ஒளி
ம.நவீன்

த ோழியிடம்

இரவல்

வோங் கிய

நீ ல

நிற

கவுனுடன்

புககப் படக்கோரர்களுக்கு தபோஸ் ககோடு ் ோள் . அந்
த வக தபோல கோட்சி

துர்கோ

கவுனில் ,

ோன் ஒரு

ரக்கூடும் என அவளோகதவ நிகன ்துக்ககோண்டோள் .

வலதும் இடதும் உடகலச் சுழற் றினோல் அது குகடதபோல விரிந்து

ன்கனப்

பறக்க கவக்கும் என அவளுக்கு ் த ோன்றியது.
அந்

்

க ோகுதியில்

நோகள

இகட த
்
ர் ல் .

ஆளுங் கட்சி

திரு.குணோ, ‘டுரியோன் த ோட்ட ்தில் ’ வசிக்கும்

மு லோம்

தவட்போளரோன

ஆண்டு மோணவி

துர்கோவுக்கு இலவசமோக மடிக்கணினி வழங் கும் நிகழ் சசி
் அது.
நோகள த ர் ல் என்ப ோலும் டுரியோன் த ோட்டப் பள் ளி வோக்குச் சோவடிகளில்
ஒன்றோக ்

த ர்வு

ஆங் கோங் கு

கபற் றுள் ள ோலும்

கூடோரங் கள்

த ோட்டதம

தகோலோகலமோக

உருவோகியிருந் ன.

கோணும்

இருந் து.

இடகமல் லோம்

தவட்போளர்களின் படங் களும் சுவகரோட்டிகளும் நிகற ்திருந் ன. த ோட்ட ்க
விட்டு கவளிதயறி அருகில் இருந்

நவீன குடியிருப் புகளில் வசி ்

சிலரது

கலகளும் ஆங் கோங் கு க ரிந் ன. இகட ்த ர் லுக்கோக விதிக்கப் பட்ட சிறு
ளர்கவ மக்கள் நன்றோகதவ பயன்படு ்திக்ககோண்டனர்.
நிகழ் சசி
்
முடிந் பிறகு திரு.குணோ, த ோட்ட மக்ககளச் சந்தி ்து அவர்களது
குகறககளக் தகட்டுக்ககோண்டிருந் ோர்.
போழகடந்து

கிடந்

த ோட்ட ்து

அடி ்துக்ககோடுப் ப ோக

வோக்குறுதி

ோன் கவற் றி கபற் றவுடன் நிச்சயம்

மோரியம் மன்
ககோடு ் ோர்.

தகோயிலுக்கு
தமலும்

அடு ்

சோயம்
வரும்

திருவிழோவுக்கு அம் மகன நகர் வலம் அகழ து
் ச் கசல் ல புதிய த ர் ஒன்கறயும்
வோங் கி

ருவ ோகக் கூறினோர். எல் லோரும் பலமோகக் கக ் ட்டினர்.

மடிக்கணினிகயப் கபற் றுக்ககோண்ட துர்கோ அ ற் கு தமல் என்ன கசய் வக ன ்
க ரியோமல்

கமௌனமோக

வீட்டின்

கவள் ளி நிற ்தில் மின்னிய அந்
தூக்கினோள் .

அது

கமன்கமயோகச்

வரதவற் பகறயில்
தமயும்

விரிந் து.

அந்

தசவலின்

போர் ் ோள் .

ோன்

உண்கமயில்

இறக்ககதபோல

மடிக்கணினிகய

கசயல் படு ்துவது என ் க ரியோமல் கருந்திகரயில் க ரிந்
முக ்க ப்

அமர்ந் ோள் .

மடிக்கணினியின் தமல் மூடிகய கமல் ல ்

த ோட்ட ்தில்

ச ் மின்றி

கசன்று

த வக

னது நிழல்
தபோல ் ோன்

இருக்கிதறோமோ என அவளுக்குச் சந்த கம் வந் து. த வக யின்
எக யும்

ன் முக தி
் ல் அவள் கோணவில் கல.

