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அத்தியாயம் 7 
 
ெருணுக்கு ஆச் ரிய ாக இருந்தது. தானும், கீதாவும் ைழக ஆெம்ைித்து 2 
 ாதங்கள் தான் ஆகிறது என்ைலத அெனால் நம்ை முடியெில்லை. அெலன 
கைாறுத்தெலெ அெனுலடய கஸின்ஸிடம் எந்தளவு இயல்ைாக லைசுொலனா 
அலத லைாை கீதாெிடம் எந்த ெித்தியா மும் இன்றி அெனால் ைழக 
முடிந்தது. 

ஆனால் அெனது காதலை அெனால் இன்று ெலெ கீதாெிடம் கூற 
முடியெில்லை. க ால்ை லெண்டும் என்று நிலனக்கும் லைாகதல்ைாம் அெள் 
தன்லன நண்ைனாக நிலனத்து எந்த ெித ஒளிவு லறவு ின்றி இயல்ைாக 
லைசுெலத ைார்த்து அலத கூற இயைா ல் அல தியாகி ெிடுொன். 

அன்று  னிக்கிழல .. அெனுக்கு ொெ ெிடுமுலற இரு நாட்கள் என்ைதால் 
லகண்டி கிெஷ் லகம் ெிலளயாடிக் ககாண்டிருந்தான். அதில் லைஃப் 
காைியானதும் கீதாெிற்கு REQUEST அனுப்ைவும் இரு நி ிடங்களில் அெள் 
ACCEPT  க ய்திருந்தாள். 

" ஓ! ல டம் ஃப்ரீயா தான் இருக்காங்களா? அப்லைா கால் ைண்ணி ைாப்லைாம்" 
என்று ெடீிலயா கால் க ய்தான். 

கீதாெிற்கும் அன்று கைரிதாக எந்த லெலையும் இல்ைாததால் அெள் 
லகைினில் ஃலைல்கலள அடுக்கி ககாண்டிருந்தாள். திடீகென்று கால் ெெவும் 
அட்கடண்ட் க ய்து லடைிள்  ீது லைாலன லெத்து ெிட்டு லைல் அடுக்கி 
ககாண்லட லை  ஆெம்ைித்தாள். 

" ஹாய் கீத்து டியர்" 

" க ால்லு  ிஸ்டர்.கஜர் ன்..." 

" ஃலைல் ைாக்குற  ாதிரி ஆக்ட் ைண்ணது லைாதும் ல டம்.. இங்க ககாஞ் ம் 
ைாத்து லைசுங்க" 

 

அென் கூறியதும் ஸ்க்ரீனில் கதரிந்த அென் முகத்லத ைார்த்து ெிட்டு 
"எத்தன தடலெ ைாத்தாலும் ல ம் மூஞ் ி தான். ல ா நான் ைாக்கா லை 
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லைசுலறன்..நீ என்ன இப்லைா கால் ைண்ணிருக்க?" என்று லகட்டு ெிட்டு 
லெலைலய கதாடர்ந்தாள் கீதா. 

" கீது ைிரியாக்கு ப்லொல ாஷன் ககடச் ிருக்கு கதரியு ா?? எரு  என் கிட்ட 
க ால்ைலெ இல்ை. இன்னிக்கு காலையிை தான் என் கிட்ட க ான்னா" 

" ஷி இஸ் ல ா லடைண்டட். அெளூக்கு இது கொம்ை லைட்" 

" ககெக்ட் தான்.. ைட் இப்லைா அெளுக்கு ெந்த டி.எல் முன்னாடிலய 
ெந்திருந்தா ைிள்லளக்கு முன்னாடிலய ப்லொல ாஷன் கிடச் ிருக்கும்" 

" ம்ம்" 

" அடிலய அந்த ம்ம் ஆ ெிடு.. அத லகட்டாலை  னு னுக்கு இரிலடட் ஆகுது" 

" ஓலக  ார்... இனில  க ால்ை  ாட்லடன்..." 

" ஆ ா உன் கூடலெ ஆைிஸ்ை சுத்துல  அந்த ஒட்டலட குச் ி..அது எங்க?" 

" அடப் ைாெி! அெள கூட கெனிச் ிருக்கியா?" என்று க ால்ைி 
ககாண்டிருக்கும் லைாலத அங்கு ெந்த நியாலஸ கெனித்தெள் " நீ ககாஞ் ம் 
லைன்ை இரு" என்று க ால்ைி ெிட்டு நியாலஸ ைார்த்தாள். 

