नवयाला आया पावल grocery आणायला पटाळावा या वचारातच वाती दरवायाकडे नघाल , पण जाता
जाता तलाच परत वाटले एवढे पावसात कुठे पाठवायचे, "यापे#ा आज सरळ पाता करावा, "याला फारसे काह
लागत नाह . पण दार उघडले तर नरे श पाठ)मागे हात घेऊन हसत उभा होता. मागे हळूच /खदळ1याचा आवाज
आला 2हणन
ू तने मागे वळून प3हले तर दो4ह मल
ु े हसत हसत उभी होती. Video games इत6या लवकर कसे
काय संपले अशा सं9मातच तने परत नरे शकडे प3हले. "या:या पाठ)मागचे हात पढ
ु े आले होते आ/ण "यात एक
मो;ा प<ु पग:
ु छ होता. 'Happy Birthday आई', असे मल
ु े जोरात ओरडल आ/ण नरे श आ/ण मल
ु ांनी तला एक@च
Aमठ) मारल . या सगBया surprise मळ
ु े वाती एकदम गांगCनच गेल . सवाDनी तला वयंपाकघरात नेले आ/ण
तथे एक छान केक सजवन
ू ठे वला होता. केक कापन
ू सगBयांनी एकमेकांना भरवला आ/ण हात धुवायला 2हणन
ू
ती बाथCममHये Aशरल तेIहा वचारांचा पाऊस परत सJ
ु झाला. आपला वाढ3दवस आपण कसा काय वसरलो?
आ/ण च6क बाकL सगBयांनी तो ल#ात ठे वला? त:या physics:या वगाMत Aशकवलेले फोसNसचे चार बेAसक
Oकार तला आठवले. अरे :चा खरच कL, गJ
ु "वाकषMण हा सवाMत दब
ु ळा फोसM. "यां:या छं दां:यापे#ाह जोरदार असा
Oेमाचा, मायेचा फोसM आहे या वचाराने तचा मगाचा कंटाळा पळून गेला. माणसा:या सगBया भावनांमHये
सगBयात शि6तशाल भावना कुठल असावी यावर एक प
ु तक Aलहावे या वचारातच ती आपयाला सच
ु लेया
या उपमेवर खश
ु होत परत बाहे र आल .
नरे शने ताबडतोब तला तयार Iहायला सांRगतले कारण सगBयांनी त:या आवडी:या 3ठकाणी जेवायला जायचे
ठरवले होते. बाहे र पाउस तसाच तफ
ु ान बरसत होता, पण का कुणास ठाऊक तेIहा तला तो ततकासा वाईट वाटला
नाह . कारमधया ऱे डीओवर नरे श:या आवडीचा NPR लागला होता. मानसी मा@ आनंदात त:या आवडीचे
जट न बीबर चे गाणे 2हणत होती. नक
ु तीच तेरा वषाMची झायाने तला अचानक आपण ट नेजरOमाणे वागले
पा3हजे असे वाटत होते. Tेयस मा@ सोळा वषाMचा असयाने, ती गाणी ऐकून तVडे वाकडी करत होता. "याला सHया
न6कL कुठया Oकारचे संगीत आवडते हे तलाह न6कL आठवत नIहते. पण या सगBया मनिथतीत आ/ण
बाहे र:या वातावरणामळ
ु े कL काय वाती:या मनात मा@ महार भरला होता
अचानक रे डीओवर static सJ
ु झाल . National weather service कडून इमजM4सी मेसेज होता. "यां:याच
भागात टोनNडो 3दसले होते आ/ण सवाDनी ताबडतोब आसरा शोधावा असे ते सांगत होते. मेसेज पण
ू M Iहाय:या
आतच अचानक जोरात रे वेगाडीसारखा आवाज येऊ लागला आ/ण काह #णात एका Oचंड श6तीने "यांची कार
हवेत उचलल गेल . ती परत खाल आदळल तेIहा डोळे वफाCन वाती मल
ु ांकडे पाहत होती, Wकं चाळूनह तचा
आवाज मा@ तला ऐकू येत नIहता. पढ
ु े होणाया घटनांमHये मानवी भावनांचे सगळे च पैलू तला 3दसणार होते
आ/ण मगाशी पडलेला आय<ु या:या अथाMचा OYनह सट
ु णार होता हे मा@ तेIहा तला ठाऊक नIहते.