எப்படி

மகிழ் சசி
்

இரண்டு வோரங் களுக்கு முன்புவகர அவளுக்கு இந் ச் சிக்கல் இல் கல. தகோவிட்
கபருந்க ோற் றினோல்
அவளுக்கு

பள் ளிக்குச் கசல் ல

மகிழ் சசி
் யோக

இருந் து.

குடிதயற் றப் பட்டுவிட்ட

அந்

மட்டுதம

அதில்

இருந் ன.

்

தவண்டிய

அவசியம்

கபரும் போலும்

த ோட்ட ்தில்
இரண்டு

நோன்கு

இந்த ோதனசியர்கள்
இந்திய

குடும் பங் களில்

ககவிடப் பட்ட முதியவர்களும் ஒரு குடும் ப ்தில் இளம்
அந்

் த ோட்ட ்தில்

எல் லோருக்கும்
பறகவகள்

இருந்

குடும் பங் கள்
பிள் களகளோல்

ம் பதியும் வசி ் னர்.

ஒதர சிறுமி துர்கோ மட்டுதம. எனதவ அவள்

கசல் லப் பிள் களயோக

தபோலதவ

இல் லோ த

அவள்

இருந் ோள் .

எல் லோ

த ோட்ட ்தில்

இடங் களிலும்

ஓடி

திரியும்

ஆடி ்திரிவோள் .

ஒவ் கவோரு வீட்டிலும் தின்பண்டங் ககளச் சோப் பிட்டு மகிழ் வோள் . சிலசமயம்
அங் தகதய படு ்து உறங் கியும் விடுவோள் . த ோட்ட ்தில் அவள் கபோழுதுகள்
உற் சோகமோகக்

கழிந் ன.

ன்

மகிழ் சசி
் கயல் லோம்

அந்

்

க ோகுதி

நோடோளுமன்ற உறுப் பினரின் திடீர் ப வி விலகலோல் ககரந்துவிடும் என்று
அவள் ககோஞ் சமும் எதிர்போர்க்கவில் கல.
இகட ்த ர் ல் பிரசோர ்திற் கோக டுரியோன் த ோட்ட ்துக்கு வந்
கலவர்
மு லில்

ரோதேந்திரனுக்கு

வோக்கோளர்களின்

ஏமோற் றமோக ் ோன்

இருந் து.

அந்

எதிர்க்கட்சி ்

எண்ணிக்கககயப்
்

த ோட்டம்

போர் ்து

நகர ்க விட்டு

மிகவும் உட்புற ்தில் அகமந்திருந் து. சுமோர் ஏழு கிதலோ மீட்டர் கசம் மண்
சோகலயில் பயணம் கசய் ய தவண்டும் . அவரது பு ் ம் புதிய கவள் கள நிற
தகம் ரி

கோரில்

கசம் மண்

அப்பியக

முடியவில் கல. சலிப் புடன் புறப் பட இருந்

அவரோல்

ோங் கிக்ககோள் ளதவ

அவர் கண்ணில் துர்கோ பட்டுவிட,

அவள் கல் வி நிலவரம் பற் றி சோ ோரணமோக ் ோன் விசோரி ் ோர். இகணய வழி
கற் றலுக்கு ்

குந்

சோ னம்

ன்னிடம்

இல் லோ

ோல் பள் ளியில் ஏற் போடு

கசய் துள் ள வகுப் புகளில் கலந்துககோள் வதில் கல என துர்கோ கூறவும் துடி ்துப்
தபோய் விட்டோர்.
மறுநோதள, ‘ஆளுங் கட்சி ஆட்சியில் ஓர் ஏகழச் சிறுமியின் அவலநிகல’ என்ற
கலப் பில் மூன்று
அ ற் கு அடு ்

மிழ் நோளி ழ் களிலும்

கலப் புச் கசய் தி கவளியோனது.