அெள் ைார்லெயிலைலய  ிெண்டென் "  ாரி கீத்து... நான் கைாய் க ான்னது 
தப்பு தான்.. ைட்" அெளது முலறப்ைில் லை  ெந்த ொர்த்லதகலள  றந்தான். 

" யூ லநா ஒன் திங்க் நியாஸ், நீ க ான்ன ெிஷயங்கலள நம்ைி நான்  ார் 
கிட்ட லைசுலனன். ைட் நீ கூட்டிட்டு ெந்த கிலளயண்ட்ஸ் ைத்தி எந்த 
டீகடய்ல்ஸும் க ால்ைா  கைாய் க ால்ைிருக்க...எனக்கும் கைாய் 
க ால்லுறெங்களுக்கும் என்னிக்குல  ஒத்து ெொது நியாஸ்..நா  இனில  
லை ிக்கா  இருக்குறலத நல்ைது..எனக்கு லெலை இருக்கு.. " என்று 
கூறிெிட்டு லெலைலய ைார்க்க ஆெம்ைித்தாள். 

நியாஸ் அெலள திரும்ைி திரும்ைி ைார்த்து ககாண்லட க ன்றலத ஸ்க்ெனில் 
ைார்த்த ெருணுக்கு கஷ்ட ாக இருந்தது. 

" லஹய்! ஆட்டிட்டியூட் அைல லு...ககாஞ் ம் லகாெத்த கன்ட்லொல் 
ைண்ணு..ைாெம் அந்த லையன்..எப்ைிடி ைாத்துட்லட லைாறான் ைாரு" 
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" உனக்லக நல்ைா கதரியும் ெருண், என்னாை லகாெத்த கன்ட்லொல் ைண்ண 
முடியாதுனு...எனக்கு கைாய் க ால்றெங்கள ைாத்தாலை ைிடிக்காது...அென் 
க ால்லுற கைாய்ய தலைய ஆட்டி ஆட்டி லகட்டப்லைா கூடொ அெனுக்கு 
உறுத்தை??" 

" ஓலக கூல் டியர்" 

" இந்த கைாய் லைசுறெங்க,  ீட்டிங் ைண்றெங்க இெங்கைைாம் ைாத்தாலை 
காண்டாகுது டா" 

"  ரி  ரி...நீ அந்த டாைிக்ை இருந்து க ாதல்ை கெளிலய ொ!" 

" ஓலக கைாடகைாடா...நீ உடலன அட்லெஸ்  லழய கைாழிய 
ஆெம்ைிக்காத...நான் உன் கிட்ட ஒண்னு லகக்கொ?" 

" என்லனாட ஸ்லடஃைண்ட் தெிெ எத ைத்தி லெணாலும் லகளு" 

" உனக்கு லகாெல  ெொதா ெருண்??" 

" ெரும்..ைட் நான் அத கெளிலய கா ிச் ிக்கிறது இல்ை... எனக்கு என்லனாட 
லகாெத்த ெிட என்லனாட  னசுக்கு ைிடிச் ெங்க கொம்ை முக்கியம்.. ல ா 
நாலன கநலனச் ாலும் என்னாை அெங்க ல ை லகாெப்ைட முடியாது...நீ 
உனக்கு குலளாஸ் ஆனெங்க ல ை லகாெம் ெந்தா என்ன க ய்ெ??" 

" எனக்கு குலளாஸ் ஆனெங்க ல ை எனக்கு எப்லைாவுல  லகாெம் ெந்தது 
இல்ை..நான் லகாெப்ைடுற அளவுக்கு அெங்க நடந்துக்கிட்டதும் இல்ை" 

" ஓலக... இப்லைா உனக்கு ஏலதா ஒரு காெணத்துக்காக என் ல ை லகாெம் 
ெருதுனு ெச்சுக்லகா" 

" உன் ல ை எனக்கு ஏன் ெருண் லகாெம் ெெப்லைாகுது?? நீ என்லனாட 
ஃப்கெண்ட்" 

" உன் கிட்ட நான் ஒரு கைரிய கைாய் க ால்ைிட்லடனு லெ.. அது கதரிஞ் ா 
நீ எப்ைிடி ரியாக்ட் ைண்ணுெ?" 

" என்னடா லகள்ெி இது??" 

" நீ ைதில் க ால்லு  ா" 
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" நான் ரியாக்ட் ைண்ணலெ  ாட்லடன்" என்று  ீரியஸாக கீதா கூறவும் 
இவ்ெளவு லநெம் ெிலளயாட்டாக லை ிக் ககாண்டிருந்தென் முகமும் 
 ீரியஸாக ஆெம்ைித்தது. 

