सं याकाळची वेळ - पावसाची िरपिरप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता - हातात या
िपश या सांभाळत ितने चावीने घराचं दार उघडलं आिण समोर सो यावर अिनकेतला बघून ितला
हायसं वाटल.अिनकेतने लगेच हातात या िपश या घेत मनालीला जवळ घेतलं
“तुझा फोन लागत न हता मनू, मला काळजी वाटत होती ग”
“

पेशल ट्रे न िमळाली रे मला

हणन
ू बरे झाले आिण फोनचे

हणशील तर याचे चािजर्ंग लगेच

संपते तू नवा कधी आणन
ू दे णार ते सांग नाहीतर बैस काळजी करत ”
“तु या कडे सग या प्र नांना उ तरे आहे त , ए जरा अशीच थांब काय गोड िदसते आहे स ”
“महाराज मी एक तास पावसात िभजत आले आहे ” मनालीने

वतःला अलगद सोडऊन घेतले.

मनालीने ओले कपडे बदलले आिण िकचन म ये आली.अिनकेतने वाफाळले या चहाचा कप
हातात ठे वला.अिनकेतने नेहमीप्रमाणे कुकर लावला होता , भाजी टाकली होती,सलाड तयार होते
“ पाच िमनटात पो या करते मग बसच
ू जेवायला आपण ”
दोन पो या झा या असतील तेव यात बेल वाजली.कोण आलय

या वेळी मनाली

या मनात

आले,बेल परत वाजली आिण ितला आठवलं आज रोिहत येणार होता. पावसा या नादात ती
सगळे िवसरली.आज अिनकेतला लेट होणार होते

हणन
ू ितने रोिहतला बोलावले होते .सगळाच

लान फसला होता. अिनकेतने दार उघडले रोिहतला पाहून याला खूप आनंद झाला
“अरे यार िकती िदवसांनी भेटतो आहे ? ” अिनकेत
“बँकेत काय पिरि थती आहे तल
ु ा मािहत आहे ना ? पेपर वाचतोस ना ?”
“मािहती आहे रे , बोल एव या पावसाचा कसा
तेव यात मनाली बाहे र आली आिण

हणाली

“ आलाच आहे स तर जेऊन जा आता”
“काय केले आहे स यावर अवलंबन
ू आहे ”
“तु या िमत्राने केले आहे सगळे ” मनाली

काय आलास रे ?”

“मग छानच असणार, अरे आज एका ि हिजट होती
हणन
ू

हणन
ू आलो पण पावसामळ
ु े लेट झाले

हटले तु या कडे चक्कर टाकून येऊ. तझ
ु ी टे क्नोकोन काय

हणते आहे ? ”रोिहत

हणाला.
“एकदम म त ! पुढ या वषीर् बहुतेक जपानला जायला लागेल”
“गड
ु ,मजा आहे यार तम
ु ची ”
तेव यात अिनकेतचा मोबाईल वाजला

हणन
ू तो आत गेला. ते पाहून मनाली बाहे र आली.

“अरे मी िवस नच गेले होते तू येणार आहे स हे ,आता तू असे कर तू पर पर ये मा या ऑफीस
म ये मग आपण जाऊन येऊ ”मनाली
“तेच क

हणाली

आपण कारण िदवस आता थोडेच आहे त ” रोिहत हळूच

हणाला “ आिण फोनला काय

झाले तु या? बदलन
ू टाक तो फोन”
“ िचं या फार म ती करतो ह ली ” अिनकेतला येताना पाहून रोिहतने िवषय बदलला
मनालीने पटापट जेवायला वाढले . अिनकेत हात धव
ु ायला गेला ते हा मनाली ने एक कागद
रोिहत या हातात सरकवला. रोिहतने तो पटकन िखशात ठे वला.