நோள் அகன ்து ஊடக கவனமும் ‘டுரியோன் த ோட்டம் ’ பக்கம்

திரும் பியது. சமூக ஊடகங் களில் அவரவர் வீடிதயோ கசய் து ஆளுங் கட்சிகய
விமர்சி ் னர். க ோடர்ந்து, எதிர்க்கட்சி தவட்போளர் பு ் ம் புதிய ‘சோம் சுங் ’
ககதபசி

ஒன்கற

துர்கோவுக்குப்

பரவலோகியது.

ககதபசி

ஒட்டியிருந்

நகர

பரிசளி ்

வழங் கும்

கோட்சி

நிகழ் சசி
்

மண்டப ்தில்

சமூக

டுரியோன்

நகடகபற் றது.

ஊடகங் களில்
த ோட்ட ்க
வோகழமரம்

த ோரணங் ககளல் லோம் கட்டி மண்டபம் அலங் கரிப் பட்டிருந் து. ரோதேந்திரன்
கவள் கள

தவட்டி

சட்கடயுடன்

வந் ோர்.

“நோன்

இகட ்த ர் லில்

கவற் றியகடந் ோல் இதுதபோல அகன து
் ப் பிள் களகளின் கற் றல் சிக்ககலயும்
தபோக்குதவன்” என சூளுகர ்துவிட்டுச் கசன்றோர். அப் தபோதும் துர்கோ நீ ல நிற

கவுகன ் ோன் அணிந்திருந் ோள் . அவள் அப் போ அவசரமோக நகர ்தில் வசி ்
அவள் த ோழி பிதரமோவிடம் இரவல் வோங் கி வந்
வரும்

என்ற

சமோ ோனச்

கசோற் ககள

உகட அது.

நம் பி

ன் கவுன் டிவியில்

பிதரமோ

கவுகன

இரவல்

ககோடு ்திருந் ோள் .
ககதபசி வழங் கும் நிகழ் சசி
் யில் கலந்துககோண்ட

கலகம ஆசிரியர், அவள்

எவ் வோறு இகணய வழி கற் றலில் இகணய தவண்டும் என விரிவோக விளக்கம்
ககோடு ் ோர். எப்தபோதும்

ளர்ந்

உடலும் கடுகடுப்போன முகமுமோக இருக்கும்

அவர், க ோகலக்கோட்சியில் கருகண கபோருந்திய முக து
் டன்
விளக்கங் ககளக் கூறினோர். அவளும்

துடிப் புடன்

னது கூகுள் ஐடி, கடப் பு எண், என

அகன ்க யும் குறிப் கபடு ்துக்ககோண்டோள் . ககதபசியில் ஆசிரியர்ககளயும்
நண்பர்ககளயும் போர்க்கப் தபோவது அவளுக்கு மிகுந்
அந்

நீ ல கவுனில்

மனகமல் லோம்

ன்கனப் போர் ் ோல் என்ன கசோல் வோர்கள் என நிகனக்கதவ
உற் சோகம்

கபோ ் ோன்ககள

அழு ்தும்

கமன்கமயோக நகர் ்
நீ ரில்

மி க்கும்

உற் சோகமோக இருந் து.

கபோங் கியது.

அவள்

ககதபசிதபோல

இல் லோமல்

முடிவக

அப் போவிடம்
அ ன்

உள் ள
திகரகய

எண்ணி ஆச்சரியப் பட்டோள் . த ோட்ட து
் ஓகட

பூச்சிகள் தபோல

ன்

விரல் கள்

அந்

்

க ோடு

திகரயில்

நகர்வ ோக உணர்ந் ோள் . ககதபசியுடன் த ோட்ட து
் க்குள் நுகழந் தபோது ோன்
அவள் புதிய சிக்ககல எதிர்ககோண்டோள் .
மறுநோதள ‘எதிர்க்கட்சியின் ஏமோற் று ் னம் ’ என்ற
கலப் புச்

கசய் தியோனோள் .

