मल
ु ाांची खाणी आवरे पर्यंत सल
ु ेखाने एक छानसा चहा बनवला. गरम चहाचे घट
ु के घेत ती ततच्र्या नेहमीच्र्या
झुलत्या खुचीवर बसली. वाफाळत्र्या चहाच्र्या मगला दोन्ही हाताांनी धरून त्र्या चहाच्र्या वाफेची उठणारी

आवततने पहात ती ततच्र्या ववचारात गुांगून गेली. इतक्र्यात पवन ओरडला, " मम्मा, बाबाांचा टे क््ट मेसेज आहे

आपल्र्या फॅममली whatsapp वर. त्र्याांना आज मीटटांग आहे त्र्याांच्र्या क्टमरबरोबर. घरी र्यार्यला उशीर होईल.”
सुलेखाने एक दीघत तनिःश्वास टाकला आणण ्वतिःशीच म्हणाली, ‘ तो र्येतो तरी कधी वेळेवर? रोज काही ना

काही तरी कारण असते घरी उमशरा र्यार्यला त्र्याचे. आजकाल त्र्याच्र्या प्राथममकताच बदलल्र्या आहे त. आधी
ऑफीसचे काम मग मुलां, नांतर त्र्याचे ममत्रमांडळ आणण सवातत शेवटी, जर वेळ उरला तर, मग बार्यको! अशाने
घरी सांवाद व्हार्यचा तरी कसा आणण आपल्र्या मॅरीड लाइफला अशावेळी अथत तरी कार्य उरतो?

मुलाांनी खाणे सांपवून आपापल्र्या होमवकतला सुुववात केलेली ततने आपल्र्या जागेवरूनच पाटहले. आज

सांध्र्याकाळी ्वर्यांपाक फारसा करार्यचा नव्हताच. होत्र्या त्र्या गोष्टी गरम केल्र्या तरी चालणार होते. ततने
खच
ु ीवर पार्य लाांबवले, डोळे ममटले आणण आपल्र्या ववचाराांच्र्या गतेत ्वतिःला झोकून टदले. अभर्यशी लग्न
केले ते बरोबर की चूक? अमेररकेत ्थातर्यक व्हार्यचे ठरवले त्र्याचां कार्य? आणण मग मुले? त्र्या अनुभवास

मोल नाही हे खरां पण ती पण एक बेडीच ना बाईच्र्या पार्यातली. लग्नाआधीचा अभर्य पण थोडा असाच होता
- आत्मकेंटित, ्वामभमानी, धडाडीचा. एखादी गोष्ट हाती घेतली की ती तडीस नेल्र्यामशवार्य सोडार्यचा नाही.
सुलेखाची भेट झाल्र्याच्र्या पटहल्र्या टदवसापासून त्र्याने ठरवून ततला टदपवून टाकले होते. ततचा लग्नासाठी

होकार आल्र्यानांतर सद्ध
ु ा अभर्यचे आणण ततचे courting एका तऱ्हे ने चालू होते. एका जजवांत, रसरशीत आणण

कमालीच्र्या intense अनुभवातून ती तेव्हा गेली होती. मग आत्ताच आपल्र्या आर्युष्र्यात हा नीरसपणा का? की
हा पण ममड-लाइफ क्राइमसस म्हणार्यचा?

खरां तर अभर्यची आणण ततची ओळख कौ्तुभनेच करून टदली होती. त्र्याांच्र्या त्र्या मसांहगड ट्रे क नांतर. पण

त्र्या ट्रे कमधे शेकोटीमशवार्य काढलेली ती रात्र सुलेखा कधीच ववसरली नव्हती. पहाटे ची थांडी वाढू लागली तशी
ततची जणु थांडीने दातखीळच बसली. पूणत शरीर थांडीने थडथड कापत होते. कौ्तुभला ते जाणवले असावे.

हळूच तो ततच्र्याकडे सरकला. ततच्र्या ्लीवपांग बॅगच्र्या बाजूला आपली बॅग सरकवली आणण आपल्र्या मजबूत
हाताांनी ततच्र्या शरीरावर गरम ्पशातचा थर बनवला. ततला फक्त जाणवला तो आश्वासक ्पशत. त्र्यात

पुुवषपणाचा, नर-मादीचा, सेक्सचा लवलेशही नव्हता. होता तो एक आटदम उबदार अनुभव. नांतर कौ्तुभने

कधीच त्र्या ववषर्यावर बोलणे काढले नाही. ततचे आणण अभर्यचे लग्न ठरल्र्यावर तर तो त्र्याांच्र्यापासून थोडासा
वेगळाच झाला. मग तो आश्वासक ्पशत अभर्यकडून का कधीच नाही ममळाला? तेथे फक्त शारीररक

दे वाणघेवाणच का होती? की ही मानमसक गुांतवणूक करार्यला आपण दोघेही कमी पडलो? मग हे आपल्र्या
लग्नाचे failureच म्हणार्यचे का?

आत्ता सुद्धा ्पेनला जाण्र्यामागे कौ्तुभची भेट हा खरा हे तू आहे की आपल्र्या एकसुरी आर्युष्र्यापासून काही
टदवस तरी सुटका ममळवार्यची हा?

पण मग अभर्य तसा काही अगदीच वाईट नाही. मानमसक, शारीररक आणण आर्थतक गरजा पुऱ्र्या होतात र्या
सहवासात. नोकरी दोघाांची उत्तम चालली आहे . पैसा, समद्ध
ृ ी भरपूर आहे . ममत्रमांडळी, जजवलग आहे त.
सोन्र्यासारखी दोन मल
ु ां आहे त. मग what is missing?

ववचाराांच्र्या तांिीत सल
ु ेखा ककती वेळ बड
ु ू न गेली होती ते ततलाच कळले नाही. कौ्तभ
ु र्येणार नसेल तर

्पेनला जाणे ककतपत फार्यदे शीर ठरे ल? आणण तो आला नाही तर मग आपण आपल्र्या बाकीच्र्या ममत्राांशी हा
अनुभव तेवढाच एांजॉर्य करू शकू का? To go or not to go?
ततची रॉककां ग चेअर र्या 'गो- नो गो' च्र्या तालावर झुलत होती, इतक्र्यात गराजचे दार वाजले आणण घराचे
दार उघडून हलक्र्या पावलाने अभर्य आत आला.

