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அத்தியாயம் 21 

லகாயிலுக்கு க ன்று  ெந்த ைின் அலனெரின்  னதிலும் ஒரு நிம் தி 
நிைெியது. ெருணின் குடும்ைம் அெர்களின் ெடீ்டிற்கு க ல்ை கீதா தன் 
லதாழிகளுடன் தன் ெடீ்டிற்கு ெந்து ல ர்ந்தாள். 

ெடீ்டிற்கு ெந்து உட்கார்ந்து லகாயிைில் நடந்த பூலஜகலள ைற்றி அைிொ ி 
லெணுலகாைாைனிடன்  ிைாகித்து ககாண்டிருந்தார். 

கீதா , ரியா, லயாகா, ஸ்ரீலதெி நால்ெரும் லதாட்டத்தில் அ ர்ந்து 
அெட்லடயடித்து ககாண்டிருந்தனர். அப்லைாது கீதா கார்த்திக் லகாயிைில் 
நடந்து ககாண்ட முலறலயயும் தன்னுலடய ைதிைடிலயயும் ைற்றி ஒரு ெரி 
ெிடா ல் கூறி ெிட்டாள். 

" அென் ெருண் கிட்ட அந்த அடி ொங்கியும் திருந்தலையா கீத்து? " என்று 
லகட்டாள் ரியா. 

" அெனுக்கு அந்த அடி ஒலெக்கலைலயா என்னலொ?" என்று லதாலள 
குலுக்கினாள் லயாகா. 

" ைட்  ா ியாலெ! அெனுக்கு நீங்க குடுத்த ஸ்ைாப்ஸ் க  !  ா னார் கூட 
ல ந்து நீங்களும் ககாஞ்  ககாஞ்  ா ஒரு ஃலைட்டொகிட்டு ெர்ரிங்க. 
ொழ்த்துக்கள்" என்று கைாய்த்தாள் ஸ்ரீலதெி. 

அெலள லகைியாக ைார்த்தாள் கீதா. ரியா " இருந்தாலும் அென் கிட்ட நீ 
ககாஞ் ம் ஜாக்கிெலதயா இருந்துக்லகா கீத்து., எனக்கு அெலன ைாத்தா ஏலதா 
தப்ைா லதானுது" என்று க ால்ை லயாகாவும் அலத ஆல ாதித்தாள். 

லை ி ககாண்டிருக்கும் லைாலத ெருணின் கால் ெெ ரியா "  அென் ெடீ்டுக்கு 
லைாய் ஒன் ஹெர் தானடி ஆகுது., அதுக்குள்ள காைா?? கொம்ை ஓெொ 
லைாறிங்கடி" என்று கைாய்க்க கீதா  ிரித்து ககாண்லட தனியாக ெந்து 
ெருணுடன் லை  ஆெம்ைித்தாள். 

" என்னடா அதுக்குள்ள கால் ைண்ணுற?? ரியா என்லன கிண்டல் ைண்ணுறா 
உன்னாை!" 
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" ஒன் ஹெர் நான் உன்லன ைாக்கா  இருந்திருக்லகன். அட்லீஸ்ட் 
லைான்ையாச்சும் லை ைாம்னா இவ்லளா லநெம் இந்த ஐசு ெந்து க ாக்லக 
லைாட்டு என்லன  ாெடிச்சுட்டா" 

" ஏய்! யாருடா அது ஐசு?? இன்னும் எத்தன லைெடா நான்   ாளிக்கனும்?" 

" அடிலய அெ என்லனாட தூெத்து க ாந்தம். அெங்க அம் ா எனக்கு அத்லத" 

" லடெக்டா உன்லனாட முலறப்கைாண்ணுனு க ால்லுடா ஃப்ொடு" 

" ஆ ால்ை! இது  றந்து லைாச்ல ! அப்லைா இெ 26ெது" 

" அது என்னடா 26 ெது??" 

