संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिपरिप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता - हातातल्या
पपशव्या सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि तततक्यात ततचा फोन वाजला.

हे मा फोनवि होती. " िे ि,ू उद्या ६ वाजता 'तप्ृ ती' मध्ये भेटू" इतके बोलून हे माने फोन
ठे वलाही. " ही हे मा अशीच आहे पहहल्यापासून. स्वतः ठिवते काही तिी आणि मी हो

म्हििाि असे धरूनच चालते पठ्ठी. " असं स्वतःशीच बडबडत िे िूनं एकीकडे पपशव्यांमधलं
सामान रिकामं केलं. पाऊस थांबायची लक्षिं हदसत नव्हती. िे िूला तशीही बाहे िची बिीच
कामं होती. मल
ु गा, सन
ू आणि मख्
ु य म्हिजे ४ वर्ाांचा नातू येिाि होते आठवड्यासाठी.
त्यासाठी खेळिी आणि इति खिे दीही अजन
ू बाकी होती.

उद्या 'तप्ृ ती' मध्ये जायच्या आधी जमलं ति बघू असा पवचाि किीत िे िन
ू ं सीडी प्लेअि

चालू केला. भीमसेनजींचं 'जौ मैं तोपे बललहािी' सरु
ु झालं. अनेकदा ऐकलेलं हे भजन ततला
भत
ू काळात घेऊन गेलं.

पंधिा वीस वर्ाांपव
ू ी सट्ट
ु ीत दिवर्ीप्रमािे िे िच
ू ी सगळी फॅलमली सभ
ु ार्कडे, िे िच्
ू या भावाकडे
गेली होती.

तेव्हा ततच्या वहहनीनं ततला पवचािलं, " अनायासे पिवा तुझा वाढहदवस आहे , काय दे ऊ
तुला, सांग."

सुभार् पटकन ् म्हिाला, " िे िूला काही द्यायची जरूि काय? She has everything. ब्रिन्दावनी
सािं गच्या काही चीजा मी एकत्र केल्यात, ती सीडी दे तो. िे िूबाई एकदम खश
ू होतील."

त्या आठविीनं िे िूला आत्ताही हसू आलं. दस
ु िी आठवि म्हिजे िे िूिचे न ् भावाचे वाद.
सुभार्ला लता मंगेशकि म्हिजे दै वत ति िे िू आशा भोसलेची भक्त. दोघींमध्ये कोि

श्रेष्ठ, सतत वाद चालायचे. सुभार् एकदा िे िूला म्हिालाही, "तुझे कान आहे त की कपाचे

कान आहे त?" तसंच िे िूचा आवडता िाग म्हिजे ब्रिन्दावनी सािं ग ति सुभार्चा आवडता

यमन. ' यमन मध्ये तो तीव्र मध्यम असा काही मजा आितो, वा व्वा .... ' म्हिायचा तो.
या सगळ्या आठविीतली तीव्र आठवि म्हिजे सुभार्-सुशांतची मैत्री. सुभार्चा हा खास

लमत्र म्हिून नेहमी घिी येिािा सुशांत िे िूचा लमत्र कधी झाला ते दोघांनाही कळलं नाही.
एक हदवस अचानक सुशांतनं ततला "आपि लग्न करूया !" म्हिून धक्का हदला.

"लग्न किशील का?" म्हिून तिी पवचािायचं ना. म्हिे लग्न करूया, िे िू तडकलीच.

"नाही" म्हिून धाडकन ् त्याला उडवून लावलं. पि सुशांत हाि मानिािा ति नव्हताच
नव्हता. िे िू भेटली िे भेटली की "आता तिी हो म्हि, फाि भाव खल्लास, Enough!!"

म्हित िहायचा. अखेि िे िूनं हाि मानली न ् एक हदवशी सुशांतच्या गळ्यात माळ घातली.
सुशांतच्या आठविीनं ती कळवळली. " असा कसा िे अचानक तनघून गेलास तू, " िे िू
स्वतः शीच बोलत िाहहली. तेवढ्यात डोअिबेल वाजली.

