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அத்தியாயம் 25 
 

 ீனாட் ியம் ாளின் உடல்நைம் லதறியதும் ெருண் க ன்லன 
திரும்ைிெிட்டான். ஆனால் அெலனா கீதாலொ தப்ைி தெறி கூட ஒருெலெ 
ைற்றி  ற்கறாருெர் லை ெில்லை. இந்த மூன்று  ாதங்களில் இருெரும் 
ஒருமுலற கூட  ந்தித்து ககாள்ளாதது அெர்களின் நண்ைர்களுக்கு 
ெருத்தத்லத ககாடுத்தாலும் அெர்கள் இருெருல  அந்த  ந்திப்லை 
தெிர்த்தனர் என்ைலத உண்ல . 

இவ்ொறிருக்க அனு கல்லூரி ைடிப்லை முடித்துெிட்டு அடுத்து என்ன க ய்ய 
என்று லயா ித்லத கைாழுலத லைாக்கி ககாண்டிருக்க ரியா தன்னுலடய 
கம்கைனியில் லெகன் ி இருப்ைதாக கூறி அெலள இண்டர்ெியூ அட்கடண்ட் 
ைண்ண க ால்ைலெ அனுவுலடய ககட்ட லநெம் அெளுக்கு அங்லக லெலை 
கிலடத்துெிட்டது. 

" கநலறய லைரு ைடிச் ிட்டு லெலை ககடக்கலைனு அலையுறாங்க! நீ 
என்னாடானா இப்ைிடி ெருத்தப்ைடுற??"என்று அெலள கிண்டல் க ய்தாள் 
ரியா. 

" அண்ணி! எனக்கு ஜாப்க்கு லைாற ஐடியாலெ ககடயாது., அம் ா திட்டிட்லட 
இருக்காங்கனு ஒரு லைச்சுக்கு இண்டர்ெியூ அட்கடண்ட் ைண்ணா உங்க 
கஹச்.ஆர் இப்ைிடி கைாசுக்குனு என்லன க ைக்ட் ைண்ணிட்டாரு" என்று 
கெலையுடன் கூற அெளுடன் நின்ற லெெதி தன் லகயிைிருந்த ைர்ஸால் 
அெள் தலையில் அடித்தாள். 

" இன்னிக்கு ஈவ்னிங் அத்லத கிட்ட உன்லன லைாட்டு குடுக்கை என் லைரு 
லெெதி இல்ைடி" என்று அெள்  ிெட்ட ரியா  ிரிப்லை அடக்க முடியா ல் 
தெித்தாள். 

" ஏய்!  டிகிரி முடிச்ல ா ா, ெடீ்டுை உக்கார்ந்து டிெி ைாத்லதா ா, க ாலைல் 
யூஸ் ைண்லணா ா, மூனு லெலளயும்  ாப்லடா ானு இல்ைா  யாருடி 
இப்ைிடி அ ிங்க ா லெலைக்குைாம் லைாொங்க?" என்று அெலள 
முலறத்தாள். 

" அனு! இந்த காைத்துை லகர்ள்ஸ்கு ஜாப் க க்யூரிட்டி கொம்ை முக்கியம். 
ைிகாஸ் யாலெயும் நம்  முடியாது. ரிலைஷன் ிப்ைாம் டிஷ்யூ லைப்ைர்  ாதிரி 
ஆனதுக்கு அப்றம் நம்  க ாந்த கால்ை நின்னா  ட்டும் தான் இந்த 
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லெர்ல்ட்ை  ர்லெவ் ைண்ண முடியும்., என்ன புரியுதா?" என்று ரியா லகட்க 
தலையாட்டி லெத்தாள் அனு. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

THE ATLANTIS COFFEE.... 

அன்று ொெ இறுதி என்ைதால் அலனெரும் அங்லக கூடியிருக்க ெழக்கம் 
லைாை கீதா ெெெில்லை என்ைதால் ெருணும் அெர்களுடன் தான் இருந்தான். 
லஜ ி தன்னுலடய கலதகலள க ால்ைி  ிரிக்க லெத்து ககாண்டிருந்தான். 

" லடய்! லைாதும் டா! க ாக்லகய நிறுத்து" என்றாள் ஸ்ரீலதெி. 

" என்லனாட ஹியூ ர் க ன்ஸ்காக என் ைின்னாடி எங்க ஆைிஸ்ை எத்தலன 
கைாண்ணுங்க சுத்துறாங்க கதரியு ா டாட்? இந்த  ில்ெண்டுைாம் என்லன 
கைாய்க்குது ?"  என்று  ைித்து ககாண்டான் லஜ ி. 

" டூ யு லநா ஒன் திங்? நான் கஜர் னிை இருந்தப்லைா கொம்ை   ிஸ் 
ைண்ணது உன்லனாட இந்த லஜாக்ஸ தான்., " என்று க ால்ைவும் அெினாஷ் " 
லடய் நீ கடல் கடந்து ெந்தது இென் க ாக்லக லஜாக்லக லகக்கிறதுக்கா?" 
என்று தலையிைடித்து ககாண்டான். 

