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आपले र्वाचूय झाल्ंार्वर आपण हे फ़ॉरर्वडट क इरू िक इता.
हे ई पुस्तक इ र्वेबसाईर्र्वर ठे र्वण्ंापुर्वी कक इर्वा र्वाचयाव्यन्रतररक्त क इोणताही र्वापर

क इरण्ंापुर्वी ई सान्रहत्ं प्रन्रतष्ठायची-लेखी परर्वायगी घेणे आर्वश्ंक इ आहे.

प्रास्तान्रर्वक इ

Et

Dukkehjem,

A Doll House

हे ्सेसेयचे प्धरार्वे यार्क इ

क इोपयहेगय ंेथे ४ न्रडसेंबर १८७९ ला प्रक इान्रित झाले आन्रण २१ न्रडसेंबर १८७९
ला त्ंाचा पन्रहला प्रंोग रॉंल न्रथएर्र, क इोपयहेगय ंा र् गभूमीर्वर झाला.
्सेसेयये भूतक इाळात महाय क इलाक इृती न्रयमाटण क इेल्ंा होत्ंा आन्रण
भन्रर्वष्ंक इाळातही त्ंाला अिूय महाय क इलाक इृती न्रयमाटण क इरांयांा होत्ंा. पण हे
यार्क इ असे होते क इी त्ंाये त्ंाला स्क इँन्रडयेन्रहहंा आन्रण िमटयीपेिाही दूरर्वर
पंंतयांा सुस्स्क इृत िगात येले. ह्या यार्क इामुळे ्सेसेयये त्ंायांा साम्राज्ंात िगाचा
क इर्वी म्हणूय पदापटण क इेले.
स्त्रीमुक्तीर्वर ्सेसेय खूप भर द्यांचा. त्ंामुळे लोक इा्यी त्ंाचे यार्व
स्त्रीमुक्ती आ्दोलयािी िोडले होते. ए डॉल हाउसमधील यूरा ही स्त्रीमुक्तीचेच
प्रतीक इ आहे. न्रस्त्रंा्यांा स्र्वात्त्र्ंान्रर्वषंी ्सेसेयला खूप आस्था होती. न्रस्त्रंा्या ललब
न्रमर्ींगमध्ंे मतान्रधक इार असार्वेत ह्यार्वर ्सेसेयची ठाम भून्रमक इा होती. िेहहा ही
गोष्ट अंिस्र्वी झाली तेहहा ्सेसेय त्ंा ललबमधूय स्तापाये पां आपर्ीत बाहेर
न्रयघूय गेला होता.
तथान्रप एक इोणीस र्वषांय्तर Norwegian League of Women’s
Rights मध्ंे त्ंाला न्रर्वचार व्यक्त क इरण्ंाची स्धी न्रमळाली तेहहा त्ंाये म्हर्ले
होते क इी, “ मी क इाही Women’s Rights League चा सदस्ं याही. िे क इाही मी
न्रलन्रहले आहे ते क इुठल्ंाही मतप्रणालीचा प्रचार क इरांचा म्हणूय यहहे. मी

समािसत्तार्वादी तत्र्वज्ञ याही. मी फक्त एक इ क इर्वी म्हणूय होतो, आहे आन्रण राहीय.
पण सर्वटसामान्ंा्चा क इल तसा न्रर्वश्वास ठे र्वण्ंाचा याही....माझे क इांट फक्त मायर्वी
स्र्वभार्वाचे र्वणटय क इरणे हेच हों.”
्सेसेयचे र् गभूमीर्वरील यार्क इा्चे ददग्दिटय (िसा िसा तो र्वृद्ध होत
गेला तसे तसे ते अन्रधक इ तपिीलर्वार होत गेले) हे दाखन्रर्वते क इी तो त्ंायांा पात्रा्यांा
िीर्वयात दक इती तपिीलासह तन्मं असांचा. ह्याचे उदा. म्हणिे, एक इे ददर्विी ह्या
यार्क इाचे लेखय क इरताया तो त्ंायांा पत्नीला म्हणाला, “मी युक इतेच यूराला पान्रहले,
ती अगदी धडक इ माझ्ंा िर्वळ ंेऊय ठे पली आन्रण न्रतये माझ्ंा खा्द्यार्वर हात
ठे र्वला.” “क इोणते क इपडे न्रतये घातलेले होते?” त्ंायांा पत्नीये न्रर्वचारले, “साधा
न्रयळा लोक इरीचा ड्रेस,” ्सेसेयये पूणटतः ग्भीरपणे उत्तर ददले.
समक इालीय िीर्वयात “ए डॉल हाउस” एखाद्या बॉम्बसारखा क इोसळला
होता. सातत्ंाये उत्पन्न होणाऱ्ंा ्तलंा न्रर्वन्रर्वध चचाट A Doll House पेिा
क इोणत्ंाही यार्क इायांा झाल्ंा याहीत.
Laura Kieler ही ्सेसेययांा अन्रतिं पररचंातली लेन्रखक इा होती.
्सेसेययांा ब्रा्द र्वरुय न्रतये ‘ब्रा्द्स डॉर्र’ हा उत्तर भाग न्रलन्रहला होता. न्रतये एक इा
डॅन्रयि िाळामास्तरािी लग्न क इेले होते. त्ंाचे यार्व Kieler होते. त्ंा्चा न्रर्वर्वाह
फार क इाळ रर्क इला याही. Mrs. Kieler र्वरुय ्सेसेयये यूरा बयन्रर्वली आन्रण तुरर्वाल्ड
ही Kieler ची प्रन्रतमा आहे.
ह्या यार्क इाचे रूढ िीषटक इ आहे, ‘A Doll’s House’, ्सेसेयये हे यार्क इ
यॉर्वेन्रिंय भाषेत न्रलन्रहले आहे आन्रण त्ंाचे मूळ िीषटक इ आहे Et Dukkehjem, Et

= A, Dukke= Doll, आन्रण hjem= home कक इर्वा house. मूळ यॉर्वेन्रिंय
िीषटक इात Doll (Dukke) ला षष्ठी न्रर्वभक्तीचा प्रत्ंं s लार्वलेला याही.
“आता न्रस्त्रंा समािान्रर्वरूद्ध ब्ड क इरण्ंासाठी आन्रण त्ंा्यांा हक्का्यांा
मागणीसाठी उभ्ंा ठाक इल्ंा आहेत. न्रस्त्रंा्चे हक्क म्हणिे ज्र्वल्त प्रश्न न्रयमाटण
झालेत. John Stuart Mill ये The subjection of women ह्यातूय ह्याच
क इाळात हे प्रश्न मा्डले होते.
‘A Doll House’ ह्या यार्क इामुळे त्ंा ितक इातील सर्वटश्रेष्ठ आन्रण
सर्वाटत र्वादग्रस्त यार्क इक इार म्हणूय त्ंाचे यार्व गािले. ह्या यार्क इात ्सेसेयये यर्वे
याट्यत्त्र र्वापरूय रूढ चाक इोरी तर मोडलीच पण त्ंातल्ंा िळिळीत न्रर्वचारा्यी
प्रिोभ न्रयमाटण क इेला. मोिलंा लोक इा्यीच ते न्रर्वचार उचलूय धरले पण बहुतेक इा्यी
त्ंा्चा तीव्र न्रयषेध क इेला. एखाद्या अस्थांी पदाथाटर्वर ताबडतोब प्रदिंा क इरण्ंाचे
सामर्थंट िसे एखाद्या रासांन्रयक इ द्रव्यात असते तसेच न्रयरन्रयराळ्ंा थरा्तील प्रेिक इ
समुदांार्वर पररणाम घडर्वूय त्ंा्यांा न्रर्वचाराची परीिा क इरण्ंाचे सामर्थंट यार्क इ
ंा र्वाङ्मंप्रक इारात असते. म्हणूयच ्सेसेयची यार्क इे अत्ं्त प्रिोभक इ ठरली.
म्हणूयच त्ंायांा यार्क इा्चे प्रंोग सार्वटिन्रयक इ र् गभूमीर्वर होणे क इठीण होऊय बसले.
त्ंायांा यार्क इा्चे पन्रहले प्रंोग न्रयर्वडक इ प्रेिक इा्समोर लहायिा याट्यगृहात हौिी
म्डळाक इडू य सादर क इरण्ंात आले. आपला यर्वरा आपल्ंाला िबाबदार
माणसासारखे र्वागर्वण्ंाऐर्विी क इेर्वळ बाहुलीसारखे र्वागर्वतो म्हणूय यर्वऱ्ंाचे घर
सोडू य न्रयघालेल्ंा एक इा स्त्रीचे न्रचत्रण त्ंाये A Doll House ह्या यार्क इात उभे
क इेले. ह्या यार्क इाला Modern Tragedy- आधुन्रयक इ िोक इा्न्रतक इा असे यार्व देण्ंाचा
पन्रहल्ंा्दा त्ंाचा न्रर्वचार होता. “सर्वटसाधारण मायर्वी मयाचा प्रश्न र् गन्रर्वण्ंाचा
माझा उद्देि होता,” असे उद्गार त्ंाये स्र्वतःच क इाढले आहेत. पण न्रस्त्रंा्यांा

दास्ंन्रर्वमोचयाचा ज्र्वालाग्राही न्रर्वषं हाती घेतल्ंार्वर प्रत्ंेक इाला आ्तररक इ
िबाबदारी आन्रण स्र्वात्त्र्ं क इसे हर्वे असते हे दाखन्रर्वणे प्राप्त होते. त्ंासाठी त्ंाला
िुये याट्यत्त्र झुगारूय द्यार्वे लागले आन्रण यार्क इाचा िेर्वर् समस्ंाप्रधाय क इरार्वा
लागला. यूरा यर्वऱ्ंाचे घर सोडू य न्रयघूय िाते आन्रण न्रतचे पुढे क इां होणार हा प्रश्न
प्रेिक इा्यांा मयात उभा राहतो. प्रेिक इा्या ंा पूर्वी ज्ंा यार्क इा्ची सर्वं होती त्ंा्चा
िेर्वर् पूणट स्र्वरूपाचा असांचा. िोक इा्न्रतक इेचा िेर्वर् मृत्ंुत आन्रण सुखा्न्रतक इेचा
लग्नात हे ठरूय गेले होते. ह्या दोन्ही प्रक इारयांा यार्क इा्यांा िेर्वर्ात एक इ प्रक इारचा
पूणटन्रर्वराम, एक इ प्रक इारची पूणट समाप्ती- असांची.
बॅंक इेतला एक इ क इारक इूय आन्रण त्ंाची बांक इो असे मध्ंमर्वगीं िोडपे
त्ंाये प्रेिक इा्यांा समोर उभे क इेले आन्रण त्ंा्यांा िुद्र दैय्ददय आंुष्ंात तीव्र
िोक इयाट्य घडर्वूय आणले. ह्या यार्क इात क इमालीचे िोक इयाट्य भरले आहे. ह्या
यार्क इातील भाषा साधी आन्रण सरळ आहे, पण गद्यात क इाव्याचे सामर्थंट एक इर्वर्ले
आहे. ्सेसेयचा मुख्ं न्रर्विेष हा क इी तो याट्यात्मक इ पररणाम घडर्वूय आणण्ंात
न्रसद्धहस्त होता. यार्क इातील घर्या, फार क इां पाश्वटभूमीदेखील त्ंातल्ंा क इाव्यािी
स्लग्न झाली आहे. दारार्वरील र्क इर्क इ, याताळयांा सणासाठी तंार क इेलेल्ंा
झाडार्वरील मेणबत्ंा, पत्रपेर्ीत र्ाक इण्ंात आलेले पत्र, यार्क इातील ्तर पात्रा्या य
क इळणारे पण प्रेिक इा्या पुरेपूर उमगलेले ते यूराचे बेब्द आन्रण न्रर्वमयस्क इ यृत्ं- ह्या
सगळ्ंा्या पात्रा्यांा तोंडयांा भाषे्तक इे महत्त्र्व आहे. ्सेसेययांा क इलेतील
गन्रहरे पणाचा स्पूणट प्रत्ंं ंांला प्रत्ंि प्रंोगच पहांला हर्वा.”

--एम्. सी. ब्रॅडब्रुक इ.
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(आरामदांी ददर्वाणखाया, सुसज्ज पण फारसा श्रीम्ती थार्ातला यहहे.
मागयांा लभतीतील उिव्या बािूचा दरर्वािा ददर्वाणखान्ंाक इडे िाणारा,
दुसरा डाव्या बािूचा दरर्वािा हेल्मरयांा अभ्ंान्रसक इेत िाणारा. दोन्ही
दरर्वािा्मध्ंे न्रपआयो. डाव्या हाताला मध्ंभागी लभतीला एक इ दरर्वािा,
आन्रण िर्वळच बािूला समोर एक इ न्रखडक इी. न्रखडक इीिर्वळ एक इ गोल र्ेबल,
आरामखुची र्व एक इ छोर्ा सोफा. उिव्या बािूला लभतीत, मागे एक इ
दरर्वािा आन्रण िर्वळच पुढे न्रचयी मातीची चूल, बरोबर त्ंा बािूला दोय
आरामखुयांाट आन्रण एक इ डोल खुची. चूल आन्रण बािूयांा दरर्वाज्ंामध्ंे
एक इ छोर्े र्ेबल. लभतीर्वर क इोरीर्व क इाम. न्रचयी आक इृत्ंा आन्रण ्तर छोट्या
क इलापूणट र्वस्तू असलेले लहाय मोक इळे क इपार्. कक इमती बा्धणी असलेल्ंा
पुस्तक इा्यी भरलेले छोर्े उघडे क इपार्. तक्तपोिीर्वर गान्रलचा अ्थरलेला,
चुलीत आग पेर्ते आहे. न्रहर्वाळ्ंाचा ददर्वस.)
(प्रर्वेिद्वारार्वरची बेल र्वािते, लगेचच दरर्वािा उघडण्ंाचा आर्वाि ंेतो.
य्तर यूरा प्रर्वेि क इरते, आय्दाये स्र्वतःिीच गुणगुणत. न्रतये बाहेर
िाण्ंाचे साधे क इपडे घातले आहेत, आन्रण न्रतयांा दोन्ही हातात पुडक इे
आहेत िे ती उिव्या बािूयांा र्ेबलार्वर ठे र्वते. न्रतये ददर्वाणखान्ंाचा
दरर्वािा उघडा ठे र्वला आहे आन्रण पोच देणारा मुलगा बाहेर ददसतो,
त्ंायांा हातात याताळ र्वृि आन्रण एक इ पेर्ारा आहे, ज्ंा तो
मोलक इरणीयांा हातात देतो न्रिये दरर्वािा उघडलेला असतो.)

यूराः

याताळ र्वृि यीर् िपूय ठे र्व हेन्रलय, मुला्यांा दृष्टीस तो सां्क इाळपंंत
क इुठल्ंाही क इारणाये पडांला यक इो, िोपंंत त्ंाला सिर्वल् िात याही.
(पोच देण्ंाऱ्ंा मुलाला, हातातली पसट उघडू य.) दक इती झालेत?

पोच देणारा मुलगाः पन्नास रअर बाईसाहेब.
यूराः

एक इ िोय आहे. याही, बाक इीचे पैसे ठे र्व तुला.
(मुलगा न्रतचे आभार मायतो

आन्रण िातो. यूरा दरर्वािा ब्द क इरते.

बाहेरचे क इपडे क इाढताया ती हळु र्वारपणे आन्रण आय्दाये स्र्वतःिीच हसते.
न्रखिातूय क इेक इची न्रपिर्वी क इाढू य, ती एक इ दोय खाते आन्रण लपन्रर्वते, य्तर
ती न्रतयांा यर्वऱ्ंायांा अभ्ंान्रसक इेयांा दाराक इडे िार्वूय, पांा्यांा
चर्वड्ा्र्वर उभी राहूय क इायोसा घेते.) हों तो घरीच आहे. (पुन्हा उिव्या
बािूयांा र्ेबलाक इडे िात गुणगुणते.)

हेल्मरः

(त्ंायांा अभ्ंान्रसक इेतूय) ही माझी च्डेल पन्रिणी आहे क इां, िी तेथे
न्रचर्वन्रचर्वार् क इरतें?

यूराः

(पुडक इे उघडण्ंात गक इट असता्या) हों तीच ती.

हेल्मरः

ही माझी खारोडी बागडत आहे क इा, सभोर्वती?

यूराः

हों!

हेल्मरः

क इेहहा आली खारोडी घरी?

यूराः

्तलंातच. (क इेक इची न्रपिर्वी न्रखिात लपन्रर्वते आन्रण तोंड पुसते.) आत
ंेया तुरर्वाल्ड, आन्रण तू बघू िक इिील मी क इां खरे दी क इेली आहे ती.

हेल्मरः

व्यत्ंं आणू यक इोस! (थोड्ा र्वेळाये तो दरर्वािा उघडतो आन्रण आत
डोक इार्वतो, त्ंायांा हातात पेय आहे.) खरे दी म्हणालीस तू? क इां! हे
सार् ? माझी उधळी ठक इुली पुन्हा पैसे उधळते क इां?

यूराः

हों पण, तुरर्वाल्ड, ह्या र्वषी आपण यक्कीच क इमी खचट क इरांला हर्वा. हा
पन्रहलाच यताळ आहे क इी आपण क इार्क इसर क इेलेली याही.

हेल्मरः

पण तुला ठाउक इ आहे असा पैसा आपण उधळांलाच यक इो म्हणूय.

यूराः

र, तुरर्वाल्ड, आपण थोडासा खचट क इरू िक इतो आता- अगदी थोडासा,
कक इन्रचत? आता तुम्ही चा्गला पगार क इमार्वणार, तुमयांािर्वळ खूप खूप
पैसे ंेणार.

हेल्मरः

हों, यव्या र्वषाटपासूय. पण अिूय तीय मन्रहये बाक इी आहेत माझा पन्रहला
पगार न्रमळांला.

यूराः

क इाही क इाळिी क इरू यक इा. त्ंा दरम्ंाययांा क इाळात आपण उसये घेऊ
िक इतो.

हेल्मरः

यूरा! (न्रतयांा िर्वळ िाऊय लन्रडर्वाळपणे न्रतयांा क इायािी) अिूयही माझी
छक इुली न्रर्वसरभोळीच! िर मी हिार िोन्स आि उसये आणले तर ह्या
याताळायांा हप्त्ंातच तू ते उधळू य लार्विील तर क इां होईल? मग
यर्वर्वषाटयांा सां्क इाळीच माझ्ंा डोलंार्वर छप्पर क इोसळे ल आन्रण
त्ंाखाली मी गाडला िाईय.

यूराः

(त्ंायांा तोंडार्वर हात ठे र्वीत) अहो! असे अभद्र बोलू यक इा!

हेल्मरः

हों, पण अस्च घडल् तर- मग क इां?

यूराः

पण अस् क इाही भंायक इ घडल् तर मी क इिाटत होते कक इर्वा यहहते, माझ्ंा
दृष्टीये सारे क इाही सारखेच.

हेल्मरः

पण त्ंा लोक इा्यांा बाबतीत क इां, ज्ंा्यांाक इडू य मी पैसे उसये घेतलेले
असतील?

यूराः

त्ंा्यांा बाबतीत? क इोण पर्वाट क इरतो त्ंा्ची? ते क इेर्वळ अयोळखी आहेत.

हेल्मरः

यूरा, यूरा क इिी बाई आहेस तू! ग्भीरपणे न्रर्वचार क इर, यूरा तुला ठाऊक इ
आहे क इी मी अिा गोष्टींबद्दल क इां न्रर्वचार क इरतो ते. क इिट यक इो! उसयर्वारी
तर मुळीच यक इो! क इाहीतरी स्र्वात्त्र्ं गमार्वतों- आन्रण क इाहीतरी उत्तम
सुद्धा ज्ंापासूय आपल्ंा घराचा पांा उसयर्वारी आन्रण क इिाटर्वर
उभारला आहे. आपण आता धाडसी न्रयणटं घेतलेला आहे, आपण
दोघा्यीही उर्वटररत थोड्ािा र्वेळात ंोग्ं मागाटये िांच्.

यूराः

(चुलीक इडे िात) हों, हों तुरर्वाल्ड, िसे तुम्ही म्हणाल.

हेल्मरः

(न्रतयांा मागे िात) आता, आता माझ्ंा लहायग्ंा च्डोल पन्रिणीचे प्ख
दुबटल हहांला यक इोत. ंे या, अिी रागर्वू यक इोस माझ्ंा खारोडी. (त्ंाचे
पैिाचे पाक इीर् बाहेर क इाढीत) यूरा, रळख बर् ंेथे माझ्ंािर्वळ क इां
आहे ते?

यूराः

(पर्क इय र्वळत) पैसे!

हेल्मरः

हे बघ!(न्रतयांाक इडे क इाही योर्ा देतो.) अथाटतच मला ठाऊक इ आहे
याताळात सर्वट प्रक इारयांा गोष्टींची आर्वश्ंक इता असते.

यूराः

(मोित) दहा, र्वीस, तीस, चाळीस. र थँक इ ंू तुरर्वाल्ड! बरे च ददर्वस
पुरतील हे.

हेल्मरः

हों, तुला खरोखरच ते पुरर्वांलाच हर्वेत.

यूराः

हों, हों, मी तस्च क इरीय. पण ्क इडे ंा, म्हणिे मी तुम्हाला सार् क इाही
दाखर्वू िक इेय, िे मी खरे दी क इेल्ं आन्रण खूप स्र्वस्त! बघा हे यर्वे क इपडे
्हहसाठी—आन्रण तलर्वारही. हा घोडा आन्रण बािा बॉबसाठी. आन्रण ही
बाहुली आन्रण बाहुलीचा न्रबछाया एमीसाठी तो अ्मळसा साधाच आहे,
पण अस् असल् तरी ती ते लर्वक इरच फाडू य तोडू य र्ाक इील. आन्रण हे
गाऊयचे क इापड आन्रण हातरुमाल मोलक इरणीसाठी. म्हातारी ऍयेमेरी
खरोखरच ह्या पेिाही िास्त ंोग्ंतेची आहे.

हेल्मरः

आन्रण तेथे त्ंा पुडलंात क इां आहे?

यूराः

(कक इचाळू य) तुरर्वाल्ड, याही, सां्क इाळ होईपंंत ते तुम्ही बघांला यक इो!

हेल्मरः

अस् हों. पण आता मला सा्ग, माझ्ंा ्र्वल्ंािा उधळ्ंा बंे, तू
तुझ्ंासाठी क इां न्रर्वचार क इेलास?

यूराः

रह, हरक इत याही, माझ्ंासाठी? मला क इाहीही यक इो.

हेल्मरः

खन्रचतच तुला हर्व् आहे. सा्ग मला ह्याचे क इारण—क इां तुला अन्रधक इ
आर्वडत.

यूराः

याही, प्रामान्रणक इपणे याही. ऐक इ या तुरर्वाल्ड

हेल्मरः

ठीक इ?

यूराः

(त्ंायांाक इडे य पाहता त्ंायांाक इोर्ायांा बर्या्िी खेळत) िर तुम्हाला
मला क इाही द्यांची ्याछा असेल तर क इदान्रचत—तुम्ही-तुम्हाला िलं
आहे—

हेल्मरः

चल, सा्गूय र्ाक इ एक इदाच्.

यूराः

(त्र्वरे ये) तुम्ही मला पैसे देऊ िक इाल, तुरर्वाल्ड. तुम्ही न्रर्वचार क इरता
त्ंापेिा िास्त क इार्क इसर होईल. आन्रण य्तर एखाद्या ददर्विी मी त्ंा
बदल्ंात क इाहीतरी न्रर्वक इत घेईय.

हेल्मरः

याही पण, यूरा—

यूराः

र प्लीि न्रप्रं तुरर्वाल्ड क इरा ते! मी तुमची न्रर्वयर्वणी क इरते. य्तर मी ती
सारी न्रबले याताळायांा झाडार्वर चक इाक इत्ंा क इागदा्र्वर र्ा्गीय. ती एक इ
ग्म्मतच होणार, याही क इा?

हेल्मरः

ह्या ्र्वल्ंािा पिा्या क इां म्हणार्वे िे त्ंा्यांा पैिा्मधूयच उडत
राहतात?

यूराः

हों, हों, उधळी, मला ठाऊक इ आहे सार् . पण मी क इां म्हणते तस्
क इरुंा तुरर्वाल्ड; म्हणिे मला न्रयणटं घ्ंांला र्वेळ न्रमळे ल यक्की. आत्ता िे
मला अन्रधक इान्रधक इ क इां हर्व्ं, ते खूपच िहाणपणाच् आहे याही क इा?

हेल्मरः

(न्रस्मत क इरीत) हों, खूप- तेच हे. िर तू पैिाला न्रचक इर्ू य रान्रहलीस तर
मी देतो तुला, आन्रण र्वास्तन्रर्वक इ तू तुझ्ंासाठी क इाहीतरी न्रर्वक इत
घेण्ंासाठी त्ंाचा उपंोग क इेलास. पण हे सार् िात् घरासाठी अगदी
र्वेड्ासारख्, क इाहीतरी न्रयरुपंोगी र्वस्तू खरे दी क इरण्ंात, आन्रण मग मला
अन्रधक इान्रधक इ पैसे मोिार्वे लागतात.

यूराः

र पण तुरर्वाल्ड—

हेल्मरः

तू याक इारू िक इत याही ते माझ्ंा छक इुल्ंा यूरा (न्रतयांा क इमरे भोर्वती हात
र्ाक इीत) उधळे पणा क इरणारी माणस् गोड असतात. पण ते पैिा्ची
अतोयात उधळपट्टी क इरतात. अिा गाणाऱ्ंा पिाला भरर्वणाऱ्ंा
माणसाला खूपच कक इमत मोिार्वी लागते-न्रर्वलिण आहे हे सार् .

यूराः

रह, क इस् बोलू िक इता तुम्ही अस्? खर् च मी िलं तेहहढी क इार्क इसर
क इरते.

हेल्मरः

(हसत) हों ते खर् आहे, पण गोष्ट अिी आहे क इी तू ते क इरू िक इत याहीस.

यूराः

(गुणगुणत आन्रण िा्तपणे न्रस्मत क इरीत) ह्, म्हणिे आम्ही च्डोल पिी
आन्रण खारोडे क इां खचट क इरतो हे तुम्हाला ठाऊक इ आहे तर तुरर्वाल्ड.

हेल्मरः

तू ्र्वलीिी न्रर्वन्रचत्र न्रचमणी आहेस. अगदी तुझे र्वडील होते त्ंा
र्वळणाची. पैसे खचट क इरांला तू क इधीच भीत याहीस; ज्ंा िणी
तुझ्ंािर्वळ ते असतात तेहहा तुझ्ंा हातातूय ते पर्क इय् न्रयसर्तात; आन्रण
तुला ते क इधीच क इळत याही क इी तू त्ंा्च् क इां क इेल्स ते. ठीक इ, तू ििी

आहेस तिी तुला मी स्र्वीक इारण् भाग आहे. हे तुझ्ंा रक्तात खोलर्वर
रूिलेल् आहे. हों, हों, हों, ह्या गोष्टी अयुर्व्न्रिक इ आहेत, यूरा.
यूराः

पप्पा्चे अयेक इ गुण माझ्ंा रक्तात उतरार्वेत अिी माझी ्याछाच होती
मुळी.

हेल्मरः

पण माझी ्याछा तिी याही. माझी च्डोल पन्रिणी ििी आहे तिीच
हर्वी मला. पण था्ब, मला अस् र्वार्त् खूप-क इां म्हणार्व् मी त्ंाला-खूप
साि्क इ ददसतेस तू आि-

यूराः

तिी ददसते मी?

हेल्मरः

यक्कीच तिी ददसतेस. अगदी सरळ माझ्ंा डोळ्ंात बघ बर् .

यूराः

(त्ंायांाक इडे बघत) ठीक इ?

हेल्मरः

(न्रतयांाक इडे तिटयी हलन्रर्वत) खात्रीये न्रप्रं्र्वदेये िहरात आि क इाही
भा्डणत्र्ा क इेला याही या?

यूराः

याही....क इसा न्रर्वचार क इरु िक इता तुम्ही हा?

हेल्मरः

ह्या न्रप्रं्र्वदेये न्रमठाईर्वाल्ंायांा दुक इायाक इडे तर फे री मारली याही या?

यूराः

याही, मी खात्रीपूर्वटक इ सा्गते, तुरर्वाल्ड-

हेल्मरः

क इाही गोडाची चर्व याही घेतली?

यूराः

याही, मुळीच याही.

हेल्मरः

एक इ-दोय चॉक इलेर्स् तर चघळले याही या?

यूराः

याही, मी खात्रीये सा्गते मी खरोखर-

हेल्मरः

तर, तर, तर, मी खरोखर न्रर्वयोद क इरीत होतो-

यूराः

(र्ेबलाक इडे िात, उिव्या बािूस) तुमयांा न्रर्वरुद्ध िाण्ंाबद्दल मी क इधीच
न्रर्वचार क इरु िक इत याही.

हेल्मरः

याही, मला क इळत्ं ते आन्रण तू मला तुझा िसेद ददलेला आहेस(न्रतयांाक इडे िात) ठीक इ याताळाच् छोर््स् गुन्रपत तुझ्ंािर्वळ ठे र्व, माझ्ंा
भाग्ंर्वाय यूरा. ते प्रक इािात ंेईलच िेहहा सां्क इाळी याताळ र्वृि
प्रक इािात चमक इेल.

यूराः

मलासुद्धा, आन्रण दक इती आय्द होईल मला, तुरर्वाल्ड! डॉ. रँ क इया आम्त्रण
ददल्ंाच् तुम्हाला आठर्वत्ं?

हेल्मरः

याही. पण त्ंाची क इाही आर्वश्ंक इता याही, अपेिेप्रमाणे ते ंेतीलच.
न्रिर्वां, ते आल्ंार्वर त्ंा्या मी न्रर्वचारणारच आहे. मी उत्तम दारू
मागर्वलेली आहे. यूरा तू क इल्पयाच क इरू िक इणार याही क इी ह्या
सां्क इाळची मी दक इती अधीरतेये र्वार् बघत आहे त्ंाची.

