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அத்தியாயம் 26 
 

காரிைிருந்து இறங்கிய ெருண் நீண்டநாளுக்கு ைிறகு அந்த ெடீ்லட 
ைார்த்ததும் ைலழய நிலழவுகளில் மூழ்கினான். அென் ைின்லன ெந்த 
ெிக்லனஷ் "  ச் ி என்னாச்சுடா" என்று லகட்கவும் அெலன அல தியாக 
ைார்த்து ெிட்டு அென் லதாளில் லக லைாட்டு உள்லள க ன்றான். 

ெருண் உள்லள ெந்ததும் லயாகா ெந்து அென் லகலய ைிடித்து " கெல்கம் 
 ாஸ்டர் க ஃப்!" என்று க ால்ை அென்  ிரித்து ககாண்லட அெளின் 
தலைலய கலைத்துெிட்டு " இன்னிக்கு நம்  ைண்ண லைாற ைஞ்ச்ை இெங்க 
எல்ைாரும் ப்ளாட் ஆயிடனும்., ஓலகொ அஸிஸ்கடண்ட்?" என்று லகட்க 
அெள் தலையாட்டிெிட்டு அெனுடன் கிச் னுக்குள் க ன்றாள். 

உள்லள க ன்றென்  ட டகென்று லெலைலய ஆெம்ைித்தான். லயாகா 
அெனுக்கு உதெ  ல யல் கலள கட்ட ஆெம்ைித்தது. 

கீதாலொ அெலன கண்டுககாள்ளா ல் அெினாஷுடன் அெட்லட அடிக்க 
ஆெம்ைித்தாள். அென் ஏலதா க ால்ை அெள்  த்த ாக  ிரித்தலத லகட்டதும் 
காய்கறிலய கெட்டிக் ககாண்டிருந்தென் லகாைத்தில் ெிெலை கெட்டிெிட 
லயாகா ைதறி லைாய் அென் லகலய அங்கிருந்த லடப்ைில் காட்டினாள். 

ைின்னர் லைன்லடஜ் லைாட்டு ெிட்டெள் " ெருண் நீ லெனா கெஸ்ட் 
எடுத்துக்லகா! நான் குக் ைண்லறன்" என்றதும் ெருண் " லஹய்! இது ஒரு 
 ின்ன காயம் தான்., இதுக்காக ஏன் இவ்லளா கடன் ன் ஆகுற? ெிக்கி 
க ான்ன  ாதிரி நீ கொம்ை எல ாஷனல் தான். கம் ஆன் கைட்ஸ் குக்" என்று 
க ால்ைிெிட்டு  ிரித்ததும் இருெரும்  ல யலை கதாடர்ந்தனர். 

கீதாெின் கழுத்தில் லக லைாட்டு கட்டி ககாண்டு ல ாஃைாெின் லகப்ைிடியில் 
அ ர்ந்திருந்த லஜ ி "  ாம்! நீ எனக்காக குக் ைண்ண லைாற நாளுக்காக தான் 
நான் காத்திருக்லகன்., ஆனா நீ தான் ஒரு ஹாட் ொட்டர் கூட லைாட 
 ாட்ரிலய" என்று லகலய இறுக்க கத்திய கீதா " லடய்! நீ ைா ம் காட்டுறனு 
க ால்ைி என்லன  ாகடிக்காத, ெிடுடா" என்று அென் லகலய ெிைக்க 
முயன்றாள். 

ரியா ெந்து அென் தலையில் ககாட்டி " ெிடுடா அெலள! " என்று க ால்ை 
" ின்னம் ா! தாயா நீ? இப்ைிடி ககாட்டுற?" என்று க ால்ைி கீதாலெ 
ெிட்டுெிட்டு தலைலய தடெி ககாண்டான். 
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ைின் அனுலெ ைார்த்து " ஹாய் டார்ைிங்! நியூ ஜாப் எப்ைிடி லைாகுது??" என்று 
லகட்க ஸ்ரீலதெி முலறத்தாள். 

" ஜாப்கு என்ன டார்ைிங்? க ாக்லகயா லைாகுது! என்லனாட டி.எல் தான் 
 ரியான ஹிட்ைர் " என்று ரியாலெ ைார்த்து ககாண்லட க ால்ை ரியா 
 ிரித்தாள். 

