रे णूनं गुणगुणतच दार उघडलं. आता चकित व्हायचीच वेळ आली होती!! दारात

हे मा... चचंब भिजलेली, नजर थोडी बावरलेली आणण ओल्या िपडयांमुळे थरथरत
असलेली!

" अग िाय हे हे मा, धावतबबवत आलीस िी िाय? आणण आपण उद्याच तर
िेटणार होतो, अचानि िाय झालं? थांब आता आधी टॉवेलने िेस जरा पूस, माझे
िपडे दे ते, थांब जरा." रे णू बोलत बोलत आत गेली.

हे मा तशीच दारात णिळलेली... उिी राहहली. रे णन
ू ेच मग ततचे िेस पस
ु न
ू हदले.
आणण पन्
ु हा ववचारले, " हेमा, अगं सांगशील िा मला, िाय झालं?"

हे मा हळूच म्हणाली, " अगं िाही नाही, सहज मस्त चहा प्यावासा वाटला आणण

तझ्
ु या हातची िेिडा िजी िायची इच्छा झाली म्हणन
ू आले. इच्छा तीव्र झाली
म्हणन
ू पटिन ् तनघाले आणण गाडीने आले. पण पाकििंगपासन
ू तझ्
ु या दारात
येईस्तोवर ह्या मेल्या पावसाने मला अगदी धव
ु न
ू िाढले बघ."

" बरं बाई, आता िपडे बदल, मी चहा िरते आणण िजीसुद्धा. पण हे मे, जरा िांदा
चचरण्याची तसदी घे म्हणजे लविर भमळे ल िायला, बरं िा!"

रे णू आत गेली तशी हे माने पटिन ् णिशातून एि िागद िाढला. जाम ओला

झाला होता. िाहीच िळत नव्हतं िाय भलहहलंय त्यावर... फक्त नाव तेवढं नीट
वाचता येत होतं. ' सुशांत सरदे साई '.

हे माच्या मनातली चलबबचल बहुधा ततच्या डोळयांमध्ये डोिावली असेल
म्हणूनच रे णूनं मघाशी ततच्यािडे ववचचत्र नजरे ने बतघतलं. " िरं च ततला शंिा
नसेल ना आली, आपल्या अश्या अचानि येण्याबद्दल... चहा आणण िजी ...

िायपण िारण िाढलंय, व्वा! तसं डोिं बरं आहे आपल्याला! उगाच नाही आज
इतिं नाव िमावलंय.... (िशात ते माहीत नाही)!!!" हे माने स्वतःशीच एि
संवाद साधला आणण मग ती आत गेली.
रे णन
ू ं चहा तयार ठे वला होता आणण िांदाही चचरायला सरु
ु वात िेली. हे मा िपडे
बदलन
ू आली. हातात ओला चरु गळलेला िागद घेऊन िच
ु ीत बसली. िण
ु ेनेच

ततने रे णूला िांदा, सुरी आणण ती िाजी चचरायची रे णूची िास बशी माचगतली.

ओला िागद मांडीिाली लपवून ठे वला. पटापट िांदा चचरला आणण हात धव
ु ायला
हे मा उठली तशी िागद िाली पडला. ततच्या ते लक्षातच आलं नाही. पण रे णूने
तो उचलला आणण हे माला िण
ु ेनेच 'हे िाय?' ववचारले. हे माने ततच्यािडे बतघतलं
न बतघतल्यासारिं िेलं आणण चहाचा िप हातात घेतला.

" हे मा, मी ववचारतेय हे िाय आहे ?" आता मात्र रे णूचा आवाज थोडा धारदार
झाला होता. ती मोठ्याने म्हणत होती, "मला नक्िी सांगशील िा, तू अशी
धावतपळत, िावरीबावरी, पावसात भिजत फक्त चहा आणण िजी िायला
आलीस? आपण उद्याच िेटणार असून सुद्धा?"

हे माने मनात िाहीतरी ठरववले आणण एिेिा शब्दावर जोर दे त ती रे णूला

म्हणाली, " रे णू, सुशांत जजवंत आहे अजून. हा िागद त्याचा पुरावा आहे ...."
" िाय?" रे णू जवळपास िोसळलीच िाली.