" ஆ ா ெருண்... ப்லைாஸ் நீ என் கிட்ட கைாய் க ான்னாலைா இல்ை என்ன 
 ீட் ைண்ணாலைா நான் எந்த ரியாக்ஷனும் கா ிக்க  ாட்லடன்... ல ைண்ட்டா 
உன் கிட்ட இருந்து எவ்ெளவு  ீக்கிெம் ெிைக முடியுல ா அவ்ெளவு  ீக்கிெம் 
ெிைகிடுலென்.. ைிகாஸ் என்ன கைாறுத்த ெலெக்கும் ஃப்கெண்ட்ஷிப் கொம்ை 
புனித ானது...அதிை கைாய்,  ீட்டிங் இருந்துச்சுனா அந்த கெண்டு லைருக்கு 
நடுவுை ஃப்கெண்ட்ஷிப்லை இல்ைனு அர்த்தம்" என்று உறுதியான குெைில் கூறி 
முடித்தாள். 

" அம் ா தாலய! என்ன  ன்னிச் ிடு! கதரியா  உன் கிட்ட  ீரியஸா ஒரு 
லகள்ெி லகட்டுட்லடன்...இனில  லகட்டா என் லைெ ககஜட்ை கைாடகைாடானு 
ல ஞ்ச் ைண்ணிக்கிலறன்" என்று லககயடுத்து கும்ைிடவும் ஸ்க்ரீலன ைார்த்து 
நலகத்தாள் கீதா. 

" அது ஏன் டி லெற நிக்லநல  கிலடக்கைனா இப்ைிடி ஒரு லைரு ெச் ?? 
கைாடகைாடா ொம்!!" என்று க ால்ைிெிட்டு அெலள க ல்ை ாக 
முலறத்தான். 

" கீத்து இன்னிகு ஈவ்னிங் நீ ஃப்ரீயா?? நான் கிறிஸ் ஸ்  ார்க்ககட் ைாக்க 
லைாலறன்..உனக்கு ெடீிலயா கால் ைண்லறன்" 

" இல்ைடா! இன்னிக்கு நாங்க எல்ைாரும் காைிஷாப் லைாலறாம். அது முடிஞ்சு 
ெடீ்டுக்கு ெெலெ லநட் ஆய்டும்..அப்றம் டயர்ட்ை நான் தூங்கிடுலென்..நீ 
ெடீிலயா கெக்கார்ட் ைண்ணி எனக்கு ொட் ப் ைண்ணிடு" 

" ஓலக டியர்! நான் ைன்ச்சுக்கு லைாலறன்... ஃப்ரீயான கால் ைண்லறன்..லை 
கீத்து" என்று காலை கட் க ய்தென் கீத்து கூறிய ொர்த்லதகலளலய 
லயா ித்து ககாண்டிருந்தான். 

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

" லயாகா! நான் இப்லைா உன் ைார்ைர் ொ ல்ை தான் நிக்குலறன்.. ீக்கிெம் 
ொடி" என்ற கீதாெின் காலுக்கு " ப்ளஸீ் டி...ைாஸ்ட்  ினிட்ை ஒரு 
ஃலைஷியல் ெந்துடுச்சு...ஒரு அலெ  ணி லநெம் நீ உள்ள ெந்து கெயிட்  
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ைண்ணுெியாம்..முடிஞ் தும் நா  ைறந்துடுலொ ாம்" என்று   ாளித்தாள் 
லயாகா. 

" அடிலய உன்னைாம் என்ன ைண்ணுறது?" என்று புைம்ைிக் ககாண்லட உள்லள 
க ன்று அ ர்ந்தாள் கீதா. 

" ஹாய் கீத்து" என்றைடி ெந்தாள் லயாகாெின் உதெியாளொன கீர்த்தி. 

" ைாத்து கொம்ை நாளாச்சு.. கொர்க் எப்ைடி லைாகுது" 

" நல்ைா லைாகுது கீர்த்தி...நீ எப்ைடி இருக்க?" என்று லகட்டுக் ககாண்டிருக்கும் 
லைாலத அெலள லயாகா அலழக்கும்  த்தம் லகட்கவும் " டூ  ினிட்ஸ்ை 
ெலென்" என்று க ால்ைிெிட்டு க ன்றாள். 