" நீ ஒழுங்கா கொர்க் ைண்ணா நான் ஏன் உன்லன டார்ச் ர் ைண்ண 
லைாலறன்??" என்றெலள ைார்த்த அெினாஷ் " உன்லனயு ா அனு?" என்று 
ைரிதாைத்துடன் லகட்டு லெத்தான். 

ைின் கிச் லன ைார்த்தென் " லடய்! இன்னு ாடா முடியை?" என்று குெல் 
ககாடுக்க லயாகா " ஃலைனல் டச் நடக்குதுடா" என்று ைதிைளித்தாள். லஜ ி 
கிச் னுக்குள் க ன்றென் " டாட்! நீங்க கஜர் னிை இருந்தப்லைா நான் உங்க 
குக்கிங்க கொம்ை  ிஸ் ைண்லணண். இதுங்கைாம்  ாப்ைாடுங்கிற லைருை எலத 
எலதலயா க ஞ்சு குடுத்து என்லன க ைிய ெச் ிட்டுதுங்க" என்று 
க ால்ைிெிட்டு  ல யலை ொ ம் ைிடிக்க ஆெம்ைித்தான். 

ெருண் அெனுடன் லை ிக் ககாண்லட  ல யலை முடித்து லடைிளில் எடுத்து 
லெத்து ெிட்டு அலனெலெயும்  ாப்ைிட அலழத்தான். அலனெரும் அ ெ 
அனு எல்ைா ைாத்திெங்கலளயும் திறந்து ைார்த்தெள் "அண்ணா! எல்ைால  
நான் கெஜ்ஜா இருக்கு! " என்று ெிழிக்க ெருண் கூைாக "ல ா ொட்?" என்று 
லகட்டு ெிட்டு அ ர்ந்தான். 

" இல்ை. அண்ணி கெஜிலடரியன் அதனாை தான்" என்று லயா ித்து 
ககாண்லட க ால்ை ெருண் " எனக்கு அதுைாம்  றந்துடுச்சு அனு " என்று 
 ாதாெண ாக க ால்ை கீதா லடைிலள ெிட்டு எழுந்து கிச் னுக்குள் 
க ன்றாள். 

" என்ன இப்ைிடி ைண்ணிட்டடா" என்று க ால்ைியைடி அெலள ைின் கதாடர்ந்து 
கிச் னில் நுலழந்த லெெதி " கீத்து! என்ன ைண்ண லைாற?" என்று லகட்டுக் 
ககாண்லட ெந்தெள் கீதா ைாத்திெத்தில் எலதலயா எடுக்க அெலளலய ைார்க்க 
ஆெம்ைித்தாள். 

கீதா அரி ி ாலெ எடுத்தெள் அதில் லதங்காய், ககாத்த ல்ைி , 
கறிலெப்ைிலைலய லைாட்டு கைருங்காயத்லத தூெி தண்ணரீ் ெிட்டு ைில ய 
ஆெம்ைித்தாள். 
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" நீ என்ன ைண்ணுற அண்ணி??" என்று உள்லள நுலழந்தாள் ைிரியா . 

" திஸ் இஸ் அக்கி கொட்டி" என்று புன்னலகயுடன் கூறிய கீதா அலத 
லகயால் தட்டி தொெில் லைாட்டு கொட்டியாக சுட்டாள். 

ப்ரித்ஜிைிருந்த  ாலஸ எடுத்து ககாண்டெள் " இது எங்க ஆச் ி எனக்கு 
 ின்ன ெயசுை ைண்ணி தருொங்க! கொம்ை லடஸ்டா இருக்கும் " என்று 
அெர்களுக்கு ெிளக்கிய ைடி லடைிளில் அ ர்ந்து  ாப்ைிட ஆெம்ைித்தாள். அலத 
ைார்த்த  ற்றெர்களும்  ாப்ைிட கதாடங்கினர். இலடயிலடயில் லை ிய 
லஜ ிலய தெிர்த்து அங்லக லெறு ஒரு  த்தமும் எழெில்லை. 