यूराः

आन्रण मी सुद्धा. आन्रण मुल्ही दक इती मिा क इरणार आहेत, तुरर्वाल्ड!

हेल्मरः

रह, हे दक इती समाधायक इारक इ आहे क इी एखाद्याला सुरन्रित िागा, भरपूर
पगार हा न्रर्वचार दक इती सुखक इारक इ आहे, याही?

यूराः

र, हे दक इती न्रर्वस्मंक इारक इ आहे!

हेल्मरः

मागील याताळ आठर्वतों तुला? स्पूणट तीय हप्ते आधी तू स्र्वतःला
सां्क इाळपासूय ते अगदी मध्ंरात्रीपंंत क इोंडू य घ्ंांचीस, याताळ
र्वृिासाठी फु ल् बयन्रर्वणे आन्रण ्तर सिार्वर्ी क इरूय आम्हाला चदक इत
क इरण्ंासाठी. उलस, दक इती क इ्र्ाळलेले तीय हप्ते होते ते िे मी आंुष्ंात
क इधीही अयुभर्वले यहहते.

यूराः

मला तरी ते स्र्वतःला ्तक इ् क इ्र्ाळर्वाण् र्वार्ल् यहहत्.

हेल्मरः

(हसत) पण न्रयष्पत्ती फारच िुल्लक इ होती, यूरा.

यूराः

रह, तुम्ही मला पुन्हा न्रचडन्रर्वणार आहात क इा ह्या बाबतीत? त्ंा
मा्िरीये आत ंेऊय सगळ्ंा र्वस्तू्यांा फाडू य लचधड्ा क इेल्ंा, त्ंाला मी
क इरणार?

हेल्मरः

खर् च, खात्रीये तू त्ंाला क इाहीच क इरू िक इत यहहतीस, माझ्ंा गरीब
न्रबचाऱ्ंा छक इुल्ंा यूरा. आम्हाला आय्द न्रमळार्वा म्हणूय तू प्रंत्ना्ची
पराक इाष्ठा क इेलीस,- तेच मुख्ं आहे. पण हे न्रयन्रितच चा्गल् क इी क इष्टाचे
ददर्वस स्पलेत.

यूराः

हों, हे खरोखरच आिंटक इारक इ आहे.

हेल्मरः

आता मला एक इट्याला स्र्वतःला क इ्र्ाळर्वाणेपणे बसांची आर्वश्ंक इता
याही आन्रण तुला तुझ्ंा भाग्ंिाली डोळ्ंा्या न्रिणर्वांची गरि याही.
या तुझ्ंा सुक इुमार क इोमल बोर्ा्या न्रझिर्वांची-

यूराः

(र्ाळ्ंा र्वािर्वीत) याही, मला आर्वश्ंक इता याही, आहे क इा मला गरि
तुरर्वाल्ड? र, दक इती अद्भूत ंाचा न्रर्वचार क इरण्? (त्ंाचा बाहु पक इडीत)

आता मी तुम्हाला सा्गेय क इी ह्या ंोिया क इरण्ंासाठी मी क इसा न्रर्वचार
क इरीत आहे ते, तुरर्वाल्ड. याताळ स्पल्ंाबरोबर लगेच- (हॉलयांा
दरर्वािार्वरची बेल र्वािते.) र, बेल र्वाितें! (रूम यीर्येर्क इा क इरीत)
क इोणीतरी ंेणार होत्. दक इती त्रासदांक इ!
हेल्मरः

भेर्ांला ंेणाऱ्ंा्साठी मी “घरी याहींे”, न्रर्वसरू यक इोस ते.

हेन्रलयः

(दरर्वाज्ंात) बाई आहेत. तुम्हाला त्ंा्या भेर्ांच्ं मॅम.

यूराः

न्रतला आत ंेऊ दे.

हेन्रलयः

(हेल्मरला) आन्रण डॉलर्रही युक इतेच आलेत, सर.

हेल्मरः

ते माझ्ंा अभ्ंान्रसक इेत गेलेत क इां?

हेन्रलयः

हों, सर. (हेल्मर त्ंायांा अभ्ंान्रसक इेत िातो. हेन्रलय सौ. ललडेला आत
घेऊय ंेते िी प्रर्वासायांा क इपड्ात आहे, दरर्वािा ब्द क इरूय बाहेर
िाते.)

सौ.ललडेः (न्रमठी मारते आन्रण स्क इोचाये) क इिी आहेस, यूरा?
यूराः

(साि्क इतेये) क इिी आहेस तू?

सौ.ललडेः तू मला रळखल् याही?
यूराः

याही, मला ठाऊक इ याही- पण था्ब, मला र्वार्त् (उद्गारत) क इां,
न्रिन्रस्तया! खरोखर तू आहेस?

सौ.ललडेः खरोखर मी!

यूराः

न्रिन्रस्तया! आन्रण मी न्रर्वचार क इेला मी तुला रळखीत याही! पण आता
मी- (अन्रधक इ िा्तपणे) दक इती बदललीस तू न्रिन्रस्तया?

सौ.ललडेः हों, ि्क इाच याही. यऊ कक इर्वा दहा र्वषांत- दीघट क इाळ आहे हा.
यूराः

खरोखर दीघट क इाळाय्तर भेर्तों आपण! हों, अन्रतिं. र, हों ती
आठ र्वषे सुखाचा क इाळ होता. पण आता- आन्रण तू आता िहरात आलीस
सुद्धा. न्रहर्वाळ्ंातील ऐय थ्डीतील सर्वटस्र्वी ला्बचा प्रर्वास! दक इती धाडसी
आहेस तू?

सौ.ललडेः मी आि सक इाळीच िहािाये पोहोचले.
यूराः

सु्दर याताळाची मौि लुर्ांला, खन्रचतच. रह, दक इती सुखद! हों,
याताळाचा आय्द लुर्ू आपण. ते र्वरचे क इपडे क इाढ बघू- गारठल्ंासारख्
र्वार्त्ं क इा? (न्रतची मदत क इरीत) बघ! आता आपण िेगडीिर्वळ बसू.
याही, तू ती आरामखुची घे, मी ह्या डोलखुचीत बसेय. (न्रतचे हात
पक़डीत) हों, आता मी तुझा पूर्वीचा गोड चेहरा पाहू िक इते- तो फक्त
पन्रहल्ंा दृन्रष्टिेपात होता- तू कक इन्रचत न्रयस्तेि आन्रण क इदान्रचत थोडीिी
क इृि ददसतेस न्रिन्रस्तया.

सौ.ललडेः आन्रण खूप, खूप म्हातारी, यूरा.
यूराः

हों, क इदान्रचत िरा म्हातारी- फार यहहे- बर् क इा. (ती आक इन्रस्मक इपणे
था्बते, ग्भीरपणे) रह, दक इती मूढ असभ्ं आहे मी! ंेथे मी बडबड क इां
क इरतें सारखी, आन्रण- सखे, न्रप्रं न्रिन्रस्तया, तू मला माफ क इरू
िक इिील?

सौ.ललडेः क इां तुझ्ंा म्हणण्ंाचा अथट, यूरा?
यूराः

(सौम्ंपणे) माझ्ंा गरीब न्रबचाऱ्ंा सखे न्रिन्रस्तया! मी न्रर्वसरले, तू
न्रर्वधर्वा झाली आहेस.

सौ.ललडेः हों, माझे पती तीय र्वषांपूर्वी र्वारले.
यूराः

रह, मला ठाऊक इ आहे; मी र्वतटमायपत्रात र्वाचल् होत्. र न्रिन्रस्तया,
न्रर्वश्वास ठे र्व माझ्ंार्वर, मी आिपंंत तुला दक इती तरी र्वेळा न्रलहांचा
न्रर्वचार क इेला, पण मागाटत क इाही या क इाही उद्भर्वले आन्रण मी ते पुढे
ढक इलीत गेले.

सौ.ललडेः मी समिू िक इते सार् , न्रप्रं यूरा.
यूराः

याही, न्रिन्रस्तया हे सार् थरक इाप उडन्रर्वणार् होत् माझ्ंासाठी. र माझ्ंा
गरीब न्रबचाऱ्ंा सखे! क इिा पररन्रस्थतीतूय तुला िार्वे लागते! –आन्रण
तुझ्ंा उपिीन्रर्वक इेसाठी तो क इाहीच सोडू य गेला याही?

सौ.ललडेः क इाहीच याही.
यूराः

आन्रण मुले याहीत?

सौ.ललडेः याहीत.
यूराः

मुळीच, मुळीच याहीत?

सौ.ललडेः क इाही गमार्वल्ंायांा भार्वयासुद्धा याहीत क इी ज्ंार्वर मी िगू िक इेय.
यूराः

(साि्क इतेये न्रतयांाक इडे बघत) हें पण, न्रिन्रस्तया क इस् िलं आहे हे?

सौ.ललडेः (न्रखन्नपणे हसत आन्रण न्रतयांा क इेसा्या क इुरर्वाळीत) रह्, घडत्ं अस्
क इधीतरी, यूरा.
यूराः

पण सर्वटतः एक इाक इी राहण्! दक इती भं्क इर आहे तुझ्ंासाठी ते? मला तीय
सु्दर मुले आहेत; तू आत्ताच त्ंा्या बघू िक इणार याही; ते त्ंा्यांा
दाईबरोबर बाहेर गेले आहेत. पण आता तू मला सार् क इाही सा्गांलाच
हर्व्-

सौ.ललडेः याही, याही, याही, त्ंापेिा तूच सा्ग.
यूराः

याही, तुलाच आधी सुरूर्वात क इरांला हर्वी, आि मला स्र्वाथी हहांच्च
याही. आि मी फक्त तुझ्ंान्रर्वषंीच न्रर्वचार क इरणार आहे. आन्रण तरीही
मला तुला क इाहीतरी सा्गांच्च- क इदान्रचत तू ऐक इल् असिील आमयांा
मोठ्या उघडलेल्ंा यन्रिबाबद्दल?

सौ.ललडेः याही. क इां ते?
यूराः

न्रर्वचार क इर फक्त! माझ्ंा यर्वऱ्ंाला सेलहहग बँक इेत मॅयेिर बयन्रर्वल् गेल्ं.

सौ.ललडेः तुझ्ंा यर्वऱ्ंाला? र दक इती यन्रिबर्वाय-!
यूराः

हों, दक इती छाय! याही क इा? र्वदक इलीचा व्यर्वसां दक इती अन्रस्थर असतो,
बघ तू. न्रर्विेषतः एखादी क इेस न्रयंमबाह्य र्व अयुन्रचत असल्ंास न्रतला
क इुणीही हात लार्वणार याही. तुरर्वाल्ड तर अस् क इधीच क इरणार याही
आन्रण ंेथे मी त्ंाला पूणट सहमत आहे. रह, तू क इल्पया क इरू िक इिील
आम्हाला दक इती आय्द झाला ह्याची! यन्रर्वय र्वषाटयांा सुरूर्वातीलाच ते
त्ंायांा पदार्वर रूिू होतील आन्रण य्तर त्ंा्या लठ्ठ पगार आन्रण भरपूर

क इन्रमिय न्रमळणार. भन्रर्वष्ंात आम्ही यान्रर्वन्ंपूणट पद्धतीये राहू िक इू—
अगदी िस् आमयांा मयाला र्वार्ेल तस्. खरोखर, र, न्रिन्रस्तया मला
खूपच हलक इ्फु लक इ् आन्रण आय्दी र्वार्त्ं! क इुठल्ंाही गोष्टींन्रर्वषंी लचता
ललेि क इरांची गरि यसणे आन्रण गडग्ि पैसा असण्, दक इती आय्दी
आन्रण आल्हाददांक इ आहे हे याही क इा?
सौ.ललडेः हों, क इाही असो. तुझ्ंा गरिा भागन्रर्वण्ंासाठी तुला िे हर्व् ते असण् हे
मिेच् असणारच.
यूराः

याही, युसता तुमयांा गरिेपुरताच याही तर पैिा्चे ढीगयांा-ढीग!

सौ.ललडेः (हसत) यूरा, यूरा, अिूयही तुझा पोरक इर्पणा गेला याही क इा? िाळे त
होतीस तेहहाही तू अिीच उधळी होतीस.
यूराः

(िा्तपणे हसत) हों तुरर्वाल्ड म्हणतात अिूयही मी तिीच आहे. (न्रतचे
बोर् हलन्रर्वत) पण “यूरा, यूरा” ्तक इी मूखट याही िस् तुम्हाला र्वार्त्—
र, खचट क इरांला आमयांािर्वळ पैसेच यहहते मुळी, आम्हा दोघा्या क इाम
क इरण् भाग होत्.

सौ.ललडेः तुला सुद्धा?
यूराः

हों, सर्रफर्र न्रिर्वणक इामे, र्वीणक इाम, भरतक इाम (सहिपणे) आन्रण ्तर
गोष्टी सुद्धा. तुला ठाऊक इ आहे, िेहहा आमच् लग्न झाल् तेहहा तुरर्वाल्डये
सरक इारी योक इरी सोडली—त्ंा्यांा न्रडपार्टमेंर्मध्ंे त्ंा्या प्रमोिय
न्रमळण्ंाची आिाच यहहती, आन्रण खन्रचतच त्ंा्या पूर्वीपेिाही अन्रधक इ

पैसा न्रमळर्वांचा होता. आमयांा लग्नाय्तर पन्रहल्ंाच र्वषाटत त्ंा्यी
भं्क इर िादा क इाम क इेले. त्ंा्या सर्वटप्रक इारची अन्रतररक्त क इामे क इरण् भाग
होत्. अगदी सक इाळपासूय सां्क इाळपंंत. त्ंा्या ते सहय झाल् याही
आन्रण ते भं्क इर आिारी पडले. य्तर डॉलर्रा्यी सा्गूय र्ाक इले क इी त्ंा्या
साऊथला िार्वेच लागेल.
सौ.ललडेः तू स्पूणट र्वषट ्र्लीत घालर्वल्, याही क इा?
यूराः

हों, खरोखर. ती पररन्रस्थती हाताळण् सोप् यहहत्, मी सा्गू िक इते तुला.
तेहहा आंहहरचा युक इताच िन्म झालेला होता. पण खन्रचतच आम्हाला
िाण् अपररहांट होत्. रह, तो अन्रतिं छाय आन्रण मयोर् िक इ प्रर्वास
होता! आन्रण त्ंाये तुरर्वाल्डचे प्राण र्वाचले. पण त्ंासाठी िबरदस्त पैसे
मोिार्वे लागले, न्रिन्रस्तया.

सौ.ललडेः मी चा्गलीच क इल्पया क इरू िक इते त्ंाची.
यूराः

एक इ हिार दोयिे डॉलसट----चार हिार आठिे िोयर. खूपच पैसे आहेत
हे.

सौ.ललडेः हों, पण तू दक इती यन्रिबर्वाय क इी अिा न्रयक इडीयांा र्वेळी खचट
क इरण्ंासाठी तुझ्ंािर्वळ पैसे होते.
यूराः

हों, मी सा्गेय तुला. आम्हाला ते पप्पा्क इडू य न्रमळालेत.

सौ.ललडेः अचायक इ त्ंाच क इाळात युक इतेच तुझे र्वन्रडल र्वारले, मला आठर्वत्ं
चा्गल्.

यूराः

हों न्रिन्रस्तया, अगदी त्ंाचर्वेळी. एर्वढा प्रर्वास क इरूय त्ंा्यांाक इडे िाऊय
त्ंा्ची िुश्रुषाही क इरू िक इत यहहते. क इुठल्ंाही िणी आंहहर िन्माला
ंेऊ िक इत होता आन्रण त्ंाचर्वेळी माझ्ंा गरीब न्रबचाऱ्ंा भं्क इर आिारी
असलेल्ंा तुरर्वाल्डची सेर्वा क इरांची होती. माझे न्रप्रं क इृपाळू पप्पा! मी
त्ंा्या पुन्हा क इधीच पाहू िक इले याही न्रिन्रस्तया. लग्न झाल्ंाय्तर ्तक इा
क इठीण क इाळ मला सोसार्वा लागला.

सौ.ललडेः मला ठाऊक इ आहे त्ंा्यांार्वर तुझा दक इती िीर्व होता ते.... म्हणूय य्तर तू
्र्लीस गेली?
यूराः

हों, आमयांािर्वळ य्तर पैसा होता, आन्रण डॉलर्रा्यी सा्न्रगतल् क इी
तुम्ही मुळीच र्वेळ घालर्वांला यक इो. एक इा मन्रहन्ंाय्तर आम्ही लगेच
न्रयघालो.

सौ.ललडेः आन्रण तुझा यर्वरा पूणट बरा झाल्ंार्वर तुम्ही परतला?
यूराः

न्रयरोगी, सुदढृ होऊय.

सौ.ललडेः पण---डॉलर्र?
यूराः

क इोण?

सौ.ललडेः तो माणूस िो माझ्ंाबरोबरच पोहोचला—मला र्वार्ल् क इी तुझी
मोलक इरीण म्हणाली क इी तो डॉलर्र होता.
यूराः

हों ते डॉलर्र रँ क इ होते. पण ते व्यर्वसांान्रयन्रमत्त ंेथे ंेत याहीत, ते
आमचे िर्वळचे न्रमत्र आहेत. ते ंेथूय िाताया ददर्वसातय् एक इदातरी ंेथे
ंेतात. याही, तुरर्वाल्ड एक इ ददर्वस सुद्धा क इधी आिारी पडले याहीत

आन्रण मी सुद्धा याही. (उडी मारूय हाताये र्ाळ्ंा र्वािन्रर्वते) अरे देर्वा,
अरे देर्वा, न्रिन्रस्तया अस् छाय आन्रण आय्दी िीर्वय िगण् दक इती मौिेच्!--र, पण हे दक इती घृणास्पद आहे माझ्ंासाठी---मी माझ्ंाच बाबतीत
सारखी बोलतें (स्र्ू लर्वर न्रतयांािर्वळ िाऊय बसते आन्रण न्रतयांा
गुडघ्ंार्वर हात ठे र्वते) र, रागार्वू यक इोस माझ्ंार्वर! ---सा्ग मला, हे खर्
आहे क इा क इी तुझ्ंा यर्वऱ्ंर्वर तू प्रेम क इरीत यहहतीस? मग तू त्ंायांािी
लग्न क इा क इेल्?
सौ.ललडेः माझी आई अिूयही न्रिर्व्त होती, आन्रण अ्थरुणाला न्रखळलेली आन्रण
असहाय्ं. आन्रण मला दोय लहाय भार्वा्ची क इाळिी घ्ंार्वी लागत
होती—आन्रण म्हणूय मी न्रर्वचार क इेला क इी त्ंा्यांा मागणीला यक इार देण्
ंोग्ं यहहत्.
यूराः

याही, याही, तू ंोग्ंच क इेल्स. आन्रण त्ंा क इाळात तो श्रीम्त होता या?

सौ.ललडेः तो आर्थथक इ सुन्रस्थतीत होता, अस् मी म्हणेय. पण त्ंाचा न्रबझयेस
डळमळीत होता, यूरा. िेहहा तो र्वारला तेहहा सार् क इाही उद्ध्र्वस्त झाल्
आन्रण क इाहीच न्रिल्लक इ उरल् याही.
यूराः

आन्रण मग?

सौ.ललडेः य्तर मला अन्रतिं दुदि
ट ेत क इसेबसे ददर्वस क इाढार्वे लागले. एक इ छोर्स्
दुक इाय चालर्वल्, य्तर एक इ छोर्ीिी िाळा, िे क इाही हाताला लागेल ते.
गेली तीय र्वषे मी क इाम क इधीच था्बर्वल् याही. पण आता स्पल् सार् ,

यूरा- गरीब न्रबचाऱ्ंा आईला आता माझी गरि याही, क इारण ती गेली.
या न्रतयांा मुला्या माझी गरि उरली, क इारण ते क इाम क इरतात आन्रण
स्र्वतःयांा पांा्र्वर उभे आहेत.
यूराः

तुला आता न्रयलित र्वार्त असार्व्.

सौ.ललडेः याही, अन्रयर्वटचलीं, न्रयरथटक इ. िगण्ंासारख् क इाहीच उरल् याही.
(उद्वेगाये उभी रहात) म्हणूय त्ंा न्रयिटय गुहत
े मी फार क इाळ राहू िक इले
याही. क इदान्रचत ंेथे, मी न्रयलित राहू िक इेय आन्रण माझ्ंा मयाला गु्तर्वूय
ठे र्वू िक इेय. िर मला क इांमस्र्वरूपी क इाम न्रमळाल्, क इाही ऑफीसच् क इाम-यीराः

पण न्रिन्रस्तया हे सार् भं्क इर र्वीर् आणणार् आहे आन्रण आधीच पार
थक इूय गेलेली आहेस. तू क इुठल्ंाही छायिा, सुन्रर्वधा असलेल्ंा ररसॉर्टमध्ंे
िाऊय न्रर्वश्रा्ती घे.

सौ.ललडेः (न्रखडक इीक इडे िात) मला माझे र्वन्रडल याहीत एर्वढा खचट भरूय द्यांला,
यूरा.
यूराः

(उभी रहात) रह, रागार्वू यक इोस माझ्ंार्वर!

सौ.ललडेः (न्रतयांाक इडे िात) याही, यूरा ती तूच आहेस क इी न्रिये माझ्ंार्वर
रागर्वांलाच यक इो. माझ्ंा िीर्वयायांा सर्वाटत र्वाईर् पररन्रस्थतीयेच तुला
दुःखी क इेल्. क इुणासाठीही तुला क इाम क इरांला यक इो, तरीही तुला सतत
तणार्वाखाली रहार्व् लागत्. तुला िीर्वय िगांचच आहे म्हणूय तू स्र्वाथी

बयलीस. तुझ्ंा यन्रिबाय् उचल खाल्लेली ऐक इल्ंार्वर तुझ्ंा न्रहतापेिा
माझ्ंा न्रहतामुळे मला अन्रधक इ आय्द झाला.
यूराः

क इस् ते? र, मला समिला तुझ्ंा मयातला हेतू. तुला र्वार्त्ं क इी
तुरर्वाल्ड तुझ्ंासाठी क इदान्रचत क इाहीतरी क इरू िक इेल.

सौ.ललडेः हों, तसाच न्रर्वचार क इेला मी.
यूराः

आन्रण ते तस् क इरतील, न्रिन्रस्तया. ते सार् फक्त तू माझ्ंार्वर सोड. मी
्तलंा सु्दर पद्धतीये हा न्रर्वषं हाताळीय—त्ंायांा आय्दी मूडमध्ंे—
मला तुला मदत क इरांला खूप आर्वडेल.

सौ.ललडेः तू दक इती दंाळू आहेस यूरा. माझ्ंा बािूये प्रेमळपणे उभी रहांला!
स्सारायांा एर्वढ्या लचता आन्रण रझी डोलंार्वर असूय सुद्धा.
यूराः

माझ्ंा? खूपच क इमी--?

सौ.ललडेः र, ठीक इ, अरे देर्वा! छोर्स् न्रिर्वणक इाम आन्रण ्तर क इाही! तू ्र्वलीिी
पोरगी आहेस यूरा!
यूराः

(माय हलन्रर्वत आन्रण पार्वले र्ाक इीत) तू असा आगाऊपणा क इरू यक इोस ह्.

सौ.ललडेः मग?
यूराः

तू सुद्धा ्तरा्सारखाच न्रर्वचार क इरते—मी क इाहीतरी ंोग्ं आन्रण बरोबर
क इरते असा न्रर्वचारच क इुणी क इरीत याही.

सौ.ललडेः ठीक इ, ठीक इ—
यूराः

--ह्या न्रयदटंी िगािी मला क इधीच तोंड द्यार्व् लागल् याही.

सौ.ललडेः माझ्ंा न्रप्रं यूरे, तू आत्ताच मला तुझ्ंा साऱ्ंा हालअपेष्टा्बद्दल सा्न्रगतल्.
यूराः

िीः त्ंा िुल्लक इ गोष्टी! (सौम्ंपणे) मी तुला ती मोठी गोष्ट सा्न्रगतलीच
याही.

सौ.ललडेः क इोणती मोठी गोष्ट? क इां म्हणांच्ं तुला?
यूराः

मला ठाऊक इ आहे, तू माझा न्रतरस्क इार क इरिील न्रिन्रस्तया, पण ते रास्त
यहहे. तू तुझ्ंा आईसाठी दीघटक इाळ क इाबाडक इष्ट क इेले ह्याचा तुला अन्रभमाय
आहे या?

सौ.ललडेः मी क इुणालाही तुयाछ लेन्रखत याही. पण हेही न्रततक इेच खरे आहे क इी मला
अन्रभमाय आन्रण आय्द र्वार्तो िेहहा मला आठर्वत् क इी मी माझ्ंा आईयांा
िेर्वर्यांा साऱ्ंा र्वषाटत न्रतची क इाळिी घेतली.
यूराः

आन्रण तू तुझ्ंा भार्व्डा्साठीही दक इती क इष्ट क इेले ह्याचाही तुला अन्रभमाय
आहे.

सौ.ललडेः मला र्वार्त् मी अगदी ंोग्ं क इेल्.
यूराः

हों यक्कीच. पण आता मला तुला सा्गू दे न्रिन्रस्तया, माझ्ंािर्वळ सुद्धा
आय्द होण्ंािोग् आन्रण अन्रभमायास्पद आहे.

सौ.न्रलडेः त्ंाबद्दल मला ि्क इाच याही. पण क इां आहे तुझ्ंािर्वळ ते?
यूराः

हळू बोल. न्रर्वचार क इर तुरर्वाल्डये हे ऐक इल् तर! त्ंाये ते क इदान्रप ऐक इांला
यक इो--; क इुणालाच त्ंान्रर्वषंी क इळांला यक इो, न्रिन्रस्तया; फक्त
तुझ्ंान्रिर्वां.

सौ.ललडेः पण क इां आहे ते?
यूराः

्क इडे ंे. (न्रतला रढू य सोफ्ंार्वर बसन्रर्वत) हों, न्रिन्रस्तया—
माझ्ंािर्वळ सुद्धा आय्द आन्रण अन्रभमाय र्वार्ार्वा अस् क इाहीतरी आहे. ती
मीच होते न्रिये तुरर्वाल्डचे िीर्वय र्वाचन्रर्वले.

सौ.ललडेः िीर्वय र्वाचर्वल्-? क इस् र्वाचन्रर्वल्स?
यूराः

मी तुला ्र्लीयांा ट्रीपबद्दल सा्न्रगतल् होत्. िर आम्ही तेथे गेलो यसतो
तर तुरर्वाल्ड क इधीच बरा झाला यसता.

सौ.ललडेः हों, पण; तुला गरि होती तेर्वढा पैसा पुरन्रर्वला क इी तुझ्ंा र्वन्रडला्यी
तुला—
यूराः

(हसते) हों, तोच तर तुरर्वाल्ड आन्रण ्तर साऱ्ंा्चा समि झाला आहे;
पण—

सौ.ललडेः पण--?
यूराः

पप्पा्यी एक इ पेयीही ददली याही. मीच पैसे उभे क इेले.

सौ.ललडेः तू? एर्वढी मोठी रक्कम?
यूराः

बारािे डॉलसट—चार हिार आठिे िोयर. क इां म्हणतेस तू ह्याला?

सौ.ललडेः हों पण, यूरा, क इस् िलं आहे? तुला लॉर्री तर लागली यहहती या?
यूराः

(न्रतरस्क इाराये) लॉर्री? िीः (स्तापाये फु रफु रत) त्ंात क इसली आली
प्रन्रतष्ठा?

सौ.ललडेः क इोठू य न्रमळाले मग तुला?
यूराः

(गुणगुणत, गूढपणे हसत) ह्; तरा—रा—रा

सौ.ललडेः क इारण तू ते उसयेही घेऊ िक इत यहहतीस.
यूराः

याही? क इा याही?

सौ.ललडेः याही, यर्वऱ्ंायांा परर्वायगीन्रिर्वां बांक इो उसयर्वार घेऊ िक इत याही.
यूराः

(डोक इे हलन्रर्वत) र, िेहहा बांक इोला व्यर्वहारीपणाची समि असते, आन्रण
क इस् हाताळार्व् हे ठाऊक इ असत्—

सौ.ललडेः यूरा पण मला क इाहीच क इळे यास् झाल्ं—
यूराः

ठीक इ, त्ंाची क इाही आर्वश्ंक इता याही. क इोण म्हणेल मी पैसे उसयर्वार
घेतले म्हणूय? मी ते र्वेगळ्ंा मागाटये न्रमळर्वलेत. (मागे सोफ्ंार्वर पडत)
मी ते माझ्ंा एक इा चहात्ंाक इडू य न्रमळन्रर्वले असणार—कक इर्वा दुसऱ्ंाक इडू य.
क इाही झाल् तरी मी ददसांला सु्दर आहे या?

सौ.ललडेः मूखटपणा क इरू यक इोस, यूरा.
यूराः

मला खात्री आहे क इी तुझी उत्सुक इता आता न्रिगेला पोहोचली आहे—
न्रिन्रस्तया!

सौ.ललडेः ऐक इ माझ् यूरा न्रप्रंे, क इाही अन्रर्वचारपणा तर याही क इेला या?
यूराः

(सार्वरूय बसत) यर्वऱ्ंाचा िीर्व र्वाचन्रर्वण् अन्रर्वचाराच् असत् क इा?

