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वेड ींग 

अरुण निसरगींड  

 

“You are not worthy of my daughter” निचे वड ल ओरडले. “काय समजलास काय िू 
स्विःला? शहाण्णव कुळ च ेआम्ही. भिक्षुकी िाही केली िुमच्यासारख ” 

आमच्या घराण्याि कुण ही भिक्षुकी केली िाही हेच काय पण गेल्या ि िचार पपढ्याि गायत्र  
मींत्रही म्हटला िसेल हे म  तयाींिा साींगणार होिो. पण सुगींधाला वर ऐकू जायला िको म्हणूि म  गप्प 
बसलो.  

चूक माझ  होि . म  कीं पि च्या मालकाच्या मुलीश  सींधाि बाींधायला िको होिे.  

पण हे काही म  प्लाि करूि केले िव्हिे. इींज नियर झाल्यावर करडे-पाटलाींच्या कीं पि ि मला 
िोकरी भमळाली होि . पहहल्या काही हिवसािच माझे साहेबाींवर चाींगले इम्रेशि पडले होिे. मालकाींचे काही 
महतवाचे रॉजेक्ट असले िर िे माझ्यावर सोपवायचे. तयामुळे पाटीलसाहेबाींच , मालकाींच , ओळख झाली 
होि . एक िोििा जजमखान्यावरच्या तयाींच्या बींगल्याि जायचाही योग आला होिा. िेव्हाच सुगींधाच  आणण 
माझ  िजरािजर झाली होि . िींिर फर्गयुसुि कॉलेजाि एकिोििा िेट झाली होि . नििे हसूि ओळख 
हिल्यावर आम्ही काहीिरी कारण काढूि िेटायला लागलो होिो.  

निच्या मोठ्या बहहण च्या लर्गिाि आणख च घसट वाढली. िगरहूि आलेल्या लर्गिािल्या 
पाहुण्याींिा मिि व्हाव  यासाठी मालकाींि  मला हजर राहायला साींगगिले होिे. िाही म्हणण ेशक्यच 
िव्हिे. भशवाय सुगींधा िेथे असणार हे माहहि  होिे. तया लर्गिािींिर ि  माझ्याकडे जास्ि लक्ष द्यायला 
लागली हे मला आठविे. िे का याचे कारण म  गेली िीड िोि वरे्ष शोधायचा रयति करिोय. िेव्हाच 
निला पवचारायला हवे होिे. हिसायला म  वाईट िसलो िरी फार हॅंडसम होिो असे िाही. इींज ि ररींग 
कॉलेजाि फस्टु रॅंक होिो. आणण निचे वड ल माझ्या कामावर खुर्ष होिे हे नििे बनघिले होिे एवढेच. तया 
हिवश  मला घराबाहेर हाकलूि हिले िोपयिं िरी िे खुर्ष होिे. 

निच्या बहहण चे थाटाि झालेले लर्गि, लर्गिाि आलेली मजा, आणण िेक्स्ट-इि-लाइि म्हणूि 
निला भमळालेली अटेन्शि आणण चषे्टा या गोष्टीींि  निलाही रोमॅंहटक वाटल ेअसा माझा अींिाज होिा. 
हिसायला निच  मोठी बहीणच सरस होि . पण िव्या साडया, ज्युलरी, हेअर-स्टाइल, िटल्यामुळे 
सुगींधावरूि माझ च काय पण इिर बऱ्याच जणाींच  िजर हटि िव्हि . लर्गिाच्या ियारीि म  सारखा 
जवळपास असल्यािे माझा िींबर लागला असावा. Right time right place. We both were ready 
for romance. 
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“Get out” मालक ओरडले. “उद्या फॅक्टरीि पाऊल ठेवू िेऊ िकोस. वॉचमि लाथा मारूि बाहेर 
काढि ल. िेशपाींडयाींिा म  साींगूि ठेवणार आहे”. 