" என்லனாட காண்டாக்ட் ைிஸ்ட்ை இருக்கிற லகர்ள்லஸாட கவுண்ட்டிங்., 
கலட ியா கவுண்ட் ைண்ணப்லைா 25 இருந்துச்சு., அெலளயும் ல த்தா 26 
ஆச்சு" 

"  ார் அப்ைிடிலய க ஞ்சுரி லைாட்டிங்கனா ககாஞ் ம் ககத்தா இருக்கும்ை�" 

" ல  ல  ! அவ்லளா கைரிய ஆல ைாம் இல்ை கீத்து" 

" அப்லைா அந்த 26 லைருை யாொச்சும் ஒருத்திய ைவ் ைண்ணு லைா! இனில  
கீத்து  ண்ணாங்கட்டினு கால் ைண்ணு !  ெலன நீ க த்த" 

" அந்த 26ை ஒன்னு தான் இப்லைா நான் ைவ் ைண்ணுற நீ., எப்ைிடி ைாத்தாலும் 
ககெக்டா தான் இருக்கு" 

" நீ  ட்டும் எதிர்ை ொடா., அன்னிக்கு நீ க த்த" 

" நீ ம்ம்னு  ட்டும் க ால்லு., இப்லைாலெ உன் ெடீ்டுக்கு ெர்லென்" 

" அவ்லளா  ீக்கிெம்  ாகனும்னு ஆல யா??" 

" ஐலயா! கீத்து என் க ல்ைக்குட்டி! நான் இவ்லளா லநெம் உன் கிட்ட சும் ா 
கெலளயாடுலனன் க ல்ைம்!., நீ லகாச்சுகிட்டியா என்ன?" 

" ககாலைகெறிை இருக்லகன்., லைாலன ெச் ிடு" 
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" ஏய் ! என்ன ா இது?? இந்த சுதந்திெ நாட்டுை ஒரு லையன் அெலனாட 
முலறப்கைாண்ணு கூட லைசுனத க ான்னதுக்கு இவ்லளா திட்டா?" 

" அஹான்! அப்லைா அந்த முலறப்கைாண்ணு கூடலெ எப்லைாவும் லை ிக்லகா" 

" கீத்து! ஏய்  ீரிய ாொ க ால்லுற?? அப்லைா நான் கநஜ ாலெ அெ கிட்ட 
லைசுனா உனக்கு எந்த ப்ொப்ளமும் இல்ை., அப்ைிடி தாலன" என்று க ால்ைவும் 
கடுப்ைான கீதா லைாலன லெத்துெிட்டாள். 

அலத கடுப்புடன் லதாழிகளுடன் அ ர்ந்தெளின் முகம் இருந்த லைாக்லக 
ைார்த்ததும் ஏலதா நடந்திருக்கு என்று அெர்கள் புரிந்து ககாண்டனர். ெருண் 
 றுைடியும் கால் க ய்ய கீதா கட் க ய்தாள். லைாலன சுெிட்ஸ் ஆஃப் க ய்து 
ெிட்டாள். 

அென் ரியாவுக்கு கால் க ய்ய கீதா அெளுலடய லைாலன ொங்கி சுெிட்ஸ் 
ஆஃப் க ய்யவும் லயாகாவுக்கு க ய்தான். 

" இெலன என்ன தான்டி ைண்ணுறது?? " என்று தலையில் அடித்து 
ககாண்டாள் கீதா. 

லயாகா " ைவ் ைண்ணல்ை ! அனுைெி" என்று கைாய்த்தாள். 

அெள் எடுக்கெில்லை. 

"ெருண் உனக்கு  னியன் உன்லனாட ொய்ை தான் இருக்கு" என்று 
கநாந்தெனின்  னதில் ஒரு ஐடியா லதான்ற அலத க யல்ைடுத்த 
ஆெம்ைித்தான். 

அடுத்த 15 நி ிடத்தில் அென் கீதாெின் ெடீ்டில் இருந்தான். ெடீ்டு 
கைரியெர்களிடம் ஆச் ி அெளிடம் ஏலதா க ால்ை ெிரும்புெதாக கூற 
அெர்கள் அெனுடன் கீதாலெ அனுப்ைிலெத்தனர். 

