कथा क्रमाांक ६

Happy Birthday!

संध्याकाळची वेळ - पावसाची रिप -रिप संपन
ू आता चांगलाच कोसळू लागला होता.
हातातल्या पपशव्या सांभाळत ततने चावीने घिाचं दाि उघडलं आणि आधी एक कप गिम
चहा ठे वला. बाहे ि मस
ु ळधाि पाउस, आणि आत पवचािांची बिसातच जिू होत होती. बाहे िचा
पाउस स्वतःला स्पशश करू नये म्हिून छत्री धिता येते, पि मनातल्या पवचाि-पावसापासन
ू
स्वतःला वाचवायला कुठल्याही प्रकािची छत्री नसते. ती भाज्या आत ठे वत असताना ततच्या
मनातल्या ढगांमधन
ू पवचािांच्या जिू धािाच वाहत होत्या: मी कोि; माझ्या ह्या
आयष्ु याचा अर्श काय? मी आजवि काय करून दाखवलं आहे ? डडग्री हातात असलेली मी घि,
संसाि, ह्या गोंधळात स्वतःचे अस्स्तत्वच घालवन
ू बसले आहे . नक्की काय किायचा पवचाि
आहे माझा? आणि मी जे सध्या कित आहे ते तिी व्यवस्स्र्तपिे पाि पाडत आहे का?
श्रेयस आणि मानसी ह्यांना ततने भिपिू वेळ दे उन इतकी वर्श वाढवलं होतं खिं . तिी त्यांचं
हल्लीचं पवचचत्र वागिं: त्यांचं खोली बंद करून कॉम््यट
ु िवि ददवस-िात्र खेळ खेळिं, हाक
मािली तिी दल
श कििं ... अशा ममत्रांपासन
ु क्ष
ू ममळवलेल्या छोट्या -छोट्या सवयींपासन
ू
त्यांना दिू नेिं, त्यांचे मन अभ्यासाकडे वळविं, ह्या सवश गोष्टींकडे लक्ष दे उन दे उन र्कून
गेलेलं ततचं मन आज पाण्याने जड झालेला जिू ढगच. ह्या सवयी िोज िोज गोड बोलन
ू ,
उदाहििं दाखवन
ू , हळू हळू मोडण्याचा प्रयत्न कििे हे कायश कुठला तिी पवशत चढण्या इतकं
कठीि होतं हल्लीच्या जगात. ककंवा पवमानाच्या टे क-ऑफ इतकं कठीि. पथ्
ृ वीच्या
गरु
ु त्वाकर्शिा इतके जबिदस्त मल
ु ांना स्वतःकडे ओढून घेिािे हे छं द: त्यांचा सामना
किायला एनजीचा साठा लागतो खिं च.
हे घिच ततचं ऑकफस होतं. त्या मळ
ु े ऑकफस मधल्या छोट्या छोट्या गोष्टी जशा एखाद्या
बॉस ला खटकतात ककंवा लक्षात येतात तसं ततचं घिी होत होतं. पि ऑकफसच्या बॉस ला
सट्ट
ु ी घेता येते. घि नावाच्या कायाशलयापासन
ू कसली सट्ट
ु ी! जिी स्वतःला घिाबाहे ि काढलं
काही ददवसांसाठी तिी मनात मल
ु ं, नविा, त्यांचं सगळं कसं चाललंय, हे पवचाि सतत
सोबती म्हिन
ू येतातच ... न बोलावता.

मनात साठलेले ढग बिसले तिी नवीन समस्यांच्या समद्र
ु ातून पन्
ु हा नवीन ढग तनमाशि
होतातच की! जन्
ु या काळज्या सिल्या तिी िोज उत्पन्न होिाऱ्या नवीन काळज्यांनी स्वाती
आज र्कून गेली होती. असो.
ओले कपडे बदलन
ू चहाचा पदहला घोट घेतल्यावि र्ोडंसं बिं वाटलं ततला. अधाश तास
पस्
ु तक वाचन
ू डी-स्रे स किायला हवे स्वतःला; मग घिातली सगळी कामं ...
पदहली दोन पाने वाचल्यावि पन्
ु हा कामं समोि ददसायला लागली. पस्
ु तक पि पष्ु पा
म्हिाली होती तततकं इंटिे स्स्टं ग नव्हतं. नाही ति बसली असती ती र्ोडा वेळ. भाजी
चचिायला आत जािाि तोच दािाची बेल वाजली.

