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அத்தியாயம் 19 

கீதா தன் அலறயிைிருந்த ஜன்னல் ெழியாக கெளிலய கதரிந்த லதாட்டத்லத 
ைார்த்து ககாண்டிருந்தாள். அெளின் நண்ைர்கள் அலனெரும் அங்கிருக்க 
ெடீ்டு கைரியெர்கள் ஹாைில் உட்கார்ந்து அந்த காை கலதகலள லை ி 
ககாண்டிருந்தனர். 

அைிொ ியும்  க்தியும் இெவுணவுக்கு தயார் க ய்ய ொனதியும் உ ாவும் 
லை ிக் ககாண்லட காய்கறிகலள நறுக்கி ககாண்டிருந்தனர். சுகன்யாவும் 
ைிலெ ாவும்   ாைா கைாருட்கலள  ிக்ஸியில் அலெத்து ககாண்டிருந்தனர். 

அந்த ெடீ்டில் இரு ஜெீன்கள்  ட்டும் யாரிடமும் ஒன்றா ல் தனில யில் 
இருந்தனர். 

கீதா தன் அலறக்குள் முடங்கிக் கிடந்தாள் என்றால் ெருலணா கார்டனில் 
லைாட்டிருந்த கைஞ் ில்  ாய்ந்து ைடுத்து ககாண்டு ொனத்தலய கெறித்து 
ககாண்டிருந்தான். 

அெனிடம் ெந்த லைாலகஷ் " அண்ணா! இன்னும் ஃலைட் முடியையா?" என்று 
லகட்டான். 

" எனக்கு கீதாெ எப்ைிடி   ாதானப் ைடுத்தனும்னு கதரியைடா., நான் அெ 
கிட்ட ககாஞ் ம் ரூடா  ைிலஹவ் ைண்ணிட்லடனு கநனக்கிலறன்.  ைட் அெ 
 ட்டும் என்ன புரிஞ் ிகிட்டா நான் ஏன் அப்ைிடி நடந்திருக்க லைாலறன்? அந்த 
ொஸ்கல் லொட்ை அவ்லளா லை ிட்டு ெடீ்டுையும் ெந்து உக்காந்திருக்கான். 
அென இன்கனாரு தடலெ ைாத்தா நான் கண்டிப்ைா என்லனாட கன்ட்லொை 
எழந்துடுலெண்டா" 

" அண்ணா! அென் யாலொ ஒருத்தன். அெனுக்காக நீங்க கெண்டு லைரும் ஏன் 
லை ா  இருக்கனும்?? லைாய் அண்ணிய   ாதானப் ைடுத்துங்க" 

" அத தான் எப்ைிடி ைண்ணனும்னு கதரியா  முழிச் ிட்டிருக்லகண்டா" 

" யூ லகன் டூ ப்லொ" என்று க ால்ைி லதாளில் தட்டி ெிட்டு க ன்றான். 

எழுந்து ககாண்ட ெருண் திரும்ைி ெடீ்லட ைார்க்க ஜன்னல் ெழிலய 
லதாட்டத்லத ைார்த்து ககாண்டிருந்த கீதா அென் ைார்லெயில் ைட்டாள். 
 தியம் நடந்த நிகழ்வுகலள நிலனத்தென் " ல  அெ கிட்ட கொம்ை 
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கத்திட்லடலன., என்லனாட கீத்து அத கநனச் ி தான் இப்ைிடி தனியா இருக்கா" 
என்று  னதில் நிலனத்தென் அெலள   ாதானப்ைடுத்த ெடீ்டினுள் 
க ன்றான். 

கீதாெின் அலற  ாடியில் இருந்ததால் அெள் லகாைத்தில் கத்தினாலும் 
கைரியெர்களுக்கு லகட்காது என்ற நிம் தியுடன் கதலெ தட்ட க ன்றான். 
கதவு தாளிடா ல் இருந்ததால் திறந்து ககாண்டது. 

உள்லள க ன்றென் அந்த கைரிய ஜன்னைில்  ாய்ந்து உட்கார்ந்து கெளிலய 
லெடிக்லக ைார்த்து ககாண்டிருந்த கீதாலெ ைார்த்ததும் உருகி ெிட்டான். தன் 
 ீலத லகாைம் ககாண்டென் அெலள   ாதானப்ைடுத்துெதற்காக அருகில் 
க ன்றான். 