सौ.ललडेः मला र्वार्त् त्ंाला मान्रहत यसताया तुझ् हे अस् क इरण् अन्रर्वचाराचच
होत्—
यूराः

पण त्ंाला हे क इळण् त्ंायांासाठी प्राणघातक इ ठरल् असत्! अरे देर्वा, तुला
क इस् क इळू िक इत याही ते? ते दक इती भं्क इर आिारी होते ह्याची त्ंा्याच
क इल्पया यहहती. डॉलर्र माझ्ंाक इडे आले आन्रण त्ंा्यी मला गुपचूपपणे
सा्न्रगतल् क इी त्ंा्यांा िीर्वाला धोक इा आहे—दन्रिणेक इडयांा
न्रहर्वाळ्ंान्रिर्वां त्ंा्या क इुणीच र्वाचर्वू िक इणार यहहत्. तुला अस् र्वार्त्
क इा क इी प्रथमतः मी माझ् क इौिल्ं पणाला लार्वल् याही अस्? मी त्ंा्या
सा्न्रगतल् क इी ्तर तरूण बांक इा्या आर्वडत् तस् मलाही परदेिात िाऊय
सुर्ी घालर्वांची खूप ्याछा आहे; मी रडले आन्रण न्रर्वयर्वण्ंा क इेल्ंा, मी
म्हर्ले क इी त्ंा्यी माझ्ंा अर्वस्थेचा न्रर्वचार क इरांलाच हर्वा. आन्रण मला
न्रर्वरोध क इरू यक इा, आन्रण मी त्ंा्या अप्रत्ंि सून्रचत क इेल् क इी त्ंा्यी क इिट
क इाढार्व्. पण य्तर न्रिन्रस्तया ते माझ्ंार्वर खूप भडक इले. ते म्हणाले मी
हलक इर् आहे, आन्रण एक इ यर्वरा म्हणूय न्रतयांा लहरीर्वर आन्रण
उधळे पणार्वर तो भुलणार याही, अस् तो ह्या गोष्टींया म्हर्ला अस् मला
र्वार्त्. ठीक इ आहे, मी न्रर्वचार क इेला त्ंा्या क इुठल्ंाही पररन्रस्थतीत
र्वाचर्वांलाच हर्व्, आन्रण मग ते क इरण्ंासाठी मला मागट सापडला.

सौ.ललडेः आन्रण तुझ्ंा यर्वऱ्ंाला हे क इधीच क इळले याही क इी तुझ्ंा र्वन्रडला्यी तुला
क इधीच पैसे ददले यहहते हे?
यूराः

याही, क इधीच याही. अगदी त्ंाच ददर्वसात पप्पा र्वारले. मी न्रर्वचार क इेला
क इी ही गुप्त गोष्ट त्ंा्या क इळू द्यार्वी आन्रण ती क इुणास क इळू देऊ यक इा अिी

त्ंा्या न्रर्वय्ती क इरार्वी, पण ते ्तक इे आिारी होते—दुदर्व
ै ाये, त्ंा गोष्टीला
महत्त्र्वच उरले याही.
सौ.ललडेः आन्रण मग तुझ्ंा यर्वऱ्ंाला तू न्रर्वश्वासात घेऊय क इधीच सा्न्रगतल् याही?
यूराः

(न्रर्वचारपूर्वटक इ, अधटर्वर् हसत) हों—एक इदा क इदान्रचत,--ंेथूय पुढे खूप खूप
र्वषांय्तर, तेहहा मी फारिी सु्दर ददसणार याही. हसू यक इोस मला!
अथाटतच मला म्हणांच् आहे क इी आता िेर्वढ् तुरर्वाल्ड माझ्ंार्वर प्रेम
क इरतो तेहहढ् िेहहा राहणार याही; मी यृत्ं क इरताया िेहहा तो मोहात
पडणार याही—मी िेहहा छाय क इपडे पररधाय क इरूय अन्रभयं क इरूय
त्ंाला र् न्रित क इरणार याही तेहहाच पररर्वतटय घडू य ंेईल. (एक इदम
था्बत) न्रयरथटक इ! न्रयरथटक इ! न्रयरथटक इ! ती र्वेळ क इधीच ंेणार याही.---आता
क इां र्वार्त्ं तुला ह्या माझ्ंा मोठ्या गुन्रपताबद्दल न्रिन्रस्तया? अिूयही
माझ्ंात धमक इ याही? तू माझ्ंार्वर न्रर्वश्वास क इरू िक इतेस क इी माझ्ंार्वर
अिी र्ा्गती तलर्वार आहे. क इुठलाही क इरार र्वक्तिीरपणे पाळणे म्हणिे
चेष्टा यहहे. व्यर्वहारात, ठाऊक इ आहे तुला, क इाही गोष्टी असतात ज्ंाला
‘त्रैमान्रसक इ हप्ते’ आन्रण ‘क इिाटचे हप्ते’ हे सर्वट भरांची व्यर्वस्था क इरण् दक इती
भं्क इर आन्रण क इरठण आहे. ्थूय न्रतथूय खरर्वडू य क इार्क इसर क इरण्. घर
खचाटमधूयही िेर्वढ् र्वाचन्रर्वता ंेईल तेर्वढ् मी र्वाचर्वू िक इले, क इारण
तुरर्वाल्डला चा्गल् व्यर्वन्रस्थत ठे र्वांलाच हर्व् होत्. पोरा्या मी
फार्लंातुर्लंा गबाळ्ंा क इपड्ात मी ठे र्वू िक इत यहहती, मी
त्ंायांासाठी न्रमळर्वल् त्ंा्यांार्वर खचट क इेला, माझ्ंा लाडलंा्र्वर!

सौ.ललडेः म्हणिे तू तुझ्ंा पॉक इेर्मयीमधूय हे सार् भागर्वल्स गरीब न्रबचाऱ्ंा यूरे?

यूराः

हों स्र्वाभान्रर्वक इच. क इाही झाल् तरी ह्या साऱ्ंा क इृत्ंाला मीच िबाबदार
होते. िेहहा मला तुरर्वाल्ड क इपडे घ्ंांला पैसे द्यांचे कक इर्वा ्तर
गोष्टींसाठी तर मी अध्ंाटपेिा अन्रधक इ क इधीही खचट क इरांची याही, मी
येहमीच साध्ंासुध्ंा आन्रण स्र्वस्त र्वस्तू खरे दी क इेल्ंा. परमेश्वराची क इृपा
क इी ही गोष्ट तुरर्वाल्डयांा क इधीही ध्ंायीमयी आली यहहती. पण हे
र्वार् र्वार होण् खूप असह्य असत्, न्रिन्रस्तया माझ्ंा न्रप्रंे. सु्दर क इपडे
घालण् दक इती मौिेच् असत्—याही क इा?

सौ.ललडेः हों, खात्रीये. मग पुढे.
यूराः

आता मला पैसे न्रमळन्रर्वण्ंाचे दुसरे मागट सापडले. मागयांा न्रहर्वाळ्ंात
मी खूपच यन्रिबर्वाय ठरले. मला र्वक इला्ची खूप क इामे न्रमळालीत. मी
स्र्वतःला क इोंडू य घेऊय सां्क इाळपासूय तर अयेक इदा उिीरा रात्रीपंंत
न्रलहीत बसांची. र, मी अयेक इदा खूप थक इांची---खूप अगदी मरणप्रां
थक इांची. पण तरीही ती दक इती छाय ग्मत होती, तस् बसण् आन्रण क इाम
क इरण्, पैसे क इमर्वण्. ते िर्वळ िर्वळ एक इ पुरुष होण्ंासारख्च होत्.

सौ.ललडेः पण आतापंंत तू दक इती फे डू िक इलीस?
यूराः

खरोखर त्तोत्त सा्गू िक इत याही. हे िमाखचट तुला ठाऊक इच आहेत.
आक इडेर्वारी क इरण् सोप् याही. मला फक्त एर्वढेच ठाऊक इ आहे क इी मी िेर्वढे
क इसेबसे प्रंत्न क इरूय न्रमळन्रर्वलेत तेर्वढे फे डले. येमक इ् क इुठे र्वळार्व् हेच
क इळे या. येहमी बुचक इळ्ंात पडांचे. (हसत) मग मी ंेथे बसांची आन्रण
क इल्पया क इरांची क इी मी एक इा सभ्ं क इुलीय र्वृद्ध गृहस्थायांा प्रेमात पडले
आहे.

सौ.ललडेः क इां! क इोण क इुलीय गृहस्थ?
यूराः

हों, खरच्! आन्रण त्ंाचा मृत्ंू होतो, आन्रण िेहहा त्ंा्चे मृत्ंूपत्र उघडले
िाते तेहहा त्ंात असे न्रलन्रहलेले असते, “माझी सारी स्पत्ती माझ्ंा
अन्रतिं सु्दर व्यक्ती सौ. यूरा हेल्मरला ताबडतोब क इॅिमध्ंे द्यार्वी.”

सौ.ललडेः पण यूरा न्रप्रंे—हा क इुलीय र्वृद्ध गृहस्थ—क इां तुझ्ंा म्हणण्ंाचा अथट?
यूराः

अरे देर्वा, तुला क इळू िक इत याही क इा? असा क इुणीही क इुलीय श्रीम्त र्वृद्ध
यहहताच मुळी. िेहहा मी पैिासाठी भा्बार्वलेल्ंा मयःन्रस्थतीत असांचे
तेहहा मी हे स्र्वप्न बघांची. पण आता त्ंाची क इाही क इाळिीच क इरांला
यक इो, तो मूखट िरठ आता क इुठे ही असो मला त्ंाची पर्वाट याही आन्रण
त्ंायांा मृत्ंूपत्राचीही पर्वाट याही, क इारण आता माझ्ंा लचता, क इाळज्ंा
दूर झाल्ंात! (उडी मारत) र, दक इती छाय, न्रिन्रस्तया, न्रर्वचार क इर,
साऱ्ंा लचता्पासूय सुर्क इा, लचतामुक्त, पूणट मुक्त. मुक्त. मुला्बरोबर
द्गामस्ती क इरांला आन्रण खेळांला स्धी न्रमळण् आन्रण घर प्रसन्न आन्रण
सु्दर ठे र्वण्—सार् क इाही िस् तुरर्वाल्डला आर्वडत् तस्च! आन्रण मग
लर्वक इरच र्वस्त ऋतू ंेईल अफार् न्रयळ्ंा आक इािाबरोबर ंेथे. क इदान्रचत
आम्ही थोड् प्रर्वासालाही िाऊ. क इदान्रचत मी पुन्हा महासागर बघू िक इेय.
र, हों, हों दक इती मस्त याही? आय्दी असण् आन्रण सु्दर िीर्वय
िगण्! (प्रर्वेिद्वारार्वरची बेल र्वािते)

सौ.ललडेः बेल र्वािली, िलंतो मीच िाण् ंोग्ं.

यूराः

याही, था्ब, क इुणाचीही ंेण्ंाची िलंता याही. तुरर्वाल्डक इडे बहुधा
क इुणीतरी आल् असणार—

मोलक इरीणःहों, बँक इ मॅयेिर. पण मला मान्रहत यहहते—डॉ. त्ंा्यांाबरोबर आहेत.
िोगस्र्ाडः(दरर्वािातूय) मी आहे, सौ. हेल्मर. (सौ.ललडे उठते आन्रण न्रखडक इीक इडे
िाते.)
यूराः

(त्ंायांाक इडे पार्वले र्ाक इीत, तणार्वपूणट, न्रतचा आर्वाि म्द आहे.) तुम्ही?
क इां झाल्? माझ्ंा यर्वऱ्ंािी तुम्हाला क इां बोलांच् आहे?

िोगस्र्ाडःबँक इ न्रबझयेस—त्ंाच क इां आहे. मला एक इ छोर्ीिी योक इरी लागली ह्या
्यहहेस्र्मेंर् बँक इेत, आन्रण तुमचे न्रमस्र्र आमचे यर्वे चीफ होणार आहेत,
मी ऐक इल्ं--यूराः

हो म्हणिे फक्त—

िोगस्र्ाडःयुसता क इ्र्ाळर्वाणा न्रबझयेस, सौ. हेल्मर, अन्रधक इ क इाही याही.
यूराः

हों मग क इृपंा आपण अभ्ंान्रसक इेत िाण् ंोग्ं होईल. (ती र्वरक इरणी
अन्रभर्वादय क इरते आन्रण हॉलचा दरर्वािा ब्द क इरते, य्तर चुलीिर्वळ िाते
आन्रण आगीक इडे बघते.)

सौ.ललडेः यूरा—क इोण होता तो माणूस?
यूराः

न्रम. िोगस्र्ाड—र्वक इील.

सौ.ललडेः मग खरोखर तेच असार्वेत.

यूराः

तू त्ंा्या रळखतेस?

सौ.ललडेः मी बऱ्ंाच र्वषांपूर्वी त्ंा्या रळन्रखत होते. आमयांा िहरातील
र्वक इीला्यांा ऑदफसमध्ंे होते ते.
यूराः

हों, तेच होते ते.

सौ.ललडेः दक इती बदल झालां त्ंा्यांात!
यूराः

मला ठाऊक इ आहे त्ंा्च् र्वैर्वान्रहक इ िीर्वय ललेिक इारक इ होत्.

सौ.ललडेः आन्रण आता ते न्रर्वधुर झाले आहेत?
यूराः

खूप मुला्सह. तेथे! ते िळे ल आता. (ती चूल न्रर्वझन्रर्वते, आन्रण डोलखुची
थोडीिी बािूस लोर्ते.)

सौ.ललडेः त्ंा्चा न्रबझयेस फारसा चा्गला यहहता, ते म्हणतात?
यूराः

अस् क इा? क इदान्रचत यसेल. पण आपण न्रबझयेसबद्दल न्रर्वचार क इरू यंे—ते
फार क इ्र्ाळर्वाण् आहे. (डॉ. रा्क इ हेल्मरयांा रुममधूय बाहेर ंेतात.)

डॉ.रा्क इः (अिूयही दरर्वािातच उभे आहेत) याही, याही, मी अडथळा क इरणार
याही तुम्हाला, मी थोड्स् तुमयांा पत्नीिी बोलेय. (दरर्वािा ब्द क इरतो
आन्रण सौ. ललडेक इडे बघतो.) र, माफ क इरा. ंेथेही मी अडथळाच
आणतों.
यूराः

याही, मुळीच याही. (त्ंा्चा पररचं क इरूय देते.) डॉ. रा्क इ—सौ.ललडे.

डॉ.रा्क इः हों, खर् च. ह्या यार्वाबद्दल ह्या घरात मी खूपच ऐक इल् आहे. िीन्ंार्वरूय
िाताया मी पुढे गेलो तेहहा मी ह्या्या पान्रहल् होत्.
सौ.ललडेः हों, िीन्ंार्वरूय मला खूप हळू चढार्व् लागत्. खूप क इठीण र्वार्त् मला
ते.
डॉ.रा्क इः अरे रे, क इाही अ्तगटत क इमिोरी?
सौ.ललडेः क इेर्वळ िादा क इामामुळे, मला र्वार्त्.
डॉ.रा्क इः दुसर् अन्रधक इ क इाहीही याही? मग तुम्ही ह्या िहरात बहुतक इरूय न्रर्वश्राम
घेण्ंासाठी र्व मयोर् ियासाठी आला आहात.
सौ.ललडेः मी ंेथे योक इरी िोधण्ंासाठी आले आहे.
डॉ.रा्क इः मग त्ंा र्वािर्वीपेिा त्रासाला हा उत्तम उपां आहे क इा?
सौ.ललडेः एखाद्याला िीर्वय िगांच् असत् डॉ. रा्क इ.
डॉ.रा्क इः हों, हा सर्वटसामान्ं पूर्वटग्रह आहे.
यूराः

ंा, डॉ.रा्क इ- तुम्हाला तुमयांासाठी िगांच्ं.

डॉ.रा्क इः न्रयःस्िं मला िगांच्ं. मी दक इतीही त्रासलेला असो, िेर्वढ् िलंा
होईल तेर्वढ् रर्ाळपणे दीघटक इाळ मला हे रढत न्ंांच् आहे. माझ्ंा
साऱ्ंा रुग्णा्या माझ्ंासारखाच मायन्रसक इ आिार आहे. आन्रण यैन्रतक इता
हाच—ज्ंा्चा आिार आहे, त्ंा्यांा बाबतीतही तेच आहे. अगदी ह्याच
िणाला अिा असाध्ं यैन्रतक इतेबद्दल हेल्मर बोलताहेत--

सौ.ललडेः (िा्तपणे) रह!
यूराः

क इुणान्रर्वषंी म्हणांच्ं तुम्हाला?

डॉ.रा्क इः र, ते आहेत र्वक इील िोगस्र्ाड, असा माणूस क इी ज्ंाबद्दल तुम्हाला
क इाहीच ठाऊक इ याही.—ज्ंा्च् चाररत्र्ं अगदी मुळापासूय दक इडलेल्
आहे—पण तरीही त्ंा्यी.....बडबड क इरीत िाहीर क इेले क इी त्ंा्या क इसे
िगांचे होते.
यूराः

र, त्ंा्या तुरर्वाल्डिी क इां बोलांच् होत्?

डॉ.रा्क इः मला खरोखर क इाहीच ठाऊक इ याही. मी फक्त बँक इबद्दलच क इाहीतरी ऐक इल्.
यूराः

मला मान्रहत यहहत् ते िॉग—क इी ह्या र्वक इीलाचे बँक इेिी क इाही स्ब्ध होते.
हों, त्ंा्या तेथे एक इ प्रक इारची योक इरी आहे. (सौ.ललडेला) मला ठाऊक इ
याही तुमयांा प्रदेिातल्ंा न्रर्वभागात असे लोक इ आहेत क इी याही िे यैन्रतक इ
भ्रष्टतेसाठी उक इरत र्व हु्गत दफरतात सभोर्वती—आन्रण मग िेहहा अिी
क इेस त्ंा्या सापडते तेहहा त्ंा माणसाला चा्गली िागा उपलसेध क इरूय
देईपंंत था्बत याहीत. तेथे ते त्ंायांार्वर यिर ठे र्वू िक इतात. प्रामान्रणक इ
माणसाला बहुधा दुलटन्रित झाल्ंाचे आढळू य ंेते.

सौ.ललडेः ठीक इ, मला र्वार्त् अिा रुग्णा्ची क इाळिी घेण् गरिेच् आहे.
डॉ.रा्क इः (खा्दे उडन्रर्वत) ंेथे आपण अगदी बरोबर आहोत! हीच ती क इल्पया िी
समािाला रुग्णालंे बयन्रर्वते!
यूराः

(न्रर्वचारात गु्ग होऊय िाते आन्रण एक इदम उसळू य िा्तपणे हसते आन्रण
र्ाळ्ंा र्वािन्रर्वते)

डॉ.रा्क इः तुम्ही क इा हसलात ह्यार्वर? तुम्हाला समाि म्हणिे क इां हे खरोखर
ठाऊक इ आहे क इा?
यूराः

मी क इां क इाळिी क इरणार अिा उदासर्वाण्ंा समािान्रर्वषंी? मी हसत
होते ते र्वेगळ्ंाच बाबतीत—क इाहीतरी भं्क इर गमतीदार. सा्गा मला
डॉ.रा्क इ, बँक इेत िे क इाम क इरतात ते सर्वट लोक इ तुरर्वाल्डर्वरच अर्वल्बूय
असतात क इा?

डॉ.रा्क इः हेच तुम्हाला न्रर्वन्रिप्त आन्रण भं्क इर मिेदार र्वार्ले क इा?
यूराः

(हसत आन्रण गुणगुणत) हरक इत याही!हरक इत याही! (पार्वले र्ाक इीत) हों,
असा न्रर्वचार क इरण् गमतीच् आहे क इी आपण—क इी तुरर्वाल्डची अयेक इ
लोक इा्र्वर हुक इूमत आहे. (न्रतयांा पाक इीर्ातूय बॅग बाहेर क इाढते) डॉ.रा्क इ.
तुम्हाला चॉक इलेट्स चालतील क इा?

डॉ.रा्क इः क इां!—चॉक इलेट्स मला र्वार्त् ते ंेथे न्रयन्रषद्ध आहेत.
यूराः

हों, पण हे न्रिन्रस्तयाये माझ्ंासाठी आणलेत.

सौ.ललडेः क इां? मी--?
यूराः

र, ठीक इ आहे! न्रभऊ यक इोस. तुला क इदान्रचत मान्रहत यसार्व् क इी तुरर्वाल्डये
त्ंार्वर ब्दी घातली आहे. र्वस्तुतः माझे दात खराब होतील अिी त्ंा्या
न्रभती र्वार्ते. पण छर्् एक इदाच अपराध! डॉ.रा्क इ हे तुमयांासाठी!
(त्ंायांा तोंडात एक इ चॉक इलेर् र्ाक इते) आन्रण न्रिन्रस्तया, तुला सुद्धा. आन्रण

मी सुद्धा घेईय एक इ—फक्त छोर््स्—कक इर्वा दोय त्ंापेिा िास्त याही.
(पुन्हा पार्वले र्ाक इीत चालत राहते.) र न्रप्रंे, मी आय्दात आहे! फार
आय्दात! आता िगात एक इच गोष्ट आहे िी मला खरोखर क इरार्वीिी
र्वार्ते.
सौ.ललडेः हों? आन्रण क इां ती?
यूराः

ती क इाहीतरी मला एक इ तीव्र ्याछा आहे क इी ती तुरर्वाल्डये ऐक इार्वी.

डॉ.रा्क इः आन्रण क इा तुम्ही ते सा्गू िक इत याहीत?
यीराः

क इारण मी धाडस क इरीत याही, ते खूप धक्कादांक इ आहे.

सौ.ललडेः धक्कादांक इ?
डॉ.रा्क इः मग तुम्ही ते य सा्गण्च ंोग्ं. पण आमयांासमोर तुम्ही ते—तुमची
अिी क इोणती ्याछा आहे िी हेल्मर ऐक इू िक इतील?
यूराः

मला सा्गांला आर्वडेल. मी खूप न्रतरस्क इरणीं आहे.

डॉ.रा्क इः तुम्हाला र्वेड लागल् क इा?
सौ.ललडेः आई ग, यूरा---!
यूराः

(चॉक इलेर् लपन्रर्वत)-चू—प—प (हेल्मर त्ंायांा अभ्ंान्रसक इेतूय बाहेर
ंेतो, त्ंायांा हातात हॅर् असते र्व बाहीर्वर रहहरक इोर् असतो.)

यूराः

(त्ंायांाक इडे िात) ठीक इ न्रप्रं तुरर्वाल्ड, त्ंायांापासूय सुर्क इा न्रमळाली क इा
तुम्हाला?

हेल्मरः

हों, ते युक इतेच गेलेत.

यूराः

मला पररचं क इरूय देऊ द्या तुम्हाला—ही न्रिन्रस्तया आहे. ती ह्या
िहरात आली आहे.

हेल्मरः

न्रिन्रस्तया--? माफ क इरा मला—पण मी रळखत याही.

यूराः

सौ.ललडे, न्रडंर तुरर्वाल्ड, सौ.न्रिन्रस्तया ललडे.

हेल्मरः

(सौ.ललडेला) हो, खरोखर! माझ्ंा बांक इोची िाळा मैन्रत्रण, ि्क इाच याही
या?

सौ.ललडेः हों, आम्ही मुली होतो तेहहा एक इमेक इींया चा्गल्च रळन्रखत होतो. आन्रण
युसता न्रर्वचार क इरा, तुम्हाला भेर्ण्ंासाठी ती एर्वढ्या ला्बर्वर ंेथपंंत
आली आहे.
हेल्मरः

माझ्ंािी बोलांला?

सौ.ललडेः ठीक इ, पूणटपणे तस् यहहे—
यूराः

तुम्ही बघा, न्रिन्रस्तया ही न्रतयांा ऑदफसयांा क इामात खूपच हुिार आहे
आन्रण न्रतला एखाद्या गोऱ्ंा माणसायांा देखरे खीखाली क इाम क इरण्ंाची
आन्रण अन्रधक इ क इाही न्रिक इण्ंाची खूप ्याछा आहे.

हेल्मरः

(सौ.ललडेस) तुम्ही खरोखर सूज्ञ आहात.

यूराः

आन्रण मग तुमची बँक इ मॅयेिर म्हणूय िेहहा येमणूक इ झाली तेहहा ही
बातमी र्वतटमायपत्रातही आली. मग ती लगेच न्रयघाली—खर् च तुरर्वाल्ड
आता न्रिन्रस्तयासाठी तुम्ही क इाही तरी क इराल—याही क इा? माझ्ंासाठी
तरी क इराल हे? क इां?

हेल्मरः

ते क इाही अिलं याही. मला र्वार्त् सौ.ललडे न्रर्वधर्वा आहेत.

सौ.ललडेः हों.
हेल्मरः

आन्रण तुम्हाला ंापूर्वीचा ऑदफस क इामाचा अयुभर्व आहे क इा?

सौ.लसडेः हों, बराचसा.
हेल्मरः

ठीक इ, मग मी तुमयांासाठी िागा उपलसेध क इरू िक इतो.

यूराः

(र्ाळ्ंा र्वािन्रर्वत) बघ तू, बन्रघतल्स या?

हेल्मरः

तुम्ही अगदी ंोग्ं र्वेळी आलात सौ.ललडे.

सौ.ललडेः हों, तुमचे आभार क इसे मायू?
हेल्मरः

त्ंाची आर्वश्ंक इता याही. (क इोर् घालत) पण आता मला माफ क इरा—

डॉ.रा्क इः था्बा, मी ंेतों तुमयांाबरोबर. (ते पण फरचा क इोर् आणतात आन्रण
िेगडीिर्वळ गरम क इरतात)
यूराः

फार र्वेळ था्बू यक इा बाहेर, न्रडंर तुरर्वाल्ड.

हेल्मरः

फक्त एख तास, िास्त यहहे.

यूराः

तू सुद्धा िातेस क इा, न्रिन्रस्तया?

सौ.ललडेः (न्रतचे न्रहर्वाळ्ंाचे क इपडे घेत) हों, मला आता िाऊय रुम िोधांलाच
हर्वी.
हेल्मरः

मग क इदान्रचत आपण सारे एक इत्र िाऊ ंा.

यूराः

(न्रतला मदत क इरीत) दक इती लान्रिरर्वाण् हे, आम्हालाच हे घर रहांला
अपूर् पडत्ं, पण अिलं आहे क इी—

सौ.ललडेः अग त्ंाचा न्रर्वचारसुद्धा क इरु यक इोस, बर् िातें यूरा, आन्रण ह्या साऱ्ंा
गोष्टींबद्दल आभारी आहे.
यूराः

तात्पुरते गुडबां, पण सां्क इाळी यक्की ंे ह्. आन्रण तुम्ही सुद्धा डॉ. रा्क इ.
क इां ठीक इ आहात या तुम्ही? खन्रचतच तुम्ही ठीक इ असांली हर्वे. चा्गल्
घट्ट लपेर्ूय घ्ंा. (ते सर्वट बोलत बाहेर िातात. न्रिन्ंार्वरुय मुला्चा
आर्वाि ंेतो.) आलेत ते! आलेत ते! (खाली र्वाक इूय मुला्चा मुक इा घेते.) अरे
माझ्ंा छोट्या बछड्ा्यो, बघ त्ंायांाक इडे न्रिन्रस्तया, दक इती गोड आहेत
ती!

डॉ.रा्क इः ंेथे गारठ्यात उभे राहूय गप्पा क इरू यक इा!
हेल्मरः

चला सौ.ललडे, ्थे आपल् क इाम याही. आई न्रमळालीं त्ंा्या आता.
(हेल्मर, डॉ.रा्क इ आन्रण सौ.ललडे न्रिन्ंार्वरुय खाली िातात. ऍये
मुला्बरोबर रुममध्ंे ंेते, यूरा त्ंायांामागूय ंेऊय दरर्वािा ब्द क इरते)

यूराः

दक इती छाय आन्रण गोंडस ददसता तुम्ही! दक इती लाल लाल गाल!
सफरच्दासारखे आन्रण गुलाबासारखे. (ह्या दरम्ंाय मुल् न्रतयांािी गप्पा
मारतात) तुम्ही खूप मिा क इेली? खूपच छाय! अरे र्वा खर् च! तू एमी
आन्रण बॉबला खेळांला घसरगाडी ददली? –तुम्ही दोघा्यी एक इत्र? तू खूप
हुिार पोरगा आहेस आंहहर. र ऍया दे मला ती थोडी. माझी गोड
्र्वलीिी डॉली! (सर्वाटत छोट्या मुलीला ती दाईक इडू य घेते आन्रण
न्रतयांाबरोबर याचते.) हों, हों, आई बॉबबरोबर सुद्धा याचेल हो.
क इां? बफाटयांा चेंडूचा खेळ खेळलात तुम्ही? र, मला र्वार्ल्, मी ही तेथे
असांला हर्व् होत्. याही, सोड त्ंा्या ऍया, मी त्ंायांा र्वस्तू घेते. र,
हों क इरू दे मला ते, तीच खरी ग्मत आहे. तू त्ंायांा यसटरीत िा र्वर, तू
थ्डीये गारठली आहेस. तेथे स्र्ोहहर्वर क इॉफी आहे गरम घे ती. (यसट डाव्या
बािूयांा रुममध्ंे िाते. यूरा मुला्यांा र्वस्तू क इाढते आन्रण रुममध्ंे
्तस्ततः फे क इते, त्ंाचर्वेळी मुल् न्रतयांािी एक इन्रत्रत बोलत असतात.)
खर् च! तो मोठ्ठा क इुत्रा तुमयांा मागे धार्वला? पण तो तुम्हाला चार्वला
याही? याही, छोट्या गोड छक इुल्ंा्या क इुत्री चार्वत यसतात. याही त्ंा
पासटला्यांा आत डोक इार्वूय बघांचे याही. आंहहर क इां आहे ते? तुला
बघांचे आहे क इा क इां आहे त्ंात ते? क इां? खेळांच् आपण? क इां
खेळांच् बर् आपण? लप्डार्व? हों, चला खेळूंा आपण लप्डार्व. बॉब
आधी लपेल. मी सुद्धा? हों, पन्रहल्ंा्दा मला लपू दे.

(ती आन्रण मुल् खेळतात रुममध्ंे आन्रण िेिारयांा उिव्या रुममध्ंे हसत,
न्रखदळत. िेर्वर्ी यूरा र्ेबलाखाली लपते, मुल् आत घुसतात, न्रतला
िोधतात, पण सापडर्वू िक इत याहीत, न्रतयांा दबल्ंा आर्वािातल् हसू
ऐक इतात. र्ेबलाक इडे िोरात िातात. आयाछादय र्वर क इरुय न्रतला बघतात,
मोठ्याय् ररडतात. ती रा्गत बाहेर ंेते. िणूक इाही त्ंा्या घाबरन्रर्वते,
पुन्हा आणखी आरडाररडा. दरम्ंाय हॉलक इडे िाणाऱ्ंा दरर्वािार्वर
ठोठार्वण्ंाचा आर्वाि ंेतो. क इुणीच ते ऐक इलेल् यसत्. आता दरर्वािा
अधटर्वर् उघडला िातो. िोगस्र्ाड ददसतो. तो थोडा था्बतो, खेळ चालू
राहतो.)
िोगस्र्ाडःमाफ क इरा मला, सौ. हेल्मर—
यूराः

(दबल्ंा आर्वािात कक इचाळत, र्वळत, अधटर्वर् उभी राहत) रह! क इां
हर्वं तुम्हाला?

