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அத்தியாயம் 27 

அெளது அதிர்ச் ிலய ைார்த்து  ிரித்தென் " கொய் லைைி?? கொய் இவ்லளா 
ஷாக்?? ஏன் நான் குடிக்க கூடாதா?" என்று தடு ாறிய ைடிலய லகட்டு 
ககாண்லட நின்றான். 

" உனக்கு ஆல்ஹகால் ஸ்க ல்லை ைிடிக்காது" 

" ம்ம்ம், ைிடிக்காது தான். ைட் என்ன ைண்ணுெது?? உன்லன  றக்க எனக்கு 
லெற ெழி கதரியலைலய!" என்று லகலய ெிரித்து காட்டியென் அங்லக 
இருந்த காைி ல ாஃைாெில் அ ர்ந்தான். 

" ைட் நீ என்லன எப்லைாலொ  றந்துட்ட தாலன ! அெெிந்த் க ால்லுொன் 
 ச் ி கைாண்னுங்க  னசு கல்லுனு! லநா ஹ ீ இஸ் ொங்! கல்லை 
ஒடச் ிடைாம்!  கைாண்னுங்க  னசு இரும்பு! அத ஒலடக்கலெ முடியாது! " 

" இப்லைா லை  லெண்டாம் ெருண், நீ நிதானத்துை இல்ை" 

" ொட்?? நான் தான் உன்லன ைாத்ததிை இருந்லத நிதானத்துை இல்லைலய! 
நாட் அ ைிக் டீல்! ைட் இதுை லஜாக் என்ன கதரியு ா?? இப்லைாவும் நான் 
உன்லன ைாத்தா நிதானத்லத இழந்துடுலறன், ஐயாம் அன் இடியட் ைவ்ஸ் அ 
லகர்ள்  கூ கநெர் ைவ்ஸ்  ீ!" 

" ெருண் இனாஃப்., காலைை லை ிக்கைாம்" 

" லநா! இப்லைாலெ லை ியாகனும்! ொட் டிட் யூ ல ?? நான் உனக்கு லதர்ட் 
கைர்ஸனா?? இன்னும் என்னலொ க ான்னிலய ??" என்று லயா ித்தென் " 
ஹான்! இட் ொஸ் ஓெர்"  என்று க ால்ைிெிட்டு எழுந்தான். 

கீதாெின் அருகில் ெெவும் அெள்  முகத்லத திருப்ைி ககாண்டாள். 

" என்லனாட ப்ெக ன்ஸ் உன்லன ைாதிக்காதுனு க ான்னல்ை! கைட்  ீ லனா 
ஒன் திங்! என் கூட இருந்த நாள்ை ஒரு நி ிஷ ாச்சும் என்லன நீ 
உண்ல யா ைவ் ைண்ணுனியா கீதா?" 

" உன்லனாட ஸ்டுப்ைிட் ககாஸ்டீன்ஸ்குைாம் என்னாை ஆன் ர் ைண்ண 
முடியாது. லஜ ி இெலன உள்லள கூட்டிட்டு லைா! " 
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எழுந்த லஜ ிலய அ ெ லெத்தென் " கொய்?? கொய் லடாண்ட் யூ ஆன் ர் 
ல  ககாஸ்டீன்ஸ்??  ஏன்னு நான் க ால்ைொ?? நீ என்லன ைவ் ைண்ணலெ 
இல்ை. இது தான் உண்ல " என்று தடு ாறிக் ககாண்லட க ால்ைவும் கீதா 
ெழக்கம் லைாை முகத்தில் எலதயும் காட்டி ககாள்ளா ல் " இெலன 
கூட்டிட்டு லைா லஜ ி" என்று க ால்ைிெிட்டு தன் அலறக்குள் புகுந்து தாழிட்டு 
ககாண்டாள். 

ஆனால் எப்லைாதும் லைாை அெள் அழெில்லை. அழுெதற்கு காெணம் 
இருப்ைதாக அெளுக்கு லதான்றெில்லை. எலதலயா லயா ித்து ககாண்லட 
இருந்தெள் லைானில் யாருக்லகா அலழத்து லை ிெிட்டு தூங்க 
க ன்றுெிட்டாள். 

காலையில் எழும் லைாலத தலை ைாெ ாக இருந்தது ெருணுக்கு... 

க துொக எழுந்து ைிெஷ் க ய்தென் அலனெரும் கெளிலய இருப்ைலத 
ைார்த்துெிட்டு காட்லடஜுக்கு கெளிலய க ன்று அெர்களுடன் அ ர்ந்தான். 
அலனெரும்  ாதாெண ாக லை லெ எதுவும் தப்ைாக நடந்திருக்காது என்ற 
நம்ைிக்லகயில் அெனும்  கஜ ாக லை ினான். 

