दिवसभर पावसाची ररपररप चालूच होती आणि आता पाच वाजल्यापासून चाांगलाच पाऊस कोसळू

लागला होता. हातातल्या पपशव्या साांभाळत ततने चावीने िार उघडले. पाच वाजले होते, पि इतका
अांधार िाटून आला होता की जसे काही रात्रीचे ९-१० च वाजले असां वाटत होतां. कामावरून िमून
आल्यामुळे ततने आल्याचा चहा केला टीव्हीसमोर बसून गरम गरम चहाचा आस्वाि ती घेऊ

लागली. "काय जजिां आहे आपलां? एकटीनांच सवव करायचां." ततच्या मनाला पवचार चाटून गेला.
"पैसा रग्गड कमावतो आपि पि त्याचा उपभोग घ्यायला वेळ आहे का आपल्याकडे? श्री

कन्सजल्टां गमध्ये असल्यामळ
ु े तो सारखा फिरतीवर. आता त्याला िब
ु ईमध्ये प्रोजेक्ट ममळालां आहे .
तीन मदहने तो ततथेच राहिार आहे . अनज
ु ला यांिाच पप्रन्सटन यतु नव्हमसवटीमध्ये प्री-मेडसाठी

प्रवेश ममळाल्यामळ
ु े तोही ततथेच. िोन येतो त्याचा, िेसटाईमही होतां पि मल
ु गा इतक्या लाांब
एकटाच, त्यात अवखळ वय - काळजी वाटतेच.

भरकटलेल्या मनाला ततने आवर घातला. सवाांचां आयष्ु य आता असांच आहे . काहीतरी चाांगलां

कमावण्यासाठी काहीतरी गमवावां लागतांच. एका चाांगल्या आय टी कांपनीमध्ये ती 'टीम मॅनेजर'
पिावर आहे . आपलां काम अततशय इमानेइतबारे व जबाबिारीची जािीव ठे वून साांभाळत आहे .

समाजात ततला चाांगला मान आहे . काही लोक ततला असे सल्ले द्यायचे, " कशाला करतेस इतकी
िगिग? नवऱ्याला लठ्ठ पगाराची नोकरी आहे . मस्त त्याच्याबरोबर भटकायचां सगळीकडे आणि
आता तर काय अनुजही लाांब कॉलेजमध्ये. तुझी जबाबिारी सांपली."

कधी कधी ततलाही वाटायचां, खरां च आपलां श्रीबरोबर जावां, मस्त हॉटे लमध्ये रहावां . पि िस
ु ऱ्याच

क्षिी स्वतःचां स्वावलांबी जीवन सोडिां म्हिजे िार मोठी चक
ू आहे याची जािीव ततला व्हायची
आणि मग नकोच कुिाचां ऐकायला. आहे ते सगळ छान आहे .

ऑफिसमधन
ू येता येता ततने िध
ू , ब्रेड, अांडी अशी काही ग्रोसरी आिली होती. त्या पपशव्या

तश्याच पडल्या होत्या. त्या वस्तू ततने जागच्या जागी लावल्या व सांध्याकाळच्या जेविाची
तयारी करायला हवी म्हिन
ू ती उठली. एकटीसाठीसद्ध
ु ा काहीतरी करायला हवांच ना? पाऊस

कोसळतच होता. आता तर वाराही सट
ु ला होता जोरिार. काही झाडाांच्या िाांद्या तनखळून पडत
होत्या. ततच्या मनात पवचार आला "आता पॅावर िेल झाली नाही म्हिजे ममळवलां."

भारतात आत्ता फकती बरां वाजले असतील? आपल्याकडे सांध्याकाळचे सात म्हिजे..... छे ! िोन
नाहीच करता येिार. ती मांडळी छान साखरझोपेमध्ये असतील. भलत्या वेळी िोनची ररांग ऐकून
घाबरून जातील उगीचच.

ततने पटापट पोळी भाजी खाऊन घेतली, िस
ु ऱ्या दिवशीचा डबापि तयार करून ठे वला आणि

क्लोजेटमधन
ू ततच्या व श्रीच्या लग्नाचा िोटो अल्बम बाहे र काढला. अल्बमचे िोटो पाहण्यातली
गांमत काही वेगळीच असते. एकेक पान उलटताना ती वीस वर्षां मागे गेली. श्रीची आणि ततची

पदहली भेट, घरच्याांना नकळत चौपाटीवर फिरिां, श्रीबरोबर पादहलेला पदहला मसनेमा. सवव चचत्रपट
ततच्या डोळ्यासमोरून सरकला. अल्बम पाहताना ततचा डोळा कधी लागला ते कळलेच नाही .
माांडीवर उघडा पडलेला अल्बम, सोफ्यावर आडवी पडलेली ततची मान आणि चेहऱ्यावर अततशय
समाधानाची जस्मतरे र्षा .....