“िेशपाींडे साहेबाींिा आजच म  िोकरी सोडणार असल्याच ेसाींगगिले आहे. मला यू एस मधे 
स्टॅन्फडमुध े मास्टसलुा अॅडभमशि भमळाली आहे हे िुम्हाला कळवायला आणण सुगींधाचे आणण माझे मि 
उघडीं करायला म  आलो होिो” हे साींगायचा चान्स पाटलाींि  मला हिला िव्हिा. 

आणख  िमाशा िको म्हणिू म  बींगल्यािूि बाहेर पडलो होिो. सुगींधा वरच्या णखडकीिूि खाली 
बघि होि . निच  आणण माझ  ि  शेवटच  िेट.  

लॅरी माझा बॉस. स्टॅन्फडचुे एक वर्ष ुसींपल्यावर समर जॉब शोधिािा लॅरी मला िेटला होिा. 
तयािे िुकि च मास्टस ुसींपवली होि . तयाला िोकरी भमळाल्यावर लगेच फोि करूि मला रेझ्यूमे 
पाठवायाला साींगगिले होिे. आणण साहेबाश  बोलूि मला इींटिभुशप भमळवूि हिली होि . सि साइडला फाम ु
ईजक्वपमेंटच  फॅक्टरी होि . मला तया पवर्षयाचा अिुिव हवा होिा. पुण्याला परिल्यावर करडे-पाटलाींच्या 
िाकावर हटच्चूि िश च फॅक्टरी काढायच  होि . िोकर चाकराींसमोर माझ्या पूवजुाींच  भिक्षुकी काढल्याचे 
म  पवसरलो िव्हिो.  

I had decided to bring his daughter coffee every morning and kisses every night 
for the rest of my life, हे पाटलाींिा अजूि माहीि िव्हिे. 

पण िो हिवस उजाडेपयिं िडफड होि होि  तयाच्यावर उपाय िव्हिा. 

लॅरी माझ्याहूि बराच मोठा होिा. तयाचे एक लर्गि होऊि डडव्होस स ुझाला होिा. तयाचे मला 
आश्चय ुवाटले िाही. िो जरा िऱ्हेवाईक होिा हे लगेच ओळखले होिे. Difficult to live with.  

िर व कएींडला िव ि रेस्टॉरींट शोधूि काढायचो. बार आणण टॅव्हिसु स मधे जाऊि पूल खेळायचो 
आणण yes, प्यायचो. बार आणण टॅव्हिसु स च्या गोष्टी म  सुगींधाला कळवि िव्हिो. पण बाकी सव ु
ड टेलमधे भलहायचो.  

अमेररकेि हे माझे पहहलेच वर्ष ुअसल्यामुळे लॅरी माझा गाईड आणण गुरु झाला होिा. जव्हएटिाम 
वॉरवरुि परि आल्यावर तयािे युनिव्हभसटुीि अॅडभमशि घेिली. िेथेच डडपाटुमेंट सेके्रटरीच , मॅररयमच  
ओळख झाली. निचा िुकिाच डडव्होस ुझाला होिा. ओळख च ेरूपाींिर मैत्र ि झाले. आणण लॅरी 
निच्याबरोबर राहायला लागला. निला स्टेड  जॉब होिा. आणण राहायला घर होिे. तयामुळे लॅरीच  सगळ च 
सोय झाली होि . 

िोकरी भमळाल्यावर लॅरी आणण म  सि साइडला आलो. ि  निकडे भसअॅटलला िोिशे मैलाींिवर.  
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एकिा सींध्याकाळ  मेजक्सकि रेस्टॉरींटमधे जेवण सींपवूि आम्ही मागाुरीटा प ि बसलो होिो. 
ऑक्टोबर महहिा असल्यािे अींधार लवकर व्हायला लागला होिा. हिवसा िाहीिरी रात्र  चाींगलीच थींड  
पडायला लागली होि . लॅरी जरा गप्पगप्पच होिा.  

