खोपकर बाई बोलत होत्या आणि ततच्या मनाचे खेळ मात्र जोरात चालू होते. कानावर
बाईंचा आवाज येत होता पि अर्थबोध मात्र शून्य होत होता. ततला एकदा वाटले की

आपि बा.सी.मर्ढे कराांच्या सांज्ञाप्रवाहात बुडून चाललो आहोत. एक ववचार दस
ु रीकडे, दस
ु रा
ततसरीकडे नेत आहे . आपल्या ववचाराांना काही धरबांधच नाही. वाऱ्यावरची पाने जशी

सैरावैरा पसरतात तसे आपले ववचार खोपकर, आफळे , नवरा, मुले आणि ब.ब.सी. वरून

बाउन्स होऊन येत आहे त. या ववचाराांना पि काही अर्थ नाही. तनदान असले फालतू ववचार
मनात आिून वेळ घालवण्याऐवजी जर खोपकरबाईंचे पुराि ऐकले तर बरां होईल. ततने
हातातील चहाचा कप खाली ठे वला आणि खोबा (खोपकरबाईं)कडे पाहहले. ती मनातच

हसली. हे शॉटथ फॉर्मसथ मस्त आहे त. खोबा, आफळे बाईला आबा र्महिू, नवऱ्याला नाबा ककांवा
नबाब आणि मुलाांना, काय बरां र्महिावां?

“ अहो, तुमचां लक्ष तरी कुठे आहे ? मी इतकी बराच वेळ बडबड करते आहे आणि तुर्मही

शून्यात नजर लावून आपल्याशीच हसता आहात. काय चाललांय तरी काय हे ?” खोबा ततला
ववचारत होती.

ततने मान झटकली. चहाचा एक घोट घेतला, खोबाांकडे पाहहले, एक दीघथ सस्
ु कारा सोडला

आणि र्महिाली, “ तम
ु चां काय बाई, बरां आहे ! यजमान कफरतीवर असतात आणि मल
ु ां कॉलेज
मध्ये दस
ु ऱ्या गावी शशकतात. दस
ु ऱ्याांना मदत करायला तर्म
ु हाला वेळच वेळ आहे . आमचां

तसां नाही बरां . आमच्या नबाबाने आमच्या मागे कोटथ -कचेऱ्याांचा तगादा लावला आहे आणि
नोकरीमध्ये बॉसला खष
ू ठे वण्यात जीव जातोय.”
खोबाने डोळे बारीक करून ततच्याकडे पाहहले आणि र्महिाली, “ अय्या, र्महिजे तुमचा जीव

आता ऑफीसमधे पि share होतो का? बरां च आहे बाई. इर्े आमचा जीव दे तो र्महटलां तरी
कोिी घ्यायला तयार नाही.”
परत आता ह्या जीवाच्या ववषयावरून खोबा जीव घ्यायला तनघिार इतक्यात दारावरची
बेल वाजली आणि ती एकदम दचकलीच. आता कोि आले या वेळी? ततचे हात-पाय अगदी
जड झाले होते. खच
ु ीवरून उठायची पि ताकद नव्हती ततच्यात. ते पाहून खोबा उठली.
दारावरच्या eye_holeमधन
ू पहहलां आणि र्महिाली, “ अय्या, तुमचा जीव आला बरां परत

तुमच्याकडे. आता काय मज्जाच मज्जा! मी मात्र आता जाते बरां . नाहीतर तुमच्या जीवात
माझा जीव जायचा … ” कुत्त्सतपिे हसत खोबाने दार उघडलां, बाहे र गेली, धाडकन ् दार
लावलां.

परत बेल वाजली. आतल्या खोलीतन
ू ततचा मोठा मल
ु गा ओरडला, “ मॉम, जरा दार उघड
ना! बघ कोि बेल वाजवतांय for a long time!”

“ या घरात फक्त मीच एकटीने सगळी कामां करायची. कोिाला इकडची काडी ततकडे
करायला नको.” असां स्वतःशीच र्महित ती उठली, दाराकडे गेली आणि खाडकन ् ततने दार
उघडलां. समोरचां दृश्य पाहून ततची वाचाच बसली. सगळे ववचार र्ाांबले आणि ती शून्य
नजरे नां समोर पाहू लागली.
तोच तो ततचा नबाब! ततचा एके काळचा प्राि-वप्रय सखा ततच्यासमोर उभा होता.
खाांद्यावर लॅ पटॉपची बॅग, पायाांपाशी एक मोठी चाकाांची बॅग, आणि ड्यट
ू ी-फ्री गोषटीांनी

खचाखच भरलेली एक मोठी कॅरी बॅग. गोरा रां ग, उां च बाांधा, गालावरची खळी, कपाळावर

येिारी केसाांची झुलुपां आणि तोच आत्मववश्वास. ततचा श्वास अडकला आणि पायातली

शक्तीच जिू नाहीशी झाली. दाराच्या चौकटीला धरून ती खाली घसरली. तो एकदम पुर्ढे
झाला आणि सहजपिे त्याने ततला आपल्या बळकट हातात सावरलां आणि सहजपिे

उचलून घेत ततला घरात आिलां. आणि र्ोड्याश्या जोरात खच
ु ीत पटकलां. त्या आघातानां

ततला एकदम जाग आली आणि ती ओरडली, “ त,ू तू इर्े कसा?” “ हे माझां घर आहे . माझां
आणि माझ्या मुलाांच.ां तू जा त्या तुझ्या नटव्या सेरेटेटरीकडे. जा – जा – जा ….”

त्याने ततच्याकडे नेहमीसारखां कीव केल्याच्या नजरे नां पाहहलां आणि र्महिाला, “ अगां, मला
काय कबत
ू र समजतेस की काय! सारखां कबत
ू र जा जा जा र्महिायला? तझ
ु ा नवरा आहे

बरां मी अजन
ू . आणि हे घर र्महिशील तर लग्नाआधी मी माझ्या पैशाने घेतलां आहे . तेव्हा
बाईसाहे ब, मी इर्े मनात येईल तेव्हा येऊ आणि राहू शकतो.” “ बरां , ते राहू दे , मल
ु े कुठे
आहे त? आणि खायला काय आहे बरां ? प्रवासात नस
ु ते पोटाचे हाल झाले आहे त. जरा काही
चटक-मटक दे बरां तोंडात टाकायला. " अगदी सहजपिे सोफ्यावर पसरत तो र्महिाला.
ततला परत काहीच बोलायला सुचन
े ा.
ती र्महिाली, “ मी तुला सोडून हदलांय. मला नाही माझा नवरा share करायचा. ती नटवी,
गोऱ्या कातडीची बाई तुला भुलवते आणि तू ततच्यामागे जातोस गोंडा घोळत. मग माझां
काय?”

तो जोरात हसून र्महिाला, “ तू र्महिजे अगदी सांशयकल्लोळ आहे स. अगां, जरा एकत्र प्रवास
केला आणि आठ हदवसाची टूर सलग केली र्महिजे अगदी शरीरसांगत केली असां नाही.

केली (ततचां नाव बरां ) आहे च सुांदर. पि ती ततच्या बॉयफ्रेंडसाठी. मला आपली तूच खरी.
आणि ही एकदम घटस्फोटाची नोटीस काय धाडलीस बरां ? मुलां काय र्महितील अशा
वेळी?” असां र्महिून तो सरळ मुलाांच्या आतल्या खोलीकडे चालता झाला.

