” हिच्या बाबतीतलं माझ्या कािी कानावर आलंच नािी. सो sad! खप
ू वाईट वाटते.” पण

प्रत्यक्ष न बोलतािी अलकाला माझ्या डोक्यातलं वादळ जाणवलं. डोळयांच्या इशाऱ्यानं ततनं
मला गप्प केलं. उठून ती अममताजवळ जाऊन बसली न ् ततचा िात िातात घेऊन थोपटत
राहिली. प्रततमा अलकाकडे आणण माझ्याकडे आळीपाळीने पिात िोती. ओळख पटल्याचा
एकिी भाव ततच्या चेिेऱ्यावर नव्िता. अलकानेच शेवटी बोलायला सुरुवात केली.
" प्रततमा, ककती हदवसांनी भेटलीस ग! मी लग्न िोऊन अिमदाबादला आणण शीलू

अमेररकेला गेली. आपल्या ततघींचा ग्रुप त्रिवेणी म्िणूनच ओळाखला जायचा. आठवतंय?

नाटकं काय केली, वक्तत्ृ व स्पर्ाा काय, काय मजा यायची ना. सगळीकडे नंबर माि तूच
पटकवायचीस. 'भावबंर्न'मध्ये तू लततका िोतीस. तुझ्या ' मुलींना कंु कू लावताना मध्य

बरोबर सापडतो' अशा अथााच्या एका वाक्याला काय कडाडून टाळया पडल्या िोत्या. अजून
आवाज कानात घुमतोय."

अलकाचे ते वाक्य संपते ना संपते तोच प्रततमा ताडकन उभी राहिली. िातवारे वेड्यासारखे
करत ओरडायला लागली. "आठवलं आठवलं पण तो घनःश्याम कुठे गेला? अशोक वैद्य
काय मस्त काम करायचा गं. He was so handsome. I really miss him. तू.. तुम्िी
ओळखता का त्याला? मला भेटायचंय त्याला. ककती वर्षं झाली त्याला भेटून!"

अलका ते ऐकून स्तब्र् झाली. काय बोलावे तेच ततला कळे ना. मी आपली दोघींकडे

टकमका पिात राहिले. अलकाने मला खण
ु ावलं. आम्िी दोघी ककचनमध्ये गेलो. अलका

िलक्या आवाजात सांगू लागली, " शीलू, तुलािी अशोक वैद्य आठवतोय ना? िी म्िणतेय
ककती वर्षं झाली त्याला भेटून. बकवास. दस
ु रं काय? अगं, हिचा नवरा आिे तो."

"काय?" आता ओरडायची पाळी माझी िोती. "पंचवीसेक वर्षांपूवी दोघांनी घरच्यांच्या म्िणजे
हिच्या आई-वडडलांच्या ववरुद्ध जाऊन लग्न केलं." अलका सांगू लागली. " माझी बिीण
इथे गावातच असते. ततच्याकडून कळलं सगळं मला. िी प्रततमा म्िणजे प्राइझ कॅच.

हिच्यामागे ककती मल
ु ं घोटाळायची, मािीतच आिे तल
ु ा. खप
ू चांगली स्थळं सांगन
ू येत

िोती हिला. पण हिचं त्या अशोकवर प्रेम. प्रततमाच्या आई-वडडलांना तो तततकासा पसंत
नव्िता. कारण त्याचं वागणं एकंदर कािी ठीक नव्ितं. 'तू निी और सिी' अशा थाटात

वेगवेगळया मल
ु ींबरोबर हदसायचा. प्रततमाला सगळयांनीच खप
ू समजवायचा प्रयत्न केला

पण ततने ऐकलं नािी. त्यांच्या लग्नाच्या सुरुवातीच्या हदवसात अशोक थोडा बरा वागत

िोता पण िळूिळू नंतर त्याचे ममिमैत्रिणी बदलत गेले. तशात प्रमसद्ध नट व्िायची स्वप्ने

तो पािू लागला. त्याच्या ववश्वाचा पररघ वाढत चालला. लोक कािीबािी बोलत. आज
हिच्याबरोबर हदसला, काल दस
ु ऱ्याच कोणीबरोबर. प्रततमाला िे सगळं असह्य िोऊ लागलं.
मी मध्येच अलकाला थांबवलं. म्िणून िी अशी भ्रममष्ट झालीय का? असा ववचार आला
मनात. माझ्या मनातलं ओळखन
ू अलका म्िणाली, " अशोकने अखेर मयाादा ओलांडली.

नवीन नवीन पार्ायांना जाताना नवीन मैिीण घेऊन जायला लागला आणण 'माझी पत्नी'
म्िणून ओळख करून द्यायला लागला. िे प्रततमाच्या कानावर आलं. दोघांचं कडाक्याचं

भांडण झालं. प्रततमा तक्रार तरी कोणाकडे करणार? आई वडील तर म्िणालेच असते - तरी
आम्िी आर्ी सांगत िोतो. त्याचा छं दीफंदीपणा हदसतच िोता."
मी अलकाला म्िटलं, " असं असूनिी िी अजून त्याला ववसरत नािीय. कािी सेल्फ-प्राइड
आिे की नािी? "

अलका सांगतच िोती, "त्यांचं जेव्िा कडाक्याचं भांडण झालं तेव्िा प्रततमा चचडली िोती.
संतापन
ू मशव्या दे त राहिली. घराच्याबािे र मल
ु े उभी िोती, त्यांना तो तमाशा वाटला. ती
मल
ु ं ततची नक्कल करू लागली. िी आणखीच चचडली. अशोक माि मानभावीपणे गप्प

राहिला. तेव्िापासून िी बािे र पडली रे पडली की ती मुलं िास द्यायला लागतात. प्रततमाचं
वागणं बदललं. डोक्यावर िळूिळू पररणाम िोऊ लागला. आता पराकोटीला गेलंय प्रकरण.
नाटकातला घनःश्याम ततच्या आयुष्यातला िी खलनायकच ठरला. "

अलका आणण मी बािे रच्या खोलीत आलो. प्रततमा अजून िी शून्यवत ् िोती. दार

ठोठावल्याचा आवाज आला म्िणून दार उघडून पािते तर ती मघाचीच मुलं. िातात काठ्या
तश्याच. त्यातला मोठा िोता तो म्िणाला, "आम्िी रोज त्या मावशींना सतावतो, र्मक्या
दे तो. आम्िाला पैसे ममळतात त्याचे. अशोककाका दे तात पैसे."