அலனெரும்  ாப்ைிட்டதும் ைாத்திெங்கலள சுத்தம் க ய்ய ஆெம்ைித்த ைிரியா 
ெருண் அெளுக்கு உதெ ெந்ததும் க ௌன ாக  றுத்துெிட்டு அெலள 
லெலைலய கதாடர்ந்தாள். 

ெருண் அெளது க ய்லகலய ைார்த்தென் " இப்லைா எதுக்கு நீ இப்ைிடி 
உம்முனு முகத்த தூக்கி ெச் ிருக்க ைிரியா?" என்று லகட்க அெள் 
அல தியாக இருந்தாள்,. ைின்னர் " நீ ஏன் லெணும்லன அண்ணிய ஹர்ட் 
ைண்ணுெ ெருண்?? அெங்க தான் உன்லன கண்டுக்கலெ இல்லைலய ! 
அப்றம் ஏன் இப்ைிடி நடந்துக்கிற?" என்று அல தியாக லகட்டாள். 

" நான் எதுவுல  ைண்ணலைலய " 

" இஸிண்ட்?? உனக்கு நல்ைாலெ கதரியும் அெங்களுக்கு நான் கெஜ் 
ைிடிக்காதுனு. கதன் கொய் டின்ட் யூ குக் அ கெஜிலடரியன் டிஸ்?" 

" அெளுக்கு  ல ச்சு லைாட நான் இங்க ெெை! இங்க நான் ெந்தது என்லனாட 
ஃப்கெண்ட்ஸ்காக., அெளுக்காக இல்ை" 

" நீ கொம்ை  ாறிட்ட ெருண். உன்னாை எப்ைிடி கீத்துெ இந்த  ாதிரி நடத்த 
முடியுது? அெங்க ல ை எவ்களா லகரிங்கா இருந்தென் நீ?? இப்லைா ஏலதா 
ெிலொதிய நடத்துற  ாதிரி நீ ைிலஹவ் ைண்ணுறது ககாஞ் ம் கூட  ரி இல்ை 
ெருண்" 

" ொட்?? ெிலொதியா?? அெங்கள கூட  ன்னிக்கைாம். ஆனா உனக்காக 
உயிலெலய குடுப்லைனு க ால்ைிட்டு நம் ள ெிட்டுட்டு லைாறெங்கள 
 ன்னிக்கலெ கூடாது" 
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அெர்களின் உலெயாடல்  ீரியஸாக க ல்ெலத கெனித்த அனு " அண்ணா! 
ப்ளஸீ்! இனில  இத ைத்தி நா  லை  லெண்டாம்! அண்ணி லகட்டாங்கனா 
கொம்ை ெருத்தப்ைடுொங்க" என்று அெலன அல திைடுத்தினாள். 

ெருலணா " அெ என்ன ஆனாலும் ஐ லடாண்ட் லகர்., ஃைர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீ 
அெலள அண்ணினு க ால்லுறத நிறுத்து. எனக்கு லகக்கலெ அ ிங்க ா 
இருக்கு" 

" அண்ணா! திஸ் இஸ் டூ  ச்" 

" இஸிண்ட்?? கொம்ை ைவ் ைண்ணிட்லடன். அதான் கெறுப்பும் அதிக ாலெ 
இருக்கு., நல்ைா லகட்டுக்லகா இனில  நீ அெலள அண்ணினு க ால்ைி 
என்லன அ ிங்கப்ைடுத்தாத, திஸ் இஸ் ைாஸ்ட் ொர்னிங்" என்று 
எச் ரித்துெிட்டு கெளிலய ெந்தென் அங்லக அென் கூறிய ொர்த்லதகலள 
லகட்ட அதிர்ச் ியில் நின்ற கீதாலெ  ிறிதும் கண்டுககாள்ளா ல் க ன்றான். 

ைின்னர் அலனெரும் அெெெர் ெடீ்டுக்கு திரும்ை லதாழிகள் நால்ெரும் 
அ ர்ந்து லை ிக் ககாண்டிருந்தனர்.கீதாெின் கெனம் அெர்களின் லைச் ில் 
இல்லை. அெள் காதில் ெருண் கூறிய ொர்த்லதகலள  ாறி  ாறி ஒைித்தது. 
மூெரிடமும் கெஸ்ட் எடுக்க லைாெதாக க ால்ைிெிட்டு அலறக்குள் 
ெந்தெளின் கண்ணில் அெள் அறியா ல் கண்ணரீ் ெெலெ அதற்கு ல ல் 
முடியா ல் உலடந்து லைாய் அழ ஆெம்ைித்தாள். 

