संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिपरिप संपून आता चांगलाच कोसळू लागला होता - हातातल्या

पपशव्या सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि नेहमीप्रमािे हातातील पपशव्या खाली
ठे ऊन ततने एक दीघघ तनिःश्वास टाकला. पदिाच्या टोकाने कपाळाविचा घाम पुसत ततने
समोि ददसिाऱ्या पॅसेजकडे पादहले. पॅसेजच्या सुरुवातीला एक मोठी चौकट होती. त्या

चौकटीमध्ये चाि णखडक्या, बंद दािांच्या ददसत होत्या. प्रत्येक णखडकीचे दाि वेगळ्या िं गाचे
होते. प्रत्येक दािावि एक घुंगुिांचा छल्ला टांगला होता. ततने पवचाि केला आणि आपला
हात उजव्या बाजच्
ू या विच्या दािाकडे नेला.

घुंगरू वाजविाि इतक्यात ततला आठवले की आज मेधाचा वाढददवस. आज ततला मेधाच्या
घिी जायला हवे. मेधा ततच्या बाबांबिोबि ततची वाट पहात असेल. अजजत नेहमीप्रमािे

घिात येिझाऱ्या घालत ततची वाट पहात असेल. पि मग ती मेधाकडे गेली ति माधवचे
काय? तो ति तापाने फिफिला आहे . त्याला बिे नसले की आई आणि बाबा दोघेही
लागतात. नीिजची नुसती चचडचचड चालली असेल. िाघवच्या घिी ति नुसता हलकल्लोळ

माजला असेल. ती नसेल ति त्याला एक गोष्ट धड सुचत नाही. आिडाओिडा करून घि

डोक्यावि घेतो तो. सासूबाई थकून कोचावि बसल्या असतील. समोिच्या भभंतीवि सुहासचा

फोटो, बकुळीच्या फुलांच्या हािासदहत असेल. त्यांचे दमलेले डोळे ततची वाट पहात असतील.
चाि घिांच्या चाि तऱ्हा. ततची मात्र मधल्यामधे कुचंबिा. जायचे तिी कोठे आणि कसे.
कुठल्या दािावि थाप द्यायची? ततला भोवळ आल्यासािखं झालं. काचा घट्ट किीत ततने

डोळे भमटले आणि हात पुढे केला. ' ईनी भमनी मायनी मो' ततच्या मनात नकळत आवाज
उठला. ततने आपला हात गोलाकाि फफिवला आणि समोि पुढे केला.

एक घुंगिाचा पट्टा ततच्या हाती आला. ततने तो ओढला आणि वाड्याचे मोठे दाि किघ किघ
आवाज किीत उघडले. ततचे डोळे त्या आवाजाने हलकेच उमलले. पडवीत मक
ु ंु दमामा

नेहमीसािखा पान-सुपािीचा तोबिा भरून सकाळ वाचत पसिला होता. आपल्या पांढऱ्या
साडीला अंगभि लपेटत हातातील पपशवी पोटाजवळ घेत ततने सोपा-पडवी ओलांडली.

मुकंु दने ततच्याकडे पहात हातातला पेपि खाली ठे वला. म्हिाला, ' आत्ता यायला वेळ झाला
होय? घिात सासू आणि दीि उपाशी. नवऱ्याला खाल्ले ते खाल्ले! आता गावभि पोळ्या

कित दहंड बिे ! कुठे फेडशील हे पाप गं? जिा जनाची नाही, मनाची तिी लाज बाळग. "
ततच्या छातीत धडधड नुसती िे ल्वे-इंजजनसािखी चालू होती. खाली मान घालून ततने

माजघिात पाऊल टाकले आणि समोिचं दृश्य पाहून ती हबकूनच गेली. हातातील पपशवी
खाली पडली आणि तोंडावि हात घेऊन चथजलेल्या नजिे ने ती समोि पहात िादहली.
" घिी यायची वेळ टळून आता खप
ू उशीि झाला. तो मेल्यावि तुला एवढं गावभि उं डाित

फफिायची काय गं जरूि? िं डकेपि काय तुला एकटीलाच आलंय? मी पि पांढिं कपाळ
घेऊन ददवस काढलेत की! आता मात्र मी जीवच दे िाि. " असं म्हित ततच्या सासूने

घासलेटची बाटली अंगावि ओतली. ततने जोिात फकंकाळी फोडली आणि पाठमोिी वळून ती
जी जोिात पळत सुटली ती ततच्या घिाच्या दािासमोि पित येऊनच थांबली. पुन्हा तोच

पॅसेज, तीच चौकट, णखडक्या !! छातीतील धडधड थांबवून ततने चथजलेल्या नजिे ने समोि
पादहले. कोठे जायचे? डोळे बंद केले, हात पुढे केला आणि एका घुंगिांच्या पट्टयाला हात
घातला आणि....

