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இறுதிச் சந்திப்பு 

 நள்ளிரவு மணி பன்னிரண்டை நநருங்கிக்நகொண்டிருந்தது. இரவு நநரத்தில் வடீ்டில் 

விளக்கு எரிகிறநதொ இல்டைந ொ சிங்கப்பூர் நநடுஞ் சொடைகளில் நவளிச்சத்திற்குக் 

குடறவு இருக்கொது. சிறந்த நபொக்குவரத்து முடற. நமடு பள்ளம் இல்ைொத சீரொன பொடத. 

பொடதக்கு நவளிச்சம் நகொடுக்க வரிடச ொக விளக்குக்கள்.  சிறு அதிர்வுகூை 

ஏற்பைவில்டை, நொன் என் வொைடக உந்து வண்டிட  ‘சி டி இ’ (CTE) விடரவுச்சொடை ில் 

ஓட்டிக்நகொண்டு நசன்நறன். நொன் நசன்றுநகொண்டிருந்த பொடத மட்டும்தொன் சுமூகமொக 

இருந்தது!  

 நொன்தொன் ரொஜன். எனக்கு வ து நொற்பத்து ஏழு. திருமணமொகி 2 பிள்டளகள் 

இருக்கிறொர்கள். மூத்தவள் சுதொ. நொன் ொங் பொைிநைக்னிக்கில் படிக்கிறொள். இரண்ைொவது 

பிரி ொ. உ ர்நிடை நொன்கு விடரவுநிடை ில் படிக்கிறொள். சிைொர் நபண்கள் பள்ளி. 

இருவருநம நன்றொகப் படிப்பொர்கள். இப்நபொது இருக்கும் இடள ர்கள்நபொை முகப்புத்தகம், 

டகத்நதொடைநபசி ில் நதொங்குவது (இருந்தொல்தொநன நதொங்குவதற்கு), நமக்ைொனல் 

விடரவு உணவகத்தில் வொரம் முழுவதும் சொப்பிடுவது, இநதல்ைொம் ஒன்றுமில்டை. 

ஆனொல் ஆடசகள் நிடற  இருக்கின்றன. அவற்டறந ல்ைொம் நசய்  நவண்டும் என்று!. 

குடும்பக் கஷ்ைத்திற்கு அவர்களும் ஈடுநகொடுக்கிறொர்கள். குடும்பச் நசைவிற்நகன்று 

நகொஞ்சம் நகொஞ்சமொக வொங்கி  பணம் இப்நபொது வொனத்திைிருந்து என்டன எட்டிப் 

பொர்க்கிறது. வட்டிக்கு வொங்கி  பணத்டதத் திருப்பிக் நகொடுக்க முடி வில்டை. 

திண்ைொடுகிநறொம். சொப்பொட்டுச் நசைவு, வடீ்டுச்நசைவு, பள்ளிச் நசைவு, மருத்துவச் 
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நசைவு, அடிக்கிக்நகொண்நை நபொகைொம். அதுமட்டுமல்ை, தண்ணரீ் கட்ைணம், நதொடைநபசி 

கட்ைணம், எஸ்சிவி (SCV) கட்ைணம் என அந்தக் கட்ைணங்களும் தங்கடள 

அடுக்கிக்நகொண்நை நசல்கின்றன! என் மடனவி நதவியும் ஒரு தனி ொர் நிறுவனத்தில் 

நவடை நசய்கிறொர். சம்பளம் நபொதவில்டை! நொன் இரவுபகல் பொரொமல் வொைடக உந்து 

வண்டி ஓட்டுகிநறன். நதவிட யும் பிள்டளகடளயும் சரி ொகப் பொர்த்நத 

நொள்களொகிவிட்ைன!  

 ‘நைக்சி புக்கிங் – சொங்கி ஏர்ப்நபொட்- 12.30am – நபநசஞ்சர் நவட்டிங் இன் சிக்ைொப் 

ஸ்டிரிட் 24’ (Taxi booking-Changi Airport-12.30am-passenger waiting at Siglap St 24) என வொகனக் 

கணினி ில் அடைப்பு வந்தது. எங்நக நபொக நவண்டும் என்று மறுபடியும் கணினித் 

திடரட ப் பொர்த்துக்நகொண்நைன். ‘சிக்ைொப் ஸ்டிரிட் 24’.  அப்நபொது எங்கிருந்நதொ வந்த 

ஜில்நைன்ற குளிர் கொற்று இத ம்வடர பொய்ந்து என்டன இறுக டவத்தது!   

 ‘சிக்ைொப்’ சிங்கப்பூரின் பணக்கொரத் நதரு. அங்கு குடி ிருக்கும் மக்களில் 

நபரும்பொைொநனொர் தனி ொர் வடீுகளிலும், ‘நசமி டி’ என்று அடைக்கப்படும் இருமொடி 

வடீுகளிலும்தொன் இருப்பொர்கள். சிங்கப்பூர் அடமச்சர்களில் பைர் அங்குதொன் 

வசிக்கிறொர்கள். 1980 களில் சிக்ைொப் இவ்வளவு பிரமொண்ைமொக இருக்கவில்டை. 

மைொய்க்கொரர்கள் கண்டுபிடித்த இந்த இைத்தில் நிடற க் கம்பங்கநள இருந்தன. அப்நபொது  

70, 80களில் ‘சிக்ைொப் மொர்நகட்’ என்று அடைக்கப்படும் சந்டதக்கு என் தந்டதயுைன் வந்த 

ஞொபகங்கள் என் மனத்தில் திடர ிட்ைன. இப்நபொது அதற்குப் நப ர் ‘சிக்ைொப் நசண்ைர்’.  

சிக்ைொப் உ ர்நிடைப் பள்ளிட  என்னொல் மறக்கமுடியுமொ? சிங்கப்பூரில் ஆண்களும் 

நபண்களும் ஒன்றுநசர்ந்து படித்த முதல் பள்ளி ஆ ிற்நற! என் உ ர்நிடைப் பள்ளி 
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வொழ்க்டக ின் பிறப்பிைம். . .முடிவிைமும் கூை. புகநைந்தி, முருகன், கடைவொணி, அகமது, 

நஜசன், . . க்க்கீகீரிக். . வொகனம் சிறிநதொரு கல்மீது ஏறி நின்றது ! ‘சிக்ைொப் ஸ்டிரிட் 24’ என்ற 

முகவரிப் பைடக என் கண்முன்நன பளிச்சிட்ைது. ‘’அை, வந்துவிட்நைொமொ,’’ ஏநதொ படை  

நிடனவுகள் என்டனக் நகொஞ்சம் தடுமொற டவத்துவிட்ைன.  