ைின் தானாகலெ அல தியானெள் " நானும் கொம்ை ைவ் ைண்ணிட்லடன்., 
அதனாை தான் உன்லன ெிட்டு கொம்ை தூெம் லைாக ெிரும்புலறன்" என்று 
 னதிற்குள் க ால்ைிக் ககாண்லட ைடுத்தெள் அப்ைடிலய உறங்கியும் 
லைானாள். 

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

 றுநாள் அலுெைகம் முடிந்து ெடீ்டுக்கு ெந்தெலள அனு கால் க ய்து 
ஃைனீிக்ஸ்  ாலுக்கு அலழத்தாள்.  ிறிது லநெத்தில் அங்கு ெந்து ல ர்ந்தெள் 
ரியாவும் லெெதியும் அெளுடன் இருக்கலெ மூெரும்  ாலைலய ஒரு 
ெவுண்ட் அடித்தனர் . 

அங்லக அெினாஷுடன் ெந்த ெருண் கீதாலெ அங்லக எதிர்ைார்க்க ெில்லை. 
அனுலெ முலறத்தென் கீதாலெ ைார்த்ததும் அென் முகம் இறுகியது. 
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கீதாலொ  னதில் " இெலன ைாத்தாலை என்லனாட நிம் தி ககட்டு லைாகுது" 
என்று அங்கிருந்து லெறு புறம் க ல்ை திரும்ை ைின்லன நடந்து ெந்து 
ககாண்டிருந்த ஒருென்  ீது ல ாதிெிட்டாள். 

ெிழா ல்   ாளித்து நின்றெள் அந்த கருப்பு டீ ர்ட் காெனிடம் "  ாரி  ார்., 
நீங்க ெந்தத கெனிக்கை" என்று கூற அெனும் ைணிவுடன் " இட்ஸ் ஓலக ., 
லநா ப்ொப்ளம் " என்று க ால்ைிெிட்டு நடக்க ஆெம்ைித்தான். ெருலண கடந்து 
அென் க ல்லும் லைாது அென் நண்ைனிடம் கூறிய ொர்த்லதகள் அென் 
காதில் கதளிொக ெிழுந்தது. 

" லடய் க   ஃைிகர் டா! இந்த  ாதிரி கைாண்லண எத்தலன தடலெ 
லெணாலும் இடிக்கைாம்டா" என்று க ால்ைிெிட்டு ல ா  ாக ெர்ணிக்க 
ைல்லை கடித்த ெருண் அென் ைின்லன க ன்றான். 

அெனது லதாளில் தட்டி திருப்ைியென் அென் திரும்ைியதும் கன்னத்தில் 
அலறந்தான். அெலன லை  ெிடா ல் புெட்டி எடுக்க அங்லக கூட்டம் 
கூடியது. கீதாலொ என்னாச்சு என்று ைதறி ஓடியெள் அங்லக ெருண் கருப்பு 
டீ ர்ட்லட லைாட்டு துலெத்து ககாண்டிருக்க கடுப்ைானாள். 

அென் அருகில் க ன்று அடிக்க க ன்றெனின் லகலய ைிடித்து தடுத்தெள் 
"இனாஃப்! எதுக்கும் ஒரு ைி ிட் இருக்கு ெருண்" என்று லகாை ாக க ால்ை 
ெருண் அெள் லகலய உதறினான். 

" உன்லனாட இந்த லகாெம் எப்கைாவுல  உனக்கு நல்ைது இல்ை ெருண்" 
என்று க ால்ைி இடித்தெலன எச் ரித்து அனுப்ைினாள். 

