अरे बापरे ! हा कसला एवढा मोठा आवाज झाला? गीताने लगेच उठून दार उघडून बाहे र पाहीले तर

कंपाऊंड बाहे र एक मॅटॅडोअर ऊभा असून त्यातील कांही भरलेली गोणपाटे खाली रस्तत्यावर पडली होती आणण दोन
माणसे त्या गोणी

परत मॅटॅडोअरमध्ये ठे वत होती. आपले सोनूसाहे ब होतेच मदतीला तत्पर! सोनू भंकत, भंकत

धावत गेट बाहे र गेला. त्याचे ते भंकणे ऐकून तो मॅटॅडोअर घाईने ननघूनही गेला. त्यांच्या गोणी भरून झाल्या
होत्या.

जजथे त्या गोणी पडल्या होत्या नतथे थोडेसे काहीतरी पावडरीसारखे पडले होते. सोनन
ू े त्याचा वास घेतला

व त्याने धूम ठोकून जजवाच्या आकांताने त्या मॅटॅडोअरचा पाठलाग केला. मॅटॅडोअरमधील माणसांचे त्याच्याकडे

लक्षही नव्हते. ते कसेबसे जजव मठीत घेऊन त्यांच्या संकेत स्तथळी पोहचले. सोनूने ती जागा नीट हे रून ठे वली व
तो मागच्या पावली घरी परतला.

गीताला एकंदरीतच त्या माणसांच्या हालचाली व सांडले ल्या त्या पावडरीवरून संशय आला होता. ती
ब्रिगेडीयरची पत्नी असल्यामळे चांगलीच धाडसी होती. दे शद्रोहयांच्या करामतीची नतला चांगलीच माहहती होती.
नतने लागलीच पोलीसांना फोन करून बोलावून घेतले. त्यांना नतने, अगोदरच घडलेली हकीकत व नतला आलेल्या

दारूगोळ्याच्या संशयाच्या बाबतीत सांगगतले होते. पोलीस सवव तयारीननशी आले होते. पोलीसांची सगळी तपासणी
होईपयंत सोनूने नसता गोंधळ घातला होता. पोलीस सोनूला ओळखत होते. सोनूची अक्कल हशारी त्यंना ठाऊक
होती. ते लगेच सोनूच्या पाठोपाठ त्या संकेतस्त्ळी पोहचले. आता पढचे काम पोललसांच!े

आत्ताकठे गीताला सोनच्या अस्तवस्तथ होण्याचे कारण समजले. कारण कत्र्याना भववष्यातील संकटांची
चाहूल वा घटनांचा थांग आधीच लागतो. ती एक दे वाने त्यांना दीलेली दे णगी आहे . दसर्या हदवशी पेपरात एक
ठळक अक्षरात बातमी आली की, पोलीसांना मोठ्या प्रमाणात rdxचा साठा लमळाला. पोललसतपास चालू आहे .
दसर्या हदवशी रारी ी अमर व समर दोहीही भाऊ अमेकरकेहून परतले. सोनूने एअटव पोटव पासूनच गाडीमध्ये

आपली जागा नक्की करून टाकली. सकाळी उठल्यापासून ते रारी ी झोपेपयंत प्रत्येक गोष्टीत सोनूचा सहभाग
असायचाच.

सकाळी चहा नाष्त्याच्यावेळी मारी  पावाचे तकडे असलेले दधाचे भांडे टे बलापासून लांब ठे वलेले असायचे.

गीताने त्याचे जेवढे लाड केले तेवढे च चांगले वळणही लावले होते. सोनूला खरच आपण बोललेले सवव कळायचे.
आपण गप्पा करताना आपल्याकडे अशा नजरे ने बघायचा अगदी डोळ्यात डोळे घालून की जणू आपल्याशी
संभाषणच करतोय. त्याचे डोळे बोलकेच आहे त. जरा अमर

ककं वा समर गीताजवळ बसायला गेले की, सोनू

पटकन उडी मारून नतच्या मांडीवर डोके ठे वन
ू झोपायचा जणू ती मांडी फक्त त्याच्याच मालकीची. गम्मतच
आहे सगळी.

