त्या वर्षीचा तो annual डे खरतर ववशेर्ष होता , कारण junior college चा तो शेवटचा annual डे होता .
पुढच्या वर्षी हे सववजण ससनिअर college चे ववद्यार्थी होणार

होते .एक वेगळं , िव पवव सुरु होणार

होतं . त्यामळ
ु े आज खप
ू धमाल करायची, गोंधळ , गल्ला करायचा अस सवाांिी ूरवि
ू टाकलं होतं.
कारण एकदा का ससनिअर college चालू झालं कक जो तो आपापले
होता . मजा मस्ती बरोबर भववष्याचीही जाणीव

ध्येय गाूण्यात मग्ि होणार

ूे वावी लागणार होती. पव
ू ाव आणण संकेतचे आयष्ु यातले

पढ
ु चे सगळे प्लाि आधीच ूरले होते . पव
ू ावला ICWA करायचे होते व संकेतला CA व्हायचं होतं. ते

झालं , िोकरी समळाली कक लग्ि . श्लोकला अभ्यासात ववशेर्ष रस िव्हता पण तो मळ
ु ातच हुशार होता .
तो एक स्पोर्टवस person होता . college च्या badminton टीम चा captain , पट्टीचा swimmer आणण karate
black बेल्ट धारक होता . राधाला मात्र वकील होऊि अन्यायाववरोधात लढायचे होते , पीडडतांिा न्याय
समळवूि द्यायचा होता . नतचे व्यक्ततमत्व हह तसेच होते , स्पष्ट आणण तडफदार. रं गािे सावळी असली
तरी राधा हदसायला खप
ू च गोड आणण आकर्षवक होती . उं च सशडसशडीत बांधा , टपोरे डोळे , गालावरच्या

खळ्या नतला अधधकच मोहक बिवत , पण नतच्या चेहऱ्यावर जो हसतमुखपणा आणण प्रसन्िता असे ती
सवाांिाच आकवर्षवत करत असे . जवळ जवळ सगळं च college राधाच्या प्रेमात होते . इतकेच िाही तर

सवव सशक्षकांचीही ती लाडकी होती . इतके सारे असूिही नतचे पाय अजूि जसमिीवरच होते . college च्या
beauty queen बरोबरच ती college ची melody queen हह होती . राधाचा आवाज खप
ू मधरू होता . राधा

आरशासमोर उभी राहूि अजूिही पूवीच्याच आूवणीत हरवली होती . annual डे च्या निसमत्तािे नतच्या
गाण्यांचा एक ववशेर्ष कायवक्रम ूे वला होता collegeिे. नतला आूवलं ती वादकांि बरोबर गाण्याची
rehearsal करत होती आणण मध्येच नतला जाणवल कक श्लोक rehearsal रूमच्या बाहे र corridor मध्ये
अस्वस्र्थपणे येरझायाव घालतोय , रूम च्या आत बाहे र करतोय. नतला कळे िा ह्याला काय झालं . पण ती
ररयाज सोडूि जाऊही शकत िव्हती.

annual डे च्या एक एक आूवणी डोळ्यांसमोरूि पुढे सरकत होत्या . कायवक्रम सुरु झाला आणण

compairer च्या रुपात जेव्हां राधेय stage वर आला तेव्हां सगळे च आश्चयव चककत झाले . राधेय त्याच
college चा पण science faculty चा ववद्यार्थी . अत्यंत सुरेख , चोख आणण व्यवक्स्र्थत event
management करण्याचा त्याचा हातखंडा

होता . कदाधचत म्हणूिच त्याला बोलावले असणार . पण

पठ्यािे ह्या चांडाळ चौकडीला ताकास तूर लागू हदला िव्हता . पूवाव , संकेत , श्लोक आणण राधा ह्यांचा
खास group होता . ते कोणाला आपल्या group मध्ये िा घेत , िा ते स्वतः इतरािमध्ये जात .

राधेय त्यांच्या पेक्षा senior असला तरी तो ह्या चौकडी बरोबरच असे.तो कसा आणण कधी ह्यांच्यात
सामील झाला ते ह्या चौघांिाही कळले िाही . असो , पण त्याला बघि
ू सगळे च खश
ु झाले .
कायवक्रम चालू झाला आणण राधाची गाणी एका वर एक once more घेत होती. सगळं वातावरण कसं
प्रसन्ि आणण सुंदर वाटत

होतं . कायवक्रम संपत आला आणण .अचािकच

अवेळी पाउस

सुरु झाला .

बघता बघता जोर वाढत चालला तेव्हां आयोजकांिी कायवक्रम आवरता घेतला . अचािक आलेल्या पावसा
मूळे सवाांचीच धावपळ झाली होती . संकेत आणण श्लोक , दोघेही

त्या हदवशी scooty घेऊि आले

होते ,कायवक्रम उसशरा पयांत चालला तर उगीच घरी जायला उशीर िको म्हणूि .पूवावला घरी सोडायला
संकेत जाणार होता तर श्लोकिे राधाला सोडण्याची जबाबदारी घेतली होती . आूवणीत रमलेली राधा
राधेय च्या हाकांिी भािावर आली आणण पटापट आवरू लागली .पण मि मात्र अजि
ु ही श्लोकच्याच

आूवणींमध्ये रमले होते . पाउस पडत होता आणण वारा हह खप
ू होता म्हणि
ू ती श्लोकला घट्ट धरूि
scooty वर बसली होती. पण आजचा श्लोक नतला रोजच्या श्लोक पेक्षा वेगळाच वाटत होता. त्याच्या
बरोबर सभजत सभजत जातािा नतला काहीतरी वेगळं च जाणवत होतं . ती त्याच्या बरोबरच्या

प्रवासात

हरवलेली असतािाच पव
ू ावच्या हाका आल्या . "अगं , झालं का ? ककती वेळ ? लवकर खाली ये िा ."नतची
वातय कािावर येत होती . " आलेच हं "म्हणत

ती

तयार होत होती , पण धचत्त

मात्र काही श्लोक

वरूि हलत िव्हतं . सहा फूट उं च , गोरा , दे खणा श्लोक त्या annual डे च्या रात्री नतला जसा हदसला

तसा नतला आधी कधीच हदसला िव्हता . ती त्याच ववचारात तयार होउि खाली आली आणण िकळत
नतची िजर श्लोकला शोधू लागली.ती खाली येताच श्लोतिे नतला लाल गुलाबांचा एक मोूा गुच्छ दे त
ववर्ष केले . नतला हा गुच्छ ओळखीचा होता .लग्ि व्हायच्या आधी दोि एक वर्षावपयांत

प्रत्येक

वाढहदवसाला श्लोक कडूि हा असाच लाल गुच्छ नतला समळत होता . आणण एका वर्षावपासूि तो

अचािक यायचा बंद झाला . आणण आज समळाला तो हा आता लग्ि झाल्यावर , अिेक वर्षाविंतर ,
anuual डे ला आलेल्या अचािक पावसासारखा ...