அெளது க ய்லகயில் எரிச் ைலடந்த ெருண் " ஒருத்தன் உன்லன 
இடிச் ிட்டு லைாறான், அப்லைாவும் நீ கைாறுல யா தான் இருப்ைை! என்ன 
கைாண்ணு நீ?? நியாயப்ைடி நீ அெலன அடிச் ிருக்கனும்" என்று க ால்ை கீதா 
"அடிச் ா  ட்டும் அென் என்ன திருந்திடுொனா? ைிஸன் ெருண், நீ என்ன 
ைத்தி என்ன லெனா கநனச்சுக்லகா. ைட் நீ ைண்ணுற இந்த ெவுடியி த்துக்கு 
என்லனாட லைெ யூஸ் ைண்ணாத" என்று க ால்ைி ெிட்டு அங்கிருந்து 
கிளம்ைினாள். 

" ைி ன் அெி, இனில  அெளுக்கு என்ன ஆனாலும் நான் கெலை ைட 
லைாறலத இல்ை,இரிட்லடட்டிங் இடியட்" என்று க ால்ைிெிட்டு அெனும் 
அங்கிருந்து க ன்றான். 
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இருெரிலடலய உள்ள ைிெச் லனலய எப்ைடி தீர்ப்ைது என்று கதரியா ல் 
ெிழித்தனர் அெர்களின் நண்ைர்கள்.... 

ெருணும் கீதாவும் இவ்ொறு ஒருெலெ ஒருெர் முலறத்து ககாண்லட 
இருப்ைது அெர்களுலடய நண்ைர்களுக்கு ெருத்தத்லத ககாடுத்தது. 
அெர்களிலடலய என்ன ைிெச் லன என்று கதரியா ல் தலைலய ைிய்த்து 
ககாண்டனர் அெர்கள். 

இந்நிலையில் எல்ைாரும் எங்காெது டூர் க ன்றால் ககாஞ் ம் 
 னநிம் திலய ககாடுக்கும் என்று லஜ ி நிலனக்க  ற்றெர்களும் அலத 
ஏற்று ககாண்டனர். கீதாவும் ெருணும் தாங்கள் ெெெில்லை என்று கூறவும் 
லஜ ி கடுப்ைாகி ெிட்டான். 

ொெ இறுதியில்  ந்தித்த லைாது கீதா " லஜ ி! நான் எங்லகயும் ெெை., எனக்கு 
ககாஞ் ம் கொர்க் இருக்கு" என்று ெருலண ைார்த்து ககாண்லட க ால்ை 
அெனும் தனக்கு டூர் ெருெதற்கான மூட் இல்லைகயன்று க ால்ைிெிட்டான். 
ஒரு நி ிடம் இருெலெயும் முலறத்த லஜ ி  னதிைிருப்ைலத ககாட்டி 
ெிட்டான். 

" என்ன தான் ைிெச் லன உங்க கெண்டு லைருக்கும்?? நாங்களும் ஒரு 
ெருஷ ா இப்லைா  ரியாகும் அப்லைா  ரியாகும்னு கெயிட் ைண்ணா அது 
நடக்கலெ நடக்காது லைாை.  ாம், நீ எனக்கு அடிக்கடி அட்லெஸ் ைண்ணுெ 
தாலன, லைசுனா தீொத ப்ொப்ளம் எதுவும் ககடயாதுனு. அப்லைா நீங்களும் 
உங்க ைிெச் லனலய லை ி தீத்துக்கைால ! ஏன் இப்ைிடி நீங்களும் 
கஷ்டப்ைட்டுகிட்டு அடுத்தெங்கலளயும் ெருத்தப்ைட லெக்கிறிங்க?" 

" கஜயா" என்று ெருண் அெலன அல திைடுத்த முயற் ிக்க அெலன 
ைார்த்தென் " டாட்! நீங்க ைவ்ை எவ்லளா க்லெ ியா இருந்திங்கனு இங்க 
எல்ைாருக்குல  கதரியும். கதன் கொய் டிட் யூ ல ஞ்ச் அ ைாட்???" என்று 
குெைில் ெைியுடன் லகட்டான். 

அெலன தடுக்க யாரும் ெெெில்லை. அங்கிருந்த அலனெருக்குல   னதில் 
அந்த ொர்த்லதகள் தான் ஓடியது. 

