पोलीस ऑफिससस ने जेव्हा सोनू व स्किपरच्या िरामतीबद्दल ऐिले तेव्हा तर ते िारच खुश झाले.
"गीता ताई, तुमचा हा िुत्रा...सोनू नाव ना त्याचे? आणि हा दस
ु रा...स्किपर. अगदी पोललस िुत्रे होण्याची लायिी
दाखवली बरं हयांनी!" ऑफिसर राउत चोराच्या हातात बेड्या घालत म्हिाले.
"त्यांना ऑफिसर सोनू आणि ऑफिसर स्किपर अशी पदवीच ददली आहे आज आम्ही !" ऑफिसर िदम हसत
म्हिाले.
त्या बागेत जिू सत्िारच झाला सोनू आणि स्किपरचा. िुत्रयांना बघायला गदी तर जमलीच होती. बायिा -मुलांनी
खूप िौतुि िेले िुत्रयांचे. ऑफिसर राउत इतिे खुश झाले िी दोन ददवसात सोनू - स्किपर साठी मेडल्स पि तयार
िेली. मेडल वाली िॉलर घालून जेव्हा सोनल
ू ा गीता फिरायला घेउन जायची तेव्हा मुलं सोनू भोवती गोळा होऊन
त्याचे लाड िरायची.
जेव्हा गीताने कवतःच्या मुलांना सोनच्
ू या िरामतीबद्दल सांगगतले तेव्हा मुलांनी उन्हाळ्यात भारतात यायचा बेत
पक्िाही िेला. खरच गीताला िार बरे वाटले हे ऐिून.
सोनूने गीताचे आयुष्य, ततच्या घरचं वातावरि, ततचं नशीबच बदलून टािलं होतं. दागगन्याहून मूल्यवान होता
ततचा सोनू. त्याला लमरवण्यात ततला अपार आनंद लमळायचा.
एिदा नेहमीप्रमािे गीता सोनूबरोबर बागेत असताना ऑफिसर िदम ततथे आले. त्यांच्या सोबत एि लहान मुलगी
होती, दहा -अिरा वर्ाांची. त्या ददवशी बागेत िार िोिी नव्हते. सोनूला लहान मुलं आवडायची. त्यामुळे तो हया
मुलीभोवती नाचायला लागला. ततने दल
ु सक्ष िेले आधी, पि मग ततचा जरा दःु खी, तनकतेज चेहरा खल
ु ला. ततने
स्कमतहाकय िेले. सोनूला ती िुरवाळायला लागली. तो थोडा धाउन पुढे गेला, व आशाळभूत नजरे ने ततच्यािडे बघू
लागला. ती त्याच्या मागे गेली.
"मी ही जातो त्यांच्या मागे," िदम म्हिाले.
पंधरा -वीस लमतनटात ततघे परत आले. मुलीच्या चेहयासवर आनंदाची छटा होती आता.
"ही माझी पुतिी, रे वती," िदम म्हिाले. "दहचा वेळ आज सोनच्
ू या सहवासात िार छान गेला."
दस
ु यास ददवशी बेल वाजली तर दारात िदम साहे ब होते .
"िाय म्हितोय आमचा छोटा हीरो?" त्यांनी सोनूला िुरवाळले. "आज मी इथे िाहीतरी मागायला आलो आहे रे वतीसाठी."

"अगदी मागा हवे ते," गीता म्हिाली.
"िाल तुम्ही माझ्या पुतिीला भेटलातच. सहा मदहन्यांपूवी रे वतीची आई एिा अपघातात गेली. रे वतीला मोठा
धक्िा बसला. रे वती रोज शाळे त जाते, अभ्यास िरते घरी आल्यावर; पि िशातही जीव नाही हो ततचा. िार बोलत
नाही; कवतःच्या खोलीत जाउन पुकति तरी वाचते, फिं वा िोटो अल्बम बघत बसते. ववचारलेल्या प्रशनांची उत्तरं दे ते.
त्यानंतर गप्प. आई नसल्याचा ततला िार मानलसि त्रास होतोय. पि ती िोिाशीही याबद्दल बोलत नाही.
वडडलांशीही नाही.
"िाल सोनूच्या सहवासात रे वतीचा चेहरा खुलला. खूप ददवसांनी. सोनूच रे वतीला बरं िरू शिेल असं मला वाटतं. तो
असा अवतीभवती आनंद पसरिारा आहे . तो प्रेम मागून घेतो आणि प्रेम दे तो ही. त्याला प्रेम दे ण्यात, आणि त्याचे
तनःकवाथी प्रेम कवीिारण्यात रे वतीला आनंद लमळे ल हो.
सोनू -रे वतीची पुन्हा भेट होऊ शिेल ना?"
"अथासत !" गीता म्हिाली, "अगदी तुम्ही म्हिाल तेव्हा "

