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झाला. तम
ु चे जेवण झाले का?” अभयने हलकेच कपाळावर ककस केले आणण तो

झोपायला ननघन
ू गेला. हे रोजचेच होते. ह्यावरून नतचा आणण अभय चा नेहमी वाद होत असे पण काही
उपयोग नव्हता.पवन आणण नेहा भक
ू भक
ू करत आल्यावर त्या नतघाांनी जेऊन घेतले.
‘What is missing?’ चा ककडा काही नतच्या डोक्यातन
ू जात नव्हता.गाडी,घर,पैसा दोन छान मल
ु े सगळे
काही होते पण चामम राहहला नव्हता.अमेररकेत नवीन आल्यावर नतला खप
ू आवडले होते. इथले रस्ते,इथली
स्वच्छता,मक्
ु त स्वच्छां दी आयष्ु य सवम काही नतने मनसोक्त उपभोगले. इथे ही त्याांचा छानसा ग्रप
ु
होता. मग इथे काय कमी होते? दर दोन वर्ािंनी ते भारतात सवामना भेटून यायचे. दोन्ही मल
ु े हुशार होती.
तेवढ्यात ननर्मशाचा

मेसज
े

हदसला “ स्काईप वर येते का ? जरा बोल”ू सल
े ाने स्काईप लावताच
ु ख

ननर्मशाला ककती बोलू अन ककती नको असे झाले.
“ लेखा तू येणार आहे स हे नक्की ना ? नो एक्स्क्यज
ू हां ! ”
“ कोण कोण येणार हे तर साांग, मला खूप गोष्टी अरें ज करायला लागणार आहे त ग !”
“धवल,मी, ककरण,राहुल, कौस्तभ
ु आणण मनाली
का ते ? लेखा तू भेटली नाहीस बरे च

वर्ामत

हे तर नक्की येणार आहे त.
म्हणून

सवामना उत्सक
ु ता

बघू तन्वी, श्वेता येतात

आहे बर का. आणण आपण

आत्ता नाही ट्रे कला जाणार तर केव्हा चाळीशी झाल्यावर का ?”
“सोपे आहे का मल
ु ाांना सोडून येणे ? त्याांची जबाबदारी कोणावर टाकू ?”
“अभय आहे की ,तो नाही का बघणार त्याांच्याकडे ? दहा हदवसाांचाच तर प्रश्न आहे ”
“ नक्की ट्राय करते बघ. मला पण भेटायचे आहे सवामना”
ग्रप
ु मधले सगळे भेटले असते, गप्पा झाल्या असत्या आणण ट्रे ककां ग तर नतचा जीव की प्राण होते. ट्रे ककां ग
कारताांनाचा तो थरार, ते शज
ू , सवािंनी पकडून ठे वलेली ती लाईफ लाईन, ते एकमेकाांना ओरडून ok
साांगणे , आणण डेसटीनेशनला पोहोचल्यावर होणारा तो अवणमननय आनांद हे सगळे नतला परत अनभ
ु वायचां
होतां. पण.......
हा पणच होता मध्ये. मल
ु ाांचे काय? अभयला साांगायचे म्हणजे नतला भीती वाटत होती. त्याने

सट्ट
ु ी

घेतली नसती आणण मल
ु ाांकडे बघायला कोणी नव्हते. बॉस ला थाप मारून ती रजा घेणार होती. इतके
वर्ामत ती कधी मल
ु ाांना सोडून गेली नव्हती ,या वेळेस नतची खूप इच्छा होती जायची.

नतने ववर्य काढताच अभयने तर एकदम झटकूनच टाकले, पण लीनाने नतचा प्रोब्लेम सोडववला.
आठवड्यातले पाच हदवस ती मल
ु ाांना साांभाळणार होती. खरोखर लीना नतची अगदी खास मैत्रीण होती.
अभय नतच्यावर खूप रागावला होता. असा मख
म णा नतने करू नये असे तो साांगत होता. आणण मग
ू प
नतच्या लक्षात आले की अभय आपला नवरा झाला पण आपला र्मत्र झाला नाही. आपल्याला जाण्यासाठी
परवानगी मागावी लागते. आपली एवढी तीव्र इच्छा बघन
ू त्याने आपल्याला सोल्यश
ु न द्यावे , दस
ु रा काही
पयामय साांगावा असा ववचार तो करूच शकत नाही. स्वतः पलीकडे जाऊन तो ववचार करत नाही.
आपल्याला व मल
ु ाांना पैसा परु वला की

झाले एवढाच ववचार तो करतो आणण हे च आपल्याला खटकते.

आपण इथे सख
ु ी आहोत नक्की पण आनांदी नाही हे पण तेवढे च खरे , आणण जो आपला एव्हढाही
करत नाही त्याचे मन आपण का राखावे.
माझे नतककटाचे पैसे कधी पाठवू ? असा मेल नतने टाकला.

ववचार

