்தாள். 

அெள் ைார்லெயிலைலய அெள் லகட்க ெந்தலத புரிந்து ககாண்டென் " 
எனக்கு நீ எப்லைாவுல  ஷ்கைஷல் தான் கீத்து!" என்று அெலள லதாளுடன் 
அலணத்தெலன ைார்த்து அலனெரும் "ஓலஹா" என்று கூச் ைிட கீதா அென் 
லகலய ெிைக்கி ெிட்டாள். 

ஸ்ரீலதெி கீதாலெ அலணத்து "சும் ா இருங்கப்ைா! என்லனாட அக்காெ ஓெொ 
கைாய்க்காதிங்க" என்று க ால்ை எல்ைாரும்  ிரித்தனர். இலத ைார்த்து 
 ெண்யாவுக்கு ைற்றி ககாண்டு ெந்தது. 

இந்த ெருணுக்கு கண்லண இல்ை லைாை! லைாயும் லைாயும் இந்த கீதா கிட்ட 
அப்ைிடி என்ன இருக்குனு இப்ைிடி ெிழுந்து ககடக்கிறான்! என்று  னதிலைலய 
கைாரு ியைடிலய கீதாலெ ைார்த்தெள் "கீத்துக்கு ஃலைனைி ைவ் க ட் 
ஆயிடுச்சு லைாை! ைட் எனக்கு ஒரு டவுட்! ெருண் நீங்க அப்ொட்ை 
இருந்திருக்கிங்க! அங்க கொம்ை அழகான லகர்ள்ஸ ைாத்துருப்ைிங்க! அப்றம் 
எப்ைிடி கீதாெ ைவ் ைண்ணிங்க?" என்று ொய் ெிட்லட லகட்டுெிட்டாள். 

ரியாவுக்கும் லயாகாவுக்கும் இெலள என்ன தான் ைண்றதுனு கடுப்ைில் 
லகலய கட்டி ககாண்டு ெருணின் ைதிலுக்கு காத்திருந்தனர். அெர்கள் 
 ட்டு ின்றி நண்ைர் குழு முழுெதும் அெனது ைதிலுக்கு காத்திருக்க அெலனா 
கீதாலெ ைார்த்து  ிரித்தென் அெலள காதலுடன் ைார்த்து " என்லனாட கீத்து 
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 ாதிரி அங்க யாெயும் நான் ைாக்கைலய!" என்று க ால்ை  ெண்யா புரியா ல் 
ைார்க்க அென் கதாடர்ந்து கீதாலெ ைார்த்த ைடிலய அந்த தருணத்லத ெிளக்க 
ஆெம்ைித்தான். 

" என் கீத்து அழகுக்கு ஈக்ெைா இந்த உைகத்துைலய யாரும் ககடயாது. 
அெலளாட  ிம்ப்ளி ிட்டி தான் அெலளாட அழகு. ஒன் ல ார் திங் ஒரு லைஃப் 
ைார்ட்னர் அழகா  ட்டும் இருந்தா லைாதும்னு கநலனக்கிறென் இல்ை நான். 
எனக்கு கநலறயா ல னஸ் ைாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அதயும் தாண்டி என்ன 
எனக்காகலெ ஏத்துக்கிட்ட ஒருத்தி கீத்து  ட்டும் தான். என் ஃலை ிைிய 
காெணம் காட்டி தான் என்லனாட ஃப்கெண்ட்ஷிப்லைலய அெ ஏத்துகிட்டா. 
அலத ஃலை ிைியாை தான் என் ல ை இருந்த லகாெத்த கூட ெிட்டுட்டு 
எனக்கு இன்கனாரு  ான்ஸ் குடுத்தா. இப்ைிடி ஒருத்திய  ிஸ் ைண்ண நான் 
என்ன லைத்திய ா?" 

ெருண் லை ி முடித்ததும் லஜ ி " ஓ ல  காட்! ப்லொ ொட் அ டிலென் ைவ்" 
என்று  ிைாகித்தைடிலய அெலன கட்டி அலணத்து ககாண்டான். 