 ிறிது லநெத்தில் கீதா காட்லடஜின் கெளிப்புறம் லகயில் ஒரு லையுடன் 
ெந்தெள் " அெி! இனில  இந்த காட்லடஜுக்குள்ள இது ெெலெ கூடாது" 
என்று க ால்ைி அந்த லையிைிருந்த ெிஸ்கி ைாட்டில்கலள எடுக்க ெருணுக்கு 
இெ லகக்கு இது எப்ைிடி லைாச்சு என்ற லயா லன. ைாட்டில்கலள எடுத்தெள் 
அெற்லற ஒவ்கொன்றாக கீலழ எறியவும் அலனெரும் அல தியானார்கள். 

" திஸ் இஸ் ல  ைாஸ்ட் ொர்னிங்! " என்று க ால்ைிெிட்டு உள்லள 
க ன்றாள். 

 ிறிது லநெத்தில் ைணியாளர்கள் அலத சுத்தம் க ய்து ெிட்டு க ன்றனர். 
ெருண் அப்ைடி ஒரு நிகழ்லெ நடக்காத  ாதிரி நடந்து ககாண்டான்.  

கார்டனின் ஒரு மூலையில் நின்று ககாண்டிருந்த அனு அங்லக ெந்த அஜி 
கீலழ கிடந்த ைாட்டிைின் கண்ணாடி துண்லட எடுத்து லகயில் லெத்து 
ைார்க்கவும் அனுவுக்கு  ிந்தலன லெறு  ாதிரியாக க ன்றது. 

அஜி இன்னும்  னம் கதளிெலடயா ல் இருப்ைது அெளுக்கும் கதரியும். 
எனலெ அென் அலத தன் லகயில் கெட்டிக் ககாண்டு  ாக 
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முயற் ிக்கீறாலனா என்ற ைதட்டத்தில் ஓடிெந்தெள் அென் லகயிைிருந்த 
கண்ணாடிதுண்லட தட்டிெிட்டுெிட்டு அென் கன்னத்திலைலய ைளாகென்று 
அலறந்தாள். 

" அறிெில்ை உனக்கு?? அெ தான் லைாலய லைாய்ட்டாலள! இன்னும் முட்டாள் 
 ாதிரி அெலள கநனச்சு உருகிறது ைத்தாதுனு சூல ட் லெற ைண்ணிக்க 
ைாக்குற" என்று லகாைத்துடன் லகட்டுெிட்டு அெலனலய ைார்க்க அஜி 
கன்னத்லத தடெி தன்லன   னப்ைடுத்தி ககாண்டான். 

ைின்னர் அனுலெ ைார்த்தென் " ல ா நீங்க இவ்லைா லெக ா ெந்து என்லன 
அலறஞ் து என்லன காப்ைாத்துறதுக்காகொ?"  என்று லகட்க அனு ஆ ாம் 
என்று தலையாட்டினாள். 

" ஆ ா, நான் சூல ட் ைண்ணிக்க லைாலறனு யாரு க ான்னாங்க?? ஏலதா 
கண்ணாடிதுண்டு ககடக்குலத , யாரு கால்ையாச்சும் குத்திடுல னு எடுத்து 
தூெ எறிய லைானெலன கன்னத்துை ைளார்னு அலறஞ் து  ட்டும் இல்ைனு 
என்லனலய திட்ட லெற க ய்யுற! என்ன லகட்டகரி ா நீ?" என்று அென் 
கிண்டைாக கூற அனுவுக்கு அப்கைாது தான் உண்ல  புரிந்தது. 

" ஐலயா!  ாரி அஜி! எங்க நீ லகய கிழிச் ிக்கிெிலயானு ையந்து தான் நான் 
ஸ்ைாப் ைண்ணிட்லடன்., ரியைி  ாரி" என்று காலத ைிடித்து  ன்னிப்பு லகட்ட 
ெிதத்தில் அஜிக்கு  ிரிப்பு ெந்துெிட்டது. 

அென்  ிரித்ததும் நிம் தியலடந்த அனு  ீண்டும்  ாரி லகட்க அஜி " லைாதும் 
 ா. எத்தலன லடம்  ாரி லகப்ை?? அண்ட் லடாண்ட் கொர்ரி அைவுட்  ீ. நான் 
அந்த  ெண்யாெ எப்லைாலொ  றந்துட்லடன்.  னசுக்கு  ட்டும் எப்லைாொச்சும் 
கஷ்ட ா இருக்கும். ைட் அது கூட அெலள கநனச்சு இல்ை. அெளுக்காக 
நான் என்லனாட ஃப்கெண்ட்ஸ எவ்லளா அொய்ட் ைண்ணிருக்லகனு கநனச்சு 
தான்., " என்று  குறுநலகயுடன் கூறினான். 

அன்றிைிருந்து அனுவும் அஜியும் நல்ை நண்ைர்களாயினர் என்லற 
கூறைாம்...இவ்ொறு ைைெித ான நிகழ்வுகலள கடந்து அந்த சுற்றுைாவும் 
முடிந்தது.... 

 
 
 