नवयाला आया पावल grocery आणायला पटाळावा या वचारातच वाती दरवायाकडे नघाल , पण जाता
जाता तलाच परत वाटले एवढे पावसात कुठे पाठवायचे, "यापे#ा आज सरळ पाता करावा, "याला फारसे काह
लागत नाह . पण दार उघडले तर नरे श पाठ)मागे हात घेऊन हसत उभा होता. मागे हळूच /खदळ1याचा आवाज
आला 2हणन
ू तने मागे वळून प3हले तर दो4ह मल
ु े हसत हसत उभी होती. Video games इत6या लवकर कसे
काय संपले अशा सं9मातच तने परत नरे शकडे प3हले. "या:या पाठ)मागचे हात पढ
ु े आले होते आ/ण "यात एक
मो;ा प<ु पग:
ु छ होता. 'Happy Birthday आई', असे मल
ु े जोरात ओरडल आ/ण नरे श आ/ण मल
ु ांनी तला एक@च
Aमठ) मारल . या सगBया surprise मळ
ु े वाती एकदम गांगCनच गेल . सवाDनी तला वयंपाकघरात नेले आ/ण
तथे एक छान केक सजवन
ू ठे वला होता. केक कापन
ू सगBयांनी एकमेकांना भरवला आ/ण हात धुवायला 2हणन
ू
ती बाथCममHये Aशरल तेIहा वचारांचा पाऊस परत सJ
ु झाला. आपला वाढ3दवस आपण कसा काय वसरलो?
आ/ण च6क बाकL सगBयांनी तो ल#ात ठे वला? त:या physics:या वगाMत Aशकवलेले फोसNसचे चार बेAसक
Oकार तला आठवले. अरे :चा खरच कL, गJ
ु "वाकषMण हा सवाMत दब
ु ळा फोसM. "यां:या छं दां:यापे#ाह जोरदार असा
Oेमाचा, मायेचा फोसM आहे या वचाराने तचा मगाचा कंटाळा पळून गेला. माणसा:या सगBया भावनांमHये
सगBयात शि6तशाल भावना कुठल असावी यावर एक प
ु तक Aलहावे या वचारातच ती आपयाला सच
ु लेया
या उपमेवर खश
ु होत परत बाहे र आल .
नरे शने ताबडतोब तला तयार Iहायला सांRगतले कारण सगBयांनी त:या आवडी:या 3ठकाणी जेवायला जायचे
ठरवले होते. बाहे र पाउस तसाच तफ
ु ान बरसत होता, पण का कुणास ठाऊक तेIहा तला तो ततकासा वाईट वाटला
नाह . कारमधया ऱे डीओवर नरे श:या आवडीचा NPR लागला होता. मानसी मा@ आनंदात त:या आवडीचे
जट न बीबर चे गाणे 2हणत होती. नक
ु तीच तेरा वषाMची झायाने तला अचानक आपण ट नेजरOमाणे वागले
पा3हजे असे वाटत होते. Tेयस मा@ सोळा वषाMचा असयाने, ती गाणी ऐकून तVडे वाकडी करत होता. "याला सHया
न6कL कुठया Oकारचे संगीत आवडते हे तलाह न6कL आठवत नIहते. पण या सगBया मनिथतीत आ/ण
बाहे र:या वातावरणामळ
ु े कL काय वाती:या मनात मा@ महार भरला होता
अचानक रे डीओवर static सJ
ु झाल . National weather service कडून इमजM4सी मेसेज होता. "यां:याच
भागात टोनNडो 3दसले होते आ/ण सवाDनी ताबडतोब आसरा शोधावा असे ते सांगत होते. मेसेज पण
ू M Iहाय:या
आतच अचानक जोरात रे वेगाडीसारखा आवाज येऊ लागला आ/ण काह #णात एका Oचंड श6तीने "यांची कार
हवेत उचलल गेल . ती परत खाल आदळल तेIहा डोळे वफाCन वाती मल
ु ांकडे पाहत होती, Wकं चाळूनह तचा
आवाज मा@ तला ऐकू येत नIहता. पढ
ु े होणाया घटनांमHये मानवी भावनांचे सगळे च पैलू तला 3दसणार होते
आ/ण मगाशी पडलेला आय<ु या:या अथाMचा OYनह सट
ु णार होता हे मा@ तेIहा तला ठाऊक नIहते.