 ஒரு நபரி  பங்களொ வடீு என்டனப் பொர்த்தபடி இருந்தது. மக்கள் கூட்ைத்தின் 

அறிகுறி நதரிந்தது. சிைர் அந்த வடீ்டிற்குள் நபொய்க்நகொண்டும் வந்துநகொண்டும் 

இருந்தொர்கள். மணி நள்ளிரவு 12.20. இங்கிருந்துதொன் அடைப்பு வந்திருக்குநமொ?  ொரும் 

நவளி ில் கொத்திருக்கவில்டைந . சற்று நநரம் கொத்திருப்நபொம் என்று எனக்குள் 

எண்ணி வனொய் வொகனத்டத அங்நகந  நிறுத்திநனன். ஐந்து நிமிைம் பத்தொனது, பத்து 

பதிடனந்தொனது. சுற்று வட்ைொரத்தில்  ொடரயும் கொணவில்டை. ஓரிரு நதருவிளக்குகள் 

மட்டும் ஆங்கொங்நக மின்னிக்நகொண்டிருந்தன. என் நைக்சி நிறுவனத்டதத் 

நதொைர்புநகொண்டு மீண்டும் முன்பதிவின் விவரத்டத உறுதிபடுத்திநகொண்நைன். கண்கள் 

இருண்ைன. இநைசொகத் தூக்கம் வந்தது. ஸ்டி ரிங் (steering) சக்கரத்தில் தடைடவத்நதன். 

தூக்கம் என்டனக் நகௌவி து. 

 ‘ைப். ைப். .ைப். .’ பதறிப்நபொய் எழுந்நதன். ‘’கொல் நைக்சி. .ஏர்நபொர்ட்?’’ ஒரு சீன ஆைவர் 

நகொட்டும் சூட்டும் மொட்டிக்நகொண்டு வொகனத்தின் கதடவத் தட்டினொர். ‘’ஆமொம்,’’ என்று 

ஆங்கிைத்தில் கூறி வொகனத்திைிருந்து நவளி ில் வந்து அவரின் ப ணப் நபட்டிட த் 

நதடிநனன். நவறும் சூட்நகஸ் மட்டும்தொன் டவத்திருந்தொர். பின்கதடவத் திறந்துவிட்டு 

அவடர ஏறச்நசொல்ைிக் டககொட்டிநனன். இவர் எப்படி வந்திருப்பொர்? எங்கிருந்து 

வந்திருப்பொர்? இவடர எப்படித் தவறவிட்நைொம். ஓ. .நொம்தொன் தூங்கிவிட்நைொநம. . 
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 ‘’சொர் உங்கள் ப ணம் எத்தடன மணிக்கு,’’ என்று ஆங்கிைத்தில் நகட்நைன்.  

 ‘’பின்னிரவு மூன்று மணிக்கு, டதவொனுக்குப் நபொகிநறன். என் பூர்வகீம். முதல் 

முடற ொகப் பிநளனில் ப ணம் நசய் ப்நபொகிநறன் ’’ என்று அவர் தமிைில் நசொன்னொர். 

எனக்குத் தூக்கிவொரிப் நபொட்ைது. ஒரு சீனர் தமிழ் நபசி டதக் நகட்டு அல்ை. அவரின் 

குரடை இதற்கு முன் நொன் எங்நகந ொ நகட்டிருக்கிநறன்! 

 ‘’நீ நரொம்ப நநரம் கொத்திருந்தொ ொ? சொரி, நகொஞ்சம். நைட்ைொ ிடுச்சு,’’ என்று அவர் 

பணிவுைன் கூறினொர். தமிழ் அடரகுடற ொகத்தொன் இருந்தது. 

  ‘’பரவொ ில்டை. ப ணிகளுக்கொகக் கொத்திருப்பது எங்கள் கைடம,’’ என்று நொன் 

வண்டிட  ஓட்டிக்நகொண்நை பதிைளித்நதன்.  

 ‘’உன்னிைம் எவ்வளவு நபொறுடம இருக்கிறது. உனக்கும் ஏறத்தொை என் வ துதொன் 

இருக்கும் என நிடனக்கிநறன். இப்ப இருக்கும் இடள ர்களுக்கு எங்நக நபொறுடம 

இருக்கு? எதற்நகடுத்தொலும் அவசரம். நொம் எல்ைொம் அந்தக் கொைத்தில் எப்படி 

நபொறுடம ொ இருந்நதொம். டீச்சர் வடீ்டுப்பொைம் நசய் நைன்னொ நொற்கொைிநமநை நிற்க 

நசொல்லுவொங்க. நொமும் நபொறுடம ொ நிப்நபொம்,’’ என்று நசொல்ைி ‘கைகை’ நவன்று 

சிரித்தொர்.  

 ஆமொம் அவர் நசொன்னது முற்றிலும் உண்டம. ஆசிரி ர் 1 மீட்ைர் ரூைடர டவத்துப் 

பைமுடற என்டனயும் என் நண்பர்கள் நஜசன், அகமதுடவயும் அடித்திருக்கிறொர். 

ச்சொக்டக (chalk) எங்கள்மீது வசீி எறிவொர், புத்தகத்டதச் சுருட்டித் தடை ில் அடிப்பொர். 

அப்நபொதும்கூை நொங்கள் நபொறுடமட க் டகவிைமொட்நைொம். ஆசிரி ர் நபச்சிக்கு 
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மறுநபச்சு என்பநத இல்டை! ஆனொல் ஆசிரி ர் பொர்க்கொத நபொது எங்கள் நபச்சுக்கு 

எல்டைந  இல்டை! 

 ‘’ஆமொம் சொர். அப்நபொ ஆசிரி ர்கள்தொன் பள்ளிக்நக ரொஜொ. இப்நபொ அவர்கடள 

நிடனச்சொ பொவமொ இருக்கு. நதொைக்கப்பள்ளி ஒன்று படிக்கும் மொணவநனொருவன் 

தன்டனத் திட்டி தற்கொகத் தன் அப்பொவிைம் நசொல்ைி, அவன் அப்பொ கல்வி டமச்சிைம் 

நசொல்ைி, நபரி  பிரச்சிடன ொகிவிட்ைதொம்,’’ 

 ‘’ம்ம்ம். . கொைம் மொறுகிறது அல்ைவொ?’’ என்று கூறி அவர் நபருமூச்சு விட்ைொர். 