िोगस्र्ाडःमाफ क इरा पुढचा दरर्वािा उघडा होता. क इुणीतरी तो ब्द क इरांच्
न्रर्वसरला असेल.
यूराः

(उठत) माझे पती घरी याहीत, न्रम.िोगस्र्ाड.

िोगस्र्ाडःहों, मला ठाऊक इ आहे.
यूराः

मग—ंेथे तुम्हाला क इां हर्व्ं?

िोगस्र्ाडःतुमयांािी थोड् बोलांच्ं.

यूराः

माझ्ंािी--? (मुला्या हळू च) ऍयाक इडे िा तुम्ही. क इां? याही, तुमयांा
मम्मीला असा अयोळखी माणूस क इाही ्िा क इरणार याही. िेहहा ते
िातील तेहहा आपण आपला खेळ पुन्हा चालू ठे र्वू. (डाव्या हाताला
असलेल्ंा रुममध्ंे ती मुला्या येते आन्रण त्ंा्यांा पाठी दरर्वािा ब्द
क इरते. अस्र्वस्थ, उत्क इ्ठीत) तुम्हाला माझ्ंािी बोलांच्ं?

िोगस्र्ाडःहों, तुमयांािी.
यूराः

आि? पण ही मन्रहन्ंाची पन्रहली तारीख यहहे---

िोगस्र्ाडःयाही, ही याताळची सां्क इाळ आहे. आता ती दक इती आय्दाची िार्वी क इी
य िार्वी हे तुमयांार्वर अर्वल्बूय आहे.
यूराः

तुम्हाला क इां हर्व्ं? आि मी क इाहीही व्यर्वस्था क इरु िक इत याही---

िोगस्र्ाडःक इाही हरक इत याही तात्पुरती. मी र्वेगळ् च क इाही बोलांला आलो आहे.
तुम्ही मला थोडा र्वेळ देऊ िक इाल क इा?
यूराः

र, हों खन्रचतच—मी देईय न्रिर्वां---

िोगस्र्ाडःठीक इ, मी खाली रे स्र्ॉर् र्मध्ंे बसलो होतो तेहहा तुमयांा न्रमस्र्रा्या
खाली रस्त्ंार्वरूय िाताया मी पान्रहल्.
यूराः

अस्?

िोगस्र्ाडःएक इा बाईबरोबर.
यूराः

मग क इां?

िोगस्र्ाडःमी तुम्हाला न्रर्वचारू िक इतो क इा क इी त्ंा सौ.ललडे होत्ंा?
यूराः

हों.

िोगस्र्ाडःज्ंा युक इत्ंाच ह्या िहरात आल्ंात?
यूराः

हों. आिच.

िोगस्र्ाडःत्ंा तुमयांा चा्गल्ंा मैन्रत्रण आहेत?
यूराः

हों, आहेत त्ंा. पण मला हे समित याही---

िोगस्र्ाडःमी सुद्धा त्ंा्या एक इदा रळखांचो.
यूराः

मला ठाऊक इ आहे ते.

िोगस्र्ाडःखर् च? तुम्हाला सार् क इाही मान्रहत आहे तर. त्ंार्वर मी खूप न्रर्वचार क इेला
होता. आता मी तुम्हाला मोिलंाच पण गोड िसेदात न्रर्वचारतोः
सौ.ललडेया बँक इेत योक इरी न्रमळणार आहे क इा?
यूराः

तुम्हाला असा प्रश्न न्रर्वचारांची न्रहम्मतच क इिी झाली, न्रम. िोगस्र्ाड. ती
माझ्ंा पतीयांा क इमटचाऱ्ंा्पैक इी एक इ आहे. पण तुम्ही न्रर्वचारलेच आहे तर
मी सा्गते, हों, सौ.ललडेला योक इरी न्रमळाली आन्रण न्रतयांासाठी मीच
न्रिफारस क इेली, न्रम. िोगस्र्ाड. क इळल् आता तुम्हाला?

िोगस्र्ाडःमग माझा तक इट बरोबर होता तर.
यूराः

(पुढे मागे चालत) तुम्ही पहा, एखाद्या िर्वळ थोड् क इा हो्या र्विय
असत्च, क इाही झाल् तरी मी एक इ स्त्री आहे, म्हणूय असा न्रर्वचार क इरू

यक इा. एखाद्या क इमटचाऱ्ंाला दुखन्रर्वण्ंापूर्वी क इाळिी घ्ंांला हर्वी या!
मग तो क इुणीही—ह्—
िोगस्र्ाडः---ज्ंायांािर्वळ र्विय असत्?
यूराः

अगदी बरोबर.

िोगस्र्ाडः(सूर बदलत) सौ. हेल्मर, तुम्ही माझ्ंासाठी तुमच् र्विय खचट क इरू िक इाल
क इा?
यूराः

क इां? क इां म्हणांच्ं तुम्हाला?

िोगस्र्ाडःएक इ क इमटचारी म्हणूय माझी योक इरी रर्क इार्वी म्हणूय तुम्ही मदत क इराल?
यूराः

क इां तुम्हाला म्हणांच्ं? क इोण तुमची योक इरी घेण्ंाचा प्रंत्न क इरतें?

िोगस्र्ाडःर, तुम्हाला क इाहीच मान्रहत याही असा आर्व आणण्ंची आर्वश्ंक इता
याही. मला चा्गल् ठाऊक इ आहे क इी तुमची मैन्रत्रण माझ्ंा मागाटत अडचणी
न्रयमाटण क इरण्ंात आय्द मायत आहे. आन्रण आता मी हे ही समिू िक इतो
क इी क इुणासाठी माझा छळर्वाद होत आहे.
यूराः

पण मी तुम्हाला आश्वासय देते—

िोगस्र्ाडःहों, हों, हों. आता पाल्हाळ मािू देऊ यक इा—मी तुम्हाला सल्ला
देतो, अिूयही र्वेळ आहे. ते था्बन्रर्वण्ंासाठी तुमयांा र्वियाचा र्वापर
क इरा.
यूराः

न्रम. िोगस्र्ाड, माझ्ंािर्वळ तसले र्विय याही—न्रबलक इूल याही.

िोगस्र्ाडःयाही? मला र्वार्त् युक इत्च तुम्ही म्हणत होता--यूराः

खन्रचतच त्ंा अथाटये यहहे. तुम्ही असा न्रर्वचारच क इसा क इरू िक इता क इी
माझ्ंा पतीर्वर माझ् र्विय आहे?

िोगस्र्ाडःरह, अगदी आमयांा न्रर्वद्याथीदिेपासूय मी तुमयांा यर्वऱ्ंाला
रळखतो. आन्रण मला याही र्वार्त् आमचा उदार मयाचा बँक इमॅयेिर ्तर
न्रर्वर्वान्रहत पुरुषा्सारखा ताठर र्वागणारा असेल.
यूराः

िर तुम्ही माझ्ंा यर्वऱ्ंबद्दल अर्वमायक इारक इ बोलत असाल तर मी
तुम्हाला न्रर्वय्ती क इरे य क इी हे घर सोडा.

िोगस्र्ाडःतुम्ही फार धाडसी आहात मॅडम.
यूराः

मी तुम्हाला अन्रधक इ न्रभणार याही. िेहहा यर्वर्वषाटचा ददर्वस स्पेल तेहहा
मी लर्वक इरात लर्वक इर ह्या स्पूणट व्यर्वहारातूय मुक्त होईय.

िोगस्र्ाडः(स्र्वतःर्वर ताबा ठे र्वीत) माझ् ऐक इा, सौ. हेल्मर. गरि पडल्ंास, बँक इेतील
ह्या माझ्ंा छोट्या िागेसाठी मी मरे पंंत लढा देईय.
यूराः

हों, तस् ददसत्च आहे.

िोगस्र्ाडःहा फक्त न्रमळक इतीचा प्रश्न यहहे. मी त्ंा गोष्टीला क इमी महत्त्र्व देतो.
अिूयही क इाहीतरी आहे—ठीक इ. मी तुमयांासमोर माझ् हृदं मोक इळ्
क इरण् ंोग्ं. खन्रचतच तुम्हाला ठाऊक इ आहे, अगदी ्तरा्सारख्, क इी क इाही
र्वषांपूर्वी मी फार स्क इर्ात होतो.
यूराः

मला र्वार्त् अस्च क इाहीतरी मी ऐक इल् आहे.

िोगस्र्ाड: ती बाब क इोर्ाटत क इधीच गेली याही, पण त्ंा िणापासूय माझ्ंासाठी सर्वट
दरर्वािे ब्द झालेत. य्तर मी एक इ न्रबझयेस क इरांला घेतला होता हे
तुम्हाला ठाऊक इ आहेच. क इस्ही क इरूय मला िगांला हर्व् होत् आन्रण मी
र्वाईर् याही अस् मला न्रसद्ध क इरूय दाखर्वांचे होते. पण आता मला ह्या
साऱ्ंा गोष्टी सोडू य द्यांयांा आहेत. माझी मुल् आता मोठी होत आहेत.
आन्रण त्ंा्यांासाठी तरी मला माझा मायमरातब ह्या िहरात पुन्हा परत
न्रमळर्वांचा आहे.
िोगस्र्ाडः बँक इेमधील ही योक इरी म्हणिे िणू न्रिडीची पन्रहली पांरी होती- आन्रण
आता तुझा यर्वरा मला लाथ मारूय पुन्हा त्ंा न्रचखलात ढक इलूय देत आहे.
यूराः

पण मी अगदी प्रामान्रणक इपणे सा्गते, न्रम.िोगस्र्ाड, क इी तुम्हाला मदत
क इरू िक इेय अस् माझ्ंािर्वळ क इाहीही याही.

िोगस्र्ाडः त्ंा क इारणामुळेच तुम्हाला तस् क इरांच् याही. पण तुम्हाला तस्
क इरांला भाग पाडण्ंासाठी माझ्ंािर्वळ मागट आहेत.
यूराः

तुमच् माझ्ंार्वर क इिट आहे अस् माझ्ंा यर्वऱ्ंाला तर तुम्ही सा्गणार
याहीत या?

िोगस्र्ाडः ह्, समिा मी तस् सा्न्रगतल् तर?
यूराः

त्ंाबद्दल तुम्हाला िरम र्वार्ांला हर्वी. (ती रडर्वेली होते.) हे रहस्ं
म्हणिे माझा आय्द आन्रण माझा अन्रभमाय आहे- आन्रण त्ंा्या ते
तुमयांाक इडू य समिण् मी सहय क इरू िक इणार याही. अस् अन्रर्वचाराच्
आन्रण पािर्वीपणाच्--आन्रण तुमयांाक इडू य हे मला दुःखायांा खाईत
लोर्ल्ंासारख् होईल.

िोगस्र्ाडः फक्त दुःखायांा खाईत?

यूराः

(आर्वेिाये) फक्त क इरूय बघा हे. पण तुमयांासाठी हे फार र्वाईर् होईल,
क इारण माझ्ंा यर्वऱ्ंाला क इळे ल क इी तुम्ही दक इती क इपर्ी आहात, आन्रण मग
य्तर तुम्ही तुमची योक इरी न्रयन्रितपणे गमार्वूय बसाल.

िोगस्र्ाडः मी न्रर्वचारल् होत् क इी हे फक्त तुमच् क इौर्ु्न्रबक इ दुःख होत् क इा क इी ज्ंाला
तुम्ही घाबरलात?
यूराः

िर माझ्ंा यर्वऱ्ंाला हे क इळल् तर ते यक्कीच माझ्ंार्वरच् तुमच् क इिट
तात्क इाळ फे डू य र्ाक इतील आन्रण मग य्तर तुमयांािी माझा क इाहीच स्ब्ध
उरणार याही.

िोगस्र्ाडः ऐक इा, सौ. हेल्मर, एक इ तर तुमची स्मरणिक्ती क इमक इुर्वत झाली आहे
कक इर्वा तुम्हाला न्रबझयेसमधल् क इाही क इळत याही. मला तुम्हाला ह्या गोष्टी
क इाहीिा स्पष्ट क इरूय दाखर्वांलाच हव्यात.
यूराः

क इस् ते?

िोगस्र्ाडः िेहहा तुमचे पती आिारी होते, तेहहा तुम्ही माझ्ंाक इडे बारािे
डॉलसटचे क इिट घेण्ंासाठी आला होतात.
यूराः

मला दुसरा पंाटंच यहहता.

िोगस्र्ाडः मी तुम्हाला आश्वासय ददले क इी मी तुमयांासाठी पैसे िोधेय.
यूराः

आन्रण तुम्हाला ते न्रमळालेत.

िोगस्र्ाडः मी तुम्हाला आश्वासय ददले होते ते क इाही न्रयन्रित अिा अर्ींर्वरच. मी
तुमयांासाठी ही रक्कम िोधू िक इेय. त्ंार्वेळी तुमयांा पतीयांा
आिारपणामुळे ्तलंा लचताग्रस्त होत्ंा, आन्रण तुमयांा प्रर्वासासाठी

पैसे न्रमळर्वण्ंासाठी तुम्ही ्तलंा उतार्वीळ झाल्ंा होत्ंा क इी मला याही
र्वार्त क इी तुम्ही त्ंातील तपिीलाक इडे लि ददल् असार्व्—तर मला अस्
र्वार्त् क इी तुम्हाला त्ंाची पुन्हा आठर्वण क इरूय देण् ंोग्ं होईल. मी
तुम्हाला सा्न्रगतल् होत् क इी त्ंा क इरारार्वर मी एक इ भललम र्ीप न्रलन्रहली
होती.
यूराः

हों, आन्रण मी सही क इेली.

िोगस्र्ाडः अगदी बरोबर, पण मी खाली क इाही रळी न्रलन्रहल्ंा होत्ंा क इी तुमयांा
र्वन्रडला्यी ह्या रक इमेसाठी िामीय रहार्व्. तुमयांा र्वन्रडला्यी त्ंा
क इांदेिीर क इलमार्वर सही क इरांला हर्वी होती.
यूराः

हर्वी होती-? पण त्ंा्यी सही क इेली होती.

िोगस्र्ाडः मी तारखेची िागा क इोरी ठे र्वली होती- दुसऱ्ंा िसेदात तुमयांा
र्वन्रडला्यी स्र्वतः सही क इरूय तारीख र्ाक इार्वी. तुम्हाला आठर्वत्ं ते?
यूराः

हों, मला र्वार्त् तस्.

िोगस्र्ाडः य्तर मी ते क इागदपत्र् तुमयांा र्वन्रडला्क इडे पोस्र्ाये पाठर्वण्ंासाठी
ददले. बरोबर?
यूराः

हों.

िोगस्र्ाडः आन्रण खन्रचतच तुम्ही ते लगेचच पाठन्रर्वले, क इारण फक्त पाच कक इर्वा
सहा ददर्वसा्य्तर तुम्ही ते क इागदपत्र् मला आणूय ददले- तुमयांा
र्वन्रडला्यांा सही सह- आन्रण मी तुम्हाला पैसे ददले.
यूराः

ठीक इ, मी न्रयंन्रमतपणे फे डत आली याही क इा ते?

िोगस्र्ाडः हों- प्रामान्रणक इपणे, खरोखर. पण ह्याच मुद्द्याक इडे मागे िाता, तो
क इाळ तुमयांासाठी फार क इठीण होता, सौ.हेल्मर.
यूराः

हों, अगदी खर् .

िोगस्र्ाडः तुमचे र्वडील खूप आिारी होते, खर् या?
यूराः

ते मरणासन्न होते.

िोगस्र्ाडः य्तर ते लर्वक इरच र्वारले या?
यूराः

हों.

िोगस्र्ाडः सा्गा मला, सौ.हेल्मर तुम्हाला त्ंा्यांा मृत्ंुचा ददर्वस आठर्वतो क इा?
मला म्हणांच्ं त्ंा मन्रहन्ंाची तारीख?
यूराः

पप्पा एक इोणतीस सप्र्ेंबरला र्वारले.

िोगस्र्ाडः अगदी बरोबर. मी चौक इिी क इेली आहेच. आन्रण एक इ चमत्क इाररक इ गोष्ट
पुढे ंेते- (पेपसट क इाढतो.) न्रतच् मला स्पष्टीक इरण क इरता ंेत याही.
यूराः

क इोणती चमत्क इाररक इ गोष्ट? मला ठाऊक इ याही-

िोगस्र्ाडः ती चमत्क इाररक इ गोष्ट ही क इी तुमयांा र्वन्रडला्यी ह्या क इिाटयांा पेपसटर्वर
त्ंा्चा मृत्ंु झाल्ंार्वर तीय ददर्वसा्य्तर सही क इेली.
यूराः

क इस्? मला समिल् याही-

िोगस्र्ाडः तुमचे र्वडील २९ सप्र्ेंबरला र्वारले. पण बघा ंेथेः त्ंा्यी तारीख
र्ाक इली आहे ऑलर्ोबर २! हे चमत्क इाररक इ याही क इा, सौ.हेल्मर? (यूरा

िा्त असते.) तुम्ही स्पष्टीक इरण देऊ िक इाल ह्याच्? (यूरा अिूयही गप्पच.)
अिूयही लिात घेण्ंािोगी गोष्ट म्हणिे, ऑलर्ोबर २ आन्रण र्वषट हे अिर
तुमयांा र्वन्रडला्यांा हस्तािरातल् याही. पण दुसऱ्ंाच क इुणायांा तरी,
मला र्वार्त्ं मला ते ठाऊक इ आहे. क इदान्रचत तुमचे र्वडील सही आन्रण
तारीख र्ाक इांला न्रर्वसरले असतील आन्रण क इुणीतरी न्रयष्क इाळिीपणे ते
क इेल् ज्ंाला त्ंा्यांा मृत्ंुपूर्वी ते ठाऊक इ यहहत्. तेथे त्ंात क इाहीच चूक इ
याही. सही हीच महत्त्र्वाची बाब आहे. त्ंाबद्दल र्वादच याही, अथाटत ती
खरी आहे, या सौ.हेल्मर? खरोखर तुमयांा र्वन्रडला्यीच स्र्वतः त्ंा्च् यार्व
न्रलन्रहल् आहे क इा ंेथे?
यूराः

(थोड्ािा िा्ततेय्तर, डोक इ् मागे फे क इीत उद्दामपणे त्ंायांाक इडे बघते.)
याही, तस् याही. मीच पप्पा्च् यार्व न्रलन्रहल्.

िोगस्र्ाडः रह! तुम्हाला िाणीर्व आहे क इा, मॅडम ही चुक इीची क इबुली देण्
धोक इादांक इ आहे ते?
यूराः

क इा? तुमचे पैसे लर्वक इरच तुम्हाला परत न्रमळतील.

िोगस्र्ाडः एक इ प्रश्न न्रर्वचारू द्या तुम्हाला—तुम्ही ते पेपसट तुमयांा र्वन्रडला्क इडे क इा
पाठर्वले याही?
यूराः

ते अिलं होत्. पप्पा खूप आिारी होते. मी िर त्ंा्या सहीसाठी
न्रर्वचारल् असत् तर हे पैसे मला क इिासाठी हर्वे आहेत हे मला त्ंा्या
सा्गार्व् लागल् असत् आन्रण मी त्ंा्या माझे पती दक इती आिारी आहेत हे
सा्गू िक इत यहहते. ते अिलं होत्.

िोगस्र्ाडः मग तुम्हाला तुमचा प्रर्वास रद्द क इरण् ंोग्ं होत्.
यूराः

याही, मी ते क इरू िक इत यहहते. ह्या प्रर्वासार्वर माझ्ंा पतीच् िीर्वय
अर्वल्बूय होत्. मी ते रद्द क इरू िक इत यहहते.

िोगस्र्ाडः पण हे तुमयांा लिात क इधीच आल् याही क इा क इी तुम्ही माझी फसर्वणूक इ
क इरताहात हे?
यूराः

मी त्ंा बाबतीत क इाळिी क इरूच िक इत यहहते. तुमयांान्रर्वषंी माझ्ंा
मयात न्रर्वचारच यहहते मुळी. मला ह्याची क इल्पयाच यहहती क इी माझे पती
्तक इे भं्क इर आिारी असताया तुम्ही आमयांासाठी असे न्रयदटंी हहाल.

िोगस्र्ाडः सौ.हेल्मर तुमयांा अपराधीपणाच् क इारण तुम्हाला स्पष्टपणे क इळत
याही, पण मी तुम्हाला हे सा्गू िक इतो, मी एक इदा अस् क इेल् क इी माझा
सारा यार्वलौदक इक इ धुळीस न्रमळाला, त्ंात क इाही र्वाईर् यहहते र्वा चा्गले
यहहते.
यूराः

तुम्ही? क इधीक इाळी तुम्ही तुमयांा बांक इोचा िीर्व र्वाचन्रर्वण्ंासाठी धाडस
क इेल् ह्यार्वर मी न्रर्वश्वास ठे र्वार्वा अिी तुमची अपेिा आहे क इा?

िोगस्र्ाडः क इांदा क इारणमीमा्सा क इरीत याही.
यूराः

मग तो क इांदा खूपच र्वाईर् असला पान्रहिे.

िोगस्र्ाडः र्वाईर् असो र्वा यसो, पण िर मी ही क इागदपत्र् क इोर्ाटत सादर क इेली तर
क इांदेिीरररत्ंा तुम्हाला न्रििा होईल.
यूराः

माझा ह्यार्वर न्रर्वश्वास याही. एखाद्या मुलीला न्रतयांा मरणोन्मुख
न्रपत्ंाला लचता आन्रण क इाळज्ंा्पासूय स्रिण देण्ंाचा अन्रधक इार यसतो

क इा? एखाद्या पत्नीला न्रतयांा यर्वऱ्ंाचा िीर्व र्वाचन्रर्वण्ंाचा अन्रधक इार
यसतो क इा? मला क इांद्यान्रर्वषंी फारस् ज्ञाय याही, पण मला खात्री आहे
क इुठे तरी पुस्तक इात ह्या गोष्टींया अयुमती आहे. आन्रण तुम्हाला मान्रहत याही
ते— तुम्ही, एक इ र्वक इील! तुम्ही अगदी न्रयबुटद्ध र्वक इील असार्वेत
न्रम.िोगस्र्ाड.
िोगस्र्ाडः िलं आहे. पण तुम्हाला हे क इबूल क इरार्वे लागेल क इी मला व्यर्वहार
क इळतो, असा व्यर्वहार क इी ज्ंात आपण दोघेही अडक इलो आहोत. ठीक इ
आहे, आता तुम्हाला िस् र्वार्ेल तस् क इरा. पण मी तुम्हाला हे सा्गूय
ठे र्वतो क इी िर मला ह्या दुसऱ्ंा र्वेळेलाही गर्ारात फे क इल् गेल् तर तुम्हाला
माझी सोबत क इरार्वी लागेल. (र्वाक इूय यमस्क इार क इरूय हॉलमधूय बाहेर
न्रयघूय िातो.)
यूराः

(क इाही िणा्साठी न्रर्वचारमग्न होते, मग डोक इे हलन्रर्वते.) क इां मूखटपणा हा!
मला घाबरन्रर्वतो तो. मी क इाही ्तक इी मूखट याही. (ती मुला्यांा
क इपड्ा्यांा घड्ा घालू लागते, था्बते.) पण--? –याही, हे िलं याही.
क इा? मी हे सार् प्रेमाखातर क इेल्.

मुलेः

(दारात उभी असतात.) मम्मा तो न्रर्वन्रचत्र माणूस गेला आता.

ऩूराः

हों, हों, मला ठाऊक इ आहे ते. पण त्ंा न्रर्वन्रचत्र माणसाबद्दल क इुणालाही
सा्गांच् याही. ऐक इल्त क इा तुम्ही? अगदी पप्पा्या सुद्धा सा्गांच् याही!

मुलेः

याही, मम्मा, पण तू खेळिील पुन्हा आमयांािी?

यूराः

याही,याही, आत्ता याही.

मुलेः

र,पण मम्मा, तू आम्हाला तस् क इबूल क इेल् होत्.

यूराः

हों, पण आत्ता याही खेळू िक इत. िा आत, िा आत, माझी छबक इडी ती.
(ती त्ंा्या हळु र्वारपणे दुसऱ्ंा रुममध्ंे लोर्ते आन्रण दरर्वािा ब्द क इरते.
ती सोफ्ंार्वर बसते, न्रर्वणक इाम हातात घेते, एक इ कक इर्वा दोय र्ाक इे घालते,
पण लगेच था्बते.) याही! (ती न्रर्वणक इाम खाली फे क इते, उठते, हॉलयांा
दरर्वािािर्वळ िाते आन्रण हाक इ मारते.) हेलीय, याताळ र्वृि आण आत.
(र्ेबलाक इडे िाते, डाव्या बािूस िात ड्राहहर उघडते. पुन्हा था्बते.) याही,
ते क इेर्वळ अिलं आहे!

हेलीयः

(याताळ र्वृिाबरोबर) क इुठे ठे ऊ मी हे मॅडम?

यूराः

तेथे रुमयांा मध्ंभागी.

हेलीयः

क इाही आणू क इा तुम्हाला ंेथे?

यूराः

याही, थॅलय़ू, िे हर्व् होत् ते सार् न्रमळाल् मला. (हेलीय, याताळर्वृि
ठे र्वते, बाहेर िाते.) (यूरा याताळ र्वृि सिन्रर्वण्ंात मग्न) मेणबत्ती ंेथे—
आन्रण फु ले तेथे—तो भं्क इर माणूस! मूखटपणा, मूखटपणा, मूखटपणा!
घाबरण्ंासारख् क इाही याही. याताळ र्वृि सु्दर ददसेल. तुम्हाला आर्वडत्
ते सार् क इाही क इरीयच मी तुरर्वाल्ड, मी याचेय, मी गाईय, आन्रण—(हेल्मर
हॉलयांा दरर्वािामधूय प्रर्वेि क इरतो. त्ंायांा क इाखेत क इागदपत्रा्चा गठ्ठा
आहे.)

यूराः

रह! तुम्ही लर्वक इर परत आलात?

हेल्मरः

हों. क इुणी आल् होत् क इा ंेथे?

यूराः

ंेथे? याही.

हेल्मरः

न्रर्वन्रचत्रच आहे, मी िोगस्र्ाडला आपल्ंा घरातूय बाहेर पडताया पान्रहल्.

यूराः

तुम्ही बन्रघतल्त? र, हों, अगदी बरोबर, हेल्मर. क इाही िणासाठी ते
ंेथे होते.

हेल्मरः

तुझ्ंा ह्या र्वागण्ंार्वरूय मी रळखू िक इतो क इी तो तुझ्ंाक इडे स्र्वतःसाठी
न्रिफारिीची ंाचया क इरांला आला होता.

यूराः

हों.

हेल्मरः

आन्रण असे ददसते क इी ही तुझी स्र्वतःचीच ंोिया असार्वी. तो ्थे आला
होता हे तू मला क इळू ददले याहीस. हे सुद्धा त्ंायेच तुला सा्न्रगतल्, याही
क इा?

यूराः

हों, तुरर्वाल्ड, पण—

हेल्मरः

यूरा, यूरा! तू त्ंासाठी ्तलंा खालयांा पातळीला गेलीस? अिा
माणसािी बोलण् –त्ंाला आश्वासय देण्! आन्रण त्ंार्वर क इडी म्हणिे
माझ्ंािी खोर्् बोलण्---?

यूराः

खोर््?

हेल्मरः

तू म्हणाली यहहतीस क इा क इी ंेथे क इुणीही आलेल् यहहत्? (न्रतयांाक इडे बोर्
हलन्रर्वत) माझ्ंा गाणाऱ्ंा मैयेये ह्यापुढे अस् क इधीच क इरू यंे. गाणाऱ्ंा

मैयेये स्र्वयाछ आन्रण खर् गार्व्, खोट्या सुरात यहहे. (न्रतयांा क इमरे भोर्वती
न्रमठी मारत) हे खर् आहे याही क इा? हों, मला ठाऊक इ आहे. (न्रतला िाऊ
देत) आता आपण ह्या बाबतीत क इाहीच बोलांच् याही. (िेगडी िर्वळ
बसत) र, दक इती आरामिीर र्वार्त्. (तो त्ंाचे पेपसट चाळतो.)
यूराः

(याताळ र्वृिात मग्न, थोड्ािा िा्ततेय्तर) तुरर्वाल्ड!

हेल्मरः

ंस्

यूराः

स्र्ेयबगटयांा परर्वा होणाऱ्ंा फॅ न्सी यृत्ंाची मी उत्क इठतेये र्वार् बघत आहे.

हेल्मरः

आन्रण तू मला क इां आिंाटचा धक्का देणार आहेस ह्याची मी मोठ्या
आतुरतेये र्वार् बघत आहे.

यूराः

र, खूपच क इ्र्ाळर्वाण् आहे ते.

हेल्मरः

क इां?

यूराः

क इां बरोबर आहे हेच क इळत याही. साऱ्ंाच गोष्टी मला हास्ंास्पद आन्रण
खुळचर् र्वार्तात.

हेल्मरः

म्हणिे माझ्ंा छक इुल्ंा यूराला क इळल् तर आता.

यूराः

(त्ंायांा मागे िाऊय खुचीर्वर हात ठे र्वते) तुम्ही खूप क इामात आहात क इा
तुरर्वाल्ड?

हेल्मरः

रह---

यूराः

क इसले पेपसट आहेत ते?

हेल्मरः

बँक इेयांा क इामाचे.

यूराः

एर्वढ्यातच?

