“आिदती,तु या जरा नो स दे तेस का केमे ट्री या? काल मी बंक केला िपिरअड” आिदती ला रोिहतची पिहली भेट
आठवली. ना ओळख ना पाळख आिण िबनधा त मला नावाने हाक मा न नो स मागणारा हा कोण

हणून अिदती

ने ितरकी मान क न या याकडे पािहले.
“आपण कोण?”
“सॉरी, मी रोिहत ”
“मग? मी ओळखते का तु हाला?”
“नाही नाही मी तम
ु या घरा या अगदी जवळ रहातो,

हणून

हटले तम
ु ची ओळख क न घ्यावी.”

अिदतीने नोटबक
ु पढ
ु े केले.
“मला उ या परत पािहजे ”
“ Thank u,उ या लगेच दे तो परत ”
घाईघाईने रोिहत िनघून गेला.. आपण आहोजाहो के यावर कसा सरळ आला. या या चेहर्यावरचे

ग धळलेले भाव

बघून आिदतीला हसायला आले.
दस
ु र्या िदवशी रोिहतने वही लगेच परत िदली.
आिदती िदसायला सुरेख होती.उं च सडपातळ बांधा,गोरा रं ग,सरळ नाक आिण अितशय बोलके डोळे . कॉलेज मध या
बर्याच जणांना ित या ब ल आकषर्ण वाटत असे पण ितची िमजास अशी होती िक कोणी काही िवचारायची िह मत
केली न हती.

प,पैसा आिण हुशारी यामळ
ु े आिदती चा दबदबा होता.

कॉलेज म ये आिदतीचा एक छोटासा ग्रूप होता. िपिरअड ऑफ असला िक ते कॅ टीनम ये जाऊन time pass
करायचे. प्रिक्टकल नसले िक िपक्चर ठरलेला.एखा याला टागट क न याची िफरकी घ्यायची अशी नस
ु ती धमाल
चालायची.कॉलेज तफ कधीतरी केिमकल लां सना ि हजीट असायची ते हा तर एखादी िपकिनक अस यासारखे
सगळे उ साहात असायचे, गाणी ,जोक्स ,नकला अशी खूप मजा यायची. आधी रोिहत ग्रूपम ये न हता पण हळू हळू
या या उम या

वभावामळ
ु े तो सग यांचा आवडता झाला. ग्रूपम ये आिदती ची वट होती कारण ितची गाडी

ग्रप
ू ला के हाही वापरता येत असे.
घराजवळच राहत अस यामळ
ु े आिदती आिण रोिहतची मैत्री वाढली. कॉलेजला जाताना, अ यासाला ते बरोबर जाऊ
लागले.रोिहतचा िनरागसपणा आिण आिदतीचा अवखळ

वभाव यामळ
ु े यां यात घट्ट मैत्री जमली.कॉलेज या

ग्रप
ू म ये कोणा या हे लक्षात आले नाही. सवार्ंना वाटले िक दोघे जवळ राहतात

हणून एकत्र असतात.

एकदा असेच कॉलेज लवकर सट
ु ले व सवार्ंनी ‘ कभी कभी ’ िपक्चर ला जायचे ठरिवले, यािदवशी रोिहत आला
न हता आिण आिदतीला िपक्चरला जायची इ छाच होत न हती. आिदतीला लक्षात आले िक रोिहत नसला िक
आप याला कशातच उ साह वाटत नाही .मन नुसते सैरभैर होते,कशात लक्ष लागत नाही. रोिहतला काय वाटते याचा
ती

िवचार क

लागली परं तु रोिहतने कधीही मैत्रीपलीकडे जाऊन काही भासवले न हते.कदािचत असे असेल िक

याला िवचारायची िह मत होत नसेल.
कॉलेजम ये

टीन सु

होते.लेक्चसर्,परीक्षा,टूसर् पण आिदतीचे मन कशातच लागत न हते. ती सवार्ंम ये असून

नस यासारखी असायची. आिण नंतर एकिदवस तो प्रसंग घडला आिण आिदतीचे मन प्रेमा या सुंदर भावनेने िचंब
िचंब िभजले.

