निशा स्वप्िदनु ियेत असतािा फोि वाजला. ती दचकूि उठली. फोि अरुणकाकाांचा होता. "मी ववचार करतोय
पुढच्या आठवड्यात माझ्या लाडक्या पुतणीला भेटायला यायचा," हे ऐकूि अनतशय आिांदािे नतिे होकार ददला.
नतच्या ह्या आवडत्या काकाांच्या सहवासात नतला िेहमी लहाि मुली सारखां वाटायचां. त्याांची स्वतःची दोि मुलां होती;
िातवांडे पण होती. पण त्याांचा निशावर जीव होता. लहािपणी नतला गोष्टी साांगणारे , नतच्या आवडी लक्षात ठे वणारे ,
खेळता खेळता िकळत नतच्या ज्ञािात भर घालणारे हे काका. निशाच्या वडडलाांिा जे कधीच जमले िव्हते - मुलाांच्या
जवळ येणे - हे नतच्या काकाांिी अगदी सहजपणे करूि दाखवले होते. म्हणि
ू निशा आता ददवस मोजू लागली .
Christmas च्या आधी काका आणण अिुज दोघेही येणार; हे ररकामां घर पुन्हा भरणार. नतिे ऑफफस मधूि सुट्टी
घेतली होतीच. पुढचे तीि ददवस नतचे तयारीत कसे गेले हे काही कळलेच िाही.
काका घरी आल्यावर जेवण झाले, व िांतर भरपूर गप्पा रां गल्या. काकाांिा सगळी मादहती हवी होती. श्रीच्या
फफरत्या, नतची िोकरी, अिुजचे कॉलेज. विन्स्टिची ख्याती जगभर पसरली होतीच.
"शेवटी बाहे र पाठवलेस त्याला," काका म्हणाले .
"स्वावलांबि शशकावे म्हणूि, काका. आणण त्याला तेच कॉलेज हवे होते िा," निशा म्हणाली .
"तेही बरोबर आहे " काकाांिी होकार ददला.
सांध्याकाळी अिुज घरी आला, काकाांिा िमस्कार केला. वर bags ठे ऊि येतो म्हणाला, व जो पसार झाला तो
जेवणाच्या वेळे पयंत खाली काही आला िाही. जेव्हा जेवायला हाक मारली तेव्हा "I'll eat later. Leave my food on
the counter," असे उत्तर ऐकायला शमळाले. काका व निशाचां जेवण झाल्यावर तासाभरािे खाली आला. आपली
ताटली भरूि TV समोर बसला. काकाांच्या िशिाांिा थोडक्यात सेल फोि ची बटिे दाबत दाबत उत्तरे ददली .
पुढचे दोि ददवस असेच गेले. काका व निशाच्या गप्पा छाि रां गल्या, पण अिुजशी गप्पा मारणे फार कठीण काम
होते हे काकाांच्या लक्षात आले. कुठलाही ववषय काढला की एक-दोि शबदाांची होकार -िकारात्मक उत्तरे शमळायची,
आणण ती ही िजरे ला िजर ि शमळवता. सेल फोि फकां वा laptop वर काही तरी type करता करता. अगदी िाइलाजािे
उत्तरां दे त होता जण.ू
निशािे साांगगतलेली कामां पण "आता वेळ िाही, मग करतो," अशा उत्तरािे पुढे ढकलत होता; फकां वा मग िाराजीिे
उठूि मदत करत होता. त्याांच्याशी तर िाहीच, पण निशाशी पण गप्पा मारत िव्हता तो. नतिे ियत्ि केला तरी.
काकाांच्या मिात ववचार आला: मुलाांिी एकटे कसे राहावे शशकावे जरूर, पण लोकाांमध्ये राहण्याची सवय ि
घालवता. स्वावलांबि शशकतािा चुकूिही स्वतःपुरतां जगणां शशकू िये त्याांिी. जगात आपल्या शशवाय इतर लोक

असतात हे ववसरू िये कधीच. आणण कधी कधी सांवाद आपल्यापेक्षा लहाि - मोठयाांशी पण करावा लागतो, हे ही
ववसरू िये.
निशावर जीव असल्यामुळे त्याांिा हे वागणे बघूि दःु ख झाले. श्री आणण निशाचे तरी सांवाद होत असतील का? की
एकत्र आले तरी एकामेकाांशी सांबांध िसलेल्या तीि जीवाांसारखे हे नतघे वावरतात? काका ववचारात पडले.