हेल्मरः

क इमटचारी र्वगट र्व त्ंा्ची क इामे ह्यात आर्वश्ंक इ ते फे रबदल क इरण्ंासाठी
सेर्वान्रयर्वृत्त होणाऱ्ंा मॅयेिर क इडू य मला पूणट अन्रधक इार न्रमळालेत. ह्या
न्रिसमसयांा आठर्वड्ादरम्ंाय मी हे पूणट क इरू िक इतो. यन्रर्वय र्वषाटयांा
सुरूर्वातीला मी ही सर्वट तंारी क इरूय ठे र्वार्वी अिी माझी ्याछा आहे.

यूराः

म्हणूय ह्याच क इारणाये तो गरीब न्रबचारा िोगस्र्ाड—

हेल्मरः

ह्.

यूराः

(अिूयही खुचीर्वर र्वाक इलेली आहे, त्ंाचे डोक इे क इुरर्वाळीत) िर तुम्ही खूप
क इामात यसाल तर मी तुमयांाक इडे खूप खूप मदत मागू िक इेय.

हेल्मरः

ठीक इ, क इां ते सा्ग मला.

यूराः

तुमयांासारखे चोख्दळ याहीत क इुणी. आन्रण मला त्ंा फॅ न्सी ड्रेस पार्ीत
खूप छाय ददसांच्ं. तुरर्वाल्ड तुम्ही ही िबाबदारी घेऊ िक इत याही क इा
क इी तुम्ही मला सा्गार्व्—आन्रण माझ्ंा र्वेषभूषेची तिर्वीि क इरार्वी?

हेल्मरः

र, म्हणिे माझ्ंा छक इुलीला अ्गरिक इ हर्वां तर!

यूराः

हों, तुरर्वाल्ड. तुमयांा मदतीन्रिर्वां मी क इाहीच क इरू िक इत याही.

हेल्मरः

ठीक इ, ठीक इ. मी ह्यार्वर न्रर्वचार क इरीय आन्रण ह्यार्वर आपल्ंाला क इाहीतरी
मागट सापडेल.

यूराः

र, दक इता चा्गले आहेत तुम्हा? (पुन्हा याताळ र्वृिाक इडे िाते, था्बते) ही
लाल फु ले दक इता छाय आहेत याही? ---सा्गा मला, िोगस्र्ाडये क इेला तो
खरोखर गुन्हा होता क इा?

हेल्मरः

त्ंाये खोर्ी सही क इेली, ंाचा अथट क इां ह्याची क इाही तुला क इल्पया आहे
क इा?

यूराः

खूपच मोठ्या गरिेपोर्ी त्ंाये अस् क इेल् असार्व् अस् तुम्हाला र्वार्त याही
क इा?

हेल्मरः

हों, कक इर्वा—्तर अयेक इा्सारखा न्रयष्क इाळिीपणा. मी क इाही एखाद्याला
त्ंायांा चुक इीसाठी न्रििा ठोठार्वण्ंा्तक इा न्रयदटंी याही.

यूराः

खन्रचतच याही, तुरर्वाल्ड!

हेल्मरः

अिा अयेक इ लोक इा्यी उघडपणे गुन्ह्याची क इबुली देऊय, न्रििा न्रस्र्वक इारूय
स्र्वतःची सुर्क इा क इरूय घेतली आहे.

यूराः

न्रििा--?

हेल्मरः

िोगस्र्ाडये तसल् क इाही क इेल् याही. त्ंाये क इा्गार्वा क इरूय अ्ग क इाढू य
घ्ंांचा चलाखीये प्रंत्न क इेला आन्रण त्ंामुळेच त्ंाचे यैन्रतक इदृष्ट्या
अधःपतय झाले आहे.

यूराः

तुम्हाला खरोखर तस् र्वार्त्?

हेल्मरः

िरा न्रर्वचार क इर, त्ंायांासारखा गुन्हेगार माणूस सर्वांिी खोर््
बोलणारच, आन्रण ढोंगीपणाचा आर्व आणूय सर्वांया फसन्रर्वणारच.
त्ंायांा आप्तस्र्वक इीं आन्रण प्रेमायांा माणसा्िी सुद्धा तो मुखर्वर्े घालूयच
र्वार्वरणार—हों अगदी त्ंायांा बांक इापोरा्सोबतसुद्धा—हीच सर्वाटत
भं्क इर गोष्ट आहे यूरा.

यूराः

क इा?

हेल्मरः

क इारण क इी अिा खोर्ेपणाचे र्वातार्वरण घरातल्ंा सर्वांच् िीर्वय न्रर्वषारी
बयर्वत् आन्रण मुल् िे श्वास घेतात तो प्रत्ंेक इ श्वास क इुक इमाटयांा ि्तू्यी
भरलेला असतो.

यूराः

(त्ंायांा िर्वळ मागे) तुम्हाला खर् च तस् र्वार्त्?

हेल्मरः

रह, एक इ र्वक इील म्हणूय मी अयेक इदा अिा क इेसेस पान्रहल्ंा आहेत, िर्वळ
िर्वळ सारीच तरूण म्डळी ज्ंा्यांा आंा्या खोर्् बोलांची सर्वं
असते.

यूराः

फक्त आंाच क इारणीभूत असतात क इा?

हेल्मरः

बहुधा आंा्चाच पररणाम प्रभार्विाली असतो, तथान्रप न्रपत्ंाचे
पररणामही अथाटतच त्ंाच ददिेये क इरणीभूत ठरतात. प्रत्ंेक इ र्वक इीलाला हे
चा्गल्च मान्रहत असत्. आन्रण न्रन्ितच क इाही र्वषांसाठी हा माणूस,
िोगस्र्ाड घरी िात असतो आन्रण त्ंायांा स्र्वतःयांा मुला्चा खोर्ेपणा
आन्रण ढोंग हंा्यी याि क इरतो. म्हणूय मी म्हणतो क इी त्ंाचे यैन्रतक इ
अधःपतय झाले आहे. (न्रतयांाक इडे हात क इरीत) म्हणूय माझ्ंा ्र्वल्ंािा
यूरा तुला मला र्वचय द्यार्व् लागेल क इी त्ंाच क इारणासाठी तू त्ंाची बािू

मा्डणार याहीस. माझ्ंा हातार्वर हात ठे र्व बघू. ंे. ंे. क इां हे? दे मला
तुझा हात.....उत्तम. आता सारा समझोता झाला. मी तुला सा्गतो,
त्ंाची मदत क इरण् मला क इदान्रप िलं याही, अिा माणसायांा
सान्रयध्ंात मला िारीररक इदृष्ट्या आिारी असल्ंासारखे र्वार्ते. (यूरा
त्ंाचा हात सोडन्रर्वत याताळर्वृिायांा दुसऱ्ंा बािूस िाते.) दक इती गरम
हात् ्थे. आन्रण मला खूप क इाही क इरांच् आहे.
हेल्मरः

(उठत पेपसट गोळा क इरीत) हों आन्रण िेर्वणापूर्वी क इाही पेपसट
क इाळिीपूर्वटक इ र्वाचांचे आहेत. आन्रण तुझ्ंा फॅ न्सी ड्रेस बद्दलही न्रर्वचार
क इरांचा आहे. आन्रण सोयेरी क इागदात क इदान्रचत मला याताळ र्वृिाला
क इाहीतरी र्ा्गांच्ं. (न्रतयांा हातार्वर त्ंाचे हात ठे र्वतो.) माझी
मौल्ंर्वाय ्र्वलीिी गाणारी मैया (तो त्ंायांा रुममध्ंे िातो आन्रण
दरर्वािा ब्द क इरतो.)

यूराः

(क इाही र्वेळाय्तर िा्त आर्वािात) र याही! हे खर् असू िक इत
याही...याही हे िलं याही. हे िलं असूच िक इत याही.

ऍयेः

(डाव्या बािूस दरर्वािात) मुला्या आत ंांच् आहे, मम्मीक इडे. ते
क इळक इळीये न्रर्वचारताहेत.

यूराः

याही! याही! त्ंा्या माझ्ंािर्वळ ंेऊ देऊ यक इोस! तुझ्ंाबरोबरच असू दे,
यॅयी.

ऍयेः

हों मॅडम (ती दरर्वािा ब्द क इरते.)

यूराः

(न्रभतीये न्रयस्तेि होते) माझ्ंा मुला्या यीतीभ्रष्ट--! माझ् घर न्रर्वषारी
बयेल. (था्बते, डोक इे आपर्ीत) हे खर् याही! ते क इदान्रप क इदान्रप खर्
असणार याही!

अ्क इ दुसरा

(तीच रूम. याताळ र्वृिाची सिार्वर् क इाढू य र्ाक इलेली आहे आन्रण तो
अस्ताव्यस्त झालेला आहे. मेणबत्त्ंा न्रर्वझल्ंा आहेत. यूरा बाहेर
िाण्ंायांा पोषाखात असूय सोफ्ंार्वर बसलेली आहे. यूरा एक इर्ीच आहे.
रूममध्ंे अस्र्वस्थपणे ंेरझाऱ्ंा घालते आहे. िेर्वर्ी सोफ्ंािर्वळ था्बते
आन्रण न्रतचा क इोर् उचलते.)

यूराः

(क इोर् खाली र्ाक इीत) क इुणीतरी ंेत्ं! (दरर्वाज्ंािर्वळ िाते आन्रण
क इायोसा घेते.) याही क इुणीही याही तेथे. खन्रचतच—आि क इुणीही ंेणार
याही. न्रिसमसयांा ददर्विी, उद्याही क इुणी ंेणार याही. पण क इदान्रचत(दरर्वािा उघडते आन्रण बाहेर बघते) याही. लेर्रबॉलसमध्ंेही क इाही
याही. ते पूणटपणे ररक इामे आहे. (परत माघारी रूममध्ंे ंेते.) क इां
मूखटपणा आहे... तो क इाही अस् भं्क इर क इरणार याही. आन्रण क इाही
अयुन्रचत घडणार याही. ते िलंच याही क इा? मला तीय लहाय लहाय
मुल् आहेत! (ऍये डाव्या बािूयांा रूममधूय आत ंेते. न्रतयांािर्वळ
पुठ्ठंाचा मोठा बॉलस आहे.)

ऍयेः

िेर्वर्ी मला हा फॅ न्सी ड्रेसचा बॉलस सापडला.

यूराः

थँक इ ंू, त्ंा र्ेबलार्वर ठे र्व.

ऍयेः

(तस् क इरीत) पण ते अस्ताव्यस्त आहे.

यूराः

अस् र्वार्त् क इी तो फाडू य तोडू य त्ंाचे तुक इडे क इरूय र्ाक इार्वेत.

ऍयेः

देर्व या क इरो! होईल ते लर्वक इर व्यर्वन्रस्थत—थोड्ा स्ंमाची गरि आहे.

यूराः

हों मी िाईय आन्रण सौ.ललडेला मदतीसाठी घेऊय ंेईय.

ऍयेः

परत बाहेर िाणार आता? अिा भं्क इर र्वातार्वरणात? तुम्हाला थ्डी
बाधेल, आन्रण तुम्ही आिारी पडाल.

यूराः

आन्रण ह्यापेिाही र्वाईर् गोष्टी आहेत—मुल् क इां क इरताहेत आता?

ऍयेः

ती गरीब न्रबचारी ्र्वलीिी पोर् खेळताहेत त्ंा्यांा भेर्र्वस्तू्बरोबर,
पण—

यूराः

त्ंा्यी माझी फारिी चौक इिी क इेली याही क इा?

ऍयेः

त्ंा्या आता आपली आई आपल्ंा भोर्वतीच आहे अिा र्वार्ण्ंाची सर्वं
झालीं.

यूराः

हों पण, ऍयेमेरी मी भन्रर्वष्ंात पूर्वीसारखी अन्रधक इ क इाळ त्ंा्यांा
सहर्वासात राहणार याही.

ऍयेः

ठीक इ पण लहाय मुला्या सर्वं लागते क इुठलीही.

यूराः

तुला तस् र्वार्त्? तुला र्वार्त् क इा क इी त्ंा्ची आई त्ंा्यांा भल्ंासाठी
न्रयघूय गेल्ंार्वर ते न्रतला न्रर्वससरतील?

ऍयेः

अरे देर्वा—भल्ंासाठी न्रयघूय गेल्ंार्वर!

यूराः

सा्ग मला ऍयेमेरी मला दक इत्ंेक इदा आिंट र्वार्त्, परलंा माणसािर्वळ
मुला्या सोडू य राहतेस तुला क इाही क इाळीि आहे क इी याही?

ऍयेः

पण मला माझ्ंा छोट्या यूराची िुश्रूषा क इरांची होती या.

यूराः

हों पण क इस् क इरू िक इलीस तू हे?

ऍयेः

िेहहा मला अिी चा्गली िागा न्रमळाली. क इुठल्ंाही असहाय्ं आन्रण
स्क इर्ात सापडलेल्ंा मुलीला ते सुखक इारक इच र्वार्ेल. क इारण त्ंा न्रयष्ठु र
न्रर्वश्वासघातलंाये माझ्ंासाठी क इाहीच क इेले याही, तुला मान्रहत आहे

यूराः

पण तुझी मुलगी तुला पार न्रर्वसरूय गेलेली ददसते.

ऍयेः

यक्कीच याही. न्रतच् लग्न ठरल् तेहहाही न्रतये मला न्रलन्रहल् होत् आन्रण लग्न
झाल्ंाय्तरही.

यूराः

(न्रतयांा गळ्ंाभोर्वती हात र्ाक इीत) माझी प्रेमळ आिी. लहायपणीच
दक इती छाय आई न्रमळाली होती मला.

ऍयेः

माझ्ंा ्र्वल्ंािा गरीब यूराला माझ्ंान्रिर्वां दुसरी आईच यहहती.

यूराः

आन्रण िर माझ्ंा छक इुल्ंा्या दुसरी आईच यसती, मला खात्री आहे तू
यक्कीच—. मूखट, मूखट, मूखट (बॉलस उघडत) िा तू मुला्क इडे. मला हे
क इरांलाच हर्व्. आता मला क इरांलाच हर्व्—उद्या तू बघिीलच मी
दक इती सु्दर ददसते ते.

ऍयेः

हों, माझी खात्री आहे. त्ंा पार्ीत माझ्ंा यूरेसारखी सु्दर दुसरी क इुणीच
यसेल. (ती डाव्या बािूयांा रूमक इडे िाते)

यूराः

(ती र्वेिभूषेचे बॉलस उघडते, पण पुन्हा ते खाली फे क इते.) रह, िर मी
बाहेर िांच् धाडस क इेल्. िर फक्त क इुणीच आल् आन्रण िर त्ंा दरम्ंाय
क इाहीच घडल् याही. मूखटपणा, क इुणीच ंेत याहींे. फक्त न्रर्वचारच
क इरांला यक इो. दक इती छाय आहेत हे मोिे, मफलर, सु्दर मोिे, सु्दर
मोिे! न्रर्वसर, न्रर्वसर ते! एक इ, दोय, तीय, चार, पाच, सहा—(ररडत)
र, ते आहेत तेथेच—(दरर्वाज्ंाक इडे िाते, पण न्रयिंहीय उभी राहते.
सौ.ललडे हॉलमधूय आत ंेते िेथे न्रतये न्रतयांा र्वस्तू क इाझूय ठे र्वल्ंा
आहेत.) र, तू क इा, न्रिन्रस्तया? न्रतक इडे बाहेर क इुणी याही या? बापरे दक इती
बर् र्वार्ल् तू आल्ंार्वर!

सौ.ललडेः मी अस् ऐक इल् क इी तू माझ्ंाबद्दल चौक इिी क इरीत होतीस.
यूराः

हों. मी िातच होते, पण था्बले. तू यक्कीच मला क इाहीतरी मदत क इरू
िक इिील. ंे आपण ंा सोफ्ंार्वर बसूंा. उद्या स्ध्ंाक इाळी क इॉन्सूल
स्र्ेयबगटयांा र्वरयांा मिल्ंार्वर फॅ न्सी ड्रेस डालन्सग पार्ी आहे, आन्रण
तुरर्वाल्डला र्वार्त् क इी मी यॅपोन्रलर्य क इोन्रळणीचा र्वेि घालूय तारा्तेला हे
यृत्ं क इरार्वे, िे मी क इान्रप्र मध्ंे न्रिक इले.

सौ.ललडेः अस्, अस्, म्हणिे तू यृत्ंाचा पूणट क इांटिम क इरणार आहेस तर?

यूराः

हों. तुरर्वाल्डची ्याछा आहे तिी, बघ हा र्वेि आहे. तुरर्वाल्डये
माझ्ंासाठी ्र्लीत बयन्रर्वला. पण तो आता ्तक इा फार्ला आहे क इी मला
क इळत याही—

सौ.ललडेः अग् आपण तो सहि दुरूस्त क इरू. तो ह्या झालरखाली र्वर थोडा उसर्वला
आहे. तुझ्ंािर्वळ सुईदोरा आहे क इा? ठीक इ, आपल्ंाला हर्वे ते न्रमळाले.
यूराः

रह, दक इती गोड आहेस तू!

सौ.ललडेः (न्रिर्वणक इाम क इरीत) म्हणिे उद्या तू हा ड्रेस घालणार तर? मी ंेईय ंेथे
िणभरासाठी आन्रण तुला हा स्पूणट ड्रेस घातलेला बघेय, मी अगदी साफ
न्रर्वसरले बघ, क इालयांाच छाय सां्क इाळबद्दल तुझे आभार मायांला
न्रर्वसरले.
यूराः

(उठू य चालत राहते.) िीs, क इाल... मला याही र्वार्त येहमीप्रमाणे ती
सां्क इाळ ्तक इी छाय होती अस्! तुला ह्या िहरात िरा लर्वक इरच
ंांला हर्व् होत्, न्रिन्रस्तया. तुरर्वाल्डला घर क इस् आक इषटक इ आन्रण सुखार्वह
क इरांच् हे न्रयन्रितच िमत्.

सौ.ललडेः तुला सुद्धा. िर अस् यसत् तर तू तुझ्ंा र्वन्रडला्ची मुलगीच िोभली
यसती. पण सा्ग मला—डॉ.रा्क इ येहमीच असे उदास असतात क इा, िसे ते
क इाल सां्क इाळी होते?
यूराः

याही, येहमीपेिा क इालयांा रात्री ते भं्क इर उदास होते.पण ते खरोखरच
आिारी आहेत, गरीब न्रबचारे त्ंा्या पाठीयांा क इण्ंाचा र्ी.बी. झाला
आहे. तुला ठाऊक इ आहे त्ंा्यांा र्वन्रडला्ची र्वागणूक इ अगदीच घृणास्पद

होती. त्ंा्यी अयेक इ बांा ठे र्वलेल्ंा होत्ंा- आन्रण तिीच क इाही र्वाईर्
व्यसयेही त्ंा्या होती. ह्याच क इारणामुळे त्ंा माणसाचा मुलगा
लहायपणापासूय आिारी आहे.
सौ.ललडेः (न्रिर्वणक इाम मा्डीर्वर र्ाक इीत) क इा? अग् पण न्रप्रं यूरा, हे सार् तुला क इस्
क इळल्?
यूराः

(रूममध्ंे चालत) िेहहा एखादीला तीय मुले असतात, तेहहा बांा
एक इमेक इा्या भेर्तात- िेहहा त्ंा्या न्रयन्रितप्रक इारे र्वैद्यक इीं ज्ञाय असते,
आन्रण त्ंा गप्पा मारतात ह्यान्रर्वषंी.

सौ.ललडेः (न्रिर्वणक इाम चालू ठे र्वते, थोड्ा स्तसेधतेय्तर) डॉ.रा्क इ रोि ंेतात क इा
ंेथे?
यूराः

दररोि. तुरर्वाल्डचे ते लहायपणापासूयचे न्रिर्वलग न्रमत्र आहेत, आन्रण
माझे सुद्धा िर्वळचे न्रमत्र आहेत. डॉ.रा्क इ आमयांा क इुर्ु्बापैक इीच एक इ
आहेत.

सौ.ललडेः पण मला सा्ग, ते पूणटपणे प्रामान्रणक इ आहेत क इा? मला अस् म्हणांच्ं ते
लोक इा्ची हा्िी हा्िी क इरण्ंात अन्रधक इ मौि लुर्तात क इा?
यूराः

याही, अगदी त्ंायांा उलर्. तुला अस् क इा र्वार्त्?

सौ.ललडेः िेहहा तू आमचा एक इमेक इा्िी पररचं क इरूय ददला तेहहा ते म्हणाले, ह्या
घरात त्ंा्यी माझ् यार्व येहमी ऐक इल् आहे. पण माझ्ंा य्तर लिात आल्
क इी तुझ्ंा यर्वऱ्ंाला मी क इोण आहे ह्याबद्दल क इाही क इल्पया यहहती. मग
डॉ.रा्क इ अस् क इस्...?

यूराः

त्ंा्च् पूणट बरोबर होत्, न्रिन्रस्तया, तू बघ, तुरर्वाल्डच् माझ्ंार्वर
अर्वणटयीं प्रेम आहे. मी फक्त त्ंा्चीच रहार्वी अिी त्ंा्ची ्याछा.
सुरूर्वातीला िेहहा आमच् लग्न झाल् तेहहा घरयांा िुन्ंा न्रमत्रा्चा मी
उल्लेख क इेला तरी त्ंाचा त्ंा्या मत्सर र्वार्ांचा, म्हणूय मी अथाटतच तस्
क इरण् सोडू य ददल्. पण मी अयेक इदा डॉ.रा्क इिी िुन्ंा क इाळाबद्दल बोललें
तेहहा ह्या्या त्ंा बाबतीत ऐक इांला आर्वडत्.

सौ.ललडेः माझ् ऐक इ, यूरा! तू अिूयही बऱ्ंाचिी बाबतीत पोरक इर् आहेस. मी
तुझ्ंापेिा र्वंाये मोठी आहे आन्रण मी खूप अयुभर्व घेतलेले आहेत. मी
तुला अस् सा्गेय क इी डॉ.रा्क इ बरोबर तुझ् हे चाललेल् आहे, ते तू एक इदम
था्बर्वार्व्स.
यूराः

क इां था्बर्वांला हर्व् मी?

सौ.ललडेः हे सार् प्रक इरण, मी म्हणेय. क इाल तू एक इा श्रीम्त चाहत्ंाबद्दल बोलत
होतीस िो तुला पैसे देणार होता.
यूराः

हों, पण तो अन्रस्तत्र्वातच याही, दुदर्व
ै . पण त्ंाच् क इां?

सौ.ललडेः डॉ.रा्क इिर्वळ खूप पैसे आहेत क इा?
यूराः

हों. आहेत त्ंा्यांािर्वळ.

सौ.ललडेः आन्रण त्ंा्यांार्वर क इुणीही अर्वल्बूय याही?
यूराः

क इुणीही याही. पण-?

सौ.ललडेः आन्रण ते दररोि ंेथे ंेतात?

यूराः

हों, मी तुला सा्न्रगतल् होत् तस्.

सौ.ललडेः मला हा न्रर्वचार क इरांलाच हर्वा क इी त्ंा्या चा्गलीच अन्रभरूची असार्वी.
यूराः

मला समित याही तुला एक इ्दररत क इां म्हणांचे आहे ते.

सौ.ललडेः ढोंग क इरू यक इोस, यूरा. तुला अस् र्वार्त् क इा क इी तू बारािे डॉलसट क इिट
क इुणाक इडू य घेतल् ह्याचा मला अ्दाि याही?
यूराः

र्वेडी झालीस क इा तू? असा क इसा न्रर्वचार क इरू िक इतेस तू? एक इ न्रमत्र िो
आमयांा घरी दररोि ंेतो! क इा, असह्य झाली असती अर्वस्था!

सौ.ललडेः मग खरोखर ते याहीत क इा?
यूराः

याही, मी तुला खात्रीपूर्वटक इ सा्गते. हे एक इा िणापुरतेही माझ्ंा मयात
आले यहहते. न्रिर्वां त्ंा ददर्वसात त्ंा्यांािर्वळ उसये देण्ंा्तक इे पैसेच
यहहते, र्वारसाप्राप्त स्पत्ती त्ंा्या त्ंाय्तर न्रमळाली.

सौ.ललडेः ठीक इ, मला र्वार्त् यूरा तू ह्या बाबतीत यिीबर्वाय होतीस.
यूराः

याही, डॉ.रा्क इया ंाबाबतीत न्रर्वचारांचे क इधीच आले याही माझ्ंा
मयात. मला खात्री आहे क इी िर मी---

सौ.ललडेः पण खन्रचतच तू तसे क इेले यसते.
यूराः

खन्रचतच याही, मला अस् र्वार्ल्च याही क इी मला तिी गरि पडेल. पण
मला पूणट खात्री होती िर मी डॉ.रा्क इया तस् सा्न्रगतल् असत् तर-

सौ.ललडेः तुझ्ंा यर्वऱ्ंायांा पिात?

यूराः

मला अिूयही दुसऱ्ंा गोष्टी स्पष्ट क इरांला हव्यात, त्ंा सुद्धा त्ंा्यांा
पिातच घडलेल्ंा आहेत. मला त्ंा स्पष्ट क इरांलाच हव्यात.

सौ.ललडेः हों, हों, हेच मी तुला क इाल सा्न्रगतले, पणयूराः

(ंेरझाऱ्ंा घालीत) स्त्रीपेिा पुरूष अिा गोष्टी चा्गल्ंा हाताळतो.

सौ.ललडेः एखादीचा यर्वरा, हों.
यूराः

मूखटपणा. (था्बत) िेहहा सार् क इाही चुक इत् क इेल् िात् तेहहा क इिटरोखा परत
न्रमळतो?

सौ.ललडेः हों, खन्रचतच.
यूराः

आन्रण त्ंाचे लाखो तुक इडे क इरू िक इतो आन्रण िाळू य र्ाक इतो त्ंा भं्क इर,
घाणेरड्ा क इागदा्या!

सौ.ललडेः (न्रतयांाक इडे भेदक इ यिरे ये बघत, न्रिर्वणक इाम खाली ठे र्वते आन्रण हळू च
उठते.) यूरा तू माझ्ंापासूय क इाहीतरी लपन्रर्वत आहेस.
यूराः

माझ्ंा चेहऱ्ंार्वरूय पाहू िक इतेस क इा?

सौ.ललडेः क इाल सक इाळपासूय क इाहीतरी घडल्ं, यूरा. क इां ते?
यूराः

(न्रतयांाक इडे िात) न्रिन्रस्तया-! (क इायोसा घेत) िूः! तुरर्वाल्ड घरी ंेत
आहेत. तू तूताटस मुला्क इडे था्बली तर क इाही हरक इत याही या? तुरर्वाल्डला
हे क इपडे न्रिर्वण्ंाचे क इाम चालू असलेल् आर्वडू िक इणार याही. ऍयेला
मदतीला घे.

सौ.ललडेः (क इाही र्वस्तू एक इत्र गोळा क इरते) हो, हो, पण िोपंंत तू मला ह्या
गोष्टींबाबत सा्गत याहीस तोपंंत मी ंेथूय िाणार याही. (ती डाव्या
बािूये िाते, तेर्वढ्यात तुरर्वाल्ड हॉलमधूय आत ंेतो.)
यूराः

(त्ंायांाक इडे िात) र, दक इती आतुरतेये र्वार् बघत होती मी तुमची न्रडंर
तुरर्वाल्ड!

हेल्मरः

ती लिपीण होती क इा-?

यूराः

याही, ती न्रिन्रस्तया होती. ती माझे क इपडे दुरूस्त क इरण्ंात मदत क इरतें.
तुम्ही बघालच मी दक इती सु्दर ददसणार आहे ते.....

हेल्मरः

ही सु्दर क इल्पया माझीच होती या?

यूराः

उत्क इृष्ट! पण तुमयांा सा्गण्ंाप्रमाणेच मी हे क इेल्, पण छाय याही क इा?

हेल्मरः

(न्रतची हयुर्वर्ी उचलीत) तुझ् सौिन्ं! स्र्वतःयांा यर्वऱ्ंाच् ऐक इण्! ठीक इ,
ठीक इ. तू माझी च्चल छक इुली, मला ठाऊक इ आहे क इी तसा तुझ्ंा
म्हणण्ंाचा अथट यहहता. पण मी तुझ्ंा क इामात व्यत्ंं आणणार याही.
मी क इबूल क इरतो क इी तुला खूप प्रंत्न क इरांचे आहेत.

यूराः

आन्रण तुम्ही क इाम क इरणार.

हेल्मरः

हों. (न्रतला पेपसटचा गठ्ठा दाखन्रर्वत) बघ ंेथे. मी युक इताच बँक इेतूय आलो(त्ंायांा रूमक इडे िातो.)

यूराः

तुरर्वाल्ड

हेल्मरः

(था्बत) क इां?

यूराः

तुमयांा ्र्वल्ंािा खारोडीये अगदी अ्तःक इरणापासूय तुमयांाक इडे क इाही
मान्रगतले-

हेल्मरः

क इां ते?

यूराः

क इराल तुम्ही ते?

हेल्मरः

मला आधी क इळांलाच हर्व् क इां ते.

यूराः

तुमची खारोडी बागडेल आन्रण सर्वट ंुलत्ंा—प्रंुलत्ंा क इरूय खेळेल िर
तुम्ही न्रतयांािी छाय र्वागलात आन्रण स्नेह दाखन्रर्वलात तर.

हेल्मरः

ंे, सा्ग मग ते.

यूराः

तुमची च्डोली न्रचर्वन्रचर्व क इरे ल सक इाळपासूय सां्क इाळपंंत-

हेल्मरः

ती क इरतेच येहमी, याहीतरी तिी.

यूराः

मी र्वयदेर्वी होऊय चा्दण्ंात याचेय तुमयांासाठी, तुरर्वाल्ड.

हेल्मरः

यूरा, सक इाळी तू ज्ंा गोष्टीचता उल्लेख क इेला होता ती खन्रचतच यहहे या?

यूराः

(िर्वळ ंेत) हों तुरर्वाल्ड. मी तुमची ंाचया आन्रण न्रर्वयर्वणी क इरते!

हेल्मरः

ते पुन्हा सुरू क इरण्ंाच् धाडस खरोखर आहे क इा तुझ्ंात?

यूराः

हों, हों, माझ्ंासाठी तुम्ही िोगस्र्ाडला बँक इेत त्ंायांा िागेर्वर राहू
द्यांलाच हर्व्.