ெடீ்டினுள் ெந்த கநாடியிைிருந்து தன்லன முலறத்து ககாண்டிருந்த கீதாலெ 
கண்டும் காணாத  ாதிரி இருந்தென் அெலள காரில் உட்காெ க ால்ைி 
ட்லெவ் ைண்ண ஆெம்ைித்தான். 

லநொக குண்டாறு அலண இருக்கும் இடத்துக்கு காலெ ெிட்டெலன ைார்த்து 
"ெருண் நீ எதுக்கு இப்லைா க ட்டுக்கு (அந்த ஊலொட லநம் தான் அது) 
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ெந்துருக்க ?"என்று லகட்க அென் அல தியாக ெண்டிலய ஒரு ஓலடயின் 
ைக்கம் நிறுத்திெிட்டு அெளுக்கு கதலெ திறந்துெிட்டான். 

இறங்கியெள் அந்த இயற்லக அழகில் தன்லன  றந்தாள் ஒரு நி ிடம். 
அடுத்த கணல  ெருணின் லைச்சு நியாைகம் ெெ முகம் லகாைத்துக்கு 
 ாறியது. 

அெளுக்கு கதரியும் அென் ெிலளயாட்டுக்கு தான் அவ்ொறு கூறினான் 
என்று. ஆனால் ெிலளயாட்டுக்கு கூட ெருணின் கையர் இன்கனாரு 
கைண்ணுடன் ல ர்ெது அெளூக்கு ைிடிக்கெில்லை. அலத அெனிடம் க ால்ை 
கதரியா ல் லகாைத்துடன் நின்றாள். 

" கீத்து !  ாரிடா., நான்  சும் ா தான் க ான்லனன். இங்க ைாரு உன்ன தெிெ 
லெற யாலெயும் நான் லயா ிச்சு கூட ைாக்க  ாட்லடன். இது உனக்கும் 
கதரியும். ைட் என்லனாட ொயாை அத லகக்கனும்னு கநனக்கிறனு புரியுது. 
உன்ன தெிெ லெற யாொையும் என்லன புரிஞ் ிக்க முடியாது கீத்து. லகாெத்த 
ெிட்டுடு ப்ளஸீ்�" என்று காலத ைிடித்து  ன்னிப்பு லகட்டான். 

அெனது ைாெலனயில் கநகிழ்ந்தெள் அெலன அலணத்துககாண்டாள். 

" எனக்கு கதரியும் ெருண். இருந்தாலும் இனில  கெலளயாட்டுக்கு கூட 
இப்ைிடி க ால்ைாத ப்ளஸீ்" என்று  நி ிர்ந்து அென் முகத்லத ைார்த்து 
க ால்ை அென் அெள் கநற்றியில் முத்த ிட்டான். 

" இனில  இப்ைிடி லைசுனா நீ என்லன என்ன லெணா ைண்ணிக்லகா., ைட் என் 
கிட்ட லை ா   ட்டும் இருக்காத கீத்து" என்று அென் கூறவும்  ரிகயன்று 
தலையாட்டினாள் கீதா. 

" நீ கஜர் னிை இருக்கிெப்லைா கூட தான் நான் உன் கூட ககாஞ்  நாள் 
லை ை., அப்லைா நீ என்ன ைண்ண?" 

