पार्टी संपत आली आणि आलेले सगळे लोक एक एक करून घरी जायला लागले. पूर्ाा आणि संकेत

जायला ननघाले तसा श्लोक सुद्धा तयांच्याबरोबर जायला ननघाला तसा राधेय तयांना म्हिला कक एर्ढी

काय जायची घाई आहे , थांबा थोडा र्ेळ. पूर्ा ला र्ातार्रिातला awkwardness आधीच जािर्ला होता
तयामुळे ती म्हिाली नाही आता खप
ू उशीर झालाय ननघतो आम्ही. तुम्ही सगळे पुढच्या शननर्ारी

आमच्या घरी जेर्ायला या, मस्त गप्पा मारू बसून. राधा काही म्हिायच्या आत राधेय हो म्हिला
दे खील.

शननर्ार उजाडला, संध्याकाळी राधा आणि राधेय पर्
ू ाा च्या घरी पोचले दे खील. श्लोक अजन
ू आला

नव्हता, श्लोक बरोबर श्रेया येतेय असे पर्
ू ाा म्हिली, कोि श्रेया असे वर्चारिार तेर्ढ्यात बेल र्ाजली
आणि श्लोक- श्रेया आले दे खील.

राधा दरू
ु नच बघत होती. आकर्ाक व्यक्ततमतर्ाची श्रेया ददसायला अगदी संद
ु र नसली तरी नतच्या

चेहऱ्यार्र एक प्रकारचे तेज होते. बोलता बोलता कळले कक ती Cancer research करते आणि गाण्यात
दे खील वर्शारद आहे . राधेय शी तर ती जी चचाा करत होती तयार्रून नतला नतच्या वर्र्यात नतकीच
चांगली मादहती आहे हे समजत होते.
श्लोक राधा शेजारी येउन बसला, तेव्हा न राहर्ून राधाने वर्चारले कक काय रे लग्न कधी करिार? श्लोक
म्हिला कक माझे श्रेया शी २ र्र्ाांपूर्ीच लग्न झालंय. राधा म्हिली, कक बोलार्ले सुधा नाहीस. श्लोक
पर्टकन म्हिला, तू तरी कुठे बोलर्ले होतेस, राधेय शी लग्न काय ठरले तुझे तू तर वर्सरूनच गेलीस
मला.

राधा स्र्ताला सार्रत म्हिाली कक छे , असे काही नाही. मला र्ार्टले कक तुला कदाचचत र्ाईर्ट र्ार्टे ल
म्हिून…. श्लोक हसायला लागला, तयाला इतके हसायला आले कक तयाच्या डोळ्यातून पािी यायला
लागले.
आणि तो म्हिला अग, मला तू आर्डायचीस आणि माझे तुझ्यार्र प्रेम होते पि तुझे नव्हते, big deal?
आता तुझे प्रेम नाही म्हिून दे र्दास बनून किरतोय असे र्ार्टले का तुला. तुझे प्यार नाही हुआ तो नाही

हुआ.माझे आणि श्रेया चे मस्त चाललाय. आणि आज या क्षिी तर र्ार्टतय कक तझ्
ु याशी नाही झाले लग्न
ते बरे च झाले.श्रेया माझ्या आणि नतच्या घरच्यांना तर साम्भाल्तेच पि कल्पना दह करिार नाही अशा
प्रसंगांना नतने एकर्टीने तोंड ददलंय, माझ्या पाहण्यातली तर ती एक समथा स्र्यंससद्धा आहे . राधा बघतच
रादहली, आपि कक एकांगी वर्चार करत होतो असे नतला र्ार्टायला लागले. नतची भाची म्हिायचीच
नतला कक तू ककती जुन्या वर्चांची आहे स. heart-break झाले तर झाले तयात काय, तुम नाही कोई और
सही.

आणि अचानक राधा ला आपि स्र्ताला उगाच महतर् दे तोय असे र्ार्टायला लागले. एर्ढ्यात राधेय नतला
येउन म्हिला कक अगं तू श्रेया शी बोललीस का? काय छान आहे दह मल
ु गी. आणि राधा मनात क्षि का होईना

श्रेया बद्दल जलसस येउन गेली. आतता पयांतच्या आयुष्यात नतला सतत center of attraction असण्याची

सर्य होती तयामुळे श्रेया नतकी एर्ढी काय great आहे बघू तरी असा वर्चार करून राधा श्रेया शी
बोलायला गेली.

