दपाल तशाच रडवे या चेहयाने सगयांकडे पाहताच राहल. इपेटर जाधवांनी पो!लशी जरबेने
#$न %वचारला, "&याचा काय अथ) आहे ? तम
ु -यामुळे काकांना काय?" पण सागर पटकन मदतीला धावन
ू
आला. "अहो दपाल आ1ताच 2तथन
ू आल आ3ण 2तने पहले 4क कोणीतर पडले आहे पण ती मदतीला
गेल नाह. आ1ता ती मला तेच सांगत होती क5 ती मदतीला गेल असती तर बरे झाले असते." हे ऐकून
जाधवांची ता1पुरती तर समजन
ू पट यासारखी वाटल पण 1यां-या चेहेयाव9न अजन
ू ह काहतर संशय
उरला असावा असे वाटत होते.
बाक5चे शेजारह रानडे काकंू -या सां1वनासाठ< आले होते. ते पाहून सागर दपालला घेऊन घर आला
आ3ण 2तला गरम दध
ू दे ऊन झोपवले. मग परत तो रे नकोट घालन
ू 2तने उडवले या माणसाला पाहायला
बाहे र पडणारच होता, इतयात परत बेल वाजल. दार उघडले तर एक माणूस उभा होता. सAवा पाच फुट
उं च, बारक, सावळा वण) अशी ती मूतC होती. डोयावर चDमा होता पण तो तुटलेला होत. केस
अताAयत होते आ3ण कपडे पूण) !भजलेले. "कोण पाहजे?" सागरने वैतागन
ू च %वचारले. "अहो कोण
Fहणजे काय 1या कूटरवा या बाई?" तो चटकन उ1तरला. आवाज सानन
ु ा!सक होता आ3ण एकंदHरत
घाबरIयासारखे काहच नAहते. "इथे कोणी कूटरवा या बाई नाहयेत. आ3ण तF
ु ह कोण आहात?",
सागरने परत Jचडून उ1तर दले. पण हा माणूस हसत हसतच Fहणाला "अहो मी दामले. आ3ण बाई
नाहत कसे Fहणता तF
ु ह, मला उडवले नाह का 1यांनी कूटरव9न येताना. मगाचपासून 1यां-याशी
एकKयाने बोलेन Fहणतो, पण तेवLयात ते इपेटर वगैरे येउन गेले Fहणन
ू मी 2तकडे
कोपयात थांबलो होतो." "कुठ या कोपयात, मला कसे दसला नाहत? अहो काहह बोलू नका. माMया
बायकोने कोणालाह उडवले वगैरे नाहये."
"अहो मी दसणार कसा तF
ु हाला, आFहा भुतांना हवे तेवा अN$य होता येते ना. अहो 1याचे काय झाले,
एAहडीशी ती कूटरची धडक, फार तर हात पाय मोडतो. पण नशीब पहा कसे असते माझे डोके बरोOबर
गटारा-या कोपया)वर आपटले आ3ण 2तथ या 2तथे खेळ खलास. अहो…" 1याला वाय पण
ू ) क9 न दे ताच
सागरने घरात खेचले आ3ण दर लावन
ू घेतले. "हे पहा तF
ु ह माMया बायकोचा accident पहला असेल
आ3ण गPप बसIयाचे काह पैसे वगैरे हवे असतील तर तसे सरळ सांगा, भत
ू बीत कसले?" पण दामले
माQ शांतच, "फारच हजर जबाबी आहात बआ
ु तF
ु ह, मगाशी 1या इपेटर साहे बांनाह छान कटवलंत.
अहो पण मी एकटा नाहये, रानडे काकाह आलेत. ते पहा." आता माQ पण
) णे बाव9न जायची पाळी
ू प
सागरची होती कारण खरोखरच दाराची बेल वाजल आ3ण उघडून पाहतो तर रानडे काका बाहे र उभे. तेह
पटकन आत !शरले आ3ण दामले-या शेजार सोSयावर जाऊन बसले. सागर तOध होऊन पाहताच
राहला.
सागरचा चेहेरा पाहून दामलेच पुढे बोलू लागले. "अहो काय झाले, आमची वार वैकंु ठा-या दाराशी
हजर झाल, मागोमाग हे रानडे काका होतेच. 2तथे पोच यावर कळले क5 माMया मरIयाचा Hरपोट) अजन
ू
पोचला नाहये, JचQगुPत साहे बांचे पी ए Fहणाले क5 बाUकडून माफ5 घेऊन या मगच काय ते करIयात

येईल. अहो हे तम
ु चे खालचे बाबू लोक वर पोच यापासून लाल फ5त फारच वाढ ये हो वरती. दररोज
नवीन 2नयम काढत असतात Fहणे. माझे तर ठ<क आहे , अहो रानडे काकांनाह तम
ु -याकडून माफ5
घेऊन जावे लागणारे कारण 1यां-या मरIयाचा तF
ु ह तम
ु -या खोKया सबबीमVये चक
ु 5चा वापर केलात न
तF
ु ह. पटकन उठाव पाहू बाUना."

