घाबरलेली दिपाली अजूनच कावरीबावरी झाली. तिला धीर िे ि सागरने िरवाजा उघडला

आणि शेजारच्या रानडेकाकूंू ना पाहून त्याला हायसे वाटले. काकू थोड्या चचूंिाग्रस्ि वाटि
होत्या. एरवी दिपालीची खप
ू काळजी करिाऱ्या काकूंू चूं आज बबथरलेल्या दिपालीकडे लक्षही
नव्हिूं. कापऱ्या आवाजाि काकू सागरला साूंगू लागल्या, " सागर, अरे आमचे हे औषध

आिायला म्हिून बाहे र गेले िे अजून ही परिले नाहीि रे . एक िास उलटून गेल्यावर
थोडी काळजी वाटू लागली म्हिून मी आले. बघून येिोस का रे ? किाचचि पाऊस कमी
व्हायची वाट बघि िक
ु ानापाशीच उभे असिील."

दिपालीला अशा स्स्थिीि सोडून जािूं सागरला अवघड वाटि होिूं. रानडे काकाूंना

शोधण्याच्या तनममत्िाने का होईना, पि सागर भेळेच्या गल्लीपाशी जाऊन येऊ शकि
होिा. फक्ि आणि फक्ि याच कारिासाठी दिपालीची समजूि काढून िो बाहे र पडिार

इिक्याि समोरच्या घरािली छोटी वूंिा धावि िारापाशी आली आणि साूंगू लागली " काकू,
काकू, िुमच्याकडे पोलीस आले आहे ि." हे ऐकिाच दिपालीच्या काळजाचा ठोका चक
ु ला.

सागरही या सगळ्या प्रकाराने गोंधळून गेला होिा. मभूंिीचा आधार घेि घेि काकू िारापाशी
आल्या. मागोमाग सागरही तिथे आला. काकूंू च्या दिशेने पुढे येि इन्सस्पेक्टर जाधवाूंनी

प्रश्न केला, "िुम्हीच ममसेस रानडे का? " पािावलेल्या डोळ्याूंनी सागरकडे बघि, काकूंू नी

आपला हाि आधारासाठी पुढे केला. काकूंू चा हाि घट्ट धरून सागरने इन्सस्पेक्टरना येण्याचूं

कारि ववचारलूं. मागे िारािच उभ्या असलेल्या दिपालीचा सागरला अूंिाज नव्हिा. " इथेच
भेळेच्या गल्लीच्या िोंडावर ......." इन्सस्पेक्टर जाधवाूंचूं वाक्य पूिण होण्यापूवीच दिपालीला

रडू कोसळलूं. आिा मात्र सागरच्या पायाखालची जमीनच सरकली. रडि रडिच काकूंू च्या
खाूंद्यावर डोकूं टे कि दिपाली साूंगू लागली, " काकू, मला माफ करा. माझ्या हािून खप
ू

मोठी चक
ू झाली. आज माझ्यामळ
ु े काका..." आणि दिपालीच्या िोंडािन
ू शब्िच फुटे नासे
झाले. काकू मात्र भान हरपल्यामळ
ु े एका जागी तनिःशब्ि उभ्या होत्या.

दिपालीच्या असूंबविि वक्िव्याने काहीसे ववचमलि होि इन्सस्पेक्टर जाधव सागरला साूंगू
लागले, " मला माहीि नाही त्या काय बोलि आहेि, पि िासाभरापूवीच ममस्टर रानडे

भेळेच्या गल्लीच्या िोंडावर चक्कर येऊन पडले. जवळच उभ्या असलेल्या टॅ क्सीवाल्याने
त्याूंना हॉस्स्पटलमध्ये िाखल केले पि काही ममतनटाूंपूवीच त्याूंचा मत्यू झाल्याची मादहिी
आम्हाला हॉस्स्पटलकडून ममळाली."

स्कूटरचा धक्का लागन
ू गटाराि पडलेली व्यक्िी रानडेकाका नव्हिे, हे दिपालीच्या एव्हाना
लक्षाि आले होिे पि ....