 சொங்கி விமொன நிடை த்தின் முன் என் வொைடக உந்துவண்டி கம்பரீமொக நின்றது. 

அவர் பணத்டதக் நகொடுத்துவிட்டு, நபட்டிட  எடுத்துக்நகொண்டு விமொன நிடை த்தினுள் 

மடறந்தொர். வொைடக உந்து வண்டி நிறுத்தத்தில் வண்டிட ப் நபொட்டுவிட்டு, ஒரு கொப்பி 

குடிக்கைொம் என்று அருகில் இருந்த கொப்பிக் கடைக்குள் நுடைந்நதன். கொப்பிட  நமல்ை 

உறிஞ்சிக் குடிக்கும்நபொது குடும்ப நிடனவுகள் மீண்டும் ஆவி ொக வந்து என்டனப் 

ப முறுத்தின. நொடளக்குத்தொன் ‘பொசொக்’ (அைகு) கடை ிைிருந்து நதவி ின் தொைிச் 

சங்கிைிட  மீட்பதற்குக் கடைசி நொள். ஒன்று, பணம் முழுவடதயும் கட்டி மீட்க நவண்டும், 

இல்டைந ன்றொல் வட்டிப்பணம் மட்டும் கட்டி மீட்கும் நொடளத் தள்ளிடவக்க நவண்டும். 

இல்டைந ன்றொல் மூழ்கிவிடும்!! அது அவளுடை  அம்மொ வடீ்டில் நபொட்ைது. 

கொப்பிட க் குடித்துவிட்டு, மீண்டும் சவொரிக்கொக என் வண்டிட  நநொக்கி நைந்நதன். கொப்பி 

எனக்குப் புத்து ிடரக் நகொடுத்திருந்தது. வண்டிக்குள் அமர்ந்தபடி ஒரு நொளிதடைப் 

புரட்டிநனன். 

 ‘ைப். ைப். .ைப். .’ மீண்டும் அநத சத்தம். திரும்பிப் பொர்த்த எனக்குப் நபரதிர்ச்சி!  
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 “சொர், நீங்க. .டதவொனுக்குப் நபொகநை?’’ நொன் இன்னும் அதிர்ச்சி ிைிருந்து 

மீளவில்டை! 

 ‘’பிடளட் டிநை. (flight delay) இன்னும் 2 மணிநநரம் இருக்கிறது. என்டனச் சிை 

இைங்களுக்கு அடைத்துச் நசல்ை முடியுமொ? கடைசி ொக இங்கிருந்த சிை இைங்கடளப் 

பொர்க்கநவண்டும் நபொல் ஆடச ொக இருக்கிறது ரொஜன்!,'' என்றொர். 

 ரொஜனொ! நொன் எப்நபொது இவரிைம் என் நப டரச் நசொன்நனன்? என் ஒட்டுநர் 

அடை ொளப் பட்டை (driving license) என் எதிநர மொட்டி ிருந்தது. நிம்மதி நபருமூச்சு 

விட்நைன். 

  ‘’எங்நக சொர் நபொகனும்?,’’ 

 ‘’தஞ்நசொங் பகொர் ர ில்நவ ஸ்நைஷன்!’’ 

அந்த இைம் என் நிடனவடைகடளச் சற்றுப் பின்னொல் தள்ளி து. எனக்கும் என் நண்பர்கள் 

அகமது, நஜசன், மூவருக்கும் மிகவும் பிடித்த இைம். நொங்கள் மூவரும்  அந்த ர ில் 

தண்ைவொளத்தில் ‘நகொைி’ அடித்து விடள ொடுநவொம். அகமது குறி பொர்த்து 

அடித்துவிடுவதில் கில்ைொடி. நஜசனுக்கு எப்நபொதும் குறி தவறிவிடும். நொன் அவனுக்கொக 

அடித்துக் நகொடுப்நபன். 

 ''ஏ, ப்நள ச்சீட்,'' என்று அகமது கத்துவொன். சண்டைந ல்ைொம் நகொஞ்ச நநரம்தொன். 

பிறகு சிரித்துக்நகொள்நவொம். ஆனொல் சப்நத ில் (chapteh) நஜசடன மிஞ்ச முடி ொது. ர ில் 

வரும் ஓடச நகட்ைொல்தொன் அவன் நிறுத்துவொன். அதுவடர ஒற்டறக்கொைில் ‘சப் சப்’ 

என்று சப்நதட  நிறுத்தொமல் உடதத்துக்நகொண்நை இருப்பொன். அந்த அைநக அைகு.  
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 ‘’சொர் இப்ப பொர்ப்பதற்கு அங்க ஒன்னும் இல்டைந . தஞ்நசொங் பகொர் ர ில்நவ 

ஸ்நைஷடன மூடிட்ைொங்கநள!!’’ 

 ‘’அந்த இைம் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். பொர்க்கநவண்டும் என்று எனக்கு ஆடச ொக 

இருக்கிறது,'' என்றொர். 

 தஞ்நசொங் பகொர் ர ில் நிடை ம் இருந்த இைத்டத வந்தடைந்நதொம் . 1970 களில் ‘நஜ 

நஜ’ என்று இருந்த இைம். இப்நபொது ஒளி ிைந்து கொணப்பட்ைது. எங்நக அந்த மக்கள் 

கூட்ைம்? எங்நக அந்த உணவு அங்கொடி நிடை ம்? எங்நக அந்த சிறுவர்கடள மகிழ்விக்கும் 

ர ில்? என் கண்கள் இநைசொக ஈரமொகின. அனுபவித்தவர்களுக்குத்தொன் நவதடன புரியும்! 

வொகனத்திைிருந்து இறங்கி  அவர் அந்த ர ில் தண்ைவொளங்கள் இருந்த இைத்திற்குச் 

நசன்றொர். தொன் நகொட்டும் சூட்டும் நபொட்டிருப்படதக்கூைப் நபொருட்படுத்தொமல் 

தண்ைவொளங்களில் அமர்ந்தொர். அவருக்கும் படை  நிடனவுகள்நபொலும் என்று 

எண்ணிநனன். நமௌனத்தில் ஆழ்ந்தொர்.  ‘டி டி’ . என் டகத்நதொடைநபசி அங்கு இருந்த 

அடமதிட க் கடளத்து ஒரு குறுஞ்நசய்தி வந்திருப்படதத் நதரிவித்தது.  

