निशा काकाांच्या समोर जरी काही दाखवत िसली तरी नतला अिुजची आता काळजीच

वाटायला लागली होती. हा मुलगा असा काय वागतोय, कोणाशी काही बोलत का िाही,
एवढा गप्प गप्प का बरां झालाय? एरवी एवढां भरभरूि बोलणारा, सारखा मॉमभोवती
भभरभभरणारा. सगळे जण अगदी 'ममाज ् बॉय' असेच म्हणायचे.
नतच्या मिात िाही िाही ते ववचार येत होते. याला कॉलेजमध्ये इतर मुलां रॅ गगांग तर करत
िसतील? याला कॉलेजमध्ये भशकवले जाणारे सवव ववषय िीट समजत असतील िा की
काही कठीण तर जात िसतील? एखाद्या ववषयात माकव कमी भमळाले असतील, अगदी

िापासही झाला असेल. अरे पण सरळ सरळ साांगूि टाकायचां िा! छे ! एवढा हुशार मुलगा.
एवढे छाि माकव भमळवूि विन्स्टिसारख्या कॉलेजमध्ये आणण तेही िी-मेडला अॅडभमशि
भमळवलेला माझा लेक, ही शक्यता कमीच. पण मग काय? िेमिकरण? एखादी मुलगी

आवडूि नतच्या िेमात पडला असेल? पण तेही चालेल कारण हे वयच तसे असते. अगदी
िैसगगवक आहे . निशािे ते दोघेच असतािा म्हणजे काका आसपास िसतािा ककती वेळा

अिुजला ववचारण्याचा ियत्ि केला पण ्वारी ढीम्म. त्यािे ताकास तूर लागू ददला िाही.
सकाळी उठल्या उठल्या फोिेवरील श्रीचा मेसेज ऐकूि निशािे वर आपल्या खोलीत जाऊि

दार लावूि घेतले व लगेच श्रीला फोि लावला. श्रीिे दस
ु ऱ्या बाजूिे फोि उचलताच दहच्या
तोंडूि एक हलकासा हुांदका बाहे र पडला.

श्री (घाबरूि) – “ निशी, काय झालां? तू रडतेस का? इतकी का घाबरली आहे स? मलाही रात्री
तुझे तीि भम्ड कॉल्स बघूि जरा भीती वाटली. धड झोपही लागली िाही. निशी लवकर
साांग काय झालांय ते. मला आता धीर धरवत िाहीये.”

निशािे त्याला सवव हकीकत साांगगतली. नतला आलेल्या सवव शांका साांगूि ती म्हणाली –
“मला तर आता इतकी भीती वाटतेय की हा काही ड्रग्ज वगैरेच्या फांदात रॅ केटमध्ये तर
अडकला िसेल िा? माझा जीव िस
ु ता उडूि गेलाय श्री. मी काय करू मला काही सच
ु तच

िाहीये. मी त्याला अिेक वेळा ववचारण्याचा ियत्ि केला श्री. पण घरात काका असल्यामळ
ु े
जरा पांचाईतच झाली आहे . ”

श्री – “ तू एवढी पॅनिक होऊ िकोस निशी. मला कळतांय, तू एकटी असल्यामुळे आणण ह्या
बाबतीत बोलायला, डड्कस करायला तुझ्याजवळ कोणीच िसल्यामुळे तुला ही जा्तच

काळजी वाटतेय. पण जरा शाांत हो. आपल्या अपब्रांगगांगवर ववश्वास ठे व निशी. अिुज
तसलां काहीही भलतांसलतां करणार िाही याची मला खात्री आहे .”

निशा – “ अरे तू मला हे सवव नतथि
ू साांगतोयस ् पण मि गचांती ते वैरी ि गचांती. खरां च
मला खप
ू खप
ू काळजी वाटते रे ! अिुज आपल्या दोघाांचां सवव्व आहे रे श्री.”

श्री – “ निशी, तू प्लीज़ काळजी करू िकोस. माय फॅभमली कम्स फ्टव . इतर सवव गौण

आहे . आता मलाही इथे थाांबवणार िाही. भमळे ल त्या पदहल्या फ्लाईटिे मी नतथे निघूि
येतो.”

अिुजच्या काळजीिे श्री व निशा दोघेही िुसते हवालदील झाले होते. हे असां एकमेकाांपासूि
लाांब रहाणां, हा जीविाचा सांघषव हे सगळां कोणासाठी? एवढे मोठ्ठाले पगार काय कामाचे?
िाही, िाही, दे वा, आता तच
ू आम्हाला यातूि मागव दाखव.
अिज
ु ला डॅड येत असल्याची बातमी जेव्हा कळली तेव्हा तो सरळ आपल्या रूममध्ये गेला.
“येस, येस, ओह गॉड थॅंक य.ू व्हॅाट एल्स डू आय वॅान्सट? ” त्याला खप
ू च आिांद झाला

होता. इतके ददवस फोि, ईमेल्स करूि, सगळयाांशी सांपकव साधि
ू सगळां जमवि
ू आणलां
होतां, आपल्या सरिाइज़बद्दल गुप्तता राखायला साांगि
ू त्यािे हे डकाऊांटही घेतला होता.

एवढां च िव्हे तर केटरसव, व्हे न्सयू, मेिू सगळां ठरवूि ठे वलां होतां. आता 27 डडसेंबरला जे त्यािे
ठरवलांय ते िक्की होणार. इथे आल्यापासूि कशात लक्ष िसण्याचा, तोंड पाडूि बसण्याचा,
भशवाय गुप्तता राखण्यासाठी व हसू येऊ िये म्हणि
ू मॉमसमोरही जा्त वेळ ि

थाांबण्याचा जो काही िाटकीपणा केलाय, जी काही मेहित घेतलीय त्याचे चीज होणार आहे .
इकडे आई-वडडलाांच्या जीवाची एवढी घालमेल चालू असतािा अिज
ु चां हे काय चालू होतां?