இகணய

கலப்பில் மீண்டும் துர்கோ

வசதிதய

இல் லோ

த ோட்ட ்தில்

ககதபசிகய மட்டும் ககோடு ்துவிட்டு இலவச விளம் பரம் த டிக்ககோண்ட ோக
ஆளுங் கட்சி

தவட்போளர்

சோட்டியிருந் ோர்.

நோளி ழ் கள்

தகோரமோன முக ்க
கசல் வோக்கக

திரு.குணோ,

எதிர்க்கட்சியின்

எதிர்க்கட்சி

தமல்

தவட்போளர்

முகப் பில் பிரசுரி ் ன. திரு.குணோ,

பலரும்

அறிவர்.

வருங் கோல ்தில்

குற் றம்

ரோதேந்திரனின்
கட்சியில் உள் ள

அவர்

க ோடர்ப்பு ்துகற

அகமச்சரோக வரும் சோ ்தியம் உண்டு என்ப ோல் க ோகல க
்
ோடர்பு நிறுவனம்
ஒன்று அந்

் த ோட்ட ்தில் இகணய வசதிகய உடனடியோக ஏற் படு ்தி ்

ந் து. உள் நோட்டு
புகழ் ந்து

மிழ் கவிஞர்கள் அந்

மரபுக்கவிக கயல் லோம்

நிறுவன ்க யும் துர்கோகவயும்

எழுதினர்.

அது

இரு

ரப் புக்குதம

புரியவில் கல.
இருபது மோணவர்களுக்கும் குகறவோகப் பயிலும் டுரியோன் த ோட்டப் பள் ளியின்
நிர்வோகம் ,

பல

வருடங் களோக

கிகட ் தில் கல. துர்கோவினோல்

விண்ணப்பி து
் ம்

ஒதர நோளில்

இகணய

அச்சிக்கல்

வசதி

தீர்க்கப் பட்டக

அடு ்து அகன ்து ஆசிரியர்களும் அவளது ககதபசிக்கு அகழ து
்
நன்றி
கூறினர்.

இனி

பள் ளியில்

அகன து
்

கோரியங் களும்

எளிகமயோகவும்

விகரவோகவும் நகரும் என ஆனந் க்கண்ணீர ் வடி ் னர். அவளுக்கு வோழ் ந்து

கசோல் ல வந்

த ோழி மறக்கோமல் நீ ல கவுகனயும் வோங் கிச்கசன்றோள் .

ன்னோல்

ஒரு த வக தபோல ககப் தபசி திகறயில் த ோன்ற முடியோ து துர்கோவுக்கு
கவகலகயக் ககோடு ் து. ஆனோல் மறுநோளில் இருந்து துர்கோவின் சிக்கல் கள்
பலமடங் கோயின.
துர்கோவின் த ோட்டவீடு இரண்டு அகறககளக் ககோண்டது. அந் ச் சிறிய வீட்டில்
அவளது கபற் தறோர், மோமோ அ ்க
வசி ்து வந் னர். அவள்

அப் போ த ோட்ட ்தில்

டிரோக்டர் ஓட்டுவ ோல் அந்
மு லில்

ஏழு

தபர்

உட்புற ்தில்

கசம் பகன குகல ஏற் றும்

வீடு அவருக்கு இலவசமோகக் கிகட ்திருந் து.