हदवस कसे भरूभरू गेले ते कळलेच नाही. अमर व समरला जायला आता फक्त दोनच हदवस होते
आणण अचानक त्यांच्या घरी पोललस ईहीसपेक्टर राऊत दोन लशपांयानबरोबर आले व म्हणाले, “ऊद्या गीता व
सोनूचा

‘गौरव’ करायचे ठरले आहे . त्यांना दोघांनाही गौरवचीहीह व मानपरी  दे ण्यात येणार आहे . हा कायवक्रम

पाकवमध्ये करण्यात येणार आहे .”
गीता----- “काय सांगताय काय? त्या केसचं पढे काय झाले? माझी मलं सट्टीत आल्यामळे मी एवढी
ब्रबझी झाले की, त्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला वेळच लमळाला नाही.”
ईहीसपेक्टर-----“अहो तमच्या प्रसंगावधानाने व सोनूच्या हशारीमळे आम्ही हे सवव करू शकलो.

आम्हालाही मोठ्ठा RDXचा साठा तेव्हाच लमळाला पण त्यांच्या पाळामळांपयंत लशरून सवव माहहती गोळा करे पयंत
आम्हाला एक महहना लागला. हया केसमध्ये पष्कळ जणांची धरपकड झाली. आता फक्त तम्ही ऊद्या
संध्याकाळी पांच वाजता नक्की सोनूला घेऊन या.”

गीताने होकार दे ऊन येण्याचे आश्वासन हदले तरी मलांची रारी ी 2:40ची फ्लाईट होती. नतला काय करावे
ते कळे ना. पण मग अमर व समर म्हणाले, “आई, एवढा तमचा दोघांचा सहीमान होणार आहे तर आम्हालाही हे
सवव पहायला आवडेल व अलभमानही वाटे ल. आम्ही उलट VDO रे कॉडींग करून आमच्या लमरी ांना दाखवू.”
संध्याकाळचा पाकव मधील कायवक्रम ऊत्तमच झाला. गीताचे आभार प्रदशवन आटपल्यावर सोनूचे गणगान

सरू झाले. अनेक लोकांनी सोनूचे भरभरून कौतक केले. सोनू खूप हषार, प्रेमळ व लाघवी आहे . त्याचे ते संदर
रे शमी सोनेरी केस, भावपण
ू व डोळे अगदी सवव गोष्टींचे कौतक झाले. गीताने तर आपल्या भाषणात ‘सोनू मला

दागगहीयानहूनही मौल्यवान आहे . त्याच्यामळे माझ्या एकाकी आयष्यात परत आनंदाचे क्षण आले.’ असेही म्हटले.
कणी म्हणाले, ‘आज सोनूमळे ककती लोकांचे प्राण वाचलेत. आपल्या दे शाचे होऊ घातलेले केवढे मोठे

नकसान वाचले. सोनू खरच ग्रेट आहे . तो सगळ्यांचा हीरो आहे .’ कणी म्हणाले, ‘सोनू म्हणजे खरोखरी लहान
मूती आणण महान ककती आहे . एकंदरीतच या सवव गोष्टींवरूनसोनूची लोकवप्रयता हदसून येत.े

दसर्या हदवशी गीता सकाळी चहा वपत, पेपर वाचत कोचावर बसली होती. दोहीही मले रारी ीच अमेकरकेला
गेल्यामळे नतला घर अगदी खायला उठले होते. फारच एकटे पणा जाणवत होता आणण नतच्या लगेच लक्षात आले
सोनू कठे हदसत नाही. कठे गेला असेल? नतने घरभर पाहहले पण तो हदसला नाही. ती घराबाहे र बागेत त्याला
शोधू लागली. कठे च त्याचा आवाजही आला नाही. नतला जरा ववगचरी च वाटले. गेट तर नतने उघडलेच नव्हते.
मग? ती गेटजवळ आली.समोरचे दृष्य पाहून नतच्या पायातील जोरच गेला. नतच्या हृदयाचा ठोकाच चकला.
‘सोsssनू’ म्हणत ती खालीच कोसळली. सोनू रक्ताच्या थारोळ्यात गेटच्या आतल्या बाजस
ू पडलेला हदसला.
त्याच्या डोक्यावर कणीतरी गोळी मारली होती.

बघता बघता लोकं जमू लागली. गदी वाढू लागली. गदीतून आवाज येत होते. सोनूने दे शासाठी प्राण

गमावला. सोनू हतात्मा झाला.