 ‘’உன் ஃநபொனொ?’’ என்று கூறிக்நகொண்நை என்டனத் திரும்பிப் பொர்த்தொர்.  

 ‘’ஆமொ சொர். சொரி,’’ என்று நநகிழ்நவொடு கூறிவிட்டு மடறவொன இைத்திற்குச் 

நசன்நறன். நநரங்கொைம் நதரி ொமல் ஒைிப்பதொல்தொன் இதற்குப் பை இைங்களில் தடை 

இங்கு விதித்திருக்கிறொர்கள்! நதவிதொன்! ‘’வடீ்டில் கரண்டு இல்லீங்க. இப்பத்தொன் 

பொர்த்நதன், வடீு ஒநர இருட்ைொக இருக்கு’’ என்று நசய்தி அனுப்பி ிருந்தொள். பணம் 

கட்ைவில்டைந ன்றொல் கரண்டை நவட்ைத்தொநன நசய்வொன். அவனும் எத்தடன 

நொள்தொன் நபொறுப்பொன்!  
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 திடீநரன நவளிச்சம் கண்டண மடறத்தது. ‘’நீ எங்நக இருக்கிறொய் என்று பொர்த்நதன் 

என்று கூறி தன் டகநபசி ில் உள்ள விளக்டக அடைத்தொர். ‘’நபொகைொமொ?’’  

அவருக்குக் கதடவத் திறந்துவிட்டுவிட்டு நொன் முன்சீட்டில் ஏறிக்நகொண்நைன். ‘’அடுத்தது 

எங்நக சொர்?’’ 

 ‘’நநஷனல் திந ட்ைர், (நதசி  அரங்கம்)’’ என்றொர். 

 ‘’சொர், இப்நபொ அது இங்க இல்டை,’’ என்நறன் புருவத்டத உ ர்த்தி ப்படி. 

 ‘’நதரியும். அது இருந்த இைத்திற்குப் நபொ,’’ என்றொர். 

முன்நபல்ைொம் என்ன நிகழ்ச்சி ொக இருந்தொலும் நபொதுவொக அது நதசி  

அரங்கத்தில்தொன் அரங்நகறும். எம் ஜி ஆர் நதசி  அரங்கத்திற்கு வருகிறொர் என்று 

நகள்விப்பட்ைதும் நபொட்ைடதப் நபொட்ைபடிந  விட்டுவிட்டு நொங்கள் பஸ்டைப் பிடித்துத் 

நதசி  அரங்கத்திற்கு ஓடி து இன்னும் என் நிடனவில் இருக்கிறது. நொனும் என் 

நண்பர்கள் அகமது, நஜசன் ஆகிந ொர் முதல் முதைொகத் நதசி  அரங்கத்தில் நடித்த 

‘சிண்ைநரல்ைொ’ நொைகம் என் மனத்திடர ில் அரங்நகறி து. 

 ‘’ஏ. . ரொஜன். டீச்சர் நசொன்னொங்க நீதொன் பிரின்ஸ் ச்சொமிங். சிண்ைநரல்ைொ  ொரு 

நதரியுமொ?’’ என்று அகமது ஓடிவந்து என்னிைம் கூறினொன்.  

 ‘’ ொருைொ?’’ என்று நொன் ஆவலுைன் நகட்நைன்.  

 ‘’நஜசன்! ஹஹஹஹஹஹ’’, ஒநர சிரிப்பு அகமதுக்கு. ‘’அவன் நபண்நவைம் 

நபொட்ைொல் எப்படி இருப்பொன் என்று நிடனத்துப் பொர்த்நதன். நல்ைநவடள நொன் 

வொ ில்கொவைன் மட்டும்தொன். நபசத் நதடவந  இல்டை!’’ என்று அகமது சிரிப்டப 

அைக்கமுடி ொமல் கூறினொன். 



 

Short Story Tamil/இறுதிச் சந்திப்பு 

9 
 

 எங்கள் மூவரில் நஜசன் மிகவும் அடமதி. அகமதுதொன் வொ ொடி. எங்கள் பள்ளி 

முதல் முதைொக நதசி  அரங்கத்தில் ‘சிண்ைநரல்ைொ’ நொைகத்டத அரங்நகற்ற இருந்தது. 

எங்கள் நொைகத்டதக் கொண மக்கள் கூட்ைம் நிடறந்திருந்தனர். என் நபற்நறொர், நஜசனின் 

நபற்நறொர், அகமதுவின் நபற்நறொர் எல்ைொரும் முன்வரிடச ில் அமர்ந்திருந்தனர். 

எங்களுக்கு ஒநர நடுக்கம். ‘’நஹ நஜசன். யூ பொஸ்நவொட்ை, (pass water (pass urine))’’ என்று 

அவனின் ஈர உடைட ப் பொர்த்து நொன் நகட்நைன். அவன் தடைட  ‘ஆம்’ என்று 

ஆட்டினொன். நொன் அவனின் டகட ப் பிடித்து அழுத்திநனன். ‘’ப ப்பைொநத,  நொன் 

இருக்நகன்,’’ ஒருவைி ொக நொைகத்டத நடித்து முடித்துவிட்நைொம். எங்களுக்குக் கிடைத்த 

பொரொட்டையும் டகத்தட்ைடையும் பொர்த்து நதசி  அரங்கநம நபொறொடம பட்ைது. ‘’நீதொன் 

எனக்குத் டதரி ம் நகொடுத்தொய்,’’ என்று கூறி நஜசன் என்டனக் 

கட்டிப்பிடித்துக்நகொண்ைொன். என் கண்கள் கைங்கி நின்றன. அவர் நதசி  அரங்கம் இருந்த 

இைத்டதந  நவறித்துப் பொர்த்துக்நகொண்டிருந்தொர். 

