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அத்தியாயம் 4 
 

" லடய் அெெிந்த் எருல ! எழுந்திரி டா... இப்லைா லடம் என்னனு கதரியு ா?? 
11 ஓ கிளாக்...இன்னும் என்னடா தூக்கம்??" என்று இழுத்து லைார்த்து மூடித் 
தூங்கிய அெெிந்லத எழுப்ைினான் ெருண். 

" அலடய்! 11  ணிைாம் என்ன கைாறுத்த ெலெக்கும் ஏர்ைி  ார்னிங் டா..." 
என்று தூக்கத்லத கண்டினியூ ைண்ண ஆெம்ைிச் ான் அெெிந்த். 

" இந்த லடம்ை ொக்கிங் லைானா க ல யா இருக்கும்  ச் ான்! ொடா!" 
என்று  றுைடியும் எழுப்ைினான். 

" உனக்கு தூக்கம் ெெைனா யூ லகா ல ன்..ஒய்  ீ??" என்று க ால்ைி ெிட்டு 
தலைலய மூடி தூங்க ஆெம்ைித்தான் அெெிந்த். 

இென எழுப்ைி லநா யூஸ் என்று லயா ித்தென் ஃலைாலன லகயில் எடுத்து 
ககாண்டு கெளிலய நடக்க ஆெம்ைித்தான். இலையுதிர்காைம் என்ைதால் 
 ெங்கள் எல்ைாம் இலைகலள உதிர்த்திருக்க காலை இளம்கெயில் இத ாக 
Haaran city ஐ கஜாைிக்க  லெத்தது. 

இந்த காட் ிகள் அலனத்தும் ஏலதா  ாயாஜாைம்  நிகழ்த்த ஃலைானில் 
லநாட்டிஃைிலக ன் ெெவும் " ொவ் ஃலைனைி அந்த ைியூட்டி எனக்கு க லஸஜ் 
ைண்ணிட்டா.. லதங்க் யூ கடவுலள!" என்று ொலன லநாக்கி லக கூப்ைியென் 
முகம் முழுெதும்  ந்லதா த்துடன் ஃலைாலன ைார்த்தெனின் முகம் கூம்ைியது. 

" இந்த அனு இருக்காலள! இெள என்ன தான் ைண்ணுறது?? அககய்ன் என்ன 
ப்லளைாய் லைாஸ்ட்ை லடக் ைண்ணிட்டா! நீ இப்ைிடிலய ைண்ணு டி! இந்த 
கஜன் த்துை நான் யார் கூடவும் க ிட்டாக லைாறது இல்ை.." என்று 
தலையில் அடித்துக் ககாண்டான். 

இப்ைடி லடக் க ய்து ெிலளயாடுெது அெர்களுக்குள் ெழக்க ாக நடப்ைது 
தான். இலத நிலனத்து  ிரித்து ககாண்லட நடந்தென் திடீகென்று 
க க ஞ் ரில் க ன்றென் கீதா ரிப்லள க ய்திருக்கிறாளா என்று ைார்த்தென் 
இன்னும் ைதிைில்லை என்றதும் " எப்ைா முடியைடா  ா ி! இந்த கைாண்ணு 
கொம்ை ைண்ணுறா! காட்! டூ  ம்திங். ப்ளஸீ்" என்று  னதிற்குள் 
லெண்டியென் லை ா  இந்த ைியூட்டிக்கு நம்  க ல ஜ் ைண்ணா என்ன என்று 
நிலனத்தென் "ஹாய்! குட்  ார்னிங்!" என்று அனுப்ைினான். 
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 ாப்ைிட்டு ெிட்டு லடனிங் லடைிளில் இருந்து எழுந்த கீதா லநாட்டிஃைிலகஷன் 
 த்தம் லகட்டு ஃலைாலன எடுத்து ைார்த்தெள் ெருண் சுொ ிநாதன் என்ற 
கையலெ கண்டதும் " அட இது ஸ்ரீலதெிலயாட ஃப்கெண்ட் தாலன! லநத்து 
தாலன கெக்கெஸ்ட் அக்க ப்ட் ைண்லணன்... என்னதானு ைாப்லைால " என்று 
 னதிற்குள்லள க ால்ைிெிட்டு ஃலைாலன எடுத்து ககாண்டு ரூம் உள்லள 
க ன்றெள் ஜன்னல் சுெரில் அ ர்ந்து க கஸலஜ ொ ிக்க ஆெம்ைித்தாள். 