அென் ொ ைில் நிற்கும் லைாலத அெனின் ெருலகலய கதரிந்து ககாண்ட 
கீதா அெலன கெனிக்காதது லைாைலெ அ ர்ந்திருந்தாள். அெளின் அருகில் 
ெந்த ெருண் " கீத்து" என்று அலழத்து அெளின் லகலய கதாட ெெ அெள் 
அென் லகலய தட்டி ெிட்டுெிட்டு எழுந்து க ன்று  தலெயில் 
கிடத்தப்ைட்டிருந்த  ிறு க த்லதயில் அ ர்ந்தாள். 

அெள் அருகில் உட்கார்ந்த ெருண் " என் ல ை லகாெம் இருந்தா கெண்டு 
அடி கூட அடிச்சுக்லகா., ப்ளஸீ் லை ா   ட்டும் இருக்காத கீத்து" என்று 
க ால்ை அெள் முகத்லத லெறு புற ாக திருப்ைி ககாண்டாள். 

அெள் முகத்லத ைற்றி தன் புற ாக திருப்ைியென் " கீத்து.,  ாரி டா., ப்ளஸீ் 
லைசு" என்று கூற அெள் கண்ணில் அெள் அறியா ல் கண்ணரீ் நிெம்ைியது. 

" ஏய் என்னாச்சு ா?? இங்க ைாரு! ஏன் அழலற?? கீத்து இங்க ைாருடி" என்று 
அென் தன் கண்லண ைார்க்கு ாறு கூற அெள் நி ிர்ந்து அெலன ைார்த்தாள். 

" ஏன் அப்ைிடி ைண்ணுன ெருண்??" என்று லகட்க அெனுக்கு முதைில் 
எதுவுல  புரியெில்லை. 

அெலன ைார்த்து ககாண்லட " எனக்கு கதரிஞ்  ெருணுக்கு இவ்லளா 
லகாெம்ைாம் ெந்தலத ககடயாது. இன்னிக்கு ஏன் அப்ைிடி நடந்துகிட்ட?? நான் 
தடுக்க ெெைனா என்ன ஆகிருக்கும்?" என்று அெள் கண்ணரீுடன் லகட்டாள். 
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அெலள கூரிய ெிழிகளால் ைார்த்து "அென் அடி ொங்கி 
க த்துருப்ைான்"என்று  ாதாெண ாக க ான்ன ெருலண அதிர்ச் ியுடன் 
ைார்த்தாள் கீதா. 

" என்ன லைசுற ெருண்?? ந க்கு ைிடிக்காதெனாலெ இருக்கட்டும். அதுக்கு 
இப்ைிடிைாம் லைசுறது ககாஞ் ம் கூட நியாயம் இல்ைடா. ஒரு உயிர் லைாறத 
இவ்லளா  ாதாெண ா க ால்லுற?" 

" எனக்கு உன் அளவுக்கு டீப்ைா லயா ிக்க கதரியா  இருக்கைாம். ைட் 
அென்னு இல்ை, யாரு உன்ன ைத்தி கநகட்டிவ்ொ லைசுனாலும் நான் இப்ைிடி 
தான் ரியாக்ட் ைண்ணுலென். இனியும் இப்ைிடி தான். இதுை நான் கதளிொ 
இருக்லகன்" 

" இப்ைிடிைாம் லை ாத ெருண். உன்லனாட இந்த லகாெத்த கநனச் ா எனக்கு 
ைய ா இருக்கு" 

" உனக்கு இது புது ா தான் இருக்கும் கீத்து.  என்லனாட லகாெத்லத நான் 
என்னிக்குல  உன் கிட்ட கா ிச் து இல்ை. என்னாை உன் ல ை 
லகாெப்ைடவும் முடியாது. எனக்கு உன்ன கொம்ை ைிடிக்கும் கீதா. உன்லன 
யாொச்சும் கதாந்தெவு ைண்ணனும்னு லயா ிச் ா கூட நான் அெங்கள 
உயிலொட ெிட  ாட்லடன்" 

" ெருண் ப்ளஸீ். நான் க ால்ை லைாறத ககாஞ் ம் நிதான ா லகளு" 

" நீ நான் க ால்ை ெர்ெத புரிஞ் ிக்க ட்லெ ைண்ணு. நான் லதலெ இல்ைா  
யார் ல ையும் லகாெப்ைடவும்  ாட்லடன். இந்த  ாதிரி  ண்லட லைாடவும் 
 ாட்லடன். ைட் நான் உயிொ கநலனக்கிறெங்கள யாொெது டிஸ்டர்ப் 
ைண்ணனும்னு கநனச் ா எனக்கு லெற ெழி இல்ை" 

" ஓலக! நா  ஏன் கநகடிவ்ொ லயா ிக்கனும்?? அப்ைிடி யாரும் ெெ 
 ாட்டாங்க. நீயும் லகாெப்ைடா  அல தியா இருப்ை" என்று உறுதியாக 
க ால்ைி ககாண்டு கண்ணலீெ துலடத்தாள் கீதா. 