திடீகென்று லைான் அடிக்கும்  த்தம் லகட்கவும் " கீர்த்தி! உனக்கு லைான்" 
என்றாள் கீதா. 

" கட் ைண்ணு கீத்து.. நான் அப்புற ா லை ிக்கிலறன்" என்றாள் கீர்த்தி. 

காலை கட் க ய்ய லைானெள் அப்லைாது தான் கெனித்தாள் அது ொட் ப் 
கால். அலத க ய்தென் லெறு யாரு ில்லை... 

ஸ்க்ரீனில் ெருணின் புலகப்ைடம் கதரியவும் " இென் எதுக்கு கீர்த்திக்கு கால் 
ைண்றான்?" என்று லயா ித்தப்ைடிலய லைாலன அது இருந்த இடத்திலைலய 
லெத்தாள். 

 ிறிது லநெம் கழித்து ெருணின் லைானுக்கு கால் க ய்யவும் லைாலன 
எடுத்தது லெறு யாலொ.. 

" ஹலைா ெருண்..." 

" நீ யாரு ா?? நான் ெருலணாட ஃப்கெண்ட்.. உன்லனாட 25ெது ஆள் " 

" 25 ஆ?? என்ன 25 அண்ணா?" 

" இந்த லையனுக்கு லைான் ைண்ண கைாண்ணுங்க தான்... இப்லைா தான் எலதா 
ஒரு கீர்த்தி கிட்ட லை ிட்டு இருந்தான்...கில்ைாடி" என்று அென் லை ிக் 
ககாண்டு இருக்கும் லைாலத காலை கட் க ய்தாள் கீதா. 
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" ொட்? 25 லகர்ல்ஸா?? அப்ைிடி என்ன தான் லைசுொன் இென்" என்று 
 னதிற்குள்லளலய லயா ித்தெள் " லைாைா ா?" என்றைடி லயாகா ெெவும் 
அெளுடன் ல ர்ந்து க ல்ை எழும்ைினாள். 

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

" இந்த ரியா எங்கடி லைாய் கதாலைஞ் ா?? " என்ற லயாகாெின் குெல் காதில் 
லகட்காதது லைாை உட்கார்ந்திருந்தாள் கீதா. 

" ஹாய் அக்காஸ்" என்றைடி ஸ்கூட்டியில் இருந்து இறங்கினாள் ஸ்ரீலதெி. 

" எப்ைடி இருக்கீங்க கெண்டு லைரும்?" என்றெலள கீதா கெனிக்கலெ 
இல்லை... 

" ஹலைா  ீனியர்..எந்த உைகத்துை இருக்கீங்க?" என்று அெலள உலுக்கவும் 
சுயநிலனவுக்கு ெந்தெள் " ஸ்ரீ குட்டி எப்லைா டா ெந்த?" என்று லகட்க அெள் 
கீதாலெ முலறத்தாள். 

" இன்னிக்கு கீத்து  ரி இல்ைலய" என்று  ிரித்த லயாகாலெ ைார்த்து " ஏன் 
அக்கா அப்ைிடி க ால்லுறிங்க??  ீனியருக்கு என்னாச்சு?" என்றாள். 

அெளிடம் ெருண் ைற்றிய எல்ைா ெிஷயங்கலளயும் கூறிெிட்டு அென் 
புலகப்ைடத்லத காண்ைிக்கவும் ொங்கி ைார்த்த லயாகா " ஏய்..இது கீர்த்தி 
ஃப்கெண்ட் டி..கடய்ைி அெளூக்கு ெடீிலயா கால் ைண்ணுொன்..நான் 
ைாத்திருக்லகன்" என்று கூறவும் கீதாெிற்கு ெருண் க ான்ன ெிஷயம் 
நியாைகம் ெந்தது. " ெடீிலயா கால் ைண்ணுறது எனக்கு குலளாஸ் 
ஆனெங்களுக்கு  ட்டும் தான் கீத்து"....கைாய் நம்ைர் ஒன்.... 

அெலள  ந்லதக ாக ைார்த்த ஸ்ரீலதெி " உங்க கெண்டு லைருக்கும் நடுவுை 
ஃப்கெண்ட்ஷிப்  ட்டும் தானா??இல்ை.." என்று ஸ்ரீலதெி முடிப்ைதற்குள் 
இலடயிட்ட கீதா " லநா...நீ கநனக்குற  ாதிரி எதுவும் இல்ை...நாங்க நல்ல் 
ஃப்கெண்ட்ஸ்..." என்றெள்  ிறிது இலடகெளி ெிட்டு " அப்ைிடினு நான் 
கநனச் ிட்டு இருந்லதன்" என்று ெைி  ிகுந்த குெைில் க ால்ைி முடித்தாள். 