இன்று காலை  ட்டுல  2 முலற  லெவ்  க ய்திருந்தலத ைார்த்தெள் 
அெனுலடய குட்  ார்னிங்லக ைார்த்ததும்  ிரித்து ெிட்டாள். ைின்லன  தியம் 
2  ணிக்கு யாொெது குட்  ார்னிங் க ான்னால்  ிரிக்கா ல் என்ன க ய்ய 
முடியும்???? 

அதற்கு ரிப்லள க ய்ய கதாடங்கினாள். 

( லைால்டாக குறிப்ைிட்ட எழுத்துக்கள் அலனத்தும் கீதாெின் ைதில்கள்) 

G:  " குட் நூன்! 

V: " ஹாய்! ொட் ஆர் யூ டூயிங் ?? 

G : " வெட்டியா இருக்கேன்... 

V:  " ஹா ஹா! கூல்... கெல், உங்கள ைத்தி க ான்னிங்கன்னா ககாஞ் ம்    
கதரிஞ் ிப்லைன் ... 

G: " ஐ யாம் ேீதா, வொர்க்ேிங் அஸ் ஆடிட் அஸிஸ்வெண்ட் 

V: " ஐ யாம் ெருண்.. லநஸ் டு  ீட் யூ கீதா 

G: " ம்ம்... 

 V:   " ஐ யாம் டூயிங் ல   ாஸ்டர்ஸ் இன் க க்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் 

G: " ம்ம்.. 

V: "உங்க லநட்டிவ் திருகநல்லெைி தானா?? 

G: "ம்ம்.. 
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V: " எல்ைாத்துக்கும் ம்ம்ம் தானா??? நான் கைாறந்தது, ெளந்தது எல்ைால  
திருகநல்லெைி தான்... காலைஜ்  ட்டும் க ன்லனை ைண்லணன்...உங்களுக்கு 
இன்னிக்கு ஆைிஸ் லீவ் தாலன?? 

G: " ஆமா.. ைண்கெ லீவ்... 

V: " கெல்,.. உங்கள ைத்தி ஏதாச்சும் க ால்ைைால ... 

G: " ஐ யாம் ேீதா, எனக்குனு இருக்குறெங்ே என்கனாெ ஃப்வெண்ட்ஸ் 4 
கேரு மட்டும் தான்... ஐ லாஸ்ட் சம ஃகேமிலி இன் அன் ஆக்ஸிவெண்ட்.... 
என்கனாெ ோர்டியன் இப்கோ யூ.எஸ் ல இருக்ோங்ே...டீவெய்ல்ஸ் 
கோதுமா? 

அெள் குடும்ைத்லத இழந்தலத க ால்ைவும் ெருணுக்கு  ங்கட ாக 
இருந்தது..... ஒரு நி ிடம் கழித்து.... 

V: "  ாரி டு ஹியர்... ஓ.லக...நீங்க எப்லைா ஃப்ரீ??? 

G: " எதுக்கு கேக்ேிறிங்ே?? 

V: " லஹ லடாண்ட் லடக்  ீ ொங். எனக்கு நம்  ஊர்ை கைரு ா ஃப்கெண்ட்ஸ் 
இல்ை. அதான் உங்க கூட ஃப்கெண்ட்ஷிப் ெச்சுக்கைாம்னு லகட்லடன் ைா. ஏன் 
நீங்க கொம்ை லஷ லடப்ைா?? 

G: " இல்ல..எதுக்கு கேக்ேிறிங்ே?? 

V: " நான் ஏலதா குயிஸ்  ப்லொகிொம் நடத்துற  ாதிரி இருக்கு  ா. நான் 
லகட்ட லகள்ெிக்கு  ட்டும் ஆன் ர் ைண்றஙீ்கலள. அதான் லகட்லடன். 

G: " நான் சை செப்லாம் இல்ல. ேட் ஃப்வெண்ட்ஸ் தெிெ கெற 
யாருேிட்ெவும் குகளாஸா கேைி ேழக்ேம் இல்ல. அதான் நீங்ே கேக்குற 
கேள்ெிக்கு மட்டும் ஆன்ைர் ேண்கேன். 

V: " இட்ஸ் ஓலக  ா... நீங்க இன்னும் என்ன ஃப்கெண்டா ஏத்துக்கலெ 
இல்லையா?? 