“You are awfully quiet today” म  पवचारले.  

“Have a problem, Sanj” िो म्हणाला.  

“Problem?”  

“मॅररयम इकडे मुव्ह व्हायच ेम्हणिे.” 

“मग?” 

“म  निच्याबरोबर ि िचार वरे्ष राहहलोय. निला लर्गि करायचय. इिके हिवस म  निला थोपवूि 
धरले होिे. आध  माझे कॉलेज चालू होिे म्हणूि. िींिर िोकरी िव्हि  म्हणूि. आिा मला िोकरीपण 
भमळाली आहे. फार मागे लागली आहे.” 

“िुला िर ि  आवडिे. मग काय हरकि आहे?” म  पवचारले.  

“हो. पण लर्गि म्हणजे मोठी स्टेप आहे” 

“मग घे की” म  मुद्िाम म्हणालो.  

“You don’t understand, Sanj” लॅरी म्हणाला.  

I did understand. कारण माझ ही तयाच्यासारख च अवस्था व्हायला लागली होि . सुगींधाचे 
पुन्हा पत्र आले होिे. 

निला रतयेक पत्राि म  आठवण करूि हिली होि  की “मला परि यायला अवकाश आहे. सारखा 
िुझाच पवचार करिो. पण मास्टस ुझाल्याभशवाय परि कसा येऊ? आणण िुझ्या वडडलाींचे काय?” 

“म  तयाींचे मि वळव ि.” ि  भलहायच . “िाहीिर िसच लर्गि करायला म  ियार आहे. अजूि म  
अज्ञाि आहे. पण सहा महहन्याि अठरा वर्षाुच  झाल्यावर िे काही करू शकणार िाहीि”  

मला ि नि वाटि होि  की निच्या मैत्रत्रण च्या थ्रू चाललेल्या आमच्या पत्रापत्र चा कुणाला पत्ता 
लागला िर बािम  गाविर झाली असि . आणण करडे-पाटलाींि  सुगींधाच्या लर्गिाचा घाट घािला असिा.  

जरा थाींब, सबुरीिे घे असे साींगायच  सोय िव्हि . नििे पुण्याहूि म  निघायच्या वेळ च मला 
साींगगिले होिे “िुझ्याभशवाय म  जगू शकणार िाही”.  

जजवाचे काही बरेवाईट केले िर? पुन्हा इींडडयाि परि जािा आले िसिे.  
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लॅरीच्या मिि िे म  पहहली कार घेिली. आिा फक्ि ड्रायजव्हींग लायसेंस भमळाले की म  इींडडपेंडेंट 
झालो. लगेच म  माझ्या कारचा पोलरॉइड इन्स्टींट फोटो घेऊि सुगींधाला पाठवला आणण भलहहले  “ही 
माझ  इथली सू. िुझ्यासारख . लाडकी.” 

पुढच्या व कएींडला माझ  आणण मॅररयमच  िेट झाली. उींच. ब्लॉन्ड. जरा ओल्ड साइडला. बोलकी. 
लॅरी, आभलया िोगास  असावे सािर झाला असावा. कारण तयाच हिवश  सींध्याकाळ  आम्ही जेवायला गेलो 
होिो िेव्हा “आम्ही लर्गि करणार आहोि” ि  म्हणाली. “You have to come”. 

“Congratulations” म  म्हणालो. “कध ? गधस समर? जुलै ऑगस्ट? ियारीला िरपूर वेळ 
भमळेल”  

“ियारी? िोि आठवडयाि लर्गि करणार आहोि.” लॅरी म्हणाला.  

“Civil marriage. कोटाुि जाऊि.” माझ्या रश्िाथकु चेहरा बघूि मॅररयमिे साींगगिले.  

“भसजव्हल मॅरेज? Isn’t that an oxymoron?” म  म्हणालो. िोघे हसले.  

“पुढच्या शुक्रवारी सींध्याकाळ . याककमा कोटुहाऊसमधे अपॉईंटमेंट घेिली आहे.” लॅरी म्हणाला.  