ங் குவதில்

உள் ள

மற் றும் சி ் ப் போ சின்னம் மோ என ஏழு தபர்

ககடுபிடி

த ோட்ட ்தில்

கசய்

நிர்வோகம் ,

டிரோக்டர்

ஓட்ட

அவ் வளவு

புதியவர்கள்

கிகடக்கமோட்டோர்கள் என்ப ோல் தவறு வழியில் லோமல் கபோறு து
் க்ககோண்டது.
ஆனோல் ஆசிரியர்களுக்கு அது ோன் கபரும் சிக்கலோக மோறியது.
ஒவ் கவோரு

முகற

கூச்சல் களோல்

வகுப் பு

நடக்கும் தபோதும்

ஆசிரியர்களுக்குப்

போடம்

துர்கோவின்

நட ்துவது

வீட்டில்

சிக்கலோக

தகோவிட் சிக்கலினோல் பல நிறுவனங் களில் ஆட்குகறப் பு நடந்

எழும்

இருந் து.

ோல் துர்கோவின்

சி ் ப் போவும் மோமோவும் தவகல இல் லோமல் இருந் னர். கசய் வ ற் கு தவறு
தவகல இல் லோ
் ம்

ோல் மலிவோகக் கிகட ்

மகனவிமோர்களிடம்

வோர் ்க கள்
முடியோமல்
ஆசிரியர்கள்

மதுகவ அருந்திவிட்டு அவர்கள்

அவ் வப் தபோது

சண்கட

ோரோளமோக வீட்டில் புரண்டன. அந்

தபோட்டனர்.

ககட்ட

வோர் ்க ககளச் சகிக்க

அவள் ககதபசியில் உள் ள கமக்கக அகட ்து கவக்கும் படி
கட்டகளயிட்டனர்.

இ னோல்

ஆசிரியரின்

தகள் விகளுக்கு

அவளோல் பதில் கசோல் ல முடியோமல் தபோனது. அவள் போட ்க க் தகட்டோல்
மட்டும் தபோதும் என ஆசிரியர்கள் கட்டகள இட்டிருந் னர். ஒருதபோதும் அவள்
கமக்கக திறக்கதவோ

ன் கரு ்க க் கூறதவோ அனுமதிக்கப் படவில் கல.

அந் ப் பள் ளியில் தவகல கசய் யும் இரு இளம் கபண் ஆசிரியர்களுக்கு தவறு
வககயோன

பிரச்சகன

உருவோகியது.

தவகளயின்தபோது துர்கோவின் மோமோவும்

சரியோக

அவர்களின்

போட

சி ் ப்போவும் துர்கோவின் அருகில்

அமர்ந்துககோண்டு டீச்சகரப் போர் ்துச் சிரி ் படி இருந் னர். சில சமயம்
ங் கள் கககளில் உள் ள உடற் கட்கட முறுக்கிக் கோட்டவும்
மீகசககள

கசய் னர். தவகலயிழப்பினோல் தசோர்ந்திருந்

ங் கள்

டிமனோன

அவர்கள் திடீர்

பு ்துணர்ச்சியுடன் சவரம் கசய் து, வோசகன ் திரவியங் ககளப் பூசிக்ககோண்டு
ன்

அருகில் அமர்ந்து போடம் தகட்பது துர்கோவுக்கு சங் கடமோக இருக்கும் .

திரவியங் களின் வோசம் கணினி வழி கசல் லோது எனச் கசோல் ல வோகயடு ்து
அடக்கிக்ககோள் வோள் .
போர் ் னர். இருவரும்

ஆசிரிகயகள்

இருவரும்

கபோறுகமயோகச் கசோல் லிப்

தகட்ப ோக இல் கல. எனதவ துர்கோ கோமிரோகவயும்

அகட ்து கவ து
் விட்தட போடம் தகட்க கட்டகளயிடப் பட்டது.

கோமிரோகவ ் திறக்கோ து அவளுக்கும் மகிழ் சசி
்
ோன்.

ன் மற் ற த ோழிககள

தபோல அவளிடம் அழகோன புதிய உகட இல் கல. கோமிரோகவ அகடப் பது
அவளுக்கு வசதியோனது. துர்கோ எல் லோருகடய முகங் ககளயும் கவனி ் படி
கநடுதநரம்

கமௌனமோகக்

பழகிக்ககோண்டோள் .