सगळीकडे नस
ु ता गंधळ उडाला होता .अचानक आलेल्ा ह्ा टोनााडो ने तर सग््ांचीच टाट लाटली
होती .उंच उंच झाडे टाकली होती , त्ांच्ा फांद्ा लंबकळत होत्ा , इकडे ततकडे फेकल्ा जात
होत्ा . टारे इतक्ा टेगाने टाहत होते कक त्ामळ
ु े घरांची छपरं उडत होती. दक
ु ानांच्ा खिडक्ांचे
पानेलस उडउन जात

होते. पाटसाच्ा झोतात काही ददसत नवहते .रसत्ाटरची लोक जागा ममळेल ततथे

कीीही धाटत सुटली होती . पोमलसांच्ा गाड्ा लोकांना साटरण्ासाीी ्ेत होत्ा .ह्ा सग््ा
गंधळात गाडी चालटणे केटळ अीक् होते, त्ामुळे नरेीला घरी परत जाणे दह कीीण होते.कीाला
ह्ा हॉटेलच्ा फंदात पडलो, असा चौघांनाही टाटत होते . नरेी ने पररससथतीचा अंदाज घेत सटाती ट
मुलांना गाडीतउन िाली उतून आडोश्ाला उभे राहण्ास सांगगतले. ते ततघं उतून जात असतानाच
अचानक बाजउच्ा बबसलडंगचा टरचा मजला कोसळला आखण एकंच धाटपळ स ुु झाली . नरेी गाडी lock
कून बाहेर ्ेतच होता , त्ाला सटातीच्ा हाका ऐकउ आल्ा . ती ओरडत होती "मानसी , मानसी कुीे
आहेस ?” त्ा बबसलडंग मध्े फारसे कोणी रहात नसल्ाने जीट हानी झाली नाही , पण िालउन जात
असलेली माणसे त्ा दिगाऱ्ा िाली सापडली होती . नेमकं त्ाच बबसलडंग च्ा बाजउला हे ततघं जात
होते आखण मानसी पुिे होती. सटातीच्ा काळजात धसस झालं. तीला भीती टाटउ लागली , मानसी ह्ा
debris िाली तर नसेल. आजउबाजउला इतका आटाज आखण गंधळ होता कक ततचा आटाज मानसी प्ंत
अथटा मानसीचा आटाज ततच्ाप्ंत पोहोचणं अटघड होतं. सटाती जीटाच्ा आकांताने मानसीला हाका
मारत होती . नरेी ततथे पोहोचताच दोघे ततला ीोधउ लागले . सटातीला आता कीचच भान नवहत. नरेी
दह पउणा panic मध्े होता . तततक्ात ततथे एक गाडी आली आखण त्ातउन काही लोक उतरले . ते
सग््ांना त्ा बबसलडंग पासउन लांब जाण्ास सांगत होते , कारण अजउनही काही भाग पडण्ाची भीती
होतीच. ते सटांना ततथन
उ जटळ जटळ हाकलउन देत होते . त्ांच्ा पैकी एक माणउस नरेी जटळ आला
आखण त्ाने त्ाला ततथन
उ लांब जाण्ास सांगगतले . दोन तीन टेळेला सांगउन दह नरेी जेवहां ऐकक ना
तेवहां तो माणउस नरेी टर गचडला . मानसी सापडत नसल्ाने नरेी दह सैर भैर झाला होता . त्ाने
गचडउन त्ा माणसाटर हात उचलला , आखण लगेचच त्ाला त्ाची चक
उ लकात आली .त्ाने एका
साध्ा टेीातल्ा पोमलसाटर हात उचलला होता , आखण तेही अमेररकेतल्ा. नरेी भानाटर आला पण
तो प्ंत तो पोमलसांच्ा गाडीत होता . एक तर मानसी ममळत नवहती आखण आता हे का् वटगचर
घडलं. सटाती तर भांभाटन
उ गेली होती. नरेीला सोडा , त्ाच्ा हातन
उ चक
उ झाली, आमची मल
ु गी सापडत
नाही्े , हरटली्े असं रडत भेकत, ती पोमलसांकडे ग्ा ट्ा करत होती , त्ांनी नरेीला सोडाटं महणन
उ
आजाट करत होती. पण पोमलस काही ऐकेनात . नरेीच्ा हातन
उ नकळत का होईना गन
ु हा घडलाच होता
. मानसीला ीोधन
उ कािण्ाचे आशटासन देत एक पोमलस नरेी बसलेली गाडी घेऊन तनघन
उ गेला आखण
उरलेले लगेच दे्ीस च्ा िाली अडकलेल्ा माणसांना टाचटण्ाच्ा कामी लागले . सटाती आखण शे्स
िसा िसा रडउ लागले . का् होतं् समजा्च्ा आत होत्ाच नवहत झालं होतं . पोमलस मानसीला
ीोधत होते . नरेीच्ा मनाची का् अटसथा होत असेल ह्ा वटचाराने सटातीचे काळीज त ुटत होते .
ततला टाटलं नककी heart attack ्ेईल आता ,पण असं घाबून सोडउन जाण ततच्ा सटभाटात नवहत .
ततला आखण शे्स ला आडोश्ाला बसटत पोमलस हरटलेल्ांचा तपास घेत होते . सटातीच्ा आजउ