  ‘’நபொைொமொ சொர்,’’என்று கூறிக்நகொண்நை வொகனத்டத நநொக்கிச் நசன்நறன். ‘டி டி டி’ ‘ 

மறுபடியும் குறுஞ்நசய்தி. கொடை ில் வரும்நபொது நரொட்டி வொங்கிட்டு வொங்க. வடீ்டுை 

அரிசி இல்நை!’ என் மடனவிதொன். என்ன வறுடம! சிங்கப்பூரில் அரிசி வொங்கமுடி ொமல் 

நரொட்டி சொப்பிடும் முதல் வடீு என் வைீொகத்தொன் இருக்க முடியும்! பின்னொல் திரும்பிப் 

பொர்த்நதன் அவடரக் கொணவில்டை. ஐட ந ொ. கொசு நகொடுக்கொமல் 

கம்பிநீட்டிவிட்ைொநரொ! அைக் கைவுநள! உன் நசொதடனக்கு அளநவ இல்டை ொ? 

வொகனத்தில் ஏறி அடத உ ிர்ப்பித்நதன்.  
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 ‘’சொத்நத கிளப்’’. தூக்கிவொரிப் நபொட்ைது!. அவர் பின்னொல் எனக்கு முன்னொநைந  

வந்து அமர்ந்துவிட்ைொர். ‘’சொர், நீங்க எப்படி, ?. .எனக்கு முன்னொள்? கிளம்பிட்நைங்கன்னு 

நிடனச்நசன்.’’ 

‘’அநதப்படி, உனக்கு நொன் இன்னும் பணம் தரநவ ில்டைந .,’’ என்றொர். நிம்மதி நபருமூச்சு 

விட்நைன்.  

 ‘’சொர் எைிசபத் வொக்கில் இருந்துச்நச அந்த சொத்நத கிளப்பொ?’’ ஒருநவடள 

அவருக்குப் பசிக்குநதொ. இப்நபொது ‘எஸ்பைநனட்’ அல்ைவொ அங்கு இருக்கிறது என்ற 

ஐ த்நதொடு அவரிைம் நகட்நைன். 

 ‘’ம்ம்,’’ என்றொர் 

 ‘’சொர், நீங்க நம்புவஙீ்களொன்னு நதரி நை, அப்நபொநதல்ைொம் எங்கள் நண்பர்கள் 

குடும்பமும் எங்கள் குடும்பமும் சொத்நத கிளப்புக்குத்தொன் அடிக்கடி சொப்பிை வருநவொம். 

என் பிறந்த நொள், என் நண்பர்கள் அகமது, நஜசன் பிறந்த நொள் எல்ைொம் இங்கதொன் 

நகொண்ைொடுநவொம். அகமதுநவொை அப்பொ இங்க ‘நொசி பொைொங்’ கடை டவச்சிருந்தொரு. நொங்க 

ஓசி ிநைந  அடிப்நபொம். நஜசனுக்கு முருத்தொப்பொன்னொ நரொம்ப பிடிக்கும். ஆனொ 

டக ொநை சொப்பிை மொட்ைொன். ஏன்னொ டகந ல்ைொம் எண்நணய் ஆகிடுமொம். 

பிச்சுப்நபொட்டு நொன் ஊட்டிவிட்ைொ நல்ைொ சொப்பிடுவொன். ‘’ரொஜன், நீ எனக்கு அம்மொ மொதிரி,’’ 

என்று நசொல்ைி அழுதுநகொண்நை சொப்பிடுவொன். எனக்கு ‘நஹொக்கி ன் மீ’ தொன் உ ிர். 

‘சொப்ஸ்டிக்கில் நவளுத்துக் கட்டுநவன். ‘’நைய் நீ சீனனொகவும், நஜசன் தமிைனொகவும் 

பிறந்திருக்கனும். தப்பிப் பிறந்திட்நைங்கைொ!,’’ என்று என் அப்பொவும் நஜசன் அப்பொவும் 

அடிக்கடி எங்கடளக் கிண்ைல் நசய்வொர்கள். என்னிைம் மட்டும் டைம் மிஷின் (time machine) 
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இருந்தொ நொன் திரும்பவும் இந்தக் கொைத்துக்கு வரநவ மொட்நைன் சொர்.,’’ மூச்சுவிைொமல் 

நசொல்ைி முடித்நதன். இைம் வந்தது அவர் இறங்கினொர். 

 அப்நபொது கூட்ைங் கூட்ைமொய் இருந்த மைொய்க்கொர, சீன, இந்தி  ஜனங்கடளக் 

கொணவில்டை. ஆங்கொங்நக நவள்டளக்கொரர்கள் புடகப்பைக் கருவிகடள 

டவத்துக்நகொண்டு பைம் பிடித்துக்நகொண்டு இருந்தொர்கள். நல்ை கொற்று! என் படை  

நிடனவுகடளச் சுவொசித்தப்படி அங்கு நபொைப்பட்டிருந்த நபஞ்சு ஒன்றில் அமர்ந்நதன். 

வ ிறு ‘குர், குர்’ என்று பசி ின் அறிகுறி மணிட  எழுப்பி து. 

 ‘’இங்கு முருத்தொப்பொ கிடைக்குமொ ரொஜன்,’’ என்று என் கொதருகில்  ொநரொ 

கிசுகிசுத்தது நகட்ைது. என் நமய்சிைிர்த்தது. அவர் என் மூச்சு அவர் முகத்தில்படும் 

அளவிற்கு என் அருகில் அமர்ந்திருந்தொர்.  

 ‘’அருகில் உள்ள 24மணி நநர உணவுக்கடைக்குப் நபொநவொமொ சொர்,’’ என்நறன். 

எனக்கும் பசித்தது.  

 ‘’உனக்குப் பசிக்கிறது என்றொல் நபொகைொம்,’’ என்றொர்.  

 ‘’இல்டை சொர், எனக்குப் பசி ில்டை. நீங்க பிறகு ஏர்நபொட்டுக்கு நவற நபொகனும். 

பிடளட்டில் நல்ை சொப்பொடு இருக்குநமொ இருக்கொநதொ, அதுதொன் நசொன்நனன்,’’ நொன் 

சமொளித்நதன். 

 ‘’சரி வொ நபொகைொம்,’’ என்றொர். அருகில் இருந்த கொப்பி கடைக்குச் நசன்நறொம். 

நொங்கள் அமரந்நதொம். உைநன அங்கிருந்து வந்த ஒரு வ தொன பணி ொள், என்ன 

நவண்டும் என்று என்டனப் பொர்த்துக் நகட்ைொர். நொன் நகட்பதற்கு முன்நப ஒரு ‘நத சி’, இரு 

சுட்ை நரொட்டி என்றொர் என் ப ணி.  எனக்குக் கொப்பி மட்டும் நபொதும் என்நறன். 
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கொத்திருக்கும் நநரத்தில் அவர் சுற்றி ிருக்கும் கடை ின் அைங்கொரத்டத 

ரசித்துக்நகொண்டிருந்தொர். பணி ொள் ஒரு கொப்பிட  மட்டும் தூக்கிக்நகொண்டு வந்தொன். 