சில

ககப் தபசிகய

சமயம்

தூக்கம்

கவறி ்துப் போர்க்க

வந் ோலும்

அவள்

கண்ககள ்

திகரயில் இருந்து அகற் றுவதில் கல. த ோழிகளின் முகங் ககளயும் அவர்கள்
உகடககளயும் போர்ப்பதில் அலவில் லோ ஆனந் ம் இருந் து.
த ர் லுக்கு

இன்னும்

ஒருவோரம்

இருக்கும் தபோது

எதிர்க்கட்சி

தவட்போளர்

ரோதேந்திரன் மீண்டும் த ோட்ட ்திற் கு வந் ோர். கநற் றி நிகறய விபூதியுடன்
பிரகோசமோக

இருந் ோர்.

அவர்

வருகக

முன்னதம

அறிவிக்கப் பட்ட ோல்

துர்கோவின் அம் மோ வீட்டு வோசலில் அழகோன தகோலம் தபோட்டிருந் ோர். இம் முகற
னக்கு தநர்ந்
ன்

களங் க ்க

கோரிலிருந்து

கண்முன்னோதலதய

சிறிய

துகட க
்
றியும் தநோக்கம் அவருக்கு இருந் து.
க ோகலக்கோட்சி

அ கனப்

கபோரு ்தி

ஒன்கற

இறக்கியவர்

இயக்கும் படி

ககடக்கோரனிடம்

கட்டகளயிட்டோர். தவகல தவகமோக நடந் து.

ங் கள்

அகலவோங் கி

குடும் பம்

போர் ் து.

கபோறு ் ப் படுவக

இனி

மிழக ்து

துர்கோவின்

சீரியல் ககளப்

ன்

வீட்டில்

ஆஸ்ட்தரோ

மகிழ் சசி
் யுடன்

போர்க்கலோம்

என

அவளது

சின்னம் மோவும் அ க
்
யும் மகிழ் ந் னர்.
ன்

வறுக்கு மன்னிப் புக்தகோரிய ரோதேந்திரன், “இனி க ோகலக்கோட்சியில்

உள் ள

கற் றல்

அகலவரிகசயின்

க ோடரலோம் ” என சூழ் ந்திருந்

வழி

துர்கோ

கடயற் ற

வட்டோர நிருபர்களிடம்

கல் விகய ்

கவல் கூறினோர். துர்கோ

க ோகலக்கோட்சியின் முன் அமர்ந்து ‘டிடிக் டிவி’யில் ஒளிபரப் போகும் போட ்க க்
கூர்ந்து போர்ப்பதுதபோல நிருபர்கள் புககப் படங் ககள எடு து
் க்ககோண்டனர்.
அப் தபோதும்

அவள்

நீ ல வண்ண கவுகனதய அணிந்திருந் ோள் . கட்சியின்

க ோண்டர்களும்

அந் க்

கோட்சிகயப்

பரவலோக்கினர்.

அந்

க ோகலக்கோட்சியில்

கற் றலுக்ககன்தற
அ ்க க்கும்

்

படம் பிடி ்து

கபோரு ் ப் பட்ட ோல்

சின்னம் மோவுக்கும்

மதிப் கபண்ககளப்

கபற் றோல்

தவறு

ஏமோற் றமோக
அகன து
்

சமூக

ஊடகங் களில்

ஆஸ்ட்தரோ

அகலவரிகச,

தசனல் கள்
இருந் து.

தசனல் களும்

இயங் கோ து
துர்கோ

கிகடக்க

கசலவிதலதய ஏற் போடு கசய் வ ோக ரோதேந்திரன் வோக்களிக்க அவள்

நல் ல
ன்
கல

உருண்டது.
மறுநோளில் இருந்து துர்கோவின் விகளயோடுவ ற் கோன தநரம் சுருங் கிப் தபோனது.
அரசோங் க தசனலில் இரண்டு மணி தநரமும்
தநரமும்

தினமும்

நிர்பந்திக்கப் பட்டோள் .