" நீங்க கெண்டு லைரும் எங்களுக்கு முக்கியம். உங்கள்ை யார் 
கஷ்டப்ைட்டாலும் எங்களுக்கும் அது ெைிய தான் குடுக்கும். இன்னும் ெடீ்டு 
கைரியெங்க யாருக்கும் இந்த ெிஷயம் கதரியை. அப்ைிடி கதரியா ெந்தா 
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அெங்க ரியாக்ஸன லயா ிச்சு ைாருங்க, தயவு ைண்ணி நிதான ா லயா ிங்க !" 
என்று க ால்ைிெிட்டு தன்  ிலகலய லகாதிக் ககாண்டான். 

கீதாவுக்கு அென் கூறிய ெிஷயங்கள் நியாய ாக லதான்றினாலும் தனக்கும் 
ெருணுக்கும் இலடலய எதுவும் இல்லைகயன்று அெள் ஏற்ககனலெ 
தீர் ானித்து ெிட்டதால் அெள் அலத ைற்றி லயா ிக்கெில்லை. 

ஆனால் தங்களுலடய ைிரிவு நண்ைர்கலள ெருத்துெலத அெள் 
ெிரும்ைெில்லை. அெள் சுற்றுைாவுக்கு  ம் தித்தாள். ெருணும் 
அெர்களுக்காலெ ெெ ஒத்து ககாண்டான். 

ஊட்டி... 

காட்லடஜிைிருந்து கெளிலய ைார்த்த ரியா உள்ளங்லககலள உெ ி கன்னத்தில் 
லெத்து ககாண்டாள். லயாகா ஸ்கார்ஃலை கழுத்லத சுற்றி லைாட்டெள் 
கீதாலெ அலழத்து  லைகளின் அழலக காட்டினாள். அந்த இயற்லகயின் 
அழலக காண லகாடி கண்கள் லெண்டும் என்று  னதில் நிலனத்த கீதா 
அலத ொய் ெிட்டு க ால்ைியும் ெிட்டாள். 

கைாட்டானிக்கல் கார்டலன ைார்க்க அலனெரும் ஆர்ெ ாக இருக்க அங்லக 
நுலழந்ததும் எல்ைாரும் ஒவ்கொரு புற ாக ைிரிந்து க ன்றுெிட்டனர். கீதா 
அங்கிருந்த க்ளாஸ் ஹவுஸ் என்ற க டிகள் ெளர்க்கப்ைடும் 
கண்ணாடிெடீ்லட ைார்லெயிட்டு ககாண்டிருந்தாள். 

ைின்னர் கெளிலய ெந்தெள் காைாற புல்கெளியில் நடந்து ககாண்டிருந்தாள். 
அெளுடன் ல ர்ந்து ககாண்டாள் லெெதி. எப்ைடியாெது எல்ைா 
ைிெச் லனகலளயும் தீர்த்து ைலழய ைடி ெருணும் கீதாவும்  ாற லெண்டும் 
என்ைலத அெளின் எண்ணம். அலத கீதாெிடம்  லறக்கா ல் கெளியிட்டாள். 
புன்னலகயுடன் அெள் கூறிய ெிஷயங்கலள லகட்டாள் கீதா. 