கட்ைணத்டத என்னிைம் நகொடுத்தொன். ‘’எங்நக டீயும் நரொட்டியும்,’’ என்நறன்.  

 அந்தச் சீன முதி வர், ’’நீங்க கொப்பி மட்டும்தொநன நகட்டீங்க, என்று டவத்த 

கொப்பிட  மறுபடியும் நமடச ிைிருந்து எடுத்தொர். இல்டை இல்டை இதுவும் நவண்டும், 

டீயும் நவண்டும் என்நறன். அவர் முணங்கிக்நகொண்நை நசன்றொர். ‘’நரொட்டிட  

மறந்திைொநத என்று கத்திநனன்.’’ 

 ‘’நீங்க டீயும் நரொட்டியும் நசொன்னது எனக்நக நகட்ைது, அவருக்குக் நகட்கை ொம். 

 ொடர ஏமொத்துறொங்க,’’ என்று அவருக்கொகப் நபசுவடதப் நபொல் நசொன்நனன்.  

 ‘’நபொகட்டும் விடு. வ தொனவர்,’’ என்று அவர் பதிைளித்தொர். மீண்டும் அந்த 

முதி வர் வந்தொர். நரொட்டிட யும், டீட யும் என்டனப் பொர்த்து ‘ைப்’ என்று நமடச ில் 

டவத்தொர். நொன் என் சட்டைப் டப ிைிருந்த கடைசி பத்து நவள்ளிட  எடுத்து அவரிைம் 

நீட்டிநனன். வ ிறு நிடறந்தது. நபொநவொமொ என்று அவர் கண்ணொல் ஜொடைக் கொட்டினொர். 

அந்த முதி வர் குவடளகடளயும் தட்டுகடளயும் எடுக்க மீண்டும் எங்கடள நநொக்கி 

வந்தொர். பொவம் வ தொன கொைத்திலும் நவடை நசய்கிறொர் என்று அவர் 

நநொந்துநகொண்ைொர். ஏன்தொன் இக்கொைப் பிள்டளகள் இப்படிச் நசய்கிறொர்கநளொ 

நதரி வில்டை,’’ என்று என்னிைம் அவர் குடறப்பட்டுக்நகொண்ைொர். அப்நபொது அந்த 

முதி வர் ‘ஓைர் நத, நரொட்டி புன் தொைொ மக்கொன்,’ (நதநீடரயும் நரொட்டிட யும் 

சொப்பிைொமல் நபொய்விட்ைொர்கள்) என்று கூறி து என் கொதுகளில் இநைசொகக் நகட்ைது.  
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 மணிட ப் பொர்த்நதன். சரி ொக பின்னிரவு மணி 1.15. இன்னும் ஒரு மணி நநரம் 

இவடரக் கூட்டிக்நகொண்டு எங்நக நபொவது. கடளப்பு மிகுதி ொல் நசொர்வு தடைதூக்கி து.  

 ‘’சொர், விமொன நிடை த்திற்குப் நபொநவொமொ,’’என்று நகட்நைன். 

 ‘’இன்னும் ஒநர ஒரு இைம். அப்புறம் நொன் நபொய்விடுநவன்,’’ என்றொர்.  

 ‘’ம்ம், சரி சொர். எங்நக நபொகனும்?,’’ என் குரல் உற்சொகத்டத இைந்திருந்தது.  

 ‘’கிநரட் வல், வண்ைர்நைன் (Great World, Wonderland)” 

என் டககள் இறுக்கமொக ஸ்டி ரிங் சக்கரத்டதப் பிடித்தது. ஆனொல் நகரவில்டை. 

இப்நபொதிருக்கும் யூனிவசல் ஸ்டுடிந ொடவப் நபொல், இருபதில் ஒரு அடர பங்கு 

எனைொம். அது தொன் அப்நபொதிருந்த ’கிநரட் வல், வண்ைர்நைன்’.  பிள்டளகளுக்கு மிகவும் 

பிடித்த இைம். அப்பொ நவடை நசய்த நகப்பல் கப்பல் பட்ைடற ில் குடும்ப தினம் 

இருந்தொல் இைவச அனுமதி சீட்டுகள் கிடைக்கும். அப்நபொதுதொன் நபொநவொம். தன் 

நண்பர்களிைம் நகட்டு அகமது குடும்பத்தினருக்கும், நஜசன் குடும்பத்தினருக்கும் நசர்த்து 

இைவச சீட்டுகள் வொங்கி வருவொர். எனக்கும் அகமதுக்கும் நஜசனுக்கும் அங்நக 

நபொவநதன்றொல் உ ிர். ஆனொல் அங்குதொன் என் நண்படன விட்டுப் பிரிந்தது அவனின் 

உ ிர். நபற்நறொர்கள் பள்ளிக்குக் நகொடுக்கும் கொசில் நுடைவுச் சீட்டுக்குப் பணத்டதச் 

நசர்த்துவிட்நைொம். பள்ளி ில் சுற்றுைொ என்று நபொய் நசொல்ைி வடீ்டிைிருந்து 

நவளிந றியும் விட்நைொம். வண்ைர்நைன் நகளிக்டக விடுதிக்கு மூவரொக நுடைந்நதொம். 

ஆனொல், இருவரொகத்தொன் திரும்பிநனொம். எல்ைொ விடள ொட்டுகளிலும் 

விடள ொடிவிட்டு வரும்நபொது அகமதிைம் இன்னும் இரண்டு நவள்ளி மீதம் இருந்தது. 

‘’ரொஜன், நஜசன், இன்னும் $2 இருக்கு. ஊஞ்சைில் விடள ொைைொமொ?’’ என்றொன். கடளப்பு 
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மிகுதி ொல் நொனும் நஜசனும் மறுத்துவிட்நைொம். ஆனொல், அகமது விைவில்டை. சுைலும் 

ஊஞ்சைில் ஏறி அமர்ந்தொன். இறுக்டக வொடரச் சரி ொக அணி வில்டை. ஊஞ்சல் 

சுைன்றது. நவகத்டத அதிகரித்தது. அகமது இறுக்டக ிைிருந்து தூக்கி எறி ப்பட்ைொன். 