அெினாஷும் ெிக்லனஷும்  ெண்யாலெ ைார்த்து லகைியாக  ிரிக்க அெளும் 
 ிரித்து   ாளித்து லெத்தாள். 

இவ்ொறு லை ியைடிலய ைஞ்ச்  ாப்ைிட அ ர்ந்தெர்கள் ஒருெலெ ஒருெர் 
லகைி க ய்து ககாண்லட  ாப்ைிட்டு முடித்தனர். 

ெருலண ைார்த்த ைடிலய  ாப்ைிட்டு முடித்த கீதா ைாத்திெங்கலள சுத்தம் 
க ய்ய கதாடங்கினாள். அெளுடன் இலணந்து லெலைலய ைகிர்ந்து க ய்ய 
கதாடங்கினான். 

லெலை க ய்தைடிலய கீதா ெருணிடம் லைச்சு ககாடுக்க கதாடங்கினாள். 

" ெருண்! உனக்கு என்ன இவ்லளா ைிடிக்கும்னு ஏன் முதல்ைலய என் கிட்ட 
க ால்ைை?" 

" ைிகாஸ் எங்க நீ தப்ைா கநனச்சு என் கூட லை ா லய லைாய்டுெிலயானு 
நான் ககாஞ் ம் ையந்துட்லடன்" 

" அஹான்! ைட் இந்த ெிஷயத்லத எப்லைாலொ அெி லகட்ச் ைண்ணிட்டான். 
எனக்கு தான் புரியா லை லைாய்ட்டு லைா" 
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" நீ  ரியான டியூப் லைட்�!" 

" ஹலைா லைாதும் ைா! ககாஞ் ம் அப்ைாெியா இருந்துட்லடன்" 

" ஓலக! லஜாக்ஸ் அப்ைார்ட்., உனக்கு என் ல ை இருந்த லகாெம் லைாயிடுச் ா 
இல்ையா??" 

" லைாய்டுச்சு! ைட் இன்னும் என்லனாட குழப்ைம் தீெை." 

" என்னடி குழப்ைம் உனக்கு? லடாண்ட் கொர்ரி., உன் குழப்ைத்த நீ ெளத்து 
லைர் ெச்சு கைரிய லையனாக்கிக்லகா!" என்று  ைித்தைடி க ால்ைிெிட்டு 
ைாத்திெத்லத அடுக்க கதாடங்கினான். 

அென் கூறியலத லகட்டு  ிரித்தாள் கீதா. 

" கீத்து! உங்க யாருக்கும் அந்த  ெண்யாெ ைிடிக்கை. கதன் ஒய் டிட் யூ 
இன்லெட் கஹர்??" 

" எல்ைாம் அஜிக்காக தான். அஜிக்கு இெள கொம்ை ைிடிக்கும். கொம்ை ைவ் 
ைண்றான். ைட் ஷீ டஸிண்ட் டிஸர்வ் ஹிஸ் ைவ்" 

" எனிதிங் ொங் அைவுட் கஹர்??" 

" அெளுக்கு ஸ்கடடி ல ண்ட் ககடயாது. நீ கூட ைாத்த தான, அஜி கூட 
தான் அெ இங்க ெந்தா! ைட் அென் லைானதும் அெ கண் உன் ல ை ெிழ 
ஆெம்ைிச் து. அப்புற ா அஸ் யுஸ்ெல் அெ உன் கூட கடலை லைாட 
ஆெம்ைிச் ிட்டா. இது தான் அெ. ஷீ ொஸ் டிலெயிங் டு க ப்ைலெட் அெி 
அண்ட் ரியா டூ. ஏலதா அெி ககாஞ் ம் ைவ்ை ஸ்ட்ொங்கா இருந்தான். 
இல்ைனா அெங்களுக்கு இெளாை ைிலெக் அப் ஆயிருக்கும்" என்று அெள் 
கூறியலத லகட்டென் அந்த  ெண்யாெிடம் இனி ககாஞ் ம் தள்ளிலய இருக்க 
லெண்டுக ன்று  னதில் நிலனத்து ககாண்டான். 

