सं याकाळची वेळ - पावसाची िरपिरप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता - हातात या
िपश या सांभाळत ितने चावीने घराचं दार उघडलं आिण धाडकन बंद केलं. ती ग च ओली झाली
असली तरी ितला घाम फुटला होता.कपडे बदलन
ू ती सो यावर डोके ध न बसली. ितला

वास

घ्यायला त्रास होत होता.बेल वाजली अन ित या छातीत धडधडू लागले.हात पाय गार पडले.
दरवाजात चावी िफर याचा आवाज आला आिण सागर आत आला. दीपालीला बघून सागर
घाबरला,
“ काय झाले िदपाली ? एवढी का

घाबरली आहे स ?” सागरला पाहून िदपाली हमसन
ू
ू हमसन

रडायला लागली.
“अग बोल ना” दीपालीला जवळ घेत सागर
“ मी

हणाला

कूटरने एका माणसाला धडक िदली आिण तो जोरात पडला. ” िदपाली ने रडत रडत

सांिगतले.
“ याला लागलं का खप
ू ? तल
ु ा कुठे लागले आहे का? पोलीस आले का? नीट सांग न सगळ”
“पाऊस जोरात होता आिण मला समोरचे काही िदसत न हते आिण भेळेची ग ली आहे
कॉनर्रला मी गाडी वळवली आिण हा कोठून आला समोर दे व जाणे .बहुतेक तो
माझी

या

यालेला होता.

कूटरही पडली मला ही लागले पण तो जोरात उडून गटारीत पडला. मी इतकी घाबरले िक

मला काही सच
ु ले नाही, कोणी आजब
ू ाजल
ू ा न हतं

हणन
ू मी कशीबशी

कूटर उचलली आिण

वेगात घरी आले.” दीपालीने हाताचे कोपर दाखवले. ित या हाताव न रक्ताचा ओघळ वाहत होता.
सागरने ितला शांत करायचा प्रय न केला पण मनातून तोही हादरला होता. याने आतन
ू फ टर् एड
चा डबा आणला. सावकाश ितची जखम साफ केली आिण अलगद
थोपटत तो

यावर मलम लावले. ितला

हणाला

“ शांत हो, काही होणार नाही, घाब

नको, मी पाहून येतो तो माणस
ू ितथे आहे का ते ”

सागर उठणार तेव यात िदपालीने याचा हात ग च धरला,ती

हणाली

“नको नको तू ितकडे िबलकुल जाऊ नकोस मला भीती वाटते आहे खूप”

असे

हणत िदपाली उठली आिण ितचा एकदम तोल गेला. ितचा उजवा पाय सज
ु ला होता आिण

ितला उभे राहता येत न हते.
‘िदपाली,सांभाळून !” सागर एकदम ओरडला “ िदपाली दख
ु ते आहे का खूप ? चल डॉक्टर कडे
जाऊन येऊ”
“ नाही मी कुठे ही येणार नाही आिण तू ही कुठे जायचे नाही”
“ वेडी आहे स का ? तुला लागले आहे , तो माणस
ू अजन
ू ही गटारीतच
पािहजे,तल
ु ा कोणी पािहले असले तर ? तो सांगेल ना पोिलसांना!
पोलीसात तक्रार क , अग तो

हणाला.

“ नाही नाही ,नको लीज, लीज नको सागर असे काही क

नको ”

“एक काम कर तू एक पेरािसटे मोल घे आधी,आिण हे बघ तू घाब
कूटर चालवत होतो आिण तू मागे बसली होतीस
वाटते िक मी बघून यावे.”

तेव यात बेल वाजली...........

यापेक्षा आपणच जाऊन

यालेला असला तर आपण सांगू िक तो एकदम समोर आला

कूटर या. असं काय करतेस ?” सागर समजावत

दे ईन . पण मला असे

पडला आहे का ते बघायला

नकोस मी सांगेन िक मी

हणजे जर काही झालेच तर याला मी त ड