बाजल
उ ा असे ककतीतरी जण उभे होते , रडत होते ओरडत होते , जिमी झालेले वटवहळत होते. पण ततचं
ह्ा कीातच लक नवहत . ततला दप
ु ार आीटत होती . का् का् वटचार करत होते मी . आपण नोकरी
करत नाही, रोज रोजच्ा समस्ांना तंड देऊन देऊन कसे टैतागलो आहोत , मल
ु ांना मीसत लाटण्ाच
कीीण काम करा्ला ककती रास होतो. हे सगळे वटचार करताना हे असं काही होईल , इतकी कीीण
समस्ा आपल्ा आ्ुष्ात ्ेऊ ीकेल ह्ाचा अंदाजच नवहता ततला . ह्ा समस्े पुिे ततच्ा
दप
ु ारच्ा समस्ा अतती् बामली आखण फालतउ टाटउ लागल्ा ततला ." का् महणत होते मी ? का्
अथा आहे अश्ा आ्ुष्ाला !"..ततला टाटले तन्तीने ततला आ्ुष्ाचा अथा चांगल्ाच पधतीने
समजाटला होता. तन्तीने ददलेली दह टािददटसाची भेट ततच्ा समरणात मरेप्ंत राहणार होती .ततच्ा
मनात वटचार आला , अजउन बरच काही बाकी आहे तर आखण आपण ककती कुललक गोषटींचा
करत होतो इतके ददटस. त्ा दह पररससथतीत ततला आपल्ा वटचारांटर

बाऊ

हसउ आले . महणतातच ना अतत

झाले तन हसउ आले .ततचं मन रडउन रडउन थकलं होतं आखण डोकं सुनन झालं होतं.

911 च्या गाड्या, अॅंब्युलन्स, पोलीस - हाहा:कार उडालेला, सर्व यंत्रणा ढिगाऱ्याखाली

अडकलेल्या जीर्ांना बाहे र कािून तयांना र्ाचवर्ण्याच्या आटोकाट प्रयतनात. नरे श पोलीस

स्टे शनर्र!
“I am very very sorry, officer. I did not do it intentionally. Please believe me, my
daughter is missing. Perhaps she is under the debris.” नरे श पोलीस इन्स्पेक्टरची याचना
करत होता. अखेरीस एकंदरीत पररस्स्िती लक्षात घेऊन तया इन्स्पेक्टरने नरे शची सुटका

केली आणण पुन्हा असं काही घडलं तर पररणाम फार गंभीर होतील याची तयाला कल्पना
ढदली. पोललसांच्याच व्हॅ नने नरे श पुन्हा घटनास्िळी येऊन दाखल झाला.

बऱ्याच लोकांना जर्ळच्याच Queen Mary हॉस्स्पटलमध्ये उपचारास नेल्याचं कळलं, तेव्हा
स्र्ाती, नरे श, श्रेयस सर्ाांनीच ततिे धार् घेतली. बऱ्याच शोधाशोधीनंतर मानसीचा पतता
लागला. ततला बेशुद्धार्स्िेत पाहून स्र्ाती मटकन ् खालीच बसली. ‘ कसला र्ािढदर्स
आणण कसलं काय, आपण इतक्या पार्सात बाहे र पडलो हीच चक
ू झाली’ असं तयार्ेळी