हेल्मरः

पण न्रप्रंे यूरा, मी त्ंायांा िागी सौ.ललडेची येमणूक इ क इरांच् ठरर्वल्
आहे.

यूराः

हों, ते तुम्ही खूपच चा्गल् क इरताहात. पण िोगस्र्ाडऐर्विी तुम्ही
दुसऱ्ंा एखाद्या ललाक इटला क इामार्वरूय क इाढू य र्ाक इू िक इत याही क इा?

हेल्मरः

क इा, हा न्रर्वलिण हर्र्वादीपणा आहे! क इारण तू न्रयष्क इाळिीपणे त्ंाला
आश्वासयाचा िसेद ददलेला आहे. मला तू-!

यूराः

ते क इारण याही तुरर्वाल्ड. ते फक्त तुमयांासाठी. हा माणूस अर्वाटयां
र्वतटमायपत्रासाठी न्रलन्रहतो. तो तुम्हाला क इाहीही ्िा क इरू िक इतो. मला
त्ंाची भं्क इर भीती र्वार्ते-

हेल्मरः

र, मी समिलो. ह्या िुन्ंा आठर्वणी आहेत ज्ंामुळे तू घाबरतेस.

यूराः

क इां तुमयांा म्हणण्ंाचा अथट?

हेल्मरः

तू खन्रचतच तुझ्ंा र्वन्रडला्चा न्रर्वचार क इरतेस.

यूराः

हों, हों, तेच ते. िरा आठर्वा त्ंायांा दुष्ट क इृत्ंा्या. पप्पा्न्रर्वषंी
र्वतटमायपत्रा्मध्ंे दक इती घाणेरड्ा क इुर्ाळलंा छापल्ंा आन्रण अन्रतिं
िू रपणे लयदायालस्तीही क इेली. िासयाये तुम्हाला त्ंाबाबतीत
चौक इिीसाठी पाठन्रर्वले यसते आन्रण िर त्ंाबाबतीत तुम्ही त्ंायांार्वर
दंा क इेली यसती कक इर्वा त्ंाला मदत क इेली यसती तर िासयाये त्ंाला
िागेर्वरूय क इाढू य र्ाक इल् असत्.

हेल्मरः

न्रप्रं छोट्या यूरे, तुझ्ंा र्वन्रडला्मध्ंे आन्रण माझ्ंामध्ंे फार फरक इ आहे.
एक इ अन्रधक इारी म्हणूय तुझ्ंा र्वन्रडला्चा यार्वलौदक इक इ न्रयदोष होता असे
म्हणता ंेणार याही- माझा आहे, आन्रण मला आिा आहे क इी िोपंंत मी
ह्या पदार्वर आहे तोपंंत तो रर्क इेल.

यूराः

तुम्हाला मान्रहत याही लोक इ् तुमच् क इां युक इसाय क इरू िक इतील. आपण
आय्दाये आन्रण िा्ततेये राहू आता. तुम्ही, मी आन्रण मुल् बर् क इा
तुरर्वाल्ड, क इाहीही लचता य क इरता, आपल्ंा घरात. ह्यामुळेच मी तुमची
न्रर्वयर्वणी क इरते-

हेल्मरः

आन्रण तू अगदी बरोबर त्ंाची बािू घेतेस. आन्रण त्ंामुळेच मला त्ंाला
त्ंा िागेर्वर ठे र्वण् अिलं होत्ं. बँक इेत सर्वांयाच हे आधीपासूय ठाऊक इ
आहे क इी मी िोगस्र्ाडला क इाढू य र्ाक इीत आहे. समि िर अिी आफर्वा
पसरली क इी यव्या मॅयेिरर्वर त्ंायांा बांक इोक इडू य दबार्व आणला िात
आहे---

यूराः

मग क इां?

हेल्मर

र, क इाही याही. िोपंंत एखादी हेक इेखोर बाई मयमायी क इरीत आहे.
साऱ्ंा ऑदफससमोर मी माझ् हस् क इरूय घ्ंार्व्- आन्रण लोक इा्या हे
म्हणांला लार्वार्व् क इी मी बाहेरूय आलेल्ंा दबार्वामुळे डळमळलो. मला
ह्या पररणामा्या तोंड द्यार्व् लागेल, सा्गतो तुला मी. न्रिर्वां एक इ गोष्ट
आहे क इी िोपंंत मी बँक इेत आहे तोपंंत िोगस्र्ाडला माझ्ंाबरोबर क इाम
क इरण् अिलं आहे.

यूराः

क इां ते?

हेल्मरः

क इदान्रचत मी त्ंायांा यैन्रतक इ अधःपतयाक इडे कक इन्रचत दुलटि क इेले असते—

यूराः

हों, तुरर्वाल्ड क इा याही?

हेल्मरः

आन्रण मी अस् ऐक इल् आहे क इी क इामात तरबेि आहे. पण र्वस्तुन्रस्थती अिी
आहे क इी तो माझा न्रिर्वलग न्रमत्र होता. पण ही मैत्री अिी होती क इी न्रिचा

मला य्तरयांा िीर्वयात खेद र्वार्ार्वा. मी हे लगेच क इबूल क इरतो क इी तो
मला माझ्ंा पन्रहल्ंा यार्वाये हाक इ मारांचा. तो ्तक इा न्रबयडोक इ होता
क इी ्तरा्यांा उपन्रस्थतीत तो ते यार्व घ्ंांचा. िणू क इाही त्ंाला हक्कच
न्रमळाला होता—तुरर्वाल्ड ंेथे, तुरर्वाल्ड तेथे! मी तुला खात्रीपूर्वटक इ
सा्गतो यूरा, हे मला खूपच दुखःदांक इ होत्. बँक इेतील माझ् स्थाय पूणटपणे
असह्य क इरूय र्ाक इील तो.
यूराः

तुम्ही खात्रीये ग्भीरपणे न्रर्वचार क इरीत याही या?

तुरर्वाल्डः याही? क इा याही?
यूराः

हे खूपच िूद्र क इारण आहे.

तुरर्वाल्डः क इां! िूद्र! मी िूद्र आहे अस् तुला र्वार्त्?
यूराः

याही, त्ंा न्रर्वरूद्ध, तुरर्वाल्ड न्रडंर, आन्रण म्हणूयच क इी—

तुरर्वाल्डः क इाही हरक इत याही! माझ्ंा हेतू्या तू िूद्र म्हणतेस, म्हणूयच मी सुद्धा
िूद्रच क इी! ठीक इ आहे! आपण ंेथेच था्बूंा (हॉलयांा दरर्वािािर्वळ िातो
आन्रण हाक इ मारतो) हेन्रलय!
यूराः

क इां हर्व्ं तुम्हाला?

हेल्मरः

(त्ंायांा क इागदपत्रात िोधीत) न्रयणटं लार्वांचां. (हेन्रलय आत ंेते.)
ंेथे, हे पत्र धे, त्ंा क इुररंरर्वाल्ंाला दे. त्ंाये ते लगेच घ्ंांला हर्व्
ह्याक इडे लि दे. पत्ता आहेच त्ंार्वर. हे पैसे.

हेन्रलयः

ठीक इ आहे, सर.

हेल्मरः

(क इागदपत्रे एक इत्र गोळा क इरीत) ही बघा माझी हट्टी दुराग्रही ्र्वलीिी
मॅडम.

यूराः

(श्वास रोखूय) तुरर्वाल्ड, क इां होत् त्ंा पत्रात?

हेल्मरः

िोगस्र्ाडची बडतफी.

यूराः

परत बोलर्वा न्रतला, तुरर्वाल्ड! अिूयही र्वेळ आहे. रह, तुरर्वाल्ड बोलर्वा
परत, माझ्ंा खातर-तुमयांा खातर-मुला्खातर सुद्धा. तुम्ही ऐक इताहात
या तुरर्वाल्ड? क इरा तस्! तुम्हाला ठाऊक इ याही ते पत्र आपल्ंा सर्वांर्वर
क इां आणू िक इत् ते.

हेल्मरः

फार उिीर झालां.

यूराः

हों, फार उिीर झालां.

हेल्मरः

माझ्ंा न्रप्रं यूरे, मी तुझ्ंा अन्रधरतेबद्दल तुला िमा क इरतो. र्वास्तन्रर्वक इ
पाहता तू थोडाक इा होईया माझा अर्वमाय क इेलास तरीही. तुला अस् क इस्
र्वार्ल् क इी त्ंा दुष्ट बुद्धीयांा न्रभक इार खडेघािी क इरणाऱ्ंाला मी घाबरतो
असे? पण मी तुला माफ क इरतो क इारण तुझ् माझ्ंार्वर प्रेम आहे ंाचा हा
पुरार्वा आहे. (न्रतला बाहुपािात घेतो) माझ्ंा युरे िे हहांला हर्व् ते झाल्
क इाही होईल ते होऊ दे—तिी र्वेळ आल्ंास मी पुरेसा धाडसी आन्रण
समथट आहे. तू बघिीलच, माझे खा्दे बळक इर् आहेत ही धुरा र्वाहूय
न्ंांला.

यूराः

(धास्तार्वलेली) तुमयांा ह्या म्हणण्ंाचा क इां अथट?

हेल्मरः

सर्वट रझे, असे म्हणतो मी—

यूराः

(ख्बीरपणे) तुम्ही क इधी, क इधीही अस् क इरणार याहीत.

हेल्मरः

ठीक इ आहे, मग आपण त्ंात सहभागी होऊ यूरा, पुरुष आन्रण पत्नी म्हणूय.
हे अस्च हहांला हर्व्. (न्रतला क इुरर्वाळीत) आता झाल् तुझ् समाधाय? ंे,
ंे, ंे अस् भेदरलेल्ंा क इबुतरागत बघू यक इोस. हे सार् व्यथट आहे—
हास्ंास्पद आभास—तुला क इोळी यृत्ंाची तालीम क इरांलाच हर्वी
ख्न्रिरी र्वािर्वूय. मी आताच खोलीत िाऊय दोन्ही दरर्वािे ब्द क इरूय
घेतो, म्हणिे मला क इाहीही ऐक इू ंेणार याही. तू, तुला र्वार्ेल तेर्वढा
आर्वाि क इेलास तरी क इाही हरक इत याही. (दाराक इडे र्वळत) आन्रण डॉ.रा्क इ
आले तर त्ंा्या सा्ग मी क इोठे आहे ते. (तो क इागदपत्रे घेऊय माय
डोलार्वतो र्व खोलीत िाऊय दरर्वािा ब्द क इरतो)

यूराः

(न्रभतीये भा्बार्वलेली, एक इा िागेर्वर न्रखळलेली, क इुिबुिते) ते क इरतील
तस्. हों, ते क इरतील तस्. क इिालाही य िुमायता ते तस् क इरतील.—
याही, क इदान्रप याही ते, क इधीच याही, क इधीच याही. त्ंापेिा अन्रधक इ
श्रेंस्क इर! रह, सुर्क इेयांा मागाटसाठी! क इां क इरार्व् मी--! (हॉलयांा
दारार्वरची बेल र्वािते) डॉ.रा्क इ! क इाहीही, क इाहीही त्ंापेिा श्रेंस्क इर--!
(तोंडार्वरूय हात दफरन्रर्वते, सर्वट सामर्थंट एक इर्वर्ते, दरर्वाज्ंाक इडे िाते
आन्रण तो उघडते. डॉ.रा्क इ बाहेर उभे असतात क इोर् र्ा्गत. ह्या दरम्ंाय
अ्धारूय आलेले असते)

यूराः

यमस्क इार, डॉ.रा्क इ. तुम्ही र्वािन्रर्वलेली बेल मी रळखली. पण तुम्ही
आत्ता तुरर्वाल्डक इडे िाऊ यंे. मला खात्री आहे ते खूप क इामात आहेत.

डॉ.रा्क इः आन्रण तुम्ही? (आत ंेतो आन्रण दरर्वािा ब्द क इरतो)
यूराः

रह, तुम्हाला चा्गल्च मान्रहत आहे, माझ्ंािर्वळ तुमयांासाठी येहमीच
र्वेळ असतो.

डॉ.रा्क इः आभारी आहे. मी तुमयांा ंा सहायुभूतीचा स्र्वतःसाठी िेर्वढा होईल
तेर्वढा उपंोग क इरूय घेईय.
यूराः

क इां तुमयांा म्हणण्ंाचा अथट? िेर्वढा उपंोग क इरूय घेता ंेईल तेर्वढा?

डॉ.रा्क इः हों. ह्यामुळे तुम्ही घाबरलात क इा?
यूराः

क इाहीतरी चमत्क इाररक इ र्वाचल् मला. क इाहीतरी घडणार अिी अपेिा आहे
क इा तुमची?

डॉ.रा्क इः क इाहीतरी घडेल ह्यासाठी मी बऱ्ंाच क इाळापासूय मयाची तंारी क इरूय
ठे र्वली आहे, पण मला यहहत् र्वार्ल् क इी ते ्तलंा लर्वक इर घडेल.
यूराः

(त्ंाचा बाहू पक इडीत) क इां आढळू य आल्ं तुम्हाला? डॉ.रा्क इ, तुम्ही
सा्गांलाच हर्व्ं मला!

डॉ.रा्क इः (चुलीिर्वळ बसत) मी थक इलों खूप. हतबल झालो मी!
यूराः

(सुस्क इारा र्ाक इीत) तुम्हीच क इा---?

डॉ.रा्क इः मग क इोण असेल दुसर् ? –स्र्वतःला क इा फसर्वार्व्? मी माझ्ंा रुग्णा्मध्ंे
सर्वाटत दुभाटगी आहे, सौ हेल्मर. गेल्ंा क इाही ददर्वसा्पासूय मी माझ्ंा
िीर्वयायांा व्यर्वहारा्चा न्रहिोब लार्वतों—ददर्वाळ् ! एक इा मन्रहन्ंात
क इदान्रचत मी स्मिायात क इुित पडलेला असेय.
यूराः

रह! दक इती दक इळसर्वाण् बोलताहात तुम्ही.

डॉ.रा्क इः ही गोष्टच मुळी गोंधळात र्ाक इण्ंासारखी र्वाईर् आहे. पण सर्वाटत र्वाईर्
म्हणिे हे सार् स्पण्ंापूर्वी आधी मला भीषण पररन्रस्थतीतूय िांचे आहे.
अखेरची तपासणी रान्रहली आहे. आन्रण त्ंाबरोबरच मी स्पणार आहे.
मातीत न्रमळांला क इेहहा सुरूर्वात होणार हे मला चा्गल् ठाऊक इ आहे.
मला तुम्हाला क इाहीतरी सा्गांच्ं, तुरर्वाल्डसुद्धा अिा ग्भीर बाबींिी
तोंड देण्ंात हळर्वा आहे—माझ्ंा आिारी खोलीिर्वळ मी त्ंाला दफरक इू
देणार याही.
यूराः

पण डॉ.रा्क इ---

डॉ.रा्क इः मी त्ंा्या ंेऊ देणार याही तेथे, म्हणतो मी---क इोणत्ंाही सबबीर्वर
याही! त्ंायांा न्रर्वरूद्ध मी दाराला क इुलूप ठोक इेय. ज्ंार्वेळी मला त्ंा
भं्क इर गोष्टीची खात्री र्वार्ेल तेहहा मी क इाळा िॉस असलेले न्रहहन्रिर्ींग
क इाडट पाठर्वेय, आन्रण मग तुम्हाला क इळे ल क इी माझ्ंा भं्क इर गोष्टीला
सुरूर्वात झालेली असेल.
यूराः

क इा, तुम्ही पूणटपणे अर्वािर्वी आहात आि, माझी अिी ्याछा होती क इी
तुम्ही खरोखर खुषीत असाल.

डॉ.रा्क इः मृत्ंू तोंडार्वर आला असताया? –आन्रण दुसऱ्ंा्यांा पापाये ििटर! ह्याचा
न्ंां क इोठे आहे? ह्या मागाटये कक इर्वा त्ंा मागाटये प्रत्ंेक इ क इुर्ु्बाला अिी
न्रििा भोगार्वीच लागते--यूराः

(क इाया्र्वर हात ठे र्वीत)मूखटपणा, मूखटपणा, आता आय्दी आय्द!

डॉ.रा्क इः ठीक इ, िेर्वर्ी ही सारी गोष्ट हास्ंास्पद आहे. माझ्ंा गरीब न्रबचाऱ्ंा
न्रयष्पाप पाठीयांा क इण्ंाला माझ्ंा बापायांा स्र्वैर र्वागण्ंाचे पाप भोगू
दे!
यूराः

(र्ेबलाक इडे डाव्या बािूला िाते) त्ंा्या ितार्वरीची साल आन्रण लठ्ठ
बदक इायांा ंक इृताचा लगदा खांचा खूप याद होता, याही क इा?

डॉ.रा्क इः हों आन्रण आळ् बे.
यूराः

हों, क इालर्वे क इालर्वे खात्रीये!

डॉ.रा्क इः हों, क इालर्वे क इालर्वे खन्रचतच.
यूराः

आन्रण मग समस्त लाल र् गाचे गोड मद्य आन्रण चमक इदार मद्य! दक इती
र्वाईर्, क इी ह्या साऱ्ंा चा्गल्ंा गोष्टींयी पाठीयांा क इण्ंार्वर हल्ला क इेला.

डॉ.रा्क इः न्रर्विेषतः िेहहा त्ंा्यी दुदर्व
ै ी पाठीयांा क इण्ंार्वर हल्ला क इेला तेहहापासूय
ते साऱ्ंा मौिमिेला दुरार्वले.
यूराः

रह, हों, ते सर्वाटत र्वाईर्.

डॉ.रा्क इः (न्रतयांाक इडे िोधक इ यिरे ये बघत) ह् s s –

यूराः

(क इाही िणात) क इा न्रस्मत क इेल् तुम्ही?

डॉ.रा्क इः याही; तुम्हीच हसलात.
यूराः

याही; तुम्हीच न्रस्मत क इेल् डॉ.रा्क इ

डॉ.रा्क इः (उभा राहत) मला र्वार्त् तुम्ही खूप न्रर्वचारमग्न आहात.
यूराः

माझी मयःन्रस्थती आि ठीक इ याही.

डॉ.रा्क इः ते ददसत्च आहे.
यूराः

(त्ंायांा खा्द्यार्वर हात ठे र्वीत) डॉ.रा्क इ. न्रप्रं, न्रप्रं डॉ.रा्क इ. मृत्ंू
तुम्हाला माझ्ंापासूय आन्रण तुरर्वाल्ड पासूय घेऊय िाऊ िक इत याही.

डॉ.रा्क इ. रह, ह्यातूय तुम्ही लर्वक इरच मुक्त हहाल. िे िातात ते लर्वक इरच न्रर्वसरले
िातात.
यूराः

(त्ंायांाक इडे अस्र्वस्थपणे बघत) तुम्हाला र्वार्त् तस्?

डॉ.रा्क इः लोक इ यर्वी याती बयन्रर्वतात, आन्रण मग—
यूराः

क इोण बयन्रर्वतात यर्वी याती?

डॉ.रा्क इः तुम्ही आन्रण हेल्मर बयन्रर्वणार यर्वी याती, मी गेल्ंार्वर. तुम्हाला स्धी
न्रमळाली न्रमहणूय तुम्ही आधीच तंारीला लागले आहात, अस् ददसत्ं
मला. क इाल सौ. ललडे क इां क इरीत होत्ंा ंेथे?
यूराः

रह, तुम्ही त्ंा न्रबचाऱ्ंा न्रिन्रस्तयाचा यक्कीच मत्सर क इरीत यसाल?

डॉ.रा्क इः हों, क इरतों मी. ह्या घरात माझ्ंाय्तर ती बाईच िागा घेईल. िेहहा
मी न्रयघूय िाईय तेहहा ती बाई—क इदान्रचत—
यूराः

मोठ्याये बोलू यक इा! ती ंेथेच आहे.

डॉ.रा्क इ. आिही ती ंेथे आहे? बघा तुम्ही!
यूराः

फक्त माझा पोषाख दुरुस्त क इरण्ंासाठी—आई ग! दक इती अन्रर्वर्वेक इी
आहात तुम्ही? (सोफ्ंार्वर बसत) चा्गल् र्वागा डॉ.रा्क इ. उद्या तुम्ही
बघालच क इी मी दक इती छाय याचते ते, आन्रण मग तुम्ही अिीही क इल्पया
क इरू िक इता क इी मी तुम्हाला आय्द हहार्वा म्हणूय याचते आहे, आन्रण
खन्रचतच तुरर्वाल्डसाठीही. (बॉलसमधूय न्रयरन्रयराळ्ंा र्वस्तू बाहेर क इाढते)
ंा ंेथे आन्रण खाली बसा डॉ.रा्क इ. मी तुम्हाला क इाहीतरी दाखन्रर्वतें.

डॉ.रा्क इः (खाली बसत) क इां ते?
यूराः

्क इडे बघा! बघा.

डॉ.रा्क इः रे िमी मोिे.
यूराः

गहहाळ र् गाचे. सु्दर आहेत या? ंेथे खूप अ्धार आहे. पण उद्या – याही,
याही, याही, तुम्ही फक्त पांा्क इडेच बघांला हर्व्. रह, रह, मला र्वार्त्
तुम्ही बाक इीच्ही बघू िक इता.

डॉ.रा्क इः ह्—

यूराः

एर्वढ् न्रचदक इत्सक इ दृष्टीये क इां बघता? तुम्हाला र्वार्त् क इा ते यीर् बसत
याही अस्?

डॉ.रा्क इः त्ंाबाबतीत मी क इौिल्ंपूणट मत देऊ िक इत याही.
यूराः

(त्ंा्यांाक इडे िणभर बघत) तुम्हाला लाि र्वार्ांला हर्वी! (त्ंायांा
क इायार्वर हळू च मोिे मारीत) घ्ंा ते! (ती ते पुन्हा गु्डाळते.)

डॉ.रा्क इः अिूय क इोणती चमत्क इाररक इ गोष्ट बघांचीं मला?
यूराः

मी तुम्हाला ती र्वस्तू दाखर्वणार याही, क इारण तुम्ही चा्गल् र्वागत
याहीत. (ती थोडीिी गुणगुणते आन्रण र्वस्तू्मध्ंे क इाहीतरी िोधते.)

डॉ.रा्क इः (थोड्ािा िा्ततेय्तर) िेहहा मी ंेथे बसूय तुमयांािी गप्पा मारीत
बसतो, मी क इल्पयाच क इरू िक इत याही, मी खरोखरच न्रर्वचारच क इरू िक इत
याही—क इी मी ह्या घरात प्रर्वेिच क इरू िक इलो यसतो तर माझे क इां झाले
असते.
यूराः

(न्रस्मत क इरीत) हों, मला र्वार्त् आमयांा बरोबर असताया तुम्हाला
आपल्ंा घरीच आहोत अस् र्वार्त्.

डॉ.रा्क इः (अन्रधक इ िा्तपणे- समोर र्क इ लार्वूय बघत) आन्रण आता हे सार् सोडू य
िाण्—
यूराः

मूखटपणा! तुम्ही आम्हाला सोडू य िाणार याहींेत.

डॉ.रा्क इः (त्ंाच सुरात) आन्रण क इृतज्ञतेचे अन्रतिं िुल्लक इ प्रन्रतक इही मागे सोडू य
िाण् िलं याही, क इेर्वळ तात्पुरता पिात्ताप—क इाहीच याही पण ररक इामी
िागा, िो आधी ंेईल त्ंाये ती भरूय न्रयघेल.
यूराः

आन्रण िर मी तुम्हाला त्ंासाठी न्रर्वचारल् तर--? याही-

डॉ.रा्क इः क इिासाठी?
यूराः

तुमयांा मैत्रीयांा मोठ्या पुराव्यासाठी.

डॉ.रा्क इः हों—हों?
यूराः

मला म्हणांच् होत्—तुमयांा मोठ्या, खूप मोठ्या मदतीसाठी-

डॉ.रा्क इः तुम्ही खरोखर, एक इदाच, मला सुखी क इरू िक इाल?
यूराः

रह, तुम्हाला ठाऊक इ याही क इां ते...

डॉ.रा्क इः मग सा्गा मला.
यूराः

याही, मी खरोखर तुम्हाला सा्गू िक इत याही डॉ.रा्क इ. क इाहीतरी खरोखर
खूप क इाही उपदेि कक इर्वा मदत ह्या न्रिर्वां-

डॉ.रा्क इः खूपच छाय, क इां असेल चे मला सा्गता ंेणार याही. म्हणूय तुम्हीच
सा्गा मला. माझ्ंार्वर न्रर्वश्वास याही क इा तुमचा?
यूराः

तुमयांान्रिर्वां माझा क इुणार्वरही न्रर्वश्वास याही. तुम्ही माझे उत्क इृष्ट आन्रण
न्रर्वश्वासू न्रमत्र आहात, मला खात्री आहे. म्हणूयच तर मला तुमयांािी
बोलांच्ं. ठीक इ आहे, तर मग डॉ.रा्क इ अस् क इाही आहे क इी ते

थोपन्रर्वण्ंात मला मदत क इरू िक इाल. तुम्हाला मान्रहत ंाहे तुरर्वाल्ड
दक इती िीर्वापाड, दक इती गाढ प्रेम क इरतात माझ्ंार्वर. माझ्ंासाठी ते
िीर्वही द्यांला मागेपुढे पाहणार याहीत.
डॉ.रा्क इः (न्रतयांाक इडे िर्वळ िाऊय झुक इत) यूरा—तुम्हाला अस् र्वार्त् क इी तोच
एक इर्ा असा आहे िो-?
यूराः

(थोड्स् चालत) क इोण?

डॉ.रा्क इः िो आय्दाये तुमयांासाठी िीर्व देईल?
यूराः

(दुःखाये) रह!

डॉ.रा्क इः मी तुम्हाला स्र्वतः र्वचय देतो. मी न्रयघूय िाण्ंापूर्वी तुम्हाला क इळे ल मला
अिी सुर्वणटस्धी क इधीच न्रमळणार याही. हों यूरा, मी तुम्हाला
सा्न्रगतल्च आहे आन्रण तुम्हाला हेही क इळू िक इेल क इी दुसऱ्ंा क इुणाहीपेिा
तुम्ही माझ्ंार्वर न्रर्वश्वास ठे र्वू िक इता.
यूराः

(उभी राहत, सहि आन्रण िा्तपणे) मला िाऊ द्या.

डॉ.रा्क इः (न्रतला रस्ता देत, पण बसलेला) यूरायूराः

(दारात) हेन्रलय, ददर्वा आण बघू. (चुलीक इडे िात) र, न्रप्रं डॉ.रा्क इ हे खूप
र्वाईर् आहे तुमयांासाठी.

डॉ.रा्क इः (उठत) दुसऱ्ंा क इुणा एक इासारख् मी तुमयांार्वर गाढ प्रेम क इेल् म्हणूय? हे
खूप र्वाईर् होत् माझ्ंासाठी?

यूराः

याही.... पण िाण् आन्रण मला अस् सा्गण्, ते खूपच अयार्वश्ंक इ होत्-

डॉ.रा्क इः क इां तुमयांा म्हणण्ंाचा अथट? तुम्हाला ठाऊक इ होत्-? (हेन्रलय ददर्वा
घेऊय ंेते, र्ेबलार्वर ठे र्वते आन्रण पुन्हा िाते.) यूरा- न्रमसेस हेल्मर- मी
तुम्हाला न्रर्वचारतो, तुम्हाला ठाऊक इ होत्?
यूराः

रह, क इस् सा्गू तुम्हाला मला मान्रहत होत् कक इर्वा यहहत् ते? मी खरोखर
सा्गू िक इत याही—दक इती र्वेंधळे आहात तुम्ही, डॉ.रा्क इ. ते सार् क इाही
छाय होत्!

डॉ.रा्क इः ठीक इ, क इाही झाल् तरी तुम्हाला मान्रहत आहे, मी माझ्ंा िरीर आन्रण
आत्म्ंासह तुमयांा सेर्वेत आहे. म्हणूय तुम्ही सा्गणार याहीत क इा क इां
ते?
यूराः

(त्ंायांाक इडे बघत) त्ंाय्तर?

डॉ.रा्क इः मी तुमची न्रर्वयर्वणी क इरतो, सा्गा मला क इां हर्व्ं तुम्हाला.
यूराः

मी तुम्हाला आत्ता क इाहीच सा्गू िक इत याही.

डॉ.रा्क इः हों, हों! तुम्ही मला अिा ररतीये न्रििाच क इरू िक इत याही. एखादा
माणूस िे क इाही क इरू िक इतो ते मला तुमयांासाठी क इरू द्या.
यूराः

सध्ंा तरी तुम्ही माझ्ंासाठी क इाहीही क इरू िक इणार याहीत. न्रिर्वां मला
खरोखर मदतीची गरि याही. मी बघेय, ती माझी क इल्पया होती फक्त.
प्रामान्रणक इपणे. (न्रस्मत क इरीत) तुम्ही खूप चा्गले आहात, डॉ.रा्क इ!

र्ेबलार्वर ददर्वा िळत आहे तरीही तुम्हाला स्र्वतःची क इाही लाि र्वार्त
याही क इा?
डॉ.रा्क इः याही, चुक इीच्. पण क इदान्रचत मी तुमयांासाठी क इरांलाच हर्व्.
यूराः

याही, खरोखर तुम्ही तस् क इरांलाच यक इो. खन्रचतच तुम्ही ंेथे ंेता
आन्रण िाता िस् तुम्ही येहमीप्रमाणे क इेलेल् आहे. तुम्हाला ठाऊक इ आहे
तुरर्वाल्डला तुमयांान्रिर्वां क इरमत याही.

डॉ.रा्क इः हों, पण तुम्ही?
यूराः

रह, तुम्हाला ठाऊक इ आहे. तुम्ही ंेथे असण् मला येहमीच आर्वडत्.

डॉ.रा्क इः तुम्ही क इेर्वळ माझी ददिाभूल क इरताहात. तुम्ही म्हणिे माझ्ंासाठी एक इ
क इोड् आहात. मला येहमीच र्वार्त् क इी हेल्मर तुम्हाला िेर्वढा आर्वडतो
तेर्वढाच मीही.
यूराः

हों, तुम्हाला ददसत याही क इा? क इाही लोक इा्या फक्त प्रेम क इरांला
आर्वडत् आन्रण ्तरा्या फक्त बोलांला.