இருெரும் நண்ைர்கள் குழுவுடன் ல ர்ந்து அெட்லடயடிக்க ஆெம்ைித்தனர். 

" தாய்க்கிழெி! எனக்கு ஒரு டவுட்" என்று கீதாெிடம் லகட்டான் லஜ ி. 

" என்னடா டவுட்??" 
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" உன்னயும் ஒரு கைாண்ணா  திச் ி ெருண் ப்லொ ைவ் ைண்றாரு. நீ என்ன 
அெெ கண்டுக்கலெ  ாட்ற  ாம்?" 

" லடய்! அெலன சும் ா இருக்கான். உனக்கு என்னடா?" 

" அதுைாம் கதரியாது. நீ இன்னிக்கு அெருக்கு கதளிொ ஒரு ைதிை க ால்லு" 

" இது என்ன ெிலளயாட்டா உனக்கு லஜ ி?? எனக்கு லயா ிக்க லடம் 
லெணும்னு நான் ெருண் கிட்ட லகட்டிருக்லகன்." 

" நீ லயா ிச்சு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ைாட்டியம் ா ஆய்டுெ தாய்க்கிழெி" 

"என்ன ஒைறிட்டு இருக்க ஸன்??" 

"  ாம் ஐ லஹவ் ஃைாைன் இன் ைவ்" என்று கண்லண மூடி ெ ித்து கூறினான் 
லஜ ி. 

" ொட்?" என்று அதிர்ந்தாள் கீதா. "யாருடா அது??? என் கிட்ட ஏன் க ால்ைை 
எரு ?? இனில  என் கூட லை ாத லைா!" என்று அெள் ைடைடக்கவும் அெலள 
முலறத்தான் லஜஸி. 

" உன்லனாட கதாங்கச் ி தான் அது" என்று அென்  ாதாெண ாக கூறியலத 
லகட்டு அலனெருல  அதிர்ச் ியுடன் ஸ்ரீலதெிலய ைார்க்க அெள் 
கெட்கத்துடன் தலைலய குனிந்தாள். 

" என்னது? ஸ்ரீகுட்டியா? நீயு ா என் கிட்ட  றச் ிட்ட??" என்று கீதா லகட்கவும் 
லை  ெந்த ஸ்ரீலய அல திைடுத்திய லஜஸி " ாம்! உன் கிட்ட 
 லறக்கணும்னு நாங்க கநலனக்கை. ைட் க ால்லுறதுக்கு இப்லைா தான் 
லடம் ெந்துச்சு" என்றான். 

"  ரி கைாைச்சு லைாங்க. ைட் ஒன் கண்டிஷன்" என்று கீதா கூறவும் 
என்னகென்று ைார்த்தான் லஜஸி. 

" உன்லனாட ல லெஜுக்கு எனக்கு 50000க்கு  ாரி எடுத்து குடுக்கணும். அப்லைா 
தான் நான் அட்கடண்ட் ைண்ணுலென்" என்று ககத்தாக கூற அெலள 
லதாளுடன் அலணத்து ககாண்டென் "உனக்கு இல்ைாததா  ாம்?? ைிொ ிஸ்" 
என்று க ால்ைி  ற்கறாரு லகயால் ஸ்ரீலதெிலய அலணத்து ககாண்டான். 
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" ஐலயா இந்த ஃலை ிைி டிொ ா தாங்க முடியைைா" என்று லயாகாவும் 
ரியாவும் கிண்டைடிக்க அலனெரும் அலத லகட்டு நலகத்தனர். 

அன்லறய நாள் அெர்கள் ொழ்க்லகயில் ஒரு அழகான நாளாக ஆெம்ைித்து 
இனில யான நிலனவுகலளாடு முடிந்தது. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