" ஹப்ைா! நீ   ாதானம் ஆயிட்ட., நாட் லைட் ெருண்" என்று அென் தன்லன 
தாலன ைாொட்டிக் ககாள்ள கீதா " ஹலைா! உனக்கு   ாதானப்ைடுத்தலெ 
கதரியை., நான் தான் ைாெப்ைட்டு உன் கிட்ட லைசுலறன்  ிஸ்டர் கஜர் ன்" 
என்று ககத்தாக கூறினாள். 
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" அப்ைிடிலய ைாெப்ைட்டு ஒரு கிஸ் குடுத்திங்கனா நான் ககாஞ் ம் கைட்டொ 
ஃைலீ் ைண்ணுலென்" 

" அஹான்., நீ ஃைலீ் ைண்ணலெ லெண்டாம். முதல்ை ரூ  ெிட்டு கெளிலய 
லைா. எல்ைாரும் ெடீ்டிை இருக்காங்க. இப்லைா உனக்கு கிஸ் லகக்குதா?" 

" அெங்க இருந்தா நான் என்னடி ைண்ணுலென்?? 5  ன்த்ஸ் உன் ைின்னாடி 
அலைஞ்சு திரிஞ்சு உன்ன ஓலக க ால்ை ெச் ிருக்லகன். ைாெப்ைட்டு கூட 
ஒரு கிஸ் குடுக்க  ாட்டியா?" 

" இப்ைிடிலய லை ிட்டு இருந்தா உன் கன்னத்துை கெண்டு அலற லெணா 
குடுப்லைலன தெிெ கிஸ்ஸுக்குைாம்  ான்லஸ இல்ை., நீ ககளம்பு தம்ைி" 

" அடிலய இதுைாம் டூ  ச்டி., உனக்காக  ண்லடைாம் லைாட்டுருக்லகன் ா., " 

" நானா உங்கள  ண்லட லைாட க ான்லனன்  ார்?" 

" இதைாம் க ால்ைியா ைண்ணுொங்க?? கம் ஆன், லீவ் இட். இங்க ைாரு. 
இந்த காயம் உனக்காக  ண்லட லைாட லைாய் தான் ெந்துச்சு. ல ா 
இதுக்காகயாச்சும் நீ கிஸ் ைண்ணி தான் ஆகணும்" 

" முடியாதுடா. இப்லைா நீ ககளம்ைைனு லெ நான் அனுெ கூப்டுலென்" 

" ஐலயா! அப்ைிடி எதுவும் ைண்ணிடாத தாலய! நான் ககளம்புலறன்" என்று 
ொ ல் ெலெ க ன்றென் ஓடி ெந்து அெலள அலணத்து ககாண்டான். 
அெனின் இதயதுடிப்லை லகட்டைடிலய கண் மூடியிருந்த கீதாெின் கநற்றியில் 
முத்த ிட்டு " இது ஃைர்ஸ்ட் கிஸ். கநக்ஸ்ட்  ாப்ைிட்டு முடிச் துக்கு அப்ற ா. 
ஓலக" என்று க ால்ை கீதா  ரிகயன்று தலையாட்டியைடிலய அெனுக்கு 
ெிலட ககாடுத்தாள். 

இவ்ொறு இெவு கடந்து காலை ெிடிந்தது. ட்ொக் சூட்டுடன் ொக்கிங் க ல்ை 
கெடியான ெருணுடன் கீதாவும் இலணந்து ககாண்டாள். அந்த காலை லநெ 
நலட அெளது குழந்லத ைருெத்தில் ஆெம்ைித்த ைழக்கம். 

காலை எழுந்தவுடன் இவ்ொறு நடப்ைது அெளது தாத்தா அருணாச் ைத்தின் 
ெழக்கம். அெருடன் எழுந்த கீதாவும் தினமும் அெருடன் ொக்கிங் 
க ல்ொள். அெள் க ல்ெதற்கு முக்கிய காெணம் இெண்டு. 
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ஒன்று: காலையில் கலண ய்யர் கலடயில் அெளது தாத்தா ொங்கி தரும் 
ல ான் ைப்டிக்காகவும், இெண்டு : முன்தினம் ைள்ளி நிகழ்வுகலள தாத்தாெிடம் 
ஒப்ைிப்ைதற்காகவும் தான். 

