संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिपरिप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता - हातातल्या
पपशव्या सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि ददवा लाविाि इतक्यात सूि ऐकू
आले, ‘Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday
Dear Radha, Happy Birthday to you!’
केकविील मेिबत्तीच्या ममिममित्या उजेडात चेहिे जिी व्यवस्थित ददसत नसले तिी
फक्त आवाजावरून िाधाने जमलेल्या सगळयांचा अंदाज बांधला होता.

वाढददवसाच्या

तनममत्ताने का होईना, पि िाधाचा िाधेय संध्याकाळच्या सगळया अपॉईंटमें ट्स िद्द करून
आज लवकि घिी आला होता. व्यवसायाने हाटट सजटन असल्यामुळे कदाचचत हृदयाची

गुंतागुंत त्याला अचक
ू ठाऊक होती. पूवाट आणि संकेत, लव्हबर्डटस, यामशवाय त्यांची वेगळी
ओळख करून दे िे कदाचचत चक
ु ीच ठिे ल. शाळे त असतानाच एकमेकांच्या प्रेमात पडले

आणि योग्य वेळ येताच लग्नाच्या बंधनात अडकले. आज बिा वर्ाांनंति ोलोकचा आवाज
ऐकल्यावि कॉलेजमधील आठविींनी िाधा भािावून गेली.

ददवे लागूच नयेत असे ततला

वाटत असतानाच कुिीतिी स्थवच ऑन केले आणि झुंबिाच्या त्या लख्ख प्रकाशात
आठविी तशाच पवरून गेल्या.

िाधेय समोिच होता तिीही एका ओळखीच्या आवाजाचा

मागोवा घेिािी िाधाची नजि णखडकीपाशी उभ्या असलेल्या ोलोककडे गेली. अगदी काल
पिवाच भेटल्यानंति आज पुन्हा भेटतोय अशा पवोवासात त्याने ततला 'hi' म्हटले.

थवप्नातून जागे व्हावे तशी थवतःला सावित िाधा नुसती हसली. िाधेयच्या नजिे ला नजि
ना दे ताच ''मी आलेच हं !’’ असं म्हित बेडरूमच्या ददशेने वि तनघून गेली.

िाधेय या सवाांना कॉलेजमध्ये एक वर्ट सीतनयि होता पि मजा किायला मात्र हे
पाचहीजि एकत्र जमायचे. ोलोक तसा खप
ू कमी बोलायचा. संकेत त्याला गंमतीत

म्हिायचा दे खील, “ अिे काही नाही ति तनदान एक ोलोक तिी म्हि.” िाधा आणि पूवाट
सुद्धा जीवाभावाच्या मैत्रत्रिी होत्या. बऱ्याच वर्ाांनंति ोलोक पिदे शातून भाितात पितला
होता. अचानक त्याची पूवाटशी भेट झाली. तो नाही म्हित असतानाही पूवाट त्याला

िाधाच्या घिी घेऊन आली होती. िाधेयला बहुधा त्याचं येिं तततकंसं रुचलं नव्हतं. पूवाटही
आज तशी कमीच बोलत होती. ोलोकला इिे आिून काही चक
ू ति नाही ना केली अशी
शंका ततला सतावत होती. ोलोक मात्र कोपऱ्यातल्या एका खच
ु ीवि बसून कॉफीटे बलविील
ं ले
मामसक वाचल्याचा आव आित होता. खिं ति त्याचंही मन आठविींचे शंखमशप
वेचण्यात मग्न झालं होतं.

पावसाचा जोि काही कमी होत नव्हता. बाहे ि आता बऱ्यापैकी काळोखही पडला होता.
तयाि होऊन येण्याकिता वि बेडरूममध्ये गेलेली िाधा तशीच ओल्या अंगाने बिाच वेळ
आिोयासमोि उभी होती. मनात आठविींचं वादळ उठलं होतं. अशातच एक वीज
कडाडली आणि कॉलेजच्या अॅन्यअ
ु ल डेची पावसाळी िात्र तशीच्या तशी ततच्या
डोळयासमोि चमकून गेली. िाधाने डोळे घट्ट ममटून घेतले.