डॉ.रा्क इः हों तस्च क इाहीतरी असत्.
यूराः

िेहहा मी मुलगी होते, खचेतच मी पप्पा्र्वर खूप प्रेम क इरांची. पण
मोलक इरणींयांा खोलीक इडे मी येहमी चोरूय िांची, सुरूर्वातीला त्ंा
मला क इधीच उपदेि क इरांयांा याहीत, पण दुसऱ्ंा्दा मात्र त्ंा्च् बोलण्
ऐक इण्ंात मला ग्मत र्वार्ांची.

डॉ.रा्क इः रह, क इळल्, ती िागा मी भरूय क इाढली?

यूराः

(उसळू य घाईये त्ंायांाक इडे िात) रह, माझे न्रप्रं डॉ.रा्क इ, मला तस्
म्हणांच् यहहत्. तुरर्वाल्डबरोबर राहण् म्हणिेच पप्पा्बरोबर
राहण्ंासारख्च होत्. (हेन्रलय हॉलमधूय आत ंेते.)

हेन्रलयः

न्रप्लि, मॅम- (न्रतयांा क इायात क इुिबुिते आन्रण न्रतला क इाडट देते.)

यूराः

(क इाडटक इडे दृष्टीिेप र्ाक इूय) अरे देर्वा! (न्रतयांा न्रखिात ठे र्वते.)

डॉ.रा्क इः क इाही न्रबघडल् क इा?
यूराः

याही, याही, मुळीच याही. हा फक्त- हा माझा यर्वा पोिाख-

डॉ.रा्क इः तुमचा पोिाख! तो क इा न्रतक इडे आहे?
यूराः

रह, तोच तो, हों. पण हा दुसरा िो- मी ऑडटर ददली होती तो—
तुरर्वाल्डला क इळांलाच यक इो-

डॉ.रा्क इः रह! हेच तुझ् गुन्रपत आहे तर.
यूराः

हों, अथाटतच. िा तुम्ही न्रप्लि त्ंा्यांाक इडे, ते आतल्ंा खोलीत आहेत.
त्ंा्या तेथेच था्बर्वा िोपंंत मी---

डॉ.रा्क इः घाबरू यक इा, मी त्ंा्या बाहेर पडू देणार याही. (ते हेल्मरयांा रूममध्ंे
िातात.)
यूराः

(हेन्रलयला) ते दक इचयमध्ंे र्वार् बघताहेत क इा?

हेन्रलयः

हों, ते मागयांा न्रिन्ंाये र्वर आलेत.

यूराः

पण तू त्ंा्या सा्न्रगतल् याहीस क इा, क इी क इुणीतरी तेथे आहे म्हणूय?

हेन्रलयः

हों, पण त्ंाचा क इाहीही उपंोग झाला याही.

यूराः

ते गेले याहीत क इा परत?

हेन्रलयः

याही, तुमयांािी बोलण् झाल्ंान्रिर्वां त्ंा्या िांचे यहहते.

यूराः

मग ंेऊ दे त्ंा्या आत, पण िा्तपणे. आन्रण हेन्रलय, क इुणाला सा्गू यक इोस
हे, माझ्ंा यर्वऱ्ंाला त्ंाचा धक्काच बसेल.

हेन्रलयः

र, हों मॅम, मला क इळल्ं. (ती िाते.)

यूराः

ते ंेत आहे! अन्रतिं भंायक इ गोष्ट ंेतें, िेर्वर्ी. याही, याही, याही. ते
क इधीच होऊ यंे. हे होणार याही! (ती हेल्मरयांा दरर्वाज्ंाक इडे िाते
आन्रण क इडी लार्वते. हेन्रलय िोगस्र्ाडसाठी हॉलचा दरर्वािा उघडते आन्रण
त्ंाला आत ंेऊ देते र्व दरर्वािा ब्द क इरते. त्ंाये प्रर्वासाचा क इोर्, उ् च बूर्
आन्रण लोक इरीची हॅर् घातलेली आहे.)

यूराः

(त्ंायांाक इडे िाते) हळू बोला, माझे पती घरी आहेत.

िोगस्र्ाडः क इाही हरक इत याही. त्ंा्यांासाठी ते चा्गल् आहे.
यूराः

क इां हर्व्ं तुम्हाला?

िोगस्र्ाडः थोडीिी मान्रहती.
यूराः

लर्वक इर, मग क इां ते?

िोगस्र्ाडः तुम्हाला ठाऊक इ आहे क इी मला बडतफीची योर्ीस न्रमळाली आहे.

यूराः

मी ती था्बर्वू िक इत यहहते, न्रम. िोगस्र्ाड. मी सर्वटतोपरी प्रंत्न क इेला पण
त्ंाचा क इाहीच उपंोग झाला याही.

िोगस्र्ाडः तुमयांा यर्वऱ्ंाला तुमयांाबद्दल थोडीिी तरी क इाळिी र्वार्ते क इा?
तुम्हाला मान्रहत आहे क इी तुमयांार्वर क इां गदा आणू िक इतो ते आन्रण
तरीही हे धाडस—
यूराः

तुम्ही क इसा न्रर्वचार क इरू िक इता क इी मी हे त्ंा्या सर्वट सा्गेय?

िोगस्र्ाडः ठीक इ, मी खरोखरच ती क इल्पया क इेली याही. माझा न्रमत्र म्हणूय
तुरर्वाल्ड हेल्मरला लहमतच क इिी झाली—
यूराः

न्रम. िोगस्र्ाड माझ्ंा यर्वऱ्ंाबद्दल बोलताया अदबीये बोला.

िोगस्र्ाडः खन्रचतच अदबीयेच बोलांला हर्व्. पण तुम्ही त्ंा रहस्ंाची गोष्ट
लपन्रर्वण्ंात खूप क इाळिी घेतली, मला र्वार्त् क इालपेिा आि तुम्हाला
थोडीिी स्पष्ट क इल्पया आली असेल क इी तुम्ही क इां क इेलेल् आहे.
यूराः

तुम्ही मला न्रिक इर्वल्त त्ंापेिा अन्रधक इ स्पष्ट.

िोगस्र्ाडः हों, अिा प्रक इारचा र्वाईर् र्वक इील मीयूराः

क इां हर्व्ं तुम्हाला ते?

िोगस्र्ाडः तुम्ही क इिी प्रगती क इरताहात हेच फक्त मला बघांच्ं सौ.हेल्मर. मी
आि ददर्वसभर तुमचाच न्रर्वचार क इरीत होतो. िरी क इेर्वळ एक इ व्यािाये
पैसे देणारा सार्वक इार, एक इ हललंा दिाटचा र्वृत्तपत्रक इार- थोडलंात एक इ

िुद्र प्राणी- ज्ंाला लोक इ् भार्वया म्हणतात त्ंा थोड्ािा क इा होईया
असणारायूराः

मग दाखर्वा त्ंा, माझ्ंा लहाय पोरा्चा न्रर्वचार क इरा.

िोगस्र्ाडः तुम्ही आन्रण तुमयांा यर्वऱ्ंाये क इेला क इधी माझा न्रर्वचार? पण हे आता
पुरे झाल्. मला एक इच सा्गांची ्याछा होती क इी ह्या गोष्टी तुम्ही
ग्भीरपणे घेऊ यक इा. सध्ंा तरी मी तुमयांा न्रर्वरूद्ध क इांदेिीर क इारर्वाई
क इरणार याही.
यूराः

याही, खात्रीये याही. मला ठाऊक इ होत् तुम्ही तस् क इरणार याहीत अस्.

िोगस्र्ाडः पूणट सामोपचाराये समस्ंा सुर्ू िक इते. क इुणालाही क इाहीही क इळू द्यांची
गरि याही. हे आपल्ंा न्रतघातच राहू िक इेल.
यूराः

माझ्ंा यर्वऱ्ंाला क इधीच क इळांला यक इो.

िोगस्र्ाडः क इस् था्बर्वू िक इाल तुम्ही ते? उर्वटररत क इिट तुम्ही फे डू िक इता?
यूराः

याही, एक इदम सार् याही.

िोगस्र्ाडः कक इर्वा पुढील क इाही ददर्वसात तुम्ही पैसे उभे क इरू िक इाल अस् क इाही
साधय तुमयांािर्वळ आहे क इा?
यूराः

िरा सुद्धा याही—ज्ंाचा मी उपंोग क इरीय.

िोगस्र्ाडः आन्रण िरी तुमयांािर्वळ ते असते तरी त्ंाचा तुम्हाला आता क इाहीही
उपंोग याही. िरी तुम्ही मला खूप पैसे देऊ क इेलेत तरी तुम्हाला तुमचा
सही क इेलेला क इिटरोखा परत न्रमळणार याही.

यूराः

सा्गा मला क इां क इरणार आहात तुम्ही त्ंाच्?

िोगस्र्ाडः फक्त ठे र्वीय- माझ्ंा तासेंात. न्रतऱ्हाईत व्यक्तीला त्ंाचा मागमूसही
लागणार याही. म्हणूय िर तुमयांा डोलंात क इाही अन्रर्वचारी क इारस्थाय
असेल तरयूराः

िर असेल माझ्ंा डोलंात तर?

िोगस्र्ाडः िर तुम्ही तुमयांा यर्वऱ्ंाला आन्रण मुला्या सोडू य िांचा न्रर्वचार
क इरीत असालयूराः

िर मी तसा न्रर्वचार क इरीत असेय तर क इां?

िोगस्र्ाडः कक इर्वा तुम्ही न्रर्वचार क इरीत असाल- क इाहीतरी खूप र्वाईर्यूराः

असा तक इट तुम्ही क इसा क इरू िक इता?

िोगस्र्ाडः हे सारे न्रर्वचार तुम्ही डोलंातूय क इाढू य र्ाक इा.
यूराः

माझ्ंा मयात क इां होत् हे तुम्हाला क इस् क इळल्?

िोगस्र्ाडः आपल्ंापैक इी बरे च लोक इ आधी तसा न्रर्वचार क इरतात. मी सुद्धा तसाच
न्रर्वचार क इेला होता, पण मला धाडस यहहत्.
यूराः

(मरगळलेपणे) मलाही याही.

िोगस्र्ाडः याही, एखाद्याला यसत्. या तुम्हाला तस् धाडस आहे या मला, आहे
तुम्हाला?
यूराः

मला याही, मला याही.

िोगस्र्ाडः न्रिर्वां, हे खूपच मूखटपणाच् होईल. फक्त एक इ क इौर्ु्न्रबक इ र्वादळ आन्रण
सार् स्पेल. माझ्ंा न्रखिात तुमयांा यर्वऱ्ंासाठी एक इ पत्र आहे.
यूराः

सारा क इाही उल्लेख असलेल्?

िोगस्र्ाडः िलं होईल तेर्वढ्या सौम्ं िसेदात.
यूराः

(झर्क इय्) त्ंा्यी ते क इधीच बघांला यक इो. फाडू य र्ाक इा ते. क इस्ही क इरूय
मी पैिा्ची व्यर्वस्था क इरते.

िोगस्र्ाडः माफ क इरा मला, सौ.हेल्मर. पण मला र्वार्त् मी तुम्हाला आत्ताच
सा्न्रगतल् तुम्ही—
यूराः

रह, मी तुमयांाक इडू य घेतलेल्ंा पैिा्बद्दल बोलत याही. सा्गा मला
माझ्ंा यर्वऱ्ंाक इडू य तुम्हाला दक इती पैसे हर्वेत- मी तिी व्यर्वस्था क इरते.

िोगस्र्ाडः मी तुमयांा यर्वऱ्ंाक इडे पैिा्ची मागणी क इरीत याही.
यूराः

मग क इसली मागणी क इरतां तुम्ही?

िोगस्र्ाडः मी सा्गेय तुम्हाला. ह्या िगामध्ंे मला पुन्हा पां घट्ट रोर्वांचे आहेत.
मला उभ् रहांच् आहे आन्रण तुमचा यर्वरा मला ह्यासाठी मदत क इरील.
मागील अठरा मन्रहन्ंा्पासूय माझा पूर्वेन्रतहास न्रयष्क इल्क इ आहे. ह्या स्पूणट
क इाळात मी न्रबक इर् पररन्रस्थतीिी झगडत आलो आहे, पण पांरी पांरीये
झु्िताया मला समाधाय र्वार्त होते. आता मी पुन्हा मागे फे क इलो गेलो,
आन्रण क इेर्वळ पूर्वीचे पद न्रमळार्वे म्हणूय मी समाधायी यसणार. मला उभ्
रहांच् आहे, तुम्हाला सा्गूय ठे र्वतो. मी पुन्हा बँक इेत िाणार आन्रण

पूर्वीपेिा उच्चपदार्वर िाणार. ह्या हेतूसाठी तुमयांा यर्वऱ्ंाये माझ्ंासाठी
यर्वीय पद न्रयमाटण क इरांलाच हर्व्.
यूराः

ते तस् क इधीच क इरणार याहीत!

िोगस्र्ाडः ते तस् क इरतील, मी रळखतो त्ंा्या. क इाही क इुरबूर क इरांची लहमतच
क इरणार याहीत ते! आन्रण िेहहा ते आन्रण मी एक इत्र क इाम क इरू, लर्वक इरच हे
बघाल तुम्ही. र्वषट स्पांयांा आत मी मॅयेिरचा उिर्वा हात झालेलो
असेय. िॉईंर् स्र्ॉक इ बँक इेची व्यर्वस्था बघणारा तुरर्वाल्ड हेल्मर यसणार,
तर न्रयल्स िोगस्र्ाड असणार.
यूराः

अस् क इधीच घडणार याही.

िोगस्र्ाडः क इदान्रचत तुम्ही क इरणार-?
यूराः

आता माझ्ंािर्वळ ते धाडस आहे.

िोगस्र्ाडः रह, तुम्ही मला घाबरर्वू यक इा! तुमयांासारखी चलाख, लुर्ेरू बाईयूराः

बघाल तुम्ही, बघाल तुम्ही!

िोगस्र्ाडः भार्वयािून्ं, क इदान्रचत? खोलर्वर गोठलेल्ंा क इाळ्ंा पाण्ंाखाली?
आन्रण पुढयांा र्वस्त ऋतूत िेहहा तुम्ही पुन्हा र्वर ंाल तेहहा तुम्ही न्रर्वद्रूप,
झडू य गेलेल्ंा क इेसा्यांा, रळखू य ंेणाऱ्ंा तुम्हीयूराः

तुम्ही मला भीती दाखर्वू िक इत याहीत.

िोगस्र्ाडः या तुम्ही मला. लोक इ अिा गोष्टी क इरीत याहीत सौ.हेल्मर. आन्रण िेर्वर्ी
त्ंाचा क इां उपंोग असतो? तरीसुद्धा तुमचा यर्वरा माझ्ंा न्रखिात
आहे.
यूराः

य्तर? िरी मी फार क इाळ-?

िोगस्र्ाडः तुम्ही न्रर्वसरताहात, तुमची प्रन्रतष्ठा माझ्ंा हाती न्रिल्लक इ आहे! (यूरा
न्रयःस्तसेध होऊय उभी राहते आन्रण त्ंायांाक इडे बघते.) ठीक इ, आता तुम्ही
तंार झाला आहात. मूखाटसारख् क इाहीही क इरू यक इा. िेहहा हेल्मरला हे
पत्र न्रमळे ल तेहहा मी त्ंा्यांाक इडू य उत्तराची अपेिा क इरीय आन्रण हे
लिात ठे र्वातो तुमचा यर्वरा आहे ज्ंाये मला िबरदस्तीये ह्या मागाटर्वर
मागे पुन्हा रढू य आणले. ह्याची मी त्ंा्या क इधीच िमा क इरणार याही.
गुडबां, सौ.हेल्मर. (हॉलमधूय बाहेर िातो. यूरा घाईये दरर्वािाक इडे
िाते, थोडासा उघडते आन्रण क इायोसा घेते.)
यूराः

तो िात आहे. तो बॉलसमध्ंे पत्र र्ाक इत याहींे. याही, याही, ते अिलं
असेल! (दरर्वािा अन्रधक इ, अन्रधक इ उघडते.) क इां हे! तो स्तसेध उभा आहे,
तो न्रिन्ंातूय खाली िात याहींे. त्ंाये न्रर्वचार बदलला क इा? तो आहे-?
(पत्र पेर्ीत पडते, िोगस्र्ाडचा न्रिन्ंार्वरूय हळू हळू खाली मागे
उतरण्ंाचा आर्वाि ंेतो. यूरा दबल्ंा आर्वािात कक इक इाळी फोडते आन्रण
सोफ्ंाक इडे पळत िाते, थोडा न्रर्वराम.) लेर्रबॉलसमध्ंे! (हॉलयांा
दरर्वािाक इडे चोरपार्वला्यी िाते.) तेथेच पडलेले आहे ते- तुरर्वाल्ड,
तुरर्वाल्ड आपले सर्वटस्र्व गेले! (सौ.ललडे डाव्या बािूये आत ंेते पोिाख
घेऊय)

सौ.ललडेः तेथे, मला र्वार्त् सार् ठीक इ झाल्ं आता. घालूय बघूंा क इा आपण?
यूराः

(घोगऱ्ंा आर्वािात क इुिबुित) न्रिन्रस्तया, ंेथे ंे.

सौ.ललडेः (सोफ्ंार्वर पोिाख फे क इते.) क इां झाल्ं? तू खूपच न्रर्वमयस्क इ ददसतेस.
यूराः

ंे ्क इडे. तू ते पत्र पाहतेस क इा? तेथे बॉलसयांा क इाचेतूय ददसत्ं.

सौ.ललडेः हों, हों, मी बघतें ते.
यूराः

ते पत्र िोगस्र्ाडक इडू य आल्ं.

सौ.ललडेः यूरा- हेच ते िोगस्र्ाड क इा ज्ंा्यी तुला क इिाटऊ पैसे ददले?
यूराः

हों, आन्रण आता तुरर्वाल्डला सार् क इाही क इळे ल.

सौ.ललडेः माझ्ंार्वर न्रर्वश्वास ठे र्व यूरा, तुमयांा दोघा्साठी हे उत्तम आहे.
यूराः

तुला अिूयही सार् क इाही ठाऊक इ याही. मी खोर्ी सही क इेलेली आहे.

लौ.ललडेः अरे देर्वा!
यूराः

आता माझ् ऐक इ, न्रिन्रस्तया. तू माझी सािीदार राहिील-

सौ.ललडेः क इस् “सािीदार?” मला क इां क इरार्व्-?
यूराः

िर मला र्वेड लागल्- तर ते सहिगत्ंा घडू िक इेल—

सौ.ललडेः यूरा!
यूराः

कक इर्वा िर क इाही माझ्ंा बाबतीत अस् क इाही घडल्- िेणेक इरूय मी ंेथे राहू
िक इणार याही-!

सौ.ललडेः यूरा, यूरा, तुला पूणटपणे र्वेड लागल्ं!
यूराः

ंदाक इदान्रचत, एखाद्याला हे सर्वट डोलंार्वर घ्ंांची ्याछा झाली—स्पूणट
दोष—तुला समिल्—

सौ.ललडेः हों, हों, पण तू असा क इसा न्रर्वचार क इरू िक इतेस----?
यूराः

तू माझी सािीदार हो क इी हे खर् याही अस् सा्गांला न्रिन्रस्तया. मला
मुळीच र्वेड लागलेल् याही, मला स्पूणट उत्तमपणे ठाऊक इ आहे क इी मी क इां
म्हणत आहे ते, आन्रण मी तुला सा्गते क इी हेंा बाबतीत क इुणालाच क इाहीच
ठाऊक इ याही. मी हे स्पूणटपणे क इेल्. लिात ठे र्व.

सौ.ललडेः मी ठे र्वीय हे लिात, पण मला समित याही तुला क इां म्हणांच्ं ते--यूराः

अग, तुला क इस् समिेल? एक इ चमत्क इार घडणार आहे.

सौ.न्रलडेः चमत्क इार?
यूराः

हों, चमत्क इार. पण तो खूप भं्क इर आहे, न्रिन्रस्तया. तो क इुठल्ंाही
पररन्रस्थतीत घडांलाच यक इो.

सौ.ललडेः मी तडक इ िोगस्र्ाडक इडे िाते आन्रण त्ंा्यांािी बोलते.
यूराः

याही, यक इो तो तुला क इाहीतरी उपद्रर्व क इरील.

सौ.ललडेः एक इदा त्ंा्यी माझ्ंासाठी क इाहीतरी क इेल्ं.
यूराः

त्ंा्यी?

सौ.ललडेः क इुठे राहतात ते?
यूराः

र, मी क इस् सा्गू िक इते तुला---? हों—(न्रतचा स्र्वतःचा न्रखसा
चाचपडते) हे आहे त्ंा्चे क इाडट. पण ते पत्र, ते पत्र--!

हेल्मरः

(त्ंायांा अभ्ंान्रसक इेतूय दरर्वािा ठोठार्वतो) यूरा

यूराः

(भीतीये कक इचाळते) रह, क इां ते? क इां हर्वं तुम्हाला?

हेल्मरः

ठीक इ, ठीक इ, घाबरू यक इो. आम्ही आत याही ंेणार. पण तू दरर्वािाला
बाहेरूय क इडी लार्वली आहेस. तू तो ड्रेस घालूय बघतेस क इा?

यूराः

हों, हों, घालूय बघतें. मला तो खूपच िोभूय ददसतों, तुरर्वाल्ड.

सौ.ललडेः (न्रिये क इाडट र्वाचलेले असते) क इा, ते ंेथे िर्वळच राहतात.
यूराः

हों, पण त्ंाचा क इाही उपंोग याही आता. सार् गमार्वल्ं आम्ही. ते
पत्र तेथे त्ंा बॉलसमध्ंेच आहे.

सौ.ललडेः आन्रण तुझ्ंा यर्वऱ्ंािर्वळ दक इल्ली आहे त्ंाची?
यूराः

येहमीच असते.

सौ.ललडेः िोगस्र्ाडये ते पत्र परत मागांलाच हर्वे, य र्वाचता. त्ंा्यी क इाहीतरी
बहाणा िोधांलाच हर्वा—
यूराः

पण आता ती र्वेळ झाली िेहहा तुरर्वाल्ड येहमी---

सौ.ललडेः त्ंा्या थोपर्वूय ठे र्व. न्रितलंा लर्वक इर परत ंेता ंेईल तेर्वढ्या लर्वक इर मी
परतेय. (ती घाईये हॉलयांा प्रर्वेिद्वाराक इडे िाते.)
यूराः

(हेल्मरयांा अभ्ंान्रसक इेचा दरर्वािा उघडते आन्रण आत डोक इार्वते.)
तुरर्वाल्ड!

हेल्मरः

ठीक इ, आता एखाद्याला त्ंायांा स्र्वतःयांा रुममध्ंे पुन्हा ंेऊ िक इता आले
तर अखेर? ंा रा्क इ, आपण बघणार आहोत-(दरर्वािातूय) पण क इस् हे?

यूराः

क इां न्रडंर तुरर्वाल्ड?

हेल्मरः

रा्क इये मला अपेिा लार्वली होती क इी आम्हाला भव्य देखार्वा ददसणार.

डॉ.रा्क इः (दरर्वािातूयच) मी न्रयन्रितच तसा न्रर्वचार क इेला होता.माझ् क इाहीतरी
चुक इलेल् असार्व्.
यूराः

याही, उद्या सां्क इाळपंंत क इुणीही मला माझ्ंा भव्य ददव्य पोिाखात
बघू िक इणार याही.

हेल्मरः

क इा, यूरा न्रडंर, तू खूपच थक इलेली ददसतेस. तू खूपच सरार्व क इरीत होतीस
क इा?

यूराः

याही, मी सरार्व क इेलाच याही मुळी.

हेल्मरः

पण तुला तो क इरांलाच हर्वा.

यूराः

हों, क इरांलाच हर्वा, मला क इरांलाच हर्वा! पण तुरर्वाल्ड, तुमयांा
मदतीन्रिर्वां मी क इाहीच क इरू िक इत याही. मी प्रत्ंेक इ गोष्ट न्रर्वसरलेली
आहे.

हेल्मरः

आपण पुन्हा लर्वक इरच तािेतर्वाये होऊ.

यूराः

हों, मला मदत क इराच तुरर्वाल्ड. तस् तुम्हा मला र्वचय द्यांलाच हर्व्. –
रह, मी खूप लचताग्रस्त झाले आहे त्ंा बाबतीत. खूप लोक इा्समोर—ह्या
सां्क इाळी तुम्ही स्र्वतः माझ्ंासाठी सार् क इाही पूणटपणे सोडू य द्यांला
हर्व्च. अगदी थोड् सुद्धा क इाम तुम्ही मुळीच क इरांच् याही, पेयला
हातसुद्धा लार्वांचा याही. तस् र्वचयच तुम्ही मला द्यांला हर्व्, न्रडंर
तुरर्वाल्ड!

हेल्मरः

मी र्वचय देतो. ही स्पूणट सां्क इाळ मी तुमचा दास बयूय राहीय. छोट्या
असहाय्ं छक इुले—पण एक इ गोष्ट आहे, ती मला फक्त क इरण् भाग आहे—
(हॉलयांा दरर्वािाक इड िात)

यूराः

क इां हर्व्ं तुम्हाला तेथे?

हेल्मरः

फक्त बघांच्ं क इाही पत्रे आहेत क इी याही ते.

यूराः

याही, याही, तस् क इाही क इरू यक इा, तुरर्वाल्ड.

हेल्मरः

क इा यक इो?

यूराः

तुरर्वाल्ड, मी न्रर्वय्ती क इरते तुम्हाला. तेथे क इाही सुद्धा याही.

हेल्मरः

युसत् बघू तर दे मला. (तो िातों. यूरा न्रपंायोिर्वळ, तारान्तेलाचा एक इ
सूर लार्वते. हेल्मर दरर्वािािर्वळ था्बतो) आहा!

यूराः

तुमयांा सोबत आधी सरार्व क इेला याही तर उद्या मी यृत्ं क इरू िक इणार
याही.

हेल्मरः

(न्रतयांाक इडे िात) तू खरोखर क इाळिीत आहेस क इा, न्रडंर यूरा?

यूराः

हों, भं्क इर! मला सरार्व क इरू द्या लगेच. िेर्वणाआधी आपल्ंािर्वळ र्वेळ
आहे. र, खाली बसा आन्रण र्वािर्वा माझ्ंासाठी, तुरर्वाल्ड न्रडंर, मला
ददग्दिटय क इरा आन्रण न्रिक इर्वा मला येहमीप्रमाणे.

हेल्मरः

अन्रतिं आय्दाये, तुझ्ंा ्याछेखातर (न्रपंायोिर्वळ बसतो. यूरा
बॉलसमधूय ख्न्रिरी खेचूय क इाढते, न्रर्वन्रर्वध र् गा्ची िाल क इाढू य भोर्वती
लपेर्ते, उडी मारत एक इ पन्रर्वत्रा घेऊय हॉलयांा मध्ंभागी उभी राहते
आन्रण म्हणते)

यूराः

आता र्वािर्वा माझ्ंासाठी! आता मी यृत्ं क इरते. (हेल्मर न्रपंायो
र्वािन्रर्वतो आन्रण यूरा यृत्ं क इरते. डॉ. रा्क इ न्रपंायोिर्वळ उभे असतात
हेल्मरयांा मागे आन्रण बघत असतात)

हेल्मरः

(न्रपंायो र्वािन्रर्वत) सार्वक इाि! सार्वक इाि!

यूराः

सार्वक इाि क इरूच िक इत याही.

हेल्मरः

्तक इ् िोरदारपणे यक इो, यूरा.

यूराः

मला याचांलाच हर्व् तस्.

हेल्मरः

याही, याही, यूरा अस् क इधीच क इरू यक इो.

यूराः

(हसते आन्रण हातातली ख्न्रिरी दफरन्रर्वते) अस्च याही क इा मी िे तुम्हाला
सा्न्रगतल् होत्?

डॉ.रा्क इः मला न्रपंायो र्वािर्वू द्या न्रतयांासाठी

हेल्मरः

(उठत) हों, क इरा तस्—म्हणिे मी न्रतला चा्गल् मागटदिटय क इरू िक इेय.
(डॉ.रा्क इ न्रपंायोिर्वळ खाली बसतात आन्रण र्वािर्वतात, यूरा
अन्रधक इान्रधक इ बेफामपणे याचते. हेल्मर िेगडीिर्वळ उभा राहतो आन्रण
न्रतयांा अयेक इ चुक इा न्रतयांा न्रयदिटयास आणतो. न्रतला ते क इाहीच ऐक इू ंेत
याहीस् ददसत्. न्रतचे क इेस मोक इळे होतात आन्रण खा्द्यार्वर रूळतात. ती
त्ंाक इडे लि देत याही, पण यृत्ं चालू ठे र्वते. सौ.ललडे आत ंेते आन्रण
आिंाटये अर्वाक इ् होऊय दरर्वािातच उभी असते.)

सौ.ललडेः --रह!
यूराः

(याचत) आम्ही ंेथे मिा लुर्त आहोत न्रिन्रस्तया!

हेल्मरः

पण यूरा तू अिी क इाही याचत आहेस क इी तुझ्ंापुढे िीर्वय मरणाचा प्रश्न
आहे.

यूराः

हों, तस्च.

हेल्मरः

क इेर्वळ र्वेडेपणा आहे हा. था्ब मी सा्गतों तुला! (डॉ.रा्क इ न्रपंायो
र्वािर्वांचे था्बर्वतात. यूरा आक इन्रस्मक इपणे स्तसेध उभी राहते) माझा
न्रर्वश्वासच बसत याही ह्यार्वर क इी मी तुला िे क इाही न्रिक इर्वल् ते तू सपिेल
न्रर्वसरलीस.

यूराः

(ख्न्रिरी फे क इूय देत) तुमच् तुम्हीच बघा.

हेल्मरः

तुला खरोखर न्रिक इांची ्याछा आहे.

यूराः

हों, बघा तुम्ही दक इती गरि आहे मला त्ंाची. अखेरयांा िणापंंत
तुम्ही मला न्रिक इर्वांला हर्व्. र्वचय द्याल तुम्ही मला तस्, तुरर्वाल्ड?

