एकदा एखाद गो ट करायची ठरवावी आण आपोआप संपूण ववच जणू ती गो ट हावी हणन
ू
आप!याला मदत करते असे सुलेखाचे होत गेले आण काह न कळता ती मा()द एअरपोट वर पोचल
दे खील. भारतातील मंडळी अगोदरच ,तची वाट पाहत होती. धवल, ,न.मषा , 0करण, राहुल, कौ2तभ
ु
आण मनाल सगळे ,तला जवळ जवळ पाच वषा3नी भेटत होते. बाप रे केवढा बदल? धवल चे केस
सगळे गायब, तर 0करणचे बरे चसे पांढरे . ,न.मषा प6क7 काकूबाई, पण मनाल एकदम फॉमम;ये होती
कॉलेजम;ये पो<या असलेला राहुल एकदम डूड झाला होता. राहता रा(हला कौ2तभ
ु , >याला तर सुलेखा
ओळखच
ू शकल नाह. भेट!या भेट!या >यांAया गBपा माC अशा सD
ु झा!या 0क काहच बदलले नहते.
सगEयांचे 2वभावह अगद तसेच होते. एकमेकांची खेचणे, टोBया घालणे अगद तसेच सD
ु होते. Gया
सगEयात सल
ु ेखा अगद रं गन
ू गेल.
प(ह!याच सं;याकाळी खास spanish tapas चे जेवण झा!यावर पारं पाHरक IलामJ को न>ृ य पाहायला
सगळे गेले. गग
ू लवLन एक म2त असा Mे 0कंग 2पॉट शोधन
ू काढला होता, ,तकडे सकाळी Nयाण झाले.
साधारण दोन तास डOगर चढून वरतीच पोच!यावर ,तकडेच तंबू टाकून दस
ु Pया (दवसापय3त ते राहणार
होते. >यानंतर माC सगEयांचा मड
ू नस
ु ार पढ
ु चा Bलान ठरवायचा असे ठरले होते. हसत खेळत हळू हळू
सगळे डOगरावर पोचले. वयाचा पHरणाम माC चांगलाच जाणवत होता आण इतक7 वषR िजम ला न
गे!याचाह. राCी शेकोट कLन गBपा मारताना ,न.मषाने >या .संहगडाAया Mे कची आठवण काढल.
"तुला आठवते का सुलेखा, मी >या (दवशी मी इतक7 घाबरले होते राCी. मी आधी बाहे रAया बाजूला झोपले
होते, पण नंतर कौ2तभ
ु ला सांगन
ू तुTया शेजार झोपायला आले. राCी को!हे कुई ऐकू आल आण
घाबLन मी आपला तुTया अंगावर हात टाकला." सुलेखा हे ऐकून एकदम ,न:शVदच झाल. इथे Mपला
येताना Xया Nसंगाची आपण एवढ आठवण काढल तो असा होता? हणजे कौ2तभ
ु आण
आप!याम;ये असे काहच झाले नहते?
राCी तंबम
ू ;ये सुलेखाला झोपच लागेना. इथे येYयाचे ठरवताना जे जे वचार आले >याची ,तने उजळणी
सुD केल. आपले आयु य एकसुर झाले आहे , >यातील चाम संपला आहे असे ,तला वाटत होते. पण
आ>ता Gया सगEया मंडळींशी गBपा मारताना नवीन सांगYयासारखे असे 0कतीतर वषय ,तAयाकडे
होते, हे ,तचे ,तलाच ल[ात आले. N>येक सुरामा;येह अनेक \त
ु ी दडले!या असतात, >याNमाणे
एकसुर वाटणाया आयु यातह अनेक पैलू असतातच. जसा एखादा ,न णात गायक एकेक सूर घेऊन
>याची वाढ कLन दाखवतो, >याNमाणे आप!या आयु यात!या सुरांAया ताना करणे आप!याच हातात
असते. वयानुसार, आयु यात!या टBBयानुसार सूर बदलणारच. पण >यात चाम परत येत नाह हणन
ू
एक Nकारे नवPयाला आण मुलांना आपण जबाबदार ठरवतो, हे चक
ु 7चेच आहे. नवPयाने केलेले 2पश हे
आवासक नसन
ू >यात केवळ शारHरक दे वाण घेवाण होती असे ठरवताना, >याने अनेक गो टंपासन
ू
नकळत आप!याला Nोटे 6ट केले होते हे आपण वसरतो. मगाशी मनाल हणाल 0क पुDषांना सगEया
गो ट बोलन
ू दाखवता येत नाहत, 0कंबहुना अनेक गो ट ते मु_ामन
ू बोलत नाहत, तेवाच सुलेखाAया
ल[ात आले क7 अशा 0कतीतर गो ट असतात Xयांसाठ` आपण नवPयाला गह
ृ त धLन चालतो, आण

तो ते बोलन
ू ह दाखवत नाह. >यात!या अनेक गो ट तर अशा असतात Xया >याAयाह ल[ात आले!या
नसतात. आपण माC 2वत: केलेल N>येक गो ट जर नवPयाला सांगत नसलो तर 2वत:Aया मनाला
सांगतच असतो.
,तAया सगEया .मC मैaCणींनी आपापले आयु य वेगEया वाटे ने नेले होते आण N>येक जण वेगवेगEया
गो टंसाठ` धडपडत होता. द6
ु ख, Cास सवा3नाच होते पण N>येक जण कुठ!या न कुठ!या छो<याया
गो टत आनंद घेत होता. मनाल 0फटनेस c7क होती, पण ,तचा आनंद डाए(टंग के!यानंतरह ,तचा
मल
ु गा जेहा राCी ,तला आइस d7म आणन
ू दे तो ते खाYयातच होता. धवल खप
ू मोठा, \ीमंत aब!डर
झाला होता, पण >याचा आनंद हाच होता 0क 2वत:चा धंदा अस!याने दप
ु ार तासभर झोप घेणे >याला
श6य होते. आपणह आपला आनंद अशा छो<या गो टंम;ये शोधला तर एकेक एकेक आनंद (दसू
लागतील असे सल
ु ेखाAया ल[ात आले आण ,तला तसे ते (दसह
ू  लागले.
उ>साहाने ती सकाळी लवकर उठल आण कॅपफायरवरच fेकफा2ट कL लागल. येताना मा)दला
>यांनी सगळी खरे द केल होती पण मग ,तAया ल[ात आले 0क ,तला 2वत:ला ओलेटवर चेडर चीज
लागते ते माC नहते. पण मागन
ू कौ2तभ
ु आला आण >याने >याAया bagमधन
ू चेडर चीज काढून (दले.
अभयने >याला मेसेज कLन >याची आठवण कLन (दल होती. आप!याला 2पेन म;येह हवे तसे
आलेट .मळू शकते Gया छो<याशा आनंदानी ती सुखावन
ू गेल आण Gयापुढे अशाच N>येक छो<या
गो टत आपला आनंद शोधावा असे ,तने ठरवले. What is missing Gया Nनाचे उत ्तर शेवट तुझे आहे
तुजपाशी हे च आहे.