सगळयांच्याच मनात आलं. पण जे व्हायचे असतं ते होणारच. आपल्या हातात काय आहे ?
‘आले दे र्ाजीच्या मना, तेिे कोणाचे चालेना.’ हे च खरं .
हळूहळू मानसीच्या प्रकृतीत सुधारणा होत होती. ततचा डार्ा हात मात्र प्लास्टरमध्ये राहणार
होता 40 ढदर्स. कपाळार्रच्या र् हातार्रच्या जखमा भरल्या होतया एव्हाना. िोडे व्रण

लशल्लक होते. परं तु प्रतयक्ष घटनेची ततच्या में दम
ू ध्ये जी नोंद झाली होती ती कोणतयाही
औषधाने पुसली जाणारी नव्हती. ततची झोप उडाली होती. सतत ततच्या कानात

घोंघर्णाऱ्या र्ाऱ्याचा आर्ाज येत होता. मधन
ू च ती “save me, save me” असं ओरडत उठत

होती. सतत स्र्तःच्या रूममध्ये असणारी मानसी आता कोणतयाही खोलीत एकटी रहायला
घाबरत होती. शाळे तून लमस ् चे फोन यायचे, “ मानसी कोणाशीच बोलत नाही, केलेलं

होमर्कव कधी दाखर्ते तर कधी दाखर्तच नाही, बाहे रून िोडासा जरी कसला आर्ाज आला
तरी ततचा िरकाप होतो."
डॉक्टर सांगायचे, “ होईल सगळं हळूहळू नॉमवल. धीर धरण्यापलीकडे आपल्या हातात काहीच
नाही.”

रोमा मानसीची चांगली मैत्रीण होती. ततच्याच र्याची आणण तयांच्या जर्ळच्याच
कम्युतनटीत राहणारी. स्र्ातीला र्ाटले, दोघी समर्यस्क असल्यामुळे तयांच्या आर्डी-तनर्डी,
गप्पांचे वर्षय यात साम्य असू शकतं, तेव्हा जर रोमा मानसीच्या सहर्ासात जास्त काळ
राढहली तर मानसी जरा काही बोलेल आणण ततच्या मनातली भीती हळूहळू कमी होईल.
क्षणाचाही वर्लंब न लार्ता स्र्ातीने रोमाला फोन लार्ला..

टोरी ६_५
रोमाने

फोनवर

वातीला प्रॉिमस केले िक ती मानसी बरोबर खूप खेळेल,ित याकडे खूप गे स आहे त.रोज दप
ु ारी

वाती मानसीला रोमाकडे सोडून येत असे.४-५ िदवस रोमा आिण मानसी एकत्र हो या,नंतर मात्र रोमाने मानसीला
टाळायला सरु वात केली,आज कुठे बाहे र जायचे आहे ,आज काय क्लास आहे ,दस
ु री फ्रड येणार आहे िकं वा असेच
काहीतरी.
रोमाने एकिदवस
खेळू ित याबरोबर”

वातीला सांिगतले िक “aunty मानसी काही खेळत नाही,ितला काही समजत नाही, मग मी कसे
वातीने तो नाद सोडून िदला.नरे शला खोदन
ू खोदन
ू िवचार यावर याने सांिगतले “आप याला

डॉक्टरने सांिगतले िक मानसी
ं
लॉस
आहे हा

गुमसुम असते, ती घाबरली आहे पण नुसते ते हढे च नाही तर ितचा पाशर्ल मेमरी

हणून ती ग प असते.ितला शाळे त ही काही समजत नाही कारण ितला काही आठवत नाही. तू

जा त टे शन घेऊ नये

हणून मी तल
ु ा बोललो नाही ”.

वाती

या मनात एकदम ध स झाले हे कुठपयर्ंत चालणार

आहे या िवचाराने ती अ व थ झाली.
डॉक्टर आिण नरे श बरोबर ितने चचार् केली,ते हा डॉक्टर

हणाले आप याला थोडे िदवस तरी वाट पाहायला लागणार

आहे यानंतर उपचारांची िदशा ठरिवता येईल. तेरा वषार्ची मानसी अगदी कोमेजून गेली होती अखंड उ साहाचा झरा
जणू आटून गेला होता.

ेयस सुद्धा मानसी या अवती भवती राहून ितचे मन रमिव याचा प्रय न करत असे.

मुलां या सम या, यांचे TV बघणे, यांचा अ यास घेणे
पाठिवणे पण बंद केलं होत, फक्त ित याशी सारखे

वाती सवर् िवसरली होती.

बोलन
ू ितला काही आठवते का याचा ती प्रय न करत असे.