" யூ லநா ொட்?? நீ  டன்னா லை ா  லைானதும் எனக்கு அப்ைிடிலய தலைலய 
கெடிக்குற  ாதிரி ஆயிடுச்சு. ஒவ்கொரு நாளும் உன்லனாட குட் 
 ார்னிங்காக கெயிட் ைண்ணுலென். ைட் நீ ைண்ணலத ககடயாது. ஒரு 
கட்டத்துை எனக்கு உன் ல ை கொம்ைலெ லகாெம் ெந்துச்சு.இனில  உன்ன 
ைாத்தா கூட லை  கூடாதுனு டில ட் ைண்ணுலனன்" என்று க ால்ைவும் 
கீதாவுக்கு கலத லகட்ைது லைால் இருந்தது. 
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" அதான் ைொ ல லெஜுக்கு கூட உன்லன இன்லெட் ைண்ணை! நான் 
கநனச்ல ன் நீ என்னைாம்  றந்து லைாயிருப்ைனு., ைட் ஒவ்கொரு லடமும் 
அனு உன் கிட்ட லை ினத க ால்லுறப்லைாைாம் நீ என்ன  ட்டும் தான் 
அொய்ட் ைண்றங்கிறது  புரிஞ்சுது ! நாலன உன் கிட்ட லை ிருக்கைாம். ைட் 
என்லனாட லகாெம் என்லணாட கண்லண  றச் ிடுச்சு. ைட் எப்லைா உன்ன 
லநருக்கு லநொ ைாத்லதலனா அப்லைா முடிவு ைண்லணன், நீ இல்ைா  ஒரு 
லைஃப் இருந்தா அந்த ைிறெிலய லெஸ்ட்னு. அதான் என்லனாட லகாெம், 
ஈலகா எல்ைாத்லதயும் தூக்கி லைாட்டுட்டு உன் கிட்ட க கண்ட்  ான்ஸ் 
லகட்லடன்" என்று க ால்ைவும் கீதாவுக்கு அெனுலடய காதலை நிலனத்து 
 கிழ்ச் ியில் கண்ணலீெ ெந்து ெிட்டது. 

அெலள நார் ைாக்குெதற்காக " ஓலக! ஆல்கெடி நம்  லடம் கிட்ட தான் 
இருக்லகாம் கீத்து. ல ா நீ உன்லனாட அய்ஸ்ல் இருந்து இன்கனாரு லட  
ஓப்ைன் ைண்ண லெண்டாம் லைைி" என்று அெலள கிண்டல் க ய்ய கீதா 
கண்லண துலடத்தாள். 

" நீ இருக்க ைாரு., உன்னாை  ட்டும் தான் என்லன அழ லெக்கவும் 
முடியும்,  ிரிக்க லெக்கவும் முடியும். லைாடா" என்று க ால்ை எழுந்த ெருண் 
"கநஜ ா லைாய்டுலெண்டி" என்று க ால்ைி திரும்ை கீதா ஓடிச் க ன்று 
அெலன ைின்னாைிருந்து கட்டி ககாண்டாள். 

" ொவ்! இதுக்காகலெ கடய்ைி உன்லன அழ ெச்சு   ாதானப்ைடுத்தைாம் 
லைாைலய" என்று க ால்ை அென் தலையில் க ல்ை ாக ககாட்டினாள். 

" ெடீ்டுை நம் ள லதட லைாறாங்க., ககளம்புலொ ா?" என்றாள் கீதா. 

" ககாஞ்  லநெம் கீத்து., ககாஞ்  லநெம் இங்க இருந்துட்டு லைாலொ ா?? 
ப்ளஸீ் ஃலைவ்  ினிட்ஸ்" என்று அென் லகலய ெிரித்து ஐந்து ெிெல்கலள 
காட்ட அெளும் அலத  ாதிரி க ய்து ெிட்டு " ஃலைவ்  ினிட்ஸ் ஒன்ைி" 
என்று க ால்ைிெிட்டு அெலன அலணத்து ககாண்லட அ ர்ந்தாள். 

" கீத்து இன்னும் 3 லடஸ்ை நம்  இங்கயிருந்து ககளம்ைிருலொம். அப்றம் 
நான் இந்த ப்லளஸ்ைாம் கொம்ை  ிஸ் ைண்ணுலென்" என்று அென் அங்லக 
ஓடிக் ககாண்டிருக்கும் தண்ணரீில் கல்லை எறிந்து ககாண்லட ெருத்த ாக 
கூறினான். 
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" நானும் தான்டா. இங்க எல்ைாம் கொம்ை  ின்ன ெயசுை ெந்தது ெருண். 
இப்லைா கநறய ப்லளலஸ எஸ்லடட்டா  ாத்திட்டாங்க இல்ை" என்று கீதா 
லகட்க ெருணும் அலத ஆல ாதித்தான். 

இவ்ொறு அந்த இடத்லதயும் அதன் அழலகயும் ெ ித்து ககாண்லட லநெம் 
லைாெது கதரியா ல் ஐந்து நி ிடத்லதயும் கடந்து உலெயாடிய ைடிலய 
இருந்தனர் இருெரும்... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


