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அத்தியாயம் 13 
 
காலையிலைலய லைான் ஒைிக்க லைார்லெலய ெிைக்கிய ெருண் 
டிஸ்ப்லளயில் கீதாெின் லைாட்லடாலெ ைார்த்ததும் புன்னலகத்தான். 

" கீத்து! என்ன காைங்காத்தாை கால் ைண்ணிருக்க?" 

" ெருண் இன்னிக்கு  ார்னிங் நீ ஃப்ரீயா?" 

" இன்னிக்கு அனு ஏலதா புக்ஸ் ொங்கணும்னு க ால்ைிட்டு இருந்தா. நான் 
ெலெனு அெளுக்கு ைிொ ிஸ் ைண்ணிட்லடலன" 

" இட்ஸ் ஓலக! இன்னிக்கு கண்ணன் அங்கிளும் அைிம் ாவும் ெினுெ 
கூட்டிட்டு இந்தியா ெர்ொங்க. ல ா ஏர்லைார்ட் லைாய் அெங்க ரி ீவ் 
ைண்ணனும்னு தான் உன்ன கூப்லடன். ைெொல்ை! நான் லஜஸிய கூட்டிக்கு 
லைாய்க்கிலறன்" 

அெளுலடய கார்டியன் ெருெதாக கூறியதும் ெருண் அெ ெ அெ ெ ாக 
"ஏய்! கீத்து கெயிட்., அனு கிட்ட டு ாலொ புக்ஸ் ொங்கிக்கைானு 
க ால்ைிடுலறன். நாலன ெந்து உன்ன ஏர்லைார்ட்டுக்கு ைிக் அப் ைண்ணிட்டு 
லைாலறன். ஓலக"என்று கூறி காலை கட் க ய்து ெிட்டு "ஓ ல  காட்! 
என்லனாட  ா னார் யூ.எஸ் ை இருந்து ெர்ொர். லுக் ெருண்! எப்ைிடியாச்சும் 
அெர் கிட்ட நல்ை லைர் ொங்கிலய ஆகணும்" என்று  னதிற்குள்லளலய 
சூளுலெத்து ெிட்டு கீதாலெ அலழத்து க ல்ை தயாொனான். 

அென் அெ ெ ாக ெருெதாக கூறவும் கீதா ' இந்த ெருணுக்கு என்னாச்சு?? 
புக்ஸ் ொங்க லைாலறனு க ான்னென் திடீர்னு ஏர்ப்லைார்ட் ெெ ஒத்துகிட்டான். 
அென என்னிக்கு தான் நான் புரிஞ் ிக்க லைாலறலனா?" என்று அெளும் 
தயாொனாள். 

                                                                 
க ன்லன இண்டர்லநஷனல் ஏர்ப்லைார்ட்... 

இருெரும் காத்து ககாண்டிருக்கும் லைாது "லடய் ெருண்" என்ற  த்தம் லகட்டு 
திரும்ைி ைார்த்தனர். அெர்கலள லநாக்கி ெந்து ககாண்டிருந்தெலன ைார்த்த 
கீதாெிற்கு இெலன எங்லகா ைார்த்த நியாைகம் ெந்தது. 
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அெள் லயா ித்து ககாண்டிருக்கும் லைாலத அருகில் ெந்தெலன அலணத்த 
ெருண் " லடய் அெெிந்த்! யாருக்குடா கெயிட் ைண்ணிட்டு  இருக்க�?? நீ 
மும்லைை ஜாப்ை ஜாயிண்ட் ைண்ணிட்டனு கநலனச் ா திடீர்னு கண்ணு 
முன்னாடி ெந்து நின்னு  ர்ப்லெஸ் குடுக்கிறிலயடா? எப்லைா க ன்லன 
ெந்த?" என்று லகள்ெிகலள அடுக்கினான். 

" எப்ைா லடய்! ஒரு ஒரு லகள்ெியா லகளுடா கதய்ெல !" என்றெனின் 
குெலை லெத்து இென் தாலன அன்று ெருணின் லைானில் லை ியென் என்ற 
நிலனவு ெந்தது. 

அெள் கதாண்லடலய க ரு வும் அெள் புறம் திரும்ைிய ெருண் அெலள 
அெெிந்துக்கு அறிமுகப்ைடுத்தினான். 

" லை தி லெ திஸ் இஸ் கீதா. நான் ஆல்கெடி க ால்ைிருக்லகன்ை, எங்க ஊரு 
கைாண்ணுனு. அெ தான்" என்று க ால்ைவும் அெெிந்துக்கு லக ககாடுத்த 
கீதா "ஐயாம் கீதா. ெருணுக்கு கால் ைண்ணுற 25 கைாண்ணுங்கள்ை நானும் 
ஒருத்தி" என்று க ால்ைிெிட்டு அெெிந்லத முலறக்கவும் ெருண் புரியா ல் 
ெிழித்தான். 

அெெிந்த்  னதிற்குள்லளலய "ஆத்தாடி! இெ தானா அது!" என்று 
 னதிற்குள்லளலய க ால்ைிெிட்டு ெருணின் காதில் "லடய்! எங்க ெந்து யார் 
கிட்ட  ாட்டி ெிட்டுருக்க?" என்று கூற கீதா " அங்க என்ன கெண்டு லைரும் 
 ீக்கெட் லைசுறிங்க?" என்று முலறத்தைடிலய லகட்டாள். 