मॅररयम भसअटॅलला परि गेली आणण लॅरीच  सुटका झाली. िोि आठवडयापुरि .  

लॅरीच्या लर्गिाच  बािम  कामावर कळिाच कुण िरी बॅचलर पाटीच  आयडडया काढली. शुक्रवारी 
िोि कार घेऊि आम्ही सािआठ जण याकीमाला गेलो. डड्र ींक्स आणण जेवणािींिर कुण िरी “डेजा व्हू” ि 
जायच  आयडडया काढली. 

“डेजा व्हू?” म  पवचारले.  

“You will find out” आमचा फॅक्टरी मॅिेजर म्हणाला. “This is a part of your 
introduction to America, Sanj. Bet they don’t have this in India”  

कार पाकु करूि बाहेर पडल्यावर डेजा व्हू काय आहे िे मला कळले. लाइटसच  रोर्षणाई केलेल्या 
त्रबजल्डींगवर मोठमोठ्या पाट्या होतया. टॉपलेस डान्ससचु्या. अमेररकेि हा रकार असिो हे मला माहीि 
होिे. पण अजूि गेलो िव्हिो.  

कव्हर चाजचुे पैसे िरूि आम्ही आि गेलो. बरोबरच्या मींडळ पैकी काही िेहेम च  गगहाुइके 
असाव ि. निथला मॅिेजर आणण मुली हसूि वेव्ह करि होतया. ि ि चार टेबलीं घेऊि आम्ही स्टेजपाश  
बसलो. िेहेम च्या लोकाींि  स्टेज िोवि  असलेल्या खुच्याु पकडल्या. म  उग चच इकडेनिकडे बघि 
ओळख चे कोण  िाही िा याच  खात्र  करि होिो. जरूर िव्हि  िश . कारण आख्या अमेररकेि मला 
ओळखणारे कुण च िव्हिे. 
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लाऊड म्युणझक चालू होिे. िोि मुली स्टेजवर डान्स स करि होतया. इिर टे्र वर डड्र ींक्स घेऊि सव्हु 
करि होतया.  

स्टेजवर ब्राइट लाइटस स आणण स्टेिलेस स्टीलचे, पॉभलश केलेले पोलस स. डान्स स करणाऱ्या मुली 
त्रबकीि  िाहीिर लान्जरे घािलेल्या. िरपूर मेकअप. िोि िोिच्या गु्रपिे िोि िोि डान्स स करि होतया. एक 
पवथ. एक पविाउट. टक लाऊि बघायला लाज वाटि होि . एक गोष्ट िोहटस केली ि  ही की सव ुजण  
एकिम कफट. रोज िोि ि ि िास डान्स स केल्यावर िसुऱ्या काही एक्झरसाइजच  गरजच िसाव . हिसायला 
सगळ्याच सुींिर. With ever ready smile. डड्र ींक्स अडँ हटप्सवर िरपूर पैसे खच ुझाल्यावर सगळे उठलो.  

आपापल्या कारमधूि पस्ि स मैलाच  ट्रीप करूि रात्र च्या अींधाराि परिलो. डुलकया घेिा घेिा 
पवचार येि होिा की सुगींधाला काय वाटेल? खाडकि जाग आली. मला सगळे आयुष्यच सुगींधाला काय 
वाटेल म्हणि काढाव ेलागणार होिे की काय?  

अपाटुमेंटवर गेल्यावर सुगींधाचे पत्र हिसले. घरचे मुलीं बघायचे म्हणिाि. तयाींिा आपल्या पत्राींच े
अजूि माहीि िाही. तयाींिा वाटिे की म  िुम्हाला पवसरले. म  अजूि सज्ञाि झाले िाही. िाहीिर म  
एकटी सरळ  निघूि िुमच्याकडे आले असिे.  

