वाढदिवसाला श्लोककडून असाच लाल गुच्छ तिला मिळि होिा. आणि एका वर्ाापासून िो
अचानक यायचा बंि झाला. आणि आज मिळाला िो हा आिा लग्न झाल्यावर, अनेक
वर्ाांनंिर. अॅन्यूअल डेला आलेल्या अचानक पावसासारखा....
आठविी बाजूला सारि हािािला गुच्छ हुंगि राधाने श्लोकला ‘thank you’ म्हटलं.
श्लोक ककंचचि हसला. राधेय िरु
ु न हे पहाि होिा. िो राधाजवळ येऊन तिच्या खांद्यावर
हाि ठे ऊन श्लोकला म्हिाला, “बरे झाले बाबा िू फुले आिलीस. आपल्या काही असे
लक्षाि नाही रहाि. हॉस्पपटल सोडून सरळ घरी आलो बघ. नवऱ्याने नाही िरी खास

मित्राने birthday girl ची आवड लक्षाि ठे वली.” श्लोकच्या हािाि ड्रंक िे ऊन त्याने
संभार्ि चालू ठे वले.

“कधी आलास िू? ककिी दिवस राहिारे स?”

“ आठवड्यापूवी आलो. आिा इथेच असेन िी. िाझ्या कंपनीने िला इकडे तनिान 2-3
वर्ाांसाठी िरी िाकेदटंग डायरे क्टरची पोपट िे ऊ केलीय.

परवा सहज पूवाा भेटली अन

िला ‘ चल, राधाला सरप्राइज़ कर ’ म्हिून या पाटीला आिले तिने.'' श्लोक.

“ फार बरं केलंस. इिक्या वर्ाांनी भेटिोय आपि. चालू िे िुझ्या आणि राधाच्या गप्पा.
िी थोडं इिर पाहुणयांशीही बोलिो.” म्हिि राधेय गेलासुद्धा.
राधाने श्लोककडे तनरखन
ू पादहले. िसा आधीच िो िे खिा होिा, िशाि परिे शाि

रादहल्यािुळे चेहेऱ्यावर आत्िववश्वासाचं िेज चढलं होिं, बोलणयािली सफाईही वाढली
होिी. राधाने िनापासून िाि दिली, "अिेररका िानवलीय रे िुला. यू लुक शापा. "

श्लोक हसून म्हिाला, “ िू सुद्धा. सो हाऊ आर यू डुइंग? िुझे नाटक, गािे काही चालू
आहे का, की पक्की गदृ हिी बनलीयेस?”

“ नाटकं बबटकं नाही जिि रे आिा. नस
ु िं गािं अधन
ू िधन
ू .” राधा.

श्लोकनं खट्याळपिे म्हटलं, " बघ, िाझ्याशी लग्न केलं असिंस िर अशी वेळ आली
नसिी. चान्स होिा िल
ु ा, घालवलास बघ. "
राधा ऐकिच रादहली.

हा श्लोक बोलिोय? ककिी अबोल होिा? अबोल कुठला, almost

घम्
ु याच, थट्टाबबट्टा करिं िर िरू च. पि कधी िोकळे पिानं बोलिंही नाही. आणि आिा हे
इिकं? राधाचे ववचार चालू होिे. पि लगेच पविःला सावरून श्लोकच्या डोळ्याला डोळा
मभडवून िी त्याला म्हिाली, " िू कधी िला ववचारलं िरी होिंस, लग्न करशील का
म्हिून? "

थोडा गंभीर होि श्लोक म्हिाला, " आडून आडून अप्रत्यक्षपिे िी िुझा कल बघायचा
प्रयत्न खप
ू केला.

पि सरळ ववचारायची दहंिि झाली नाही. वाटलं, जुगनूने चांि की

िरफ िे खा और जुगनू चगर गया."

आिा राधाच्या डोळ्याि पािी जिायला लागलं. िी हळुवारपिे बोलू लागली, " श्लोक,

it’s a DONE thing.

िो भूिकाळ होिा. भि
ू काळाचा विािानकाळाशी संबंध जरूर

असिो; नाही असं नाही. पि आपल्या भूिकाळािल्या चांगल्या आठविी, िी िैत्री िशीच
राहू िे . त्या दिवसांची गोड आठवि राहू िे . बपस ्. पि त्याची लुडबुड विािानकाळाि
होऊ िे ऊ नकोस. िी िसंच ठरवलं न ् आज आनंिाि आहे िी. राधेय साधा सरळ िािूस
आहे . काव्यबबव्य त्याचा प्रांि नाही, आवडही नाही. पि एके दिवशी त्याने कॉलेजच्या

लायब्ररीि िी पुपिकं पहाि असिाना “ लग्न करशील का “ असं पपष्ट ववचारलं अन ् िी
ववरघळले. " I am ready for any response.

आय अॅि नॉट वरीड अबाउट

ररजेक्शन. पि िाझ्या भावना िी व्यक्ि केल्या याचं िरी सिाधान राहील िाझ्याजवळ.
" म्हिाला. त्यािन
ू , श्लोक, आपल्या आिाभाका, चांििी रात्र असं काही झालं नव्हिंच.
भावनांचाही गोंधळच होिा.

सो फरगेट ि पापट, फेस िे ररअॅमलटी, ओ के फ्रेंड? " म्हिि

त्याचा हाि धरून थोपटल्यासारखं केलं.
" हॅलो एव्हरीबडी." राधेय ओरडून म्हिि होिा, " िी राधासाठी आिा एक गािं म्हििार

आहे . प्लीज़ बेअर ववथ िी." म्हिि त्याने सीडी लावली आणि lip sync सुरु केलं. सगळे
हसायला लागले.

" हि िेरे बबन अब रह नही सकिे, िेरे बबना क्या वजूि िेरा "

राधाला रडूच कोसळलं. तिचं हे आवडिं गािं. पविःला गािा येि नसिानाही राधेय

आपल्या भावना या िागााने व्यक्ि करिोय, या ववचाराने तिला राहवलं नाही. श्लोककडे
िल
ा करून धावि जाऊन िी राधेयच्या मिठीि मशरली.
ु क्ष

