सोनू दिवसेंदिवस वाढत होता. त्याच्या अंगावरची सोनेरी लवही आता दिवसेंदिवस िाट होत
चालली होती. आणि जसा तो वाढू लागला तसा त्याला चांगला आकार येऊ लागला होता.
अगिी गोंडस, बोलके डोळे , छोटीशी दिसिारी नाकाची िोन भोकं आणि अततशय चमकिार
असा त्याचा तो सोनेरी रं ग - आता सोनू म्हिजे ततच्या आयुष्याचा अववभाज्य घटकच
झाला होता. कोि म्हिेल की एकेकाळी प्रािी पाळण्याला ततचा ववरोध होता?

ततने स्वतःच्याच बेडरूममध्ये सोनूसाठी गािी अंथरली होती. त्याच्यासाठी जेविाचे व पािी
वपण्याचे पात्र आिलं होतं. जनावरांच्या डॉक्टरच्या सल्लल्लयाने डॉग-फूड ही आिलं होतं पि
सोनू ततच्या गािीत ततच्या कुशीतच झोपायचा. ततच्या पानातलंच जेवि त्याला हवं

असायचं. ततची िोन्ही मुलं मोठी होऊन परिे शात ततच्यापासून िरू गेली, पि ईश्वरी संकेत
म्हिा, आता सोनू म्हिजे ततचं तान्हं बाळच जिू !

आज शतनवार; िोन्ही मल
ु ांचे फोन यायचा दिवस. हल्लली फोनवर "आई, तू कशी आहे स?

कधी येतेस इकडे ? ततकीट पाठवू का?" अशी संभाषिाची सरु
ु वात नसे. "आई, सोनू कसा
आहे ? आता ककती मोठा दिसतो? आई त्याचे फोटो पाठव ना" असाच संवाि. ततलाही
सोनब
ू द्दल बोलायला खप
ू आवडायचं. सोनच
ू ी ततच्याशी बांधलेली नाळ दिवसागणिक
अधधकाधधक घट्ट होत चालली होती.

ती तशी मािसांत रमिारी, नाती जपिारी, सामाजजक बांधधलकीला धरून रहािारी! आजही
ततला बऱ्याच मैत्रत्रिी होत्या - अगिी शाळे पासूनच्या. सामाजजक कायाामध्ये ततचा दहरररीने
सहभाग असे. कधी कोिाचे लग्नाचे असो, बारश्याचे असो ककंवा सत्यनारायिाच्या पूजेचे

असो, आमंत्रि अगत्याचे असो की साधे रस्त्यात भेटून दिलेले असो, ती आमंत्रिाचा मान

राखन
ा कायाक्रमांना उपजस्थत राहत असे. पि आता सोनू आल्लयापासून फार काळ
ू आवजून
घरापासून िरू राहािं ती टाळत असे. ततच्या मैत्रत्रिीही आता ततची केंडविी करू लागल्लया
होत्या.

त्यांचा बंगला बांधन
ू आता बरीच वषे उलटली होती. एवढ्या वषाांत आजूबाजूला ७-८ बंगले,
१०-१२ सोसायटींच्या इमारती उभ्या रादहल्लया होत्या. जवळच महानगरपाललकेने मुलांसाठी,
ज्येष्ठ नागररकांसाठी उद्याने बांधली होती. ती सोनूला रोज संध्याकाळी बागेत कफरायला
नेत असे. आजूबाजूच्या घरांतील कुत्रेही ततथे नेमाने येत असत. त्यातला 'स्कीपर' सोनूचा

अगिी लमत्र झाला होता. ते िोघे खप
ू छान खेळत. त्यांना एकमेकांची भाषा समजत असे.
हा सवा खेळ पाहताना ततला फार गंमत वाटत असे.

एके दिवशी ती नेहमीप्रमािे सोनूला बागेत घेऊन गेली. स्कीपरही आला होता.

मैत्रत्रिींबरोबर गप्पा रं गल्लया असता एकिम गोंगाट ऐकू आला. सवाजि आवाजाच्या दिशेने
धावले. पाहतात तर काय! सोनू आणि स्कीपर एका मािसाच्या पॅन्टला पकडून त्याला

खेचत होते. त्या मािसाची पार घाबरगुंडी उडाली होती. काही लोकांनी त्या मािसाला धरलं
व सोनू आणि स्कीपरपासून सोडववण्याचा प्रयत्न केला. तेवढ्यात एक बाई धावत धावत
"माझं मंगळसूत्र, माझं मंगळसूत्र " करीत जमावापाशी आल्लया तेव्हा सवा उलगडा झाला.
शेवटी त्या चोराने बाईंचं मंगळसत्र
ू परत केलं तेव्हाच सोनू आणि स्कीपरपासन
ू त्याची
सट
ु का झाली. एव्हाना पोलीसही घटनास्थळी िाखल झाले होते.