आनंदाचा रं गमंच असणारे घर उदािसनते या छायेत हरवून गेलं
वाती नरे शचे इतर प्रय न पण सु

वातीने मानसीला शाळे त

होत.

होते,कुणी भारतातून आयुविदक जडीबुटी पा वली होती,कुणी अंगारा धाडला

होता.ित पती बालाजी, िसद्धी िवनायक,तळ
ु जापूरची दे वी िशडीर्चे साईबाबा असे सवार्ंना
मानसीत काही फरक पडत न हता.सग या पा र्या,आउटींग सगळे बंद झाले होते.फक्त

नवस बोलून झाले होते.
ेयसला ती आवजून
र् पाठवीत

असे कारण याचे हस या खेळ याचे िदवस होते आिण याने सफर हायला नको.
मस
ु ळधार पाउस कोसळत होता.अचानक वादळाची शक्यता वतर्वली गेली होती.तेव यात
पड यामळ
ु े

कूल बस मेन रोड वर थांबली होती, ितला

ेयस चा फोन आला.झाड

ेयसला आणायला जायचे होते,मानसीला एकटे सोडून जाता

येत न हते , हणून ितने मानसीला बरोबर घेतले,छत्री घेतली, मेन रोड ३-४ िमिनटांवर होता.

ेयस ला कलेक्ट केले.

वारा जोरात वाहत होता. घरा या गेट जवळ झाडाची एक फांदी अचानक तट
ु ू न यां या अंगावर पडली.अचानक
फांदी

पड याने दोघींचा तोल गेला, वाती ला हाताला खूप लागले होते,

खरचटले होते.दोघांनी मानसीला उठिवले पण ितची शु द हरपली होती.

ेयस बाजूला अस यामळ
ु े याला फक्त
ेयसने लगेच daddy ला फोन केला.

वाती या प्रकाराने हाद न गेली होती काय िलहले आहे पोरी या आिण आप या निशबात कोण जाणे?
डॉक्टरांनी

वातीची जखम पस
ु ून bandage

बांधले.

‘’ मानसी कशी आहे डॉक्टर ?”

वाती ने िवचारले

“She is ok ”
ते ह यात मानसी दस
ु र्या

म मधून धावत आली आिण

हणाली , “ममा तू कशी आहे स? are you ok? लागलं

नाही न फार?” मानसी या कपाळाला पट्टी बांधली होती आिण पायाला थोड लागला होत.
नरे श

हणाला “thank god,तु हाला कोणाला जा त लागले नाही, ेयसचा फोन आला ते हा मी घाब नच गेलो

होतो.”
मानसीने

वातीला घट्ट िमठी मारली आिण ती

हणाली “ममा चल आपण घरी जाऊ लवकर, पाऊस जोरात

कोसळतो आहे ,आिण हे बघ तू आता जा त काम क

नकोस आपण पासर्ल मागवू ,चायनीज aunty कडून ,ok”

वाती आ चयार्ने मानसीकडे बघत होती,जणू ितचा पुनजर् म झाला होता पूवीर्ची मानसी यांना परत िमळाली होती.
मानसीची लगबग चालली होती,नरे श ने ितला जवळ घेतले “बेटा, ए हढी धावपळ क
“मला कुठे लागले आहे ? ममा ची काळजी घ्यायला पािहजे.” ती लगेच

नकोस,”

हणाली.

सवर्जण घरी आले,पाऊस आता थांबला होता,आकाशातील मळभ दरू झाले होते लख्खं ऊन पडले होते.
वषर्भर घराने काय सोसले याचा
होते,प्रो लेम काय असतो याचा

वाती िवचार करत होती,लहान लहान प्रो ले स आता कुठ या कुठे पळाले
वाती ने पुरेपूर अनभ
ु व घेतला होता. एख या िसनेमात घडावे तसे घडले होते.

भारतात जाऊन सवार्ंना भेटून यायला हवे आिण नवसही फेडायला हवेत

हणून

वातीने कॅलडर बिघतले, आज

ितचा वाढिदवस होता,कुणा या लक्षात न हता,आज केक कापला नाही,कुणी टा या वाजिव या नाहीत पण
खर्या

दे वाने

अथार्ने ितचा Happy Birthday साजरा केला होता आिण ितला अमू य अशी िग ट िदली होती. वाती या

डो यात पाणी आले आिण ितने

द्धेने दे वासमोर हात जोडले.