ெருண் அெலள அல திைடுத்திெிட்டு அெெிந்லத லகட்க அென் கீதா கால் 
க ய்த ெிஷயத்லத கூறிெிட்டு தான் கூறிய ைதிலையும் க ான்னான். அென் 
கூறியதும் தலையில் லக லெத்த ெருலண ைார்த்த கீதாெிற்கு  ிரிப்பு 
ெந்தாலும் அெள் அலத முகத்தில் காட்டாது  ீரியஸாக நின்று 
ககாண்டிருந்தாள். 

அப்லைாது  " கீத்து!" என்று கூெிக் ககாண்டு அெலள கட்டி ககாண்டான் ஒரு 
13 ெயது  ிறுென். அெளும்  "ெினு" என்று அெலன அலணக்க ஒரு நடுத்தெ 
ெயது ஆணும் கைண்ணும் அெலன கதாடர்ந்து ெந்து ல ர்ந்தனர். 

" அங்கிள்" என்று அெலெ அலணத்த கீத்துலெ ைார்த்து " எப்ைிடிடா இருக்கா?" 
என்று லகட்டார். 
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அந்த கைண் ணிலய அலணத்தெள் ெருலணயும் அெெிந்லதயும் 
அெர்களுக்கு அறிமுகப்ைடுத்தினாள். 

ெருணுக்கு திருகநல்லெைி தான் என்றதும் அந்த கைண் ணி " எங்க பூர்ெிகம் 
திருகநல்லெைி தான். இெங்க அப்ைா கொர்க் ைண்றதுக்காக நாங்க யூ.எஸ் 
லைாய்ட்லடாம் தம்ைி" என்று  கஜ ாக லை  ெருணும் அெர்களூடன் 
உலெயாட ஆெம்ைித்தான். 

அெர்கள் தான் கீதாெின் கார்டியன்ஸ் கண்ணன் அெெது  லனெி அைிொ ி. 
அெர்களின்  கன் தான் ெிலனாத். 

"  ரி  ீதிலய ெடீ்டிை லைாய் லை ிக்கைாம். அங்க உங்களூக்காக ரியாவும், 
லயாகாவும் கெயிட்டிங்" என்று அெர்கலள அலழத்து ெந்து கால் 
டாக்ஸியில் அெர்கலள அனுப்ைி லெத்துெிட்டு ெருணுடன் லைக்கில் ெந்து 
ல ர்ந்தாள். 

ெடீு ெரும் ெலெ அெள் ஏதும் லை ாததால் அெள் தன்  ீது லகாை ாக 
இருக்கிறாகளன்று நிலனத்து அெனும் அல தி காத்தான் ெருண். அெலள 
ெடீ்டில் ெிட்டுெிட்டு கிளம்ை லைானெலன "ெருண்" என்ற கீதாெின் குெல் 
தடுத்து நிறுத்தியது. 

என்னகென்று ஆெலுடன் திரும்ைியெலன ைார்த்து புன்னலகத்தெள் 
"என்லனாட ஃலை ிைிய ைாக்கணும்னு இவ்லளா நாளா க ால்ைிட்டு இருந்த. 
இப்லைா அெங்க ெந்ததுக்கு அப்புற ா அெங்க கூட லை ா  லைானா என்ன 
அர்த்தம்?" என்று லகட்கவும்  ெருணுக்கு லைான உற் ாகம் திரும்ைி ெந்தது. 

அெளுடன் உள்லள க ன்றென் அெர்களுடன் உலெயாடிக் ககாண்டிருந்த 
ரியாவுடனும் லயாகாவுடனும் ல ர்ந்து சுைை ாக கைந்து ெிட்டான். ைின் 
கிளம்ைியெலன ொ ல் ெலெ ெந்து அனுப்ைியெள் அென் லைக்லக ஸ்டார்ட் 
க ய்து ெிட்டு நிற்கவும் அெலன என்னகென்று ைார்த்தாள்., 

" உனக்கு என் ல ை லகாெம் எதும் இல்லைலய கீத்து?" 

" நான் ஏன் உன் ல ை லகாெப்ைட லைாலறன் ெருண்?? உன் ஃப்கெண்ட் 
ெிலளயாட்டுக்கு க ான்னத  ீரியஸா எடுத்துட்டு நான் தான் ஆல்கெடி 
லதலெயில்ைா  உன் ல ை லகாெப்ைட்டுட்லடலன?? இன்ஃலைக்ட் நான் உன் 
கிட்ட  ாரி தான் லகக்கனும்" என்று க ான்னெலள  ிரிப்புடன் ைார்த்தென் 
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"என் ல ை லகாெப்ைட உனக்கு எல்ைா லெட்ஸும் இருக்கு கீத்து. ைட் 
லகாெம்  ட்டுல  ைட்டுட்டு இருந்தா நான் ைாெம் இல்ையா??? ல ா......" என்று 
இழுத்தெலன புருெம் உயர்த்தி என்னகென்று ெினெினாள் கீதா. 

" ஒன்னும் இல்ை தாலய., நான் ககளம்புலறன்" என்று லைக்லக ெிெட்டினான். 

அெலன ைார்த்து  ிரித்தொறு நிற்கும் கீதாலெ லயா லனயுடன் ைார்த்தார் 
அைிொ ி... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