இெர்கள் லை ி  ிரித்து ககாண்டிருக்கும் லைாது கஃலையினுள் நுலழந்தாள் கீதா. 
அெளுடன் ெந்து கிலளயண்ட்டுடன் லை ிக் ககாண்டு ெந்தெள் இெர்கலள 
கெனிக்கெில்லை. 

அெருடன் லை ிக் ககாண்டு காைி ஆர்டர் க ய்தெள் "  ார் ! அப்லைா உங்க 
ெஃப் ஸ்லடட்க ண்ட் குடுத்துட்டு லைாங்க! இன்னும் 2 லடஸ்ை நான் ரிட்டர்ன் 
கம்ப்ளடீ் ைண்ணி ஃலைல் ைண்ணிடுலென்  ார்., கதன் ஐ ெில் ஃைார்லெர்ட் தட் 
டு யுெர் க யில்" என்று க ால்ைிெிட்டு காைிலய அருந்தினாள். 

அெரும்  ரிகயன்று தலையல த்த ைடிலய காைிலய அருந்திெிட்டு " ஓலக 
ல டம்! லதங்க்யூ ஃைார் யுெர் காைி" என்று க ால்ைிெிட்டு கிளம்ை கீதா 
அெலெ அனுப்ைி லெத்துெிட்டு திரும்ைியெள் லைாலன ைார்க்க கார்த்திக்கின் 
 ிஸ்ட் கால்கள் ெந்திருக்க  லை ிக் ககாண்லட ெந்தெள் அெளின் நண்ைர்கள் 
இருந்த ல லஜயின் அருகில் ெரும் ெலெ அெர்கலள கெனிக்கெில்லை. 



141 

 

 

அெர்கள் அருகில் நின்று  றுைடி கால் க ய்த கார்த்திக்கின் காலை 
அட்கடண்ட் க ய்தெள் " ஹலைா கார்த்திக்! " என்று க ால்ைிக் ககாண்லட 
நடக்க முயை ஏலதா உலடயும்  த்தம் லகட்டு லைாலன லெத்தெள் 
திடுக்கிட்டு திரும்ைி ைார்த்தாள். 

அங்லக லகயில் உலடந்த காைி கப்லை லெத்து ககாண்டு இறுகிய 
முகத்துடன் அ ர்ந்திருந்தென் ெருண்...ஒரு நி ிடம்  ிலையாக நின்றெள் 
ைின்னர் அனுலெ ைார்க்க அெள் கடன் னுடன் ெிழித்தாள். 

ெிக்கி ைதறி ககாண்டு அென் லகயிைிருந்த கப்லை கீலழ லெத்துெிட்டு தன் 
லகக்குட்லடயால் இெத்தத்லத துலடத்தான். அெினாஷ் " ெருண்! ஏன்டா 
இப்ைிடி ைண்ணுன ??  கப்லை இவ்லளா அழுத்த ா ைிடிக்க லெண்டிய 
அெ ியம் என்னடா?? இப்லைா உன் லகயலெ ைதம் ைாத்திடுச்சு!" என்று 
அெலன கடிந்து ககாள்ள ெருண் ஏதும் க ால்ைா ல் அல தியாக இறுகிய 
முகத்துடன் எழுந்தென் " இது கப்ைாை ெந்த காயம் இல்ை அெி! நான்  ிை 
லைலெ என் ொழ்க்லகை  றுைடி ைாக்கலெ கூடாதுனு கநனச்ல லனா அெங்க 
என் கண்ணு முன்னாடி ெந்து நின்னதாை ெந்தது! நான் ககளம்புலறன்" என்று 
க ால்ைிெிட்டு கீதாலெ ஒரு கைாருட்டாக்க  திக்கா ல் கிளம்ைினான். 

கெளிலய ெந்தென் " கார்த்திக்! எல்ைாம் நடந்து ஒரு ெருஷம் முடிஞ்சு 
லைாச்சு ! இன்னும் அெனாை என்லனாட நிம் தி ைறி லைாறது  ட்டும்  ாறை" 
என்று ைல்லை கடித்தென் காரில் அ ெ ஓடி ெந்த லஜ ி டிலெெர்  ீட்டில் 
உட்கார்ந்து " டாட்! நான் ட்லெவ் ைண்ணுலறன் "என்று க ால்ைி காலெ 
ஸ்டார்ட் க ய்தான்.. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

அலறக்கு ெந்த கீதா தலையில் லகலய லெத்து ககாண்டு அ ர்ந்து 
ெிட்டாள். ரியா "கீத்து கடன் னாகாத! ெருண் உன்லன ைார்த்த அதிர்ச் ிை 
ஏலதா லகாெத்துை க ால்ைிருப்ைான்" என்று அெலள   ாதானப்ைடுத்தினாள். 