லயாகா " இஸிண்ட்?? உன்லனாட ல ட் ககாஞ் ம் காட்டு" என்று கூறிெிட்டு 
லைாலன எடுத்து ைார்த்தாள். அெளுக்கு கதரியும் இது நாகரிகம் இல்லை 
என்று. ஆனால் லதாழியின் குழப்ைம் தீெ லெண்டுல !!! 
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அெள் ொ ித்த ெலெயில் ெருணுக்கு கீதா ல ல் ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது 
அெனுலடய ொர்த்லதகளிலைலய அெளுக்கு புரிந்தது. 

கீதாெிடம் " ெருண் உன் கிட்ட ப்ெலைாஸ் ைண்ணானா??" என்று லநெடியாக 
லகட்கவும் அதிர்ச் ியலடந்த கீதா " என்னடி க ால்லுற?? அென் என்லனாட 
ஃப்கெண்ட்..அென லைாயி எப்ைிடி??" என்று ைதிைளித்தாள். 

" அப்லைா அென் உனக்கு இன்னிக்கு ெலெக்கும் ப்ெலைாஸ் ைண்ணலெ 
இல்ை.. ரி தான...நீங்க ஃப்கெண்ட்ஸ்  ட்டும் தான் அென 
கைாறுத்தெலெக்கும்" என்று லகட்ட லயாகாெிற்கு ஆம் என்று ைதிைளித்தாள் 
கீதா. 

" அப்லைா அென் ஃப்கெண்ட்ஷிப் உனக்கு இனில  லதெ இல்ை..அென் 
லைசுனதிைலய கதரியுது அென் உன்ன ஃப்கெண்டா நிலனக்ககெ இல்ைனு... 
அென் உன்ன லடம்ைாஸ்கு யூஸ் ைண்ணிருக்கான் கீத்து" என்று இறுக்க ான 
குெைில் க ால்ைி முடித்தாள். 

கீதாெின் தலைக்குள் ஆயிெம் லகள்ெிகள்.... 

ெருண் கீர்த்திக்கு கால் க ய்தது, ெருணின் நண்ைன் 25 லதாழிகள் என்று 
கூறியது, இப்லைாது லயாகா கூறிய லடம்ைாஸ் ெிஷயம் எல்ைால  அெள் 
மூலளலய குழப்ை அந்த குழப்ைத்தில் அெள் ஒரு முடிவுக்கு ெந்தாள்... 

ெருணுலடய நட்பு இனி தனக்கு லதலெ இல்லை என்ைது தான் 
அது...அெனுக்கு லடம்ைாஸ் ைண்ண தான் 25 கைாண்ணுங்க 
இருக்காங்கலள...நான் இல்லைனா அெங்க கூட லை ி லடம்ைாஸ் 
ைண்ணிப்ைான்..எனக்கு இந்த  ாதிரி கைாய் க ால்ைி ஏ ாத்தி ஃப்கெண்ட்ஷிப்ை 
லகைிப்கைாருளா  ாத்துனலொட ஃப்கெண்ட்ஷிப் லதலெ இல்ை...என்று 
தனக்குள்லளலய உறுதி எடுத்து ககாண்டாள்.... 

" என்ன லடம்ைாஸ்?? யாெ ைத்தி லை ிட்டு இருந்திங்க?" என்ற ைடி ெந்தாள் 
ரியா. 

" ஒண்ணும் இல்ை டி...நாங்க  ெண்யா ைத்தி லை ிட்டு இருந்லதாம்" என்று 
  ாளித்தாள் லயாகா. 

அெர்கள் ெழக்கம் லைாை லை ி ெிட்டு ெடீு ெந்து ல ர்ந்தனர். 
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இெெில் ொட் ப்ைில் கால் க ய்த ெருணுக்கு கீதா கால் எடுக்காதது கண்டு 
குழப்ைம் ெந்தது.... 

 றுைடி  றுைடி முயற் ித்தும் அெள் காலை எடுக்காததால் "  ரி நாலளக்கு 
 ண்லட தான!! காலைை கால் ைண்ணி லை ிக்கைாம்" என்று எண்ணி தூங்கி 
ெிட்டான். 

அெனுக்கு கதரியாது இனி எப்லைாதுல  அெனுலடய அலழப்லை அெள் 
ஏற்கப்லைாெதில்லை என்ைது............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