सहा महहन्याि निचा अठरावा वाढहिवस होिा. निच  पळूि जायच  ियारी असेल असे मला वाटले 
िव्हिे. निच  समजूि कश  काढाव  हे मला समजि िव्हिे.  

आणण गेल्या पत्रापासूि नििे मला “अहो” म्हणायला सुरुवाि केली होि . आमच ेअजूि लर्गि झाले 
िव्हिे. आणण झाले असिे िरी असा िाटकीपणा मला िको होिा. तयाींच्या घराि िश  पद्धि असाव . 
कारण निच  आई निच्या वडडलाींिा “साहेब” म्हणिािा म  ऐकले होिे.  

तयािच एका भमत्रािे पुण्याच्या पेपरच  कात्रणीं पाठवूि बॉम्बशेल टाकले होिे. तयाि करडे-
पाटलाींच्या राजकारणावर, तयाींच्या त्रबझिेसेस स वर, सींस्थेच्या िावचे पैसे णखशाि घािल्याबद्िल, आणण 
भशवाज महाराजाींचे िाव घेि थापा मारण्याचे िवे रेकॉड ुसेट केल्याचे मोठे आहटुकल होिे.  

The guy was a jerk. But he was a crook too. How could he have not one but 
two pretty daughters? 

लॅरी चक्रव्युहाि अडकला होिा. पण मला माझ्या समोर असलेला चक्रव्यूहाचे काय? सुगींधा was 
a hot property. But with a lot of baggage now. 

कोर्टात चारच  अपॉईंटमेंट होि . लॅरीिे गाड  पाकु केली िेव्हा चारला िहा पींधरा भमनिटे कम  
होि .  
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मॅररयम पस ुघेऊि ियार होईिो लॅरी कोटुहाऊसच्या िारािूि आि गेला होिा. आि 
गेल्यावर कोटु िींबर ४ शोधायला आणख  पाच भमनिटे लागली. चारचा मुहूि ुटळूि चालला होिा. 
िोि ि ि हॉलवेज पार केल्यावर ४ िींबरचा िरवाजा सापडला. पण िरवाजा बींि होिा. आि अींधार 
होिा.  

िेवढयाि जज स जस्मथ एका स्टाइभलश स्कटु आणण ब्लेझर घािलेल्या मुलीबरोबर येिािा 
हिसले. 

“Sorry folks. Running a little late today” म्हणि शेकहँड करूि एकमेकाींच  ओळख 
करूि घेिली. िोपयिं तया मुलीिे कोटु िींबर ४ चे िार उघडूि लाइटस स ऑि केले.  

जज स जस्मथ तयाींच्या केत्रबिमधे गेले व तयाींचा काळा गाऊि घालूि आले व पायऱ्या चढूि तयाींच्या 
खुचीवर जाऊि बसले. ि  मुलग  कोण हा पवचार माझ्या डोक्याि चालला होिा. तयाचे उत्तर लगेच 
भमळाले. ि   जवळच्या टेबलापाश  असलेल्या खुचीवर जाऊि बसली. ब्र फकेस उघडूि नििे िोि ि ि 
फाइल फोल्डस ुकाढले. “this is Georgina. Senior Court Clerk” जज स जस्मथ म्हणाल े“she will 
help us get going” 

जॉजजिुािे उठूि फायली जजसाहेबाींच्या पुढे ठेवल्या. तयाींि  तयािले पेपर चाळूि बनघिले आणण 
म्हणाले “looks like somebody is going to tie the knot today”. आम्ही सगळे िोंडिेखल ेहसलो. 

जॉजजिुािे मॅरेज पभमटु, आमच्या सगळ्याींचे आय. ड . चेक केले. आणण मािेिेच सगळे पेपरवकु 
ठीक असल्याचे साींगगिले.  