அவன் கடத அங்கு முடிந்தது! என் வொகனம் ’கிநரட் வல், வண்ைர்நைன்’ இருந்த இைத்தின் 

முன் நின்றது. என்டனயும் அறி ொமல் ‘’அகமது!’’ என்று கதறிவிட்நைன். அகமதின் 

நிடனவுகள் என்டன வொட்டின. பின்னொல் ப ணி உட்கொர்ந்திருக்கிறொர் என்ற 

நிடனப்புக்கூை இல்ைொமல், வொகனத்டதவிட்டு இறங்கி ஓர் ஓரத்தில்நபொய் ஓைமிட்டு 

அழுநதன். அகமது என் முன்நன நின்றொன். ‘’அைொநத ரொஜன்.,’’ என்றொன். திரும்பிப் 

பொர்த்நதன். அகமது அங்நக இல்டை. ஆனொல் அவர் இருந்தொர். என் நதொல்களில் டகட  

டவத்துத் நதற்றினொர். முட்டிக்நகொண்டு வந்த அழுடகட  நிறுத்தமுடி வில்டை. 

முகத்டதக் டககளொல் துடைத்துக்நகொண்டு, ''சொர் மணி ொகிறது. விமொன நிடை த்திற்குச் 

நசல்நவொமொ?,’’ என்நறன். அவரும் முகத்டதத் துடைத்துக்நகொண்டு ‘’சரி’’ என்றது எனக்கு 

நன்றொகத் நதரிந்தது. பொவம் அவரும் நொன் அழுவடதப் பொர்த்து அழுகிறொர் என்று 

நிடனத்து '’அவருக்கு எவ்வளவு இளகி  மனது!’’ 

 வொைடக உந்து வண்டி விமொன நிடை த்திற்குப் பறந்தது. பத்து நிமிைத்தில் விமொன 

நிடை ம் வந்தது. அவர் வொகனத்டதவிட்டு இறங்கினொர். ‘’ரொஜன், நொன் நபொகிநறன். 

என்டனப் பொதுகொப்பொக வந்து இறக்கிவிட்ைதற்கு நன்றி. முதல் முடற ொக விமொனத்தில் 

ப ணம் நசய் ப்நபொகிநறன். எனக்குக் நகொஞ்சம் ப மொக இருக்கிறது,’’ என்றொர். அவர் 

கண்களில் நீர் கசிந்நிருந்தது. ‘’இனிநமல் நொன் சிங்கப்பூருக்கு வரமொட்நைன். இதுதொன் என் 

கடைசி ப ணம்.’’ என்றொர்.  
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 அவர் அழுதது என் மனத்டத உருக்கி து. ஒரு இரண்டுமணி நநரம்தொன் என்னுைன்  

இருந்திருப்பொர். ஆனொல் அது இருபது ஆண்டுகள் இருந்த உணர்டவ எனக்கு 

ஏற்படுத்தி து. ‘’நொன் உள்நள வடரக்கும் வர்நறன் சொர்,’’ என்நறன். நொன் நவளி ில் நிற்கும் 

இைம் வந்தது. அவரின் டகட ப் பிடித்து அழுத்தி, ‘’கவடைப்பைொதீங்க சொர், நொன் 

இருக்நகன்,’’ என்நறன். அவரின் தடை மடறயும் வடர ில் என் டககடள ஆட்டிநனன். 

அவர் நசன்றுவிட்ைொர். 

 நீண்ை நபருமூச்சு! நிம்மதி நபருமூச்சு!  ‘’ஐட ந ொ! அவர் கடைசி ில் பணம் 

நகொடுக்கொமநைந  நபொய்விட்ைொநர! என் கண்முன் பொசொக் கடைக்கொரன், அரிசி, 

கரண்டுபில் எல்ைொம் படைந டுத்து நின்றன! 

‘பிப் பிப் ‘ என்ற ஒரு ஒைிட க் நகட்டு என் டகநபசிட ப் பொர்த்நதன். சத்தம் அதிைிருந்து 

வரவில்டை, ஆனொல் வந்துநகொண்டிருந்தது. பின்னொல் பொர்த்நதன். சீட்டின்நமல் ஒரு 

டபயும், ஒரு டகப்நபசியும் இருந்தன. சத்தம் அதிைிருந்துதொன் வந்தது. அைக்கைவுநள! 

மறந்து டவத்துவிட்டுப் நபொய்விட்ைொர் நபொைிருக்கிறநத!  

 வொகன உந்துவண்டி மறுபடியும் விமொன நிடை த்திற்குப் பறந்தது. அவடரப் 

பிடிக்க மு ன்நறன். ஆனொல் டதவொனுக்குப் நபொகவிருக்கும் எல்ைொ ப ணிகளும் 

விமொனத்திற்குள் ஏறிவிட்ைொர்கள் என்றும், விமொனம் இன்னும் 10 நிமிைங்களில் 

பறந்துவிடும் என்றும் அங்கிருந்த அதிகொரி ஒருவர் கூறினொர். பணப் டபட த் திறந்து 

பொர்த்நதன். அதில் அவருடை  முகவரி அட்டை இருந்தது. திரு நவொங் சியூ நகொங். 24 

சிக்ைொப் சொடை. வொகனத்டத நநரொக அங்நக நசலுத்திநனன். அநத பங்களொவின் முன் என் 

வண்டி நின்றது. 
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 கதவு திறந்திருந்தது. ‘டிங் நைொங்’ என்று மணிட  எழுப்பி என் வருடகட த் 

நதரி ப்படுத்திநனன். ஒரு 10 வ து சிறுவன் என்டன எட்டிப்பொர்த்துவிட்டு ஓடினொன். 

அவடன எங்நகொ பொர்த்த ஞொபகம்! பின் ஒரு நடுத்தர வ து மொது வந்தொர். உள்நள வரும்படி 

ஜொடைமட்டும் கொட்டினொள். வடீ்டினுள் ஊதுபத்தி ின் நறுமணம் கமழ்ந்தது. ஓர் 

ஆடறந்துநபர் வடீ்டின் நவவ்நவறு மூடைகளில் அமர்ந்திருந்தனர். ‘’சியூ நகொங் வடீு,’’ 

என்று முகவரி அட்டைட ப் பொர்த்துக்நகொண்நை நகட்நைன்.  