கீதாலொ " எல்ைாம் நடந்து ஒரு ெருஷம் ஓடி லைாச்சு! ைட் அென் இன்னும் 
 ாறை!  ாறவும்  ாட்டான்.  நான் அெலன எதுவுல  ைண்ணலைலய ! 
அெனா லகாெத்துை கப்லை ஒலடச் ான்! அப்றம் என்லன இண்லடெக்டா 
கண்டைடி லை ிட்டு ககளம்ைி லைாய்ட்டான். " என்று ெைியுடன் க ால்ைிெிட்டு 
" என்லன என்னிக்குல  அென் புரிஞ் ிகிட்டது இல்ை! அது எனக்கு 
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அெ ியமும் இல்ை! முடிஞ்சு லைானத லை ி என்ன ஆக லைாகுது?" என்று 
க ால்ைிெிட்டு தன் அலறக்குள் புகுந்து கதலெ தாழிட்டாள். 

அெளின் நிலை இவ்ொறு இருக்க அங்லக ெருணால் உறங்க முடியெில்லை. 
ைடுக்லகயிைிருந்து எழுந்தென் கெளிலய ைார்த்தான் .  லழ கைய்து 
ககாண்டிருந்தது. கெளிலய க ன்றென் அதில் நலனந்தைடிலய நின்றான். 

" இன்னிக்கும் உன்லனாட ொய்ை இருந்து அெலனாட லைெ லகட்டா எனக்கு 
லகாெம் ெருது!! ஆனா அெனாை தான் நா  ைிரிஞ்ல ாம்னு கதரிஞ்சும் 
உன்னாை அெலனாட ஃப்கெண்ஷிப்ை கட் ைண்ண முடியைை ! ஐ லஹட் யூ !  
முன்னாடி எந்த அளவுக்கு உன்ன ைவ் ைண்லணலனா அந்த அளவுக்கு இப்லைா 
கெறுக்கிலறன்., இனில  நீ என்லனாட எதிர்ை ெந்தாலும் இனில  உன்லன 
நான் கண்டுக்க லைாறது இல்ை" என்று  த்த ாக க ால்ைிெிட்டு அங்லகலய 
அ ர்ந்தான். 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

காலையில் எழுந்த கீதா அெளது அலறலய ெிட்டு கெளிலய ெந்த லைாது 
எல்ைாரும் ல ாக ாக இருக்க " எந்த கப்ைல் கவுந்துடுச்சுனு இவ்லளா 
ல ாகம்?? இன்னிக்கு  ன் லட. யூஸ்ெைா நம்  எல்ைாரும் என்ன 
ைண்ணுலொம்?? இன்னும் ககாஞ்  லநெத்துை அெி ெிக்கி ெந்துடுொங்க! 
குக்கிங்கு லதலெயானத  ட்டும் எடுத்து ெச் ிட்டு ப்லெக்ஃைாஸ்ட் கெடி 
ைண்ணுலொம்"என்று  ாதெண ாக க ான்னெலள லயாகா குழப்ைத்துடன் 
ைார்த்தாள். 

ஸ்ரீலதெி " அக்கா! ெருண் அண்ணா" என்று க ால்லும் லைாலத அெலள 
ைார்த்த கீதா "அென் ெந்தா ெெட்டும். நான் எங்லகயும் லைாய் ஒளிஞ் ிக்க 
லைாறது இல்ை. அென் உங்க எல்ைாருக்கும் ஃப்கெண்ட் அவ்லளா தான் எங்க 
ரிலைஷன் ிப். ல ா கொம்ை லயா ிக்காதிங்க" என்று க ால்ைிெிட்டு குளிக்க 
க ன்றாள். 

அங்லக ெருண் காலையிலைலய உற் ாக ாக " அெி இன்னிக்கு லயாகாலொட 
ெடீ்டுை நான் தான் ைஞ்ச் ைண்ண லைாலறன் ., எவ்லளா நாள் ஆச்சுை?" என்று 
க ால்ை அெினாஷ் "  ச் ி கீத்துவும் அங்க தான் இருக்கா" என்று 
அல தியாக அெனுக்கு நிலனவூட்டினான். 
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" ல ா ொட்?? அெ இருந்தா என்ன?? என்லன கைாறுத்தெலெக்கும் 
அெளுக்கும் எனக்கும் எந்த  ம் ந்தமும் இல்ை. அெ அங்க இருந்தாலும் 
இல்ைா  லைானாலும் லநா ப்ொப்ளம்" என்று க ால்ைிெிட்டு ெி ிைடித்தைடிலய 
தன் அலறக்கு க ன்றான். 

அெர்களின் நண்ைர்கள் தான் குழம்ைி லைாய் நின்றனர்........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