“पवटिेस कोण आहेि.” जस्मथसाहेबाींि  पवचारले. म  हाि वर केला. “आणख  एक? िोि पवटिेस 
हव”े 

लॅरीिे आणण मॅररयमिे एकमेकाकडे बनघिले. जस्मथसाहेबाींिा हे िव ि िसावे. “No worries.” िे 
म्हणाले आणण जॉजजिुाला पवचारले “Can you find out if Anne is available? 

जॉजजिुा उठूि बाहेर गेली. पाच भमनिटाींि  परि आली िेव्हा बरोबर मघाश  आम्हाला हिसलेली 
जॅनिटर होि .  

“Here is Anne. She will be our second witness today” जस्मथसाहेब हसि म्हणाले. 
अॅिही हसली.  

वाटले, जॅनिटरच्या साक्ष िे लर्गि? 
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आम्ही सगळे उिे राहहलो. लॅरी आणण मॅररयम. लॅरीच्या शेजारी अॅि.  या बाजूला मॅररयमशेजारी 
म . जस्मथसाहेब तयाींच्या प्लॅटफॉमवुरूि खाली आले व आमच्यासमोर उिे राहहले. आम्हाला हाि वर करूि 
खरे बोलणार अश  शपथ हिली. लॅरी आणण मॅररयमला पवचारूि तयाींच्या पहहल्या  लर्गिाचे डडव्होस स ु
फायिल झाले असल्याच  खात्र  करूि घेिली.  

हािािले पेपर वाचि लॅरी आणण मॅररयमचे “by the authority bestowed upon me by the 
State of Washington” साींगूि लॅरी आणण मॅररयमच ेलर्गि लागल्याचे डडक्लेअर केले. आम्ही सगळ्याींि  
सह्या केल्या.  

जस्मथ साहेबाींि  हाि पुढे करूि शेकहँड केला.  

“Congratulations” िे लॅरीला म्हणाले “you may kiss the bride”. लॅरीिे मॅररयमचे चुींबि 
घेिल्यासारखे केले. िींिर अिॅचेही घेिले. आणण मॅररयमिे माझे. माझा गोरामोरा झालेला चेहरा बघूि 
हसि जरा जास्िच वेळ घेिले. माझे ओठ ओले होई पयिं. 

आिा काय रोग्राम आहे असे जस्मथ साहेबाींि  पवचारल्यावर, लॅरीिे रेस्टॉरींटमधे डडिर करूि 
सि साईडला परि जाणार असे साींगगिले. 

“There is a nice steakhouse on the fourth avenue, You will like that” िे म्हणाले.  
माझ्याकडे बघि हसि “no steak for you, you can only have a biscuit there” असे म्हणि म  
इींडडयि असल्याच  ओळख हिली. आमच्या मागूि हायहील्सचा आवाज आला. जॉजजिुा निच्या कारकडे 
गेली. जािा जािा नििे हसि आम्हाला हाि केला.  

“She likes you Sanj” लॅरी आम्ही माझ्या कारमधे बसल्यावर म्हणाला. लॅरी ड्राइव्ह करि 
होिा. मॅररयम तयाच्या शेजारी बसली होि . आणण म  मागच्या स ट वर.  

“Too bad. She doesn’t know Sanj is taken. Su is waiting for him”  

िोच िर रॉब्लमे होिा.  

जज स साहेबाींि  ररकमेंड केलेले स्टेकहाऊस सापडायला फारसा वेळ लागला िाही. शुक्रवार सींध्याकाळ 
असल्यािे गिी बरीच होि . पाककंग लॉट िरला होिा. रेस्टॉरींट बरेच मोठे होिे. लागूिच बार होिा. िोच 
जास्ि िरला होिा. मोस्टली फाम ुवकुस.ु बरेचसे मेजक्सकि. िोि ि ि टीव्ही हिसि होिे. एकावर स्पॅनिश 
चॅिल लागला होिा.  