 ‘’நீங்கள் ரொஜனொ?,’’ என்றொர் அந்தப் நபண்மணி. எனக்குத் தூக்கிவொரிப் நபொட்ைது! 

ந ொசிப்பதற்குக் கூை நநரம் நகொடுக்கொமல் அந்தப் நபண் ஒரு நீண்ை உடறட  என்னிைம் 

நீட்டினொர்.  ‘’இடத அவர் நபொகும்முன் உங்களிைம் நசர்த்துவிைச் நசொன்னொர்.,’’ என்று 

கூறி கண்களில் நதங்கி ிருந்த நீடரத் துடைத்துக்நகொண்ைொர்.  ‘’ஓ. .சியூ நகொங் 

டதவொனுக்குப் நபொகும் முன்நப உங்களிைமிருந்து வொைடகப் பணத்டத 

வொங்கிக்நகொள்ளச் நசொன்னொரொ?,’’ என்று கூறி அப்நபண்டண நிமிர்ந்து பொர்த்தநபொது, நொன் 

அதிர்ந்துநபொநனன்! எனக்கு எதிநர நொன் ஏற்றிக்நகொண்டுவந்த ப ணி ின் பைம். 

அதன்நமல் மைர்வடள ம், ஊதுபத்திகள்! என் குடை நடுங்கி து! பைத்தின் கீழ் ‘நஜசன் 

நவொங் சியூ நகொங்.- நதொற்றம் 04.04.1966 – மடறவு 13.06.2013’ என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. 

பைத்தின் அருநக நசன்று பைத்டத உற்றுப் பொர்த்நதன்! அது என் நஜசநனதொன்! அவனின் 

சீனப் நப ர் சியூ நகொங் என்றும் அவ்வொறு கூப்பிட்ைொல் தனக்குப் பிடிக்கொது என்றும் 

ஒருமுடற என்னிைம் நசொல்ைி ிருக்கிறொன். அதன் கீநை, ‘’ஐந ொ!’’ என்று கதறிவிட்நைன். 

என் நஜசன், நொன் என் வொகனத்தில் சற்று முன்பு ஏற்றிக்நகொண்டுவந்த என் நஜசன், அநத 

நகொட்டும் சூட்டுமுைன் நிம்மதி ொகக் கண்ணொடிப் நபட்டிக்குள் படுத்திருந்தொன். என் 
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இருத த்டத  ொநரொ பிடுங்கி பிைிந்ததுநபொல் இருந்தது! ‘’எப்நபொது?’’ என்று நகட்நைன். நொ 

தைத்தைத்தது! ‘’நநற்று இரவு 11 மணிக்கு,’’ என்று அவனின் மடனவி பதிைளித்தொள். நொன் 

மடைத்துப் நபொய்விட்நைன்! ‘’நஜசன், அப்படிந ன்றொல், உன் உ ிர் உன்டனவிட்டுப் 

பிரிந்தவுைநனந  என்டன சந்திக்க வந்துவிட்ைதொ? உ ிர் நண்பநன!,’’ என்று வொய்விட்டுக் 

கதறி அழுநதன். அைக்க முடி வில்டை! கடிதத்டதப் பிரித்நதன். 

 ‘’அன்புள்ள ரொஜன், இந்தக் கடிதத்டத நொன் நவகு நொள்களுக்கு முன்நப 

எழுதிவிட்நைன். ஏநனன்றொல் உன்டன எப்நபொது மீண்டும் பொர்ப்நபன் என்று எனக்நக 

நதரி ொது. ஒருநவடள நொன் நகொடுக்கொவிட்ைொல் என் மடனவிந ொ, அல்ைது மகநனொ 

இந்தக் கடிதத்டத உன்னிைம் தந்திருப்பொர்கள். என் அப்பொ முன்பு கைனில் மூழ்கி 

இருந்தநபொது அங்கில் (uncle) சொமி அதொவது உன் அப்பொதொன் பணம்நகொடுத்து அவரின் 

கைடனந ல்ைொம் தீர்த்தொர். இப்நபொது நொங்கள் நல்ை நிடைடமக்கு வந்துவிட்நைொம். 

அப்பொ இறக்கும்நபொது உன்னிைம் இந்த 1 மில்ை ன் நவள்ளி கொநசொடைட ச் நசர்க்கச் 

நசொல்ைிவிட்டு இறந்துவிட்ைொர். த வுநசய்து நபற்றுக்நகொள். ரொஜன் நொம் ஒன்றொய் 

இருந்த கொைங்கடள என்னொல் மறக்கநவ முடி ொது. அகமதுதொன் நம்டமவிட்டுச் 

சிறுவ திநைந  நபொய்விட்ைொன். ஒருநவடள இந்த கொநசொடை உனக்குக் 

கிடைக்கும்நபொது நொன் உ ிருைன் இருப்நபனொ என்றும் நசொல்ைமுடி ொது. எனக்கு 

இரத்தத்தில் புற்றுநநொய் இருப்பதொக மருத்துவர் நசொல்ைிவிட்ைொர்! நரொம்ப நொள் உ ிருைன் 

இருக்கமொட்நைன்ைொ! 

உன் உற்ற நண்பன் நஜசன் 
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 நஜசன்! நஜசன்! நீ என்னுைன் இருந்தும் உன்டன அடை ொளம் கண்டுநகொள்ள முடி ொத 

பொவி ொகிவிட்நைநன! நண்பொ! உன்டன அடை ொளம் கொட்ைத்தொன் நொம் ஒன்றொய்ச் 

சுற்றி  இைங்களுக்கு என்டன அடைத்துக்நகொண்டு நபொனொ ொ? நண்பநன, அடதக்கூைப் 

புரிந்துநகொள்ள முடி ொதவனொய்ப் நபொய்விட்நைநன! நீ இறந்தும் இந்த நண்பனின் 

கஷ்ைத்டதப் நபொக்கி, நட்பின் உ ர்நிடைட  அடைந்துவிட்ைொய். இதுதொன் நம் இறுதிச் 

சந்திப்பொ? நீ மீண்டும் என்டனக் கொண வரமொட்ைொ ொ?. . நஜசனின் பைத்தின் முன் 

மண்டி ிட்டு அழுநதன். அவன் பைத்திைிருந்த சிை மைர்கள் என் தடைமீது விழுந்தன!.  

முற்றும் 

 

(2551 words) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