போடம்

தகட்க

பள் ளியின்

னியோர் தசனலில் நோன்கு மணி

அ ்க யோலும்
நோள்

சின்னம் மோவினோலும்

அட்டவகணயின்படி

அகன து
்

வகுப் புகளிலும் பங் ககடு ் ோள் . ஒரு நோகளக்கு பன்னிகரண்டு மணி தநரம்

அவள் கண்கள் ஒளிகய உள் வோங் கியபடி இருந் ன. விகளவோக அவளுக்கு
மூன்று நோட்களில்

கண்கள்

கடுகமயோக வலிக்க ் க ோடங் கின. ஓயோமல்

கண்களில் இருந்து நீ ர் கசோட்டியது. எரிச்சல் நிரந் ரமோக இருந் து. நகர ்தில்
உள் ள அரசு மரு து
் வமகனயில் தசோதிக்கச் கசன்றதபோது மரு து
் வர் உட்பட
அவகள அகனவரும் கண்டுககோண்டனர். ஒரு மீட்டர் இகடகவளிகய மறந்து
அகனவரும்

ககோஞ் சினர்.

அப் தபோது ோன்

ோன்

க ரிந் து.

க ோகலக்கோட்சியோலும்

அதிகம்

பிரபலமோகிவிட்டத

துர்கோவின்

பிரச்சகன

கண்களுக்கு

என

மறுபடியும்

அவளுக்கு

ககதபசியோலும்

கசய் தி

பரவி

அது

நோளி ழ் களில் கவளிவந் து.
ஒரு சிறுமியின் கண்கள்

பழு கடய எதிர்க்கட்சி தவட்போளர் கோரணமோக

இருந் க

ஆளுங் கட்சி தவட்போளர் குற் றம் சோட்டியதுடன் இ ற் கு

தீர்கவக்

கண்டுபிடிப் தபன்

என

தபட்டி

ோதன ஒரு

ககோடு ்திருந் ோர்.

அ ன்

விகளவோக ் ோன் இன்று அவளுக்கு மடிக்கணினி பரிசோகக் கிகட ் து. அது
நவீன

மடிக்கணினி

வடிகட்டிதய

என்றும்

ஒளிகயப்

கண்ககள

போதிக்கும்

போர்கவக்கு

நீ ல

அனுப் பும்

வண்ண ்க

என்றும்

பல ்

கரதகோஷங் களுக்கு ம ்தியில் க ரிவி ் ோர்.
கவளியில்

பல ்

முடுக்கப் படோ

கர

ஓகச

இன்னமும்

தகட்டுக்ககோண்டிருந் து.

மடிக்கணினியில் க ரியும்

ன் நிழல் பிம் ப ்க

போர் ் ோள் . அந் க் கணினி நீ ல வண்ண ்க

துர்கோ

கநடுதநரம்

வடிகட்டும் என்பது அவளுக்கு

வியப் போக இருந் து.
அவள்

அன்று

நோன்கோவது

வோங் கியிருந் ோள் .
நிற ்க யும்
கவுனுடன்
ோன்

இந் க்

வடிகட்டுமோ

முகறயோக

த ோழியிடம்

கணினி

ோன்

என

தயோசி து
் க்

நீ ல

கவுகன

அணிந்துள் ள

நீ ல

களங் கினோள் .

நீ லம்

இரவல்
கவுனின்
இழந்

ோன் த வக தபோல த ோற் றம் ககோடுப் தபோமோ எனக்குழம் பினோள் .

அணிந்துள் ள

கருந்திகரயில்

நீ ல

மங் கி

வண்ண

க ரிவக ப்

உகட

முடுக்கப் படோ

போர் து
்

ஏமோற் றமும்

அகடந் ோள் .
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கவறுப் பும்