G: " இல்ல. ஃப்வெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்ேறதால மட்டும் எல்லாரும் 
ஃப்வெண்ொ ஆே முடியாது. அதுக்கு வோஞ்ைம் செம் ஆகும்.. 
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அெள் இப்ைடி கூறவும் ெித்தியா  ான கைாண்ணு தான் என்று  னதில் 
நிலனத்து ககாண்டான் ெருண். 

இருெரும் இப்ைடி லை ிக் ககாண்லட இருந்ததில் இருந்து ெருண் கதரிந்து 
ககாண்ட ெிஷயங்கள் அெனுக்கு கீதா ல ல் ஒரு  ரியாலத ெெ காெண ாக 
இருந்தது. ைின்னாளில் இதுலெ அென் கீதாலெ நிலனத்து உருக காெண ாக 
இருக்க லைாகிறது என்ைலத அென் அன்று உணெெில்லை. 

லை ி முடிக்கும் லைாது கீதா, " ஆ ா, நீங்க ஏன் குட்  ார்னிங்னு 
க ான்னஙீ்க?? யாொச்சும்  திய லநெம் லைாய் குட்  ார்னிங் 
க ால்லுொங்கைா??" என்று லகக்கவும் ெருண், " ைிகாஸ் இங்க இப்லைா 
 ார்னிங் தான்" என்று ைதிைளித்தான். 

" இங்க  ீன்ஸ்... நீங்க என்ன க வ்ொய் கிெகத்துையா இருக்கிங்க??" என்று 
நக்கைாக லகட்டாள். 

" ரியைி..நீ ஃைர்ஸ்ட் என்லனாட புெஃலைை  க க் ைண்ணியா?" என்று லகட்டான் 
ெருண். 

" இல்லைலய" 

" கதன் ஹவ் குட் யூ அக்க ப்ட் ல  கெக்கெஸ்ட்??" 

" யூ ஹவ்  ம்  ியூச்சுெல் ஃப்கெண்ட்ஸ் ெித்  ீ..அதான் அக்க ப்ட் 
ைண்லணன்" 

" ரியைி?? அன்ைிலீெைில்.... ல ா இப்லைா ெலெக்கும் என்லனாட புெஃலைை 
ைாக்கலெ இல்ை அப்ைிடி தாலன??" 

" யா...ைாக்க எனக்கு லடம் இல்ை ைா" 

" உன்ன என்ன ைண்ணுறது??" என்று தலையில் அடித்து லயா ித்தென் "ஓலக 
உன்லனாட லடட் ஆஃப் கைர்த் என்ன ?" என்று லகக்கவும் கீதா கூறினாள். 

உடலன " உன்லனாட லடட் ஆஃப் கைர்த் க ால்லு ெருண்.." என்று லகக்கவும் 
 ாட்டினியா என்று  னதிற்குள்  ந்லதாஷித்தென்  "யூ லகன் ஸீ தட் இன் 
ல  புெஃலைல் ..ஓலக" என்று ைதிைளித்தான். 
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" ஓலக... நாலன ைாத்துக்கிலறன்..இப்லைா ஆஃப்லைன் லைாலறன்..லை" என்று 
க ால்ைி ெிட்டு லயாகாலெ லதடிச் க ன்றாள். 

 ிரித்த ைடிலய நடக்க கதாடங்கிய ெருணுக்கு லதான்றிய ெிஷயம் இது தான். 
அனு, ைிரியாெிடம் லைசும் லைாது உள்ள அலத உணர்வு கீதாெிடம் 
லதான்றுெதற்கு என்ன காெண ாக இருக்க முடியும்?? என்ைலத.. 

எந்த ெித அைட்டலு ின்றி அெள் லை ிய ெிதம், ஃப்கெண்ட்ஷிப்  ீது அெளது 
அளவுக்கடந்த நம்ைிக்லக, தனியாளாக இருந்து ொழ்க்லகலய எதிர் 
ககாள்ளும் லதரியம் இதில் ஏலதா ஒன்று ெருணுக்கு கீதாெிடம் ைிடித்தது... 

அந்த ைிடித்தம் காதைாக  ாற லைாெலத அெனும் அறியெில்லை...நண்ைன் 
என்றென் காதைனாக  ாற கூடும் என்ைலத அெளும் உணெெில்லை.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