आमचे ररझवेशि िव्हिे. पण होस्टेसिे पाच भमनिटाि बार पासूि लाींब कोपऱ्याि एक टेबल हिले  
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लॅरीिे शाींपेि मागवली. आणण िींिर वाइि. मेिू जरावेळ चाळूि बनघिल्यावर तया िोघाींि  स्टेक 
आणण म  पॅस्टा ऑडरु केला. फे्रश बेक्ड ब्रेड वर बटर लाऊि निघेही वाइि प ि बसलो. थोडा वेळ गप्पच 
होिो. िेवढ्याि वेटे्रस आमच्या प्लेटस स घेऊि आली. 

“Here is your pasta” माझ  प्लटे माझ्यासमोर ठेवि वेटे्रस म्हणाली. तया िोघाींिा तयाींच्या 
स्टेक्स स हिल्या.  

“Enjoy” जािा जािा ि  आम्हाला म्हणाली.  

“सॉन्ज, आिा िुझ  पाळ ” मॅररयमिे बोलायला सुरुवाि केली.  

“तयाच्या मागे िको लागू आिा. िुझे लर्गि झाले िा?’ लॅरीिे म  उत्तर द्यायच्या आध च सुरुवाि 
केली.  

“माझे झाले िा म्हणजे? आपले झाले. म  काही िुला फोस ुिाही केले.” मॅररयम लॅरीला म्हणाली.  

तयाींचे लक्षण मला काही चाींगले हिसि िव्हिे. लर्गिाला अजूि िोि िास सुद्धा झाले िव्हिे. पण 
तयाींच  खडाजींग  सुरू झाली होि . गेले काही हिवस म  बघि होिो. काही िा काही कारणामुळे कुरबुर सुरू 
व्हायच . कध  िो ड्रायजव्हींग फास्ट करिो म्हणूि, तयाचे वजि वाढि चालले म्हणूि, सारखा भशट, भशट 
म्हणिो म्हणूि, ि  भसगरेट ओढिे, िव ि कार घे म्हणिे म्हणूि.  

मॅररयमिे भसगरेट शोधायला सुरुवाि केली.  

“You promised to quit smoking” लॅरीिे आवाज वाढवला. 

“And you promised to stop getting sloshed and blow money.” मॅररयमिे आठवण 
करूि हिली. “How much did you spend on topless dancers? You are not a young sailor 
anymore.”  

“I am getting out of here” लॅरी उठि म्हणाला आणण स्टेकहाऊसच्या बाहेर गेला.  

“Sorry Sanj. I can’t stand him sometimes” मॅररयम म्हणाली.  

कारच  ककल्ली माझ्याजवळ होि . पण लॅरी परि येईपयिं आम्हाला िेथे थाींबणे िाग होिे.  

लॅरी कुठे गडप झाला होिा िे कळेिा. रेस्ट रूम मधे एवढा वेळ लागला िसिा. 

“Looks like you are going to take me home tonight, Sanj” मॅररयम म्हणाली.  

“म  कसा काय िेणार? मला अजूि ड्रायजव्हींग लायसेंस िाही भमळाले” निला आठवण करूि िेि 
म  पवर्षय बिलला. 
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“माझ्याजवळ आहे की” मॅररयम 

म  निला भसगरेट ऑफर केली.  

मॅररयमिे वाइिचा ररकामा र्गलास हािािे वर उचलला आणण वेटरला आणख  एक राऊीं ड आणायच  
खूण केली. म  हिलेली भसगरेट ओठाि धरली. पण लगेच पेटवली िाही. म  णखशाि लायटर शोधायला 
लागलो. ि  टक लाऊि माझ्याकडे बघि होि . डोळ्याींि खट्याळ हसू हिसि होिे. निच्या ओठाींचा ओला 
स्पश ुमला अजूि आठवि होिा.  

कोपऱ्याि मोठ्या टीव्ही मॉनिटरवर MTV टॉप हहट्सच  जव्हडडओ चालू होि . रेस्टॉरींटच्या 
स्प करवर गाणे ऐकू येि होिे.   

“Third rate romance, 

  Low rent rendezvous” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