ைலழய நிகழ்வுகளில் நலனந்து ககாண்லட நடந்தெள் கலண ய்யர் கலட 
 ிறிய  ாற்றங்களுடன் இன்னும் இருப்ைலத கண்டு  கிழ்ந்தாள். ெருணின் 
லகலய ைிடித்து அந்த கலடலய காட்டி தாத்தாலெ ைற்றி கூற அென் 
அங்லக அெலள அலழத்து க ன்றான். 

காலை லநெம் என்ைதால் அவ்ெளவு கூட்டம் இல்லை. இெர்கள் தான் முதல் 
கஸ்ட ர். 

கலடயினுள்  ெல லஜ நாற்காைி  கிதம் உட்கார்ந்திருந்த கலண ய்யலெ 
அலடயாளம் கண்டு ககாண்ட கீதா " தாத்தா ல ான் ைப்டி இருக்குதா?" என்று 
லகட்க அெலொ " அட என்னம் ா இந்த காைத்துை யாரு அத ொங்குறாங்க? 
அதுவும் இவ்லளா காைங்காத்தாை"  என்று லகட்டார். 

" நான்  ாப்டுலென் அய்யர் தாத்தா! " என்று க ால்ைவும் அெருக்கு ஏலதா 
கைாறி தட்டியது லைாை அருணாச் ைத்தின் நிலனவு ெெலெ அங்லக நின்று 
ககாண்டிருந்த கீதாலெ உற்று ைார்த்தெர் அலடயாளம் கண்டு ககாண்டார். 

" அருணாச் ைத்லதாட லைத்தி தான?? எப்ைிடிடா இருக்க ககாழந்லத" என்று 
ொஞ்ல யுடன் லகட்ட கைரியெலெ ைார்த்து " நல்ைா இருக்லகன் தாத்தா" 
என்று முறுெைித்தெள் அெரிடம்  ிறிது லநெம் லை ிக் ககாண்டிருந்துெிட்டு 
ெருணுடன் நடக்க கதாடங்கினாள். 

" அந்த ைாைம் நான்  ின்ன கைாண்ணா இருக்கிெப்லைா கட்டுனாங்க ெருண். 
அப்லைா இந்த ஆத்துை கநலறய தண்ணி லைாகு ா., ல ா ைாைம் 
கட்டுெெலெக்கும் ஒரு கடம்ப்ெரி ப்ரிட்ஜ் வுட்ை இங்க கட்டுனாங்க. எனக்கு 
உயெம்னா ையம். ல ா நான் இங்க ெர்ெப்லைா கண்ண மூடிப்லைன்.  ா ா தான் 
என்ன ஒரு கலெை இருந்து அடுத்த கலெக்கு தூக்கிடு ெருொங்க. அதுைாம் 
இப்லைா நடந்த  ாதிரி இருக்கு" என்று க ால்ைிெிட்டு ெெெிருந்த கண்ணலீெ 
அடக்கியைடிலய ெருணின்  ார்ைில்  ாய்ந்து ககாண்டாள். 

அெளது தலைலய தடெிய ைடிலய " அெங்க எல்ைாரும் உன்லனாட  னசுை 
இருக்காங்க கீத்து! அத யாொலும் அழிக்க முடியாது. இப்லைா அழகா என்லன 
ைாத்து ஸ்ல ல் ைண்ணுெியாம்.  ிரி"என்று க ால்ைிெிட்டு அெளுக்கு 



108 

 

 

கிச்சுகிச்சு மூட்ட அெள் அெனிடம் இருந்து தப்ைிக்க முயற் ித்து ககாண்லட 
ொய் ெிட்டு  ிரித்தாள். 

" ஓலக! ொக்கிங்க கண்டினியூ ைண்ணுலொ ா?" என்று லகட்டெலன  ைார்த்து 
புன்னலகயுடன்  ரி என்று தலையாட்ட இருெரும் லக லகார்த்தைடி நடக்க 
ஆெம்ைித்தனர்... 

காதல் என்ைது கெறும் கொ ான்ஸ்  ட்டும் அல்ை.,  ந்லதா த்லத ல ர்ந்து 
ககாண்டாடுெதும், துன்ைத்லத ைகிர்ந்து ககாள்ெதும்,  உைகல  எதிர்த்தாலும் 
ஒருெலெகயாருெர் ெிட்டுக் ககாடுக்கா ல் இருப்ைதும் கூட காதல் தான்... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