" அண்ணி! நம்  ஃலை ிைிை எல்ைாரும் உங்க ல லெஜ தான் கைரு ா 
எக்கைக்ட் ைண்ணிட்டு இருக்காங்க கதரியு ா?? ஆச் ி, லெணூ தாத்தா 
எல்ைாருல  தான். ைட் நீங்க கெண்டு லைரும்  ின்ன ககாழந்லதங்க  ாதிரி 
அடிச் ிகிறிங்கனு கதரிய ெந்தா அெங்க கொம்ை ஃைலீ் ைண்ணுொங்க" 
இவ்ொறு ைைெித ாக அெள்  னலத கலெக்க முயன்றாள் லெொ. 
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" லெொ! உங்க எல்ைாருக்கும் ஒரு ெிஷயம் இன்னும் புரியை. நானும் 
ெருணும் ைிரிஞ் ிட்லடாம். இனில  நாங்கலள கநனச் ாலும் எங்களாை 
ஒன்னு ல ெ முடியாதுங்கிறது தான் உண்ல . இலத நான் ஒரு 
ெருஷத்துக்கு முன்னாடிலய ஏத்துக்கிட்லடன். அதனாை தான் ெருண் 
லகாெ ா ைிலஹவ் ைண்ணுெப்லைா கூட என்னாை அல தியா இருக்க 
முடிஞ் ிது. என்லன கைாறுத்த ெலெக்கும் ெருண் ஒரு லதர்ட் கைர்ஸன். 
அெலனாட ைிெக ன்ஸ் என்லனக்குல  என்லன ைாதிக்கலை. அெலனாட 
கெறுப்லை ைத்திலயா லகாெத்லத ைத்திலயா எனக்கு ககாஞ் ம் கூட 
கெலையும் இல்ை. இட் ொஸ் ஓெர். நவ் ஹ ீஇஸ் நத்திங் டு  ீ. இது தான் 
உண்ல .  ீக்கிெ ா இத நீங்க எல்ைாரும் ஏத்துப்ைிங்க" என்று க ால்ைிெிட்டு 
அங்கிருந்து நகெ திரும்ைியெள் ைின்லன நின்று ககாண்டிருந்த ெருலண 
ைார்த்ததும் ஒரு கணம் நின்றாலும் ைின்னர் எதுவும் நடக்காதது லைாை 
க ன்றுெிட்டாள். 

ெருணுக்லகா அலத லகட்டதிைிருந்து உள்லள ககாதித்து ககாண்டிருந்தது. 
 ாலை அலனெரும் ெடீு திரும்பும் ெலெ யாரிடமும் லை ாதென் 
இருட்டியது காட்லடஜின் கெளிலய லைாடப்ைட்டிருந்த நாற்காைில் அ ர்ந்தென் 
காட்லடஜ் ைணியாள் ொங்கி ெந்திருந்த ெிஸ்கி ைாட்டிலை திறந்தென் கண்  
 ண் கதரியா ல் குடிக்க ஆெம்ைித்தான். 

அென் காதுகளில் "என்லன கைாறுத்த ெலெக்கும் ெருண் ஒரு லதர்ட் 
கைர்ஸன். அெலனாட ைிெக ன்ஸ் என்லனக்குல  என்லன ைாதிக்கலை. 
அெலனாட கெறுப்லை ைத்திலயா லகாெத்லத ைத்திலயா எனக்கு ககாஞ் ம் 
கூட கெலையும் இல்ை. இட் ொஸ் ஓெர். நவ் ஹ ீஇஸ் நத்திங் டு  ீ. இது 
தான் உண்ல " என்ற கீதாெின் ொர்த்லதகள்  ாறி  ாறி ஒைிக்க தடுக்க 
யாரு ின்றி குடித்தென் தடு ாறியைடிகய உள்லள ெெ எழுந்தான். 

தட்டுதடு ாறி நடந்தென் அலனெரும் ஹாைில் உட்கார்ந்திருக்க 
அெர்களுக்கு நடுெில் நின்று ககாண்டு அெர்களிடம் தன் கிலளயண்ட்ஸ் 
அடிக்கும் லூட்டிகலள ெிெரித்து  ிரித்து ககாண்டிருந்தாள். 

தன் அலறக்கு க ல்லும் லைாது ெருண் அெள்  ீது கதரியா ல் ல ாதிெிட 
கீதா " ைாத்து ெெ லெண்டியது தாலன ெருண்" என்று கூற அென் அலறக்கு 
க ல்ை இருந்தென் கீதாெின் குெைில் நின்று ெிட்டான். 
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திரும்ைி அந்த ஹாைின் நடுலெ ெந்தெனின் தடு ாற்றத்லத ைார்த்த கீதா 
எலதா தெறு இருப்ைாதாக உணர்ந்தெள் லகலய கட்டியைடி அெலனலய 
ைார்த்தாள். 

தடு ாற்றத்துடன் ெந்தென் கீதாெின் எதிரில் நின்று " யூ ஆர் ொங், நான் 
ைாத்திருக்கலெ கூடாது" என்று குழறலுடன் க ால்ை கீதா அதிர்ச் ியுடன் " 
குடிச் ிருக்கியா ெருண்?" என்று லகட்டு அெனது முகத்லதலய ைார்த்தாள். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


