सं याकाळची वेळ - पावसाची िरपिरप संपून
आता चांगलाच कोसळू लागला होता हातात या िपश या सांभाळत ितने चावीने घराचं
दार उघडलं आिण सरावानेच िद याच बटन
दाबल. मंद प्रकाशावर बाहे रचा ओला काळोख
ओघळू पाहत होता. घर गावाबाहे र तसं एकाकी.
एकूण गावाशी फटकून असलेलं. छोटी बंगली
हणता येईल असं. वसतीपासन
ू दरू नको

हटलं

तरी नवर्याने ितचे ऐकले न हते. याला
एकांताची आवड होती. कोणाचाही जा त संपकर्
नको असायचा. दो ही मुलंही तशीच घुमी. सतत
पु तकात रमणारी. दोघेही परदे शात िनघन
ू गेली.
ती या घरात एकटीच रािहली. ितला या घरात
करमतही न हतं आिण ते घर सोडून जाणेही

जमत न हतं. आठवणीं या गुं याने ितला ितथेच
जखडून ठे वलं होतं. बाहे र पावसाची गाज एका
सरु ात चालू होती. दरवाजाबाहे र काहीतरी खड
ु बड
ु
ऐकू आली. ितने कानोसा घेतला. कोणीतरी
दरवाजावर ओरखडत होतं. ित या छातीत थोडं
धडधडलं. दार उघडून पहायची िह मत होत
न हती. शेवटी धीर एकवटून दार थोडं िकलिकलं
केलं. बाहे र कोणीच न हतं. ित या मणक्यातून
एक थंड िशरिशरी उमटली. ताबडतोब दार बंद
कर याची सच
ू ना मदन
ू े िदली. पण ते ह यात
ितचं लक्ष जिमनीकडे गेलं. या छो या या
फटीतन
ू एक लहान पंजा आत आला होता.
दाराची फट थोडी ं द क न ितने पािहलं.
जेमतेम ओंजळीत बसेल इतकं लहान कु याचं

िप लू वर पाहत होतं. पावसात िभज यामुळे
थंडीने थरथरत होतं. आपली केिवलवाणी नजर
याने ित याकडे लावली. या नजरे त याचना
होती. ितला प्रा यांची आवड न हती.मुलांनी हट्ट
धरला तरी प्राणी पाळ याला ितने सक्त िवरोध
केलेला होता. यात अशा िभजले या कु या या
अंगाला येणारा वास ितला अिजबात आवडत
नसे. पु हा लहान असले या या िपलांना रात्री
आईची आठवण झाली की ती जो क ण आवाज
काढत राहायची तो ितला सहन होत नसे. पण
या वेळेला ित या मनात काही वेगळे च िवचार
आले. आप या सारखंच हे िप लह
ू ी एकाकी आहे
हा समान धागा ितला जाणवला.

वतःला

या यासारखंच िनराधार व केिवलवाणे

समज याला ितचा अंतिवर्रोध होता. कारण
िनयतीसमोर प्र येक यक्ती तशीच असहाय
असली तरी ितचा अहं कार ती व तिु थती
वीकारत नाही. िवचारां या तंद्रीत ितने या
िप लाला प्रवेश दे याचा िनणर्य घेतला. आपली
लटपटणारी छोटीशी पावलं टाकत याने घरा या
उबेत प्रवेश केला. सवर्प्रथम याने वाकडी मान
क न वर पािहले आिण आपली इवलीशी शेपटी
हलवून ितचे आभार मानले. गरम पा याने
याला चटकन अंघोळ घालून फडक्याने पस
ु ताना
ित या ल यात आले की या या अंगावरची लव
सोनेरी आहे आिण ितचे प्रमाणदे खील जा त
आहे . याचे नाव स या या फैशनप्रमाणे गो डी

न ठे वता ितने याला सोनू
ठरिवले.

हणू या असे