हेल्मरः

न्रयन्रितच, न्रयन्रितच.

यूराः

िा, आत िा, उद्या क इुठल्ंाही गोष्टीचा न्रर्वचार मुळीच क इरांचा याही,
फक्त माझा. तुम्ही क इुठल्ही पत्र उघडांला यक इो—लेर्रबॉलस तर मुळीच
उघडांला यक इो.

हेल्मरः

रह, अिुयही त्ंा माणसाला तू घाबरतेस—

यूराः

हों, हों, अिूयसुद्धा.

हेल्मरः

यूरा, मी तुझ्ंा चेहऱ्ंार्वर बघू िक इतो—तेथे त्ंा बॉलसमध्ंे त्ंायांाक इडू य
आलेल् पत्र आहे.

यूराः

मला ठाऊक इ याही, मला तसा न्रर्वश्वास र्वार्तो. पण अस् क इाहीतरी तुम्ही
आत्ताच र्वाचांला यक इो.सार् क इाही स्पण्ंायांा आत आपल्ंा दोघात
क इाही र्वाईर् ंांलाच यक इो.

डॉ.रा्क इः (हेल्मरला, िा्तपणे) तुम्ही न्रतला अस्र्वस्थ क इरांलाच यक इो.
हेल्मरः

(न्रतयांा भोर्वती हात र्ाक इीत) ही पोर स्र्वतःयांा मयाप्रमाणे र्वागेल. पण
उद्या रात्री िेहहा यृत्ं स्पेल-

यूराः

मग तुम्ही स्र्वत्त्र हहाल. (हेन्रलय उिव्या बािूस दरर्वाज्ंात ददसते.)

हेन्रलयः

िेर्वण र्ेबलार्वर ठे र्वल् आहे, मॅम.

यूराः

आम्हाला थोडी िॅम्पेयही हर्वी आहे, हेन्रलय.

हेन्रलयः

हों, मॅम. (बाहेर िाते.)

हेल्मरः

लाडक इे! पूणट मेिर्वायीच तर.

यूराः

हों, आन्रण आपण ती साक इळपंंत चालू ठे र्वू. (हाक इ मारते) आन्रण
बदामाचे क इेक इ, हेन्रलय- खूप- खूप- लगेचच.

हेल्मरः

(न्रतचा हात पक इडीत) चल, चल. तुझ् अस् बेब्द उतार्वळे पण दाखर्वू यक इोस
मला! माझी च्डोल पन्रिणीच रहा पुन्हा.

यूराः

र, हों, मी राहीय. पण आता िा बर् िेर्वणायांा खोलीत, आन्रण
तुम्हीसुद्धा डॉ.रा्क इ. न्रिन्रस्तया, तू मला माझे क इेस यीर् क इरण्ंासाठी मदत
क इर.

डॉ.रा्क इः (ते िात असता िा्तपणे) तस् क इाहीच याही. आन्रण क इाही घडणारही
याही? क इाहीच याही—माझ्ंा म्हणण्ंाचा अथट--?
हेल्मरः

र, याही त्ंा प्रक इारच् क इाहीच याही. ती फक्त एक इ पोरक इर् अस्र्वस्थता
आहें मी तुम्हाला सा्गत होतो ह्या बाबतीत (ते उिव्या बािूये िातात.)

यूराः

ठीक इ?

सौ.ललडेः ते िहराबाहेर गेलेले आहेत.
यूराः

मी तुझ्ंा चेहऱ्ंार्वर तस् बन्रघतल्ं.

सौ.ललडेः उद्या स्ध्ंाक इाळी ते परततील. मी त्ंा्यांासाठी एक इ न्रचठ्ठी सोडू य आले
आहे.

यूराः

तू तस् क इरांला यक इो होत्स. गोष्टी त्ंा्यांा मागाटये िांलाच हव्यात.
अखेरीस, एखादा चमत्क इार होण्ंाची र्वार् पाहण् दक इती आल्हाददांक इ
आहे.

सौ.ललडेः तू क इिाची र्वार् पाहत आहेस?
यूराः

रह, तुला ते समिू िक इणार याही. तू आत िा त्ंा्यांाक इडे िेर्वणायांा
रूममध्ंे, आलेच मी एक इा िणात. (सौ.ललडे िेर्वणायांा रूममध्ंे िाते.
यूरा िणभर था्बते िणूक इाही ती मयाला सार्वरतें; य्तर न्रतयांा
घड्ाळाक इडे बघते.) पाच. मध्ंरात्र हहांला सात तास बाक इी आहेत.
य्तर उद्याची मध्ंरात्र हहांला चोर्वीस तास. मग क इोळीयृत्ं स्पेल.
चोर्वीस आन्रण सात? एक इतीस तास िगांच्ं.

हेल्मरः

(दरर्वाज्ंात उिव्या बािूस ददसतो) क इां झाल्ं माझ्ंा ्र्वल्ंािा
च्डोल पन्रिणीला?

यूराः

(त्ंायांाक इडे बाहू पसरन्रर्वत िाते) ंेथे आहे ती!

अ्क इ न्रतसरा

(तीच रूम. मध्ंभागी र्ेबल र्व त्ंाभोर्वती खुयांाट. र्ेबलार्वरचा ददर्वा
िळतों. हॉलक इडचा दरर्वािा उघडा आहे. र्वरयांा माळ्ंार्वरूय यृत्ंस्गीताचा आर्वाि ंेतों. सौ.ललडे र्ेबलािर्वळ बसलेली असूय
िून्ंमयस्क इतेये पुस्तक इाची पाये चाळीत आहे. ती याचांचा प्रंत्न क इरते
पण एक इाग्रन्रचत्त होऊ िक इत याही; ती र्वार् र्वार हॉलयांा दरर्वािाक इडे
बघते आन्रण अस्र्वस्थपणे ऐक इते.)

सौ.ललडेः (न्रतयांा घड्ाळाक इडे बघते) अिूयही आले याहीत ंेथे, आन्रण िर्वळ
िर्वळ र्वेळ झालेली आहे. िर िे फक्त आले याहीत- (पुन्हा क इायोसा घेत)
रह, आले आहेत ते ंेथे. (ती हॉलमध्ंे िाते आन्रण सार्वधपणे बाहेरचा
दरर्वािा उघडते; न्रिन्ंार्वरूय हललंा पार्वला्चा आर्वाि ऐक इू ंेतो, ती
क इुिबुिते.) ंा आत. क इुणीही याही ंेथे.
िोगस्र्ाडः (दरर्वािातूयच) मला तुमची न्रचठ्ठी न्रमळाली. क इिान्रर्वषंी आहे ती?
सौ.ललडेः मला तुमयांािी बोलांच्च आहे.
िोगस्र्ाडः खर् च? आन्रण तेही ह्या घरात?

सौ.ललडेः माझ्ंा घरी मी तुम्हाला भेर्ू िक इण् अिलं होत्. त्ंाला र्वेगळ् प्रर्वेिद्वार
याही. ंा आत, आपण दोघ् एक इर्ेच आहोत. योक इर झोपी गेलेत, आन्रण
हेल्मरचे क इुर्ु्ब ह्या स्ध्ंाक इाळी यृत्ं क इरीत आहे.
िोगस्र्ाडः (रूममध्ंे आत ंेत) रह! हेल्मर क इुर्ु्ब ह्या स्ध्ंाक इाळी यृत्ं क इरीत
आहे. खर् च?
सौ.ललडेः हों, क इा याही?
िोगस्र्ाडः अगदी बरोबर. क इा याही?
सौ.ललडेः आन्रण आता आपण थोड्स् बोलू ंा.
िोगस्र्ाडः आपल्ंा दोघा्क इडे एक इमेक इा्िी बोलण्ंासारख् क इाही आहे?
सौ.ललडेः खूप क इाही.
िोगस्र्ाडः मी असा न्रर्वचारच क इेला यहहता.
सौ.ललडेः क इारण तुम्ही मला क इधीही खरोखर समिूय घेतलेल् याही.
िोगस्र्ाडः क इां समिूय घ्ंांच् होत्? िगामध्ंे एक इ स्र्वाभान्रर्वक इ गोष्ट अिी
आहे—उत्तम िोडीदार न्रमळाल्ंार्वर एखादी न्रयदटंी स्त्री एखाद्या
माणसाला फे क इूय देते.
सौ.ललडेः तुम्हाला मी खरोखर न्रयदटंी स्त्री र्वार्ते? तुम्हाला र्वार्त् क इा क इी मी ते
आय्दाये स्पर्वल्?
िोगस्र्ाडः तस् यहहत् क इेल् तुम्ही?

सौ.ललडेः तुम्ही खरोखर तसा न्रर्वचार क इेला यहहता?
िोगस्र्ाडः िर तस् यहहत्, तर क इा तुम्ही मला ते पत्र न्रलन्रहल्?
सौ.ललडेः ते उत्तम यहहत् क इा? तुमयांापासूय दूर होण् भाग होत् म्हणूयच तुमयांा
न्रर्वषंीयांा भार्वया याहीिा क इरण्ंाचा प्रंत्न क इरण् बरोबर यहहत्?
िोगस्र्ाडः (त्ंाचे हात आर्वळीत) अस् होत् तर ते? आन्रण हे सार् पैिा्साठी?
सौ.ललडेः तुम्ही हे अन्रिबात न्रर्वसरांला यक इो क इी मला एक इ असहाय्ं आई आन्रण
दोय लहाय भाऊ होते. आम्ही तुमची र्वार् बघू िक इत यहहतो, न्रयल्स,
तुमयांा प्रगतीत क इाही बदल होत यहहता.
िोगस्र्ाडः क इदान्रचत याही; पण ्तरा्साठी तू मला पस्त याही म्हणूय सोडू य देण्,
मग ते ्तर क इुणी क इा असेयात.
सौ.ललडेः मला ठाऊक इ याही. मी पुष्क इळदा स्र्वतःला न्रर्वचारल्, मला असा अन्रधक इार
होता क इा?
िोगस्र्ाडः (सौम्ंपणे) िेहहा मी तुला गमार्वल् तेहहा माझ्ंा पांाखालची र्वाळू च
सरक इली. बघ आता माझ्ंाक इडे, िहाि बुडालेल्ंा माणसाला न्रिडार्वर
र्ा्गले िार्वे असा उध्र्वस्त झालों मी.
सौ.ललडेः सुर्क इा िर्वळच असेल क इदान्रचत.
िोगस्र्ाडः हों ती िर्वळच होती; पण य्तर तू आलीस आन्रण मागाटत उभी
रान्रहलीस.

सौ.ललडेः मला ह्याची क इाहीच क इल्पया यसल्ंान्रिर्वां, न्रयल्स. आिपंंत मला
ठाऊक इ यहहते क इी ते तुम्हीच होता क इी बँक इेत ज्ंा्यांा िागेर्वर माझी
येमणूक इ होणार होती.
िोगस्र्ाडः ठीक इ, मी ठे र्वतो तुझ्ंा िसेदार्वर न्रर्वश्वास. पण आता तुला ठाऊक इ
आसांला हर्व्, तू हे सर्वट सोडू य देणार.
सौ.ललडेः याही, ह्याची तुम्हाला मुळीच मदत होणार याही.
िोगस्र्ाडः रह, मदत, मदत--! मी ते क इरार्व् क इी याही.
सौ.ललडेः मी िहाणपण न्रिक इलेले आहे. िीर्वय आन्रण क इडर्वर् गरिा ह्या्यी मला
न्रिक इर्वलेल् आहे.
िोगस्र्ाडः आन्रण सु्दर भाषणा्र्वर न्रर्वश्वास ठे र्वांचा अस् मला दीर्वयाय्
न्रिक इर्वलेल् आहे.
सौ.ललडेः मग िीर्वयाये तुम्हाला खूपच ज्ञायपूणट गोष्टी न्रिक इर्वल्ंात. पण क इृतींर्वर
तुम्ही न्रर्वश्वास ठे र्वाल?
िोगस्र्ाडः क इां तुमयांा म्हणण्ंाचा अथट?
सौ.ललडेः तुम्ही म्हणाला होतात क इी िहाि बुडालेला, न्रिडाला लर्क इलेला माणूस
तुम्ही होता?
िोगस्र्ाडः तस् म्हणांला माझ्ंािर्वळ सबळ क इारण होत्.
सौ.ललडेः मीसुद्धा िहाि बुडालेली, न्रिडाला लर्क इलेली बाई आहे. माझ्ंासाठी
िोक इ क इरणारें कक इर्वा माझी क इाळिी घेणार् क इुणीही याही.

िोगस्र्ाडः तू ते स्र्वतः न्रयर्वडल् होत्.
सौ.ललडेः माझ्ंापुढे दुसरा पंाटंच न्रिल्लक इ यहहता.
िोगस्र्ाडः ठीक इ, मग क इां?
सौ.ललडेः न्रयल्स, िर ह्या िहाि बुडालेल्ंा दोय व्यक्तींयी हातन्रमळर्वणी क इेली तर?
िोगस्र्ाडः क इां?
सौ.ललडेः प्रत्ंेक इाये र्वेगर्वेगळ्ंा न्रिडाला लर्क इूय राहण्ंापेिा दोघा्या एक इा
तराफ्ंार्वर राहण्ंाची स्धी अन्रधक इ उत्तम.
िोगस्र्ाडः न्रिन्रस्तया!
सौ.ललडेः तुम्हाला क इां र्वार्ल् मी िहरात क इिासाठी आले?
िोगस्र्ाडः तुझ्ंा मयात क इां न्रर्वचार होता?
सौ.ललडेः मला क इाम क इरण् भाग होत् कक इर्वा त्ंान्रिर्वां मी िगूच िक इत यहहते.
माझ् सर्वट िीर्वय िोपंंत मी आठर्वू िक इते, मी क इाम क इेल्. क इाम क इरण् हा
माझा एक इमेर्व मोठा आय्द आहे, राहत आला आहे. आता मी ह्या िगात
सर्वटथा एक इाक इी उभी आहे, ध्ंेंिून्ं आन्रण उपेन्रित. स्र्वतःसाठी क इष्ट
क इरण्ंात आय्द याही. न्रयल्स मला क इुणीतरी आन्रण क इाहीतरी द्या
ज्ंायांासाठी मी क इाम क इरीय.
िोगस्र्ाडः माझा न्रर्वश्वास बसू िक इत याही ह्या साऱ्ंार्वर. ही क इल्पयान्रर्वश्वात
र्वार्वरणाऱ्ंा न्रस्त्रंा्ची सर्वटस्र्वी स्र्वाथटत्ंागाची उत्क इर् ्याछा आहे.
सौ.ललडेः तुम्हाला मी क इधी अस् क इल्पयान्रर्वश्वात र्वार्वरलेली आढळली?

िोगस्र्ाडः तू खरोखर क इरिील? सा्ग मला- तुला माझा सारा भूतक इाळ ठाऊक इ
आहे?
सौ.ललडेः हों.
िोगस्र्ाडः आन्रण तुला ठाऊक इ आहे लोक इ माझ्ंाबद्दल क इां बोलतात ते?
सौ.ललडेः आत्ताच तुम्ही म्हर्ले यहहते क इा माझ्ंाबरोबर असताया तुम्ही र्वेगळीच
व्यक्ती असू िक इता?
िोगस्र्ाडः मला त्ंाची खात्री आहे.
सौ.ललडेः मग आत्ता खूप उिीर झाला क इा?
िोगस्र्ाडः न्रिन्रस्तया, तुला ठाऊक इ आहे क इा क इी तू क इां क इरते आहेस ते? हों, तुला
ठाऊक इ आहे. तुझ्ंा चेहऱ्ंार्वरूयच ददसल् मला. तुला धाडस आहे क इा मग-?
सौ.ललडेः मला क इुणाचीतरी आई होण्ंाची गरि आहे आन्रण तुमयांा मुला्या आईची
गरि आहे. तुम्हाला माझी गरि आहे आन्रण मला तुमची गरि आहे.
न्रयल्स तुमयांा चा्गल्ंा व्यन्रक्तत्र्वार्वर माझा न्रर्वश्वास आहे. तुमयांा
सहर्वासात मला क इसलीही भीती याही.
िोगस्र्ाडः (न्रतचे हात गच्च पक इडीत) थँक इ ंू---थँक इ ंू, न्रिन्रस्तया. आता तुझ्ंामुळे
मी ्तरा्यांा यिरे त उत्तम स्थाय न्रमळन्रर्वल—आहे, मी न्रर्वसरलो—
सौ.ललडेः िूss र्ॅर्र्ेला! िा! िा!
िोगस्र्ाडः क इा? क इां आहे ते?

सौ.ललडेः र्वर चाललेल्ंा यृत्ंाचा आर्वाि तुम्हाला ऐक इू ंेत याही क इा? ज्ंा र्वेळेला
ते स्पेल त्ंाचिणी ते ंेथे ंेतील.
िोगस्र्ाडः र हों, मी िाईय. अखेरीस त्ंातूय क इाहीच न्रयघणार याही. खन्रचतच
तुला ठाऊक इ यसेल, मी हेल्मरयांा न्रर्वरोधात क इां पाऊल उचललेल् आहे
ते.
सौ.ललडेः हों, न्रयल्स, मला ठाऊक इ आहे.
िोगस्र्ाडः आन्रण तरीही ते क इरण्ंाच् धाडस तुला आहे---?
सौ.ललडेः मला ठाऊक इ आहे एखाद्या माणसाला क इुठल्ंा अर्वधीपंंत येऊ िक इते.
िोगस्र्ाडः रह, िर मी फक्त न्रबघडर्वू िक इलो असतो तर?
सौ.ललडेः तुम्ही क इरू िक इला असता तस्. तुमच् पत्र अिूयही पेर्ीत पडल् आहे.
िोगस्र्ाडः तुला खात्री आहे?
सौ.ललडेः हों, पण--िोगस्र्ाडः (न्रतयांाक इडे िोधक इ यिरे ये बघत) ह्या साऱ्ंा्चा अथट हाच आहे या?
तुझ्ंा मैन्रत्रणीला तुला क इुठल्ंाही पररन्रस्थतीत र्वाचर्वांचे आहे.
मयमोक इळे पणे सा्ग—ती तुझीच क इल्पया या?
सौ.ललडेः न्रयल्स, एखादी बाई, न्रिये दुसऱ्ंासाठी स्र्वतःला न्रर्वक इूय र्ाक इलेल् असेल,
पुन्हा ती ते क इरीत याही.
िोगस्र्ाडः मी माझ् पत्र परत मागेय.

सौ.ललडेः याही, याही.
िोगस्र्ाडः हों, खन्रचतच. हेल्मर ंेईपंंत मी र्वार् पाहीय, मी सा्गेय त्ंा्या क इी
ते मला परत द्या – ते क इेर्वळ माझ्ंा बडतफीयांा बाबतीत आहे—िे तुम्ही
र्वाचू यंे अिी माझी ्याछा आहे.
सौ.ललडेः याही, न्रयल्स तुम्ही ते पत्र मागे घ्ंांला यक इोच मुळी.
िोगस्र्ाडः पण मला सा्ग, ह्याच क इारणासाठी तू मला ंेथे बोलार्वल्स क इी याही?
सौ.ललडेः हों,माझ्ंा पन्रहल्ंा धोलंायांा सूचयेयांा र्वेळी. पण तेहहापासूय स्पूणट
ददर्वस स्पला, आन्रण त्ंा ददर्वसात मी ह्या घरात एक इ न्रर्वलिण गोष्ट
पान्रहलेली आहे. हेल्मरला सार् क इाही क इळांलाच हर्व्, ह्या दुदर्व
ै ी गुप्ततेचा
िेर्वर् हहांलाच हर्वा. ह्या दोघा्या स्पूणटपणे समिांलाच हर्व्. त्ंा्यी ही
सारी लपर्वाछपर्वी आन्रण क इार्वेबािपणा स्पर्वांलाच हर्वा.
िोगस्र्ाडः खूप छाय, िर तुला तसा धोक इा पत्क इरांला आर्वडेल. पण एक इ गोष्ट मी
क इरू िक इतो, आन्रण लगेच—
सै.ललडेः (ऐक इत) त्र्वरा क इरा! िा, िा! यृत्ं स्पले आहे, दुसऱ्ंा िणाला आपण
सुरन्रित राहणार यसू.
िोगस्र्ाडः मी रस्त्ंात तुमची र्वार् बघेय.
सौ.ललडेः हों, तस् क इरा, तुम्ही मला घरीच भेर्ांला हर्व्.

िोगस्र्ाडः माझ्ंा आंुष्ंात ्तक इा आय्दी मी क इधीही झालो यहहतो. (िोगस्र्ाड
बाहेरयांा दरर्वािाये बाहेर िातो. रुम आन्रण हॉल मधला दरर्वािा
उघडाच राहतो.)
सौ.ललडेः (रुम यीर् लान्रर्वत असते आन्रण बाहेर िाण्ंाची तंारी क इरीत र्वस्तू
एक इन्रत्रत क इरते.) क इां पररर्वतटय ! क इां पररर्वतटय! क इुणासाठी तरी क इाम
क इरण्, त्ंायांासाठी िगण् आन्रण एखाद् घर सुखी क इरण्! ठीक इ मी
अपंिी ठरले तर तो माझा दोष यहहे.—माझी ्याछा आहे, त्ंा्यी ंार्व्
(ऐक इते) र, आले ते! मला तंारीला लागांलाच हर्व्. (ती न्रतची र्ोपी
आन्रण झगा घेते. हेल्मर आन्रण यूराचा आर्वाि बाहेरूय आलेला ऐक इू ंेतो.
चार्वी क इुलूपात दफरते, आन्रण हेल्मर यूराला िबरदस्तीये हॉलमध्ंे खेचत
आणतो. न्रतये ्र्ान्रलंय पोिाख पररधाय क इेलेला असूय त्ंार्वर मोठी
क इाळी िाल पा्घरलेली आहे. त्ंाये सां्क इाळचे क इपडे आन्रण क इाळा सैल
झगा घातला आहे, उघडतो
यूराः

(दरर्वािात अिूयही त्ंायांािी झगडते आहे) याही, याही, याही! मी आत
िाणार याही! मला पुन्हा र्वर िांचे आहे, मला ते ्तलंा लर्वक इर
सोडांचे याही!

हेल्मरः

पण माझ्ंा न्रप्रं पोरी---!

यूराः

रह, प्लीि, प्लीि, तुरर्वाल्ड, मी तुमची ंाचया क इरते. आणखी फक्त
एक इच तास!

हेल्मरः

एक इ न्रमन्रयर् सुद्धा याही, यूरा न्रडंर, तुला ठाऊक इ आहे आपल् क इां ठरल्
होत्. ंे, आत ंे, तुला थ्डी र्वाितें ंेथे(न्रतयांा न्रर्वरोधाला य िुमायता,
तो न्रतला हळू च आत आणतो)

सौ.ललडेः गुड ्न्रहहयींग.
यूराः

न्रिन्रस्तया!

हेल्मरः

सौ.ललडे क इां! ्तलंा उिीरापंंत तुम्ही ंेथेच?

सौ.ललडेः मी ददलन्रगरी व्यक्त क इरांलाच हर्वी. मला यूराला न्रतयांा पोिाखात
बघांचेच होते.
यूराः

तू ंेथे बसूय माझी र्वार् बघत होतीस क इा?

सौ.ललडेः हों, दुदर्व
ै ाये मी खूप उिीरा आले. तुम्ही अगोदरच र्वरयांा माळ्ंार्वर
गेलेला होता, आन्रण मला र्वाचल् मी तुला बन्रघतल्ंान्रिर्वां िाऊच िक इत
यहहते.
हेल्मरः

(यूरायांा अ्गार्वरची िाल बािूला क इरीत) ठीक इ मग, युसत् बघ
न्रतयांाक इडे! मी खात्रीपूर्वटक इ सा्गतो, ती ंोग्ंच आहे. ती सु्दर ददसत याही
क इा, सौ.ललडे ?

सौ.ललडेः हों, मला तस्च म्हणांच्ं—
हेल्मरः

न्रयता्त रमणीं ददसत याही क इा ती? प्रत्ंेक इिण तस्च म्हणाला होता.
पण ही गोड पोरगी भं्क इर हट्टी आहे. क इां क इरार्व् न्रतच्? न्रर्वचार क इरा,
िर्वळिर्वळ िबरदस्तीये आणार्व् लागल्.

यूराः

रह, तुरर्वाल्ड क इधीतरी तुम्हाला ंाच् र्वाईर् र्वार्ेल क इी तुम्ही मला था्बू
ददल् याही. अधाट तास तरी अन्रधक इ.

हेल्मरः

बघा, ऐक इा क इां म्हणते, सौ.ललडे? न्रतय् न्रतच् र्ॅर्र्ेला यृत्ं क इेल्, मोठी
प्रि्सा न्रमळाली न्रतला. ती त्ंाला पात्र होती. मला म्हणांच्ं- िरी तेथे
क इदान्रचत- थोड्ा प्रमाणात यैसर्थगक इ, क इल्पयेच् सादरीक इरण- त्तोत्त
म्हणांच् तर क इलात्मक इररत्ंा आर्वश्ंक इ. पण हरक इत याही- मुद्दा म्हणिे
न्रतय् मोठ् ंि, प्रच्ड ंि न्रमळन्रर्वल्. एर्वढ् झाल्ंार्वरही मी न्रतला तेथे
सोडू य ंेण्-पाडलेल्ंा ठश्ंाला दुबटल क इरण्. याही िर ते मला ठाऊक इ
होत्. मी घेतल् माझ्ंा गोड क इॅप्री पोरीला- माझ्ंा लहरी छक इुल्ंा क इॅप्री
पोरीला- मला तस् म्हणार्व्च लागेल- माझ्ंा बाहुपािाखाली; रूममध्ंे
िलद प्रदन्रिणा, सर्वट बािू्यी यमय- आन्रण ते- अक इन्रल्पतपणे म्हणालेदृग्गोचर झालेली रमणींता याहीिी झाली! न्रयगटमय येहमीच
पररणामक इारक इ असार्वे सौ.ललडे, पण मी यूराला समिू िक इलो याही. अरे
बापरे ! खूप गरम होतें ंेथे. (झगा क इाढू य खूचीर्वर फे क इतो आन्रण रूमचा
दरर्वािा उघडतो.) क इां! प्रक इाि याही ंेथे? रह, खन्रचतच. माफ क इरा
मला- (तो आत िातो आन्रण मेणबत्त्ंा लार्वतो.)

यूराः

(श्वास रोखूय क इुिबुिते) ठीक इ?

सौ.ललडेः (हळू च) मी बोलले त्ंायांािी.
यूराः

आन्रण-?

सौ.ललडेः यूरा- तुला तुझ्ंा यर्वऱ्ंाला सार् क इाही सा्गांलाच हर्व्-

यूराः

(मरगळलेपणे) मला ठाऊक इ होते ते!

सौ.ललडेः तुला िोगस्र्ाडपासूय क इाहीही भीती याही; पण तू सडेतोड बोलांलाच
हर्व्.
यूराः

मी बोलणार याही!

सौ.ललडेः मग ते पत्र बोलेल.
यूराः

आभारी आहे तुझी न्रिन्रस्तया. आता मला समिल् मला क इां क इरांला हर्व्
ते—िूःss

हेल्मरः

(परत ंेतो) ठीक इ, सौ.ललडे, तुम्ही न्रतच् क इौतुक इ क इेल् क इा?

सौ.ललडेः हों, आन्रण आता मला गुडयाईर् म्हणण् भाग आहे.
हेल्मरः

क इां, एर्वढ्यातच? हे न्रर्वणक इाम तुमच् आहे क इा?

सौ.ललडेः (ते हातात घेत) हों, थँलस. िर्वळ िर्वळ न्रर्वसरलेच होते मी ते.
हेल्मरः

मग तुम्ही न्रर्वणक इाम क इरता तर.

सौ.ललडेः हों.
हेल्मरः

तुम्हाला ठाऊक इ आहे, ह्या ऐर्विी तुम्ही क इन्रिदा क इाढा.

सौ.ललडेः खर् ? क इा?
हेल्मरः

क इारण ते खूपच सुरेख. बघा आता! क इन्रिद्याच् क इाम तुम्ही डाव्या हातात
धरा, अस्, आन्रण मग उिव्या हाताये सुई र्वापरा, ला्ब सफाईदार र्वळण
द्या.

सौ.ललडेः हों, तस् क इरांला हर्व् मला.
हेल्मरः

पण न्रर्वणक इाम हे येहमीच धोक इादांक इ. िरा ्क इडे बघा. तुमचे बाहु
तुमयांा बािूयांा िर्वळ आहेत आन्रण सुंा र्वरखाली िाताहेत—क इाहीतरी
न्रचयीसारख् र्वार्त् त्ंान्रर्वषंी. त्ंा्यी खरोखर उत्क इृष्ट िॅम्पेय ददली रात्री.

सौ.ललडेः रठक इ, गुडयाईर्, यूरा, आन्रण ह्यापुढे असा हर्र्वादीपणा क इरू यक इोस.
हेल्मरः

हे अगदी बरोबर बोललात, सौ.ललडे!

सौ.ललडेः गुडयाईर् न्रम. हेल्मर.
हेल्मरः

(दरर्वािाक इडे न्रतयांासोबत िात) गुडयाईर्, गुडयाईर्, तुम्ही
सुरन्रितररत्ंा घरी पोहोचाल अिी आिा क इरतो. मला आय्दच होईल—
पण तुम्हाला फारस् दूरर्वर िार्व् लागणार याही. गुडयाईर्, गुडयाईर्. (ती
िाते, हेल्मर ती गेल्ंाय्तर दरर्वािा ब्द क इरतो आन्रण पुन्हा परत ंेतो)
िेर्वर्ी न्रतयांा पासूय सुर्क इा झाली तर आपली—भं्क इर क इ्र्ाळर्वाणी बाई
आहे.

यूराः

तुम्ही दमला याहीत क इा, तुरर्वाल्ड?

हेल्मरः

याही, िरा सुद्धा याही.

यूराः

झोपही ंेत याही?

हेल्मरः

न्रबलक इुल याही. न्रर्विेष क इरूय उत्साह र्वार्तो. पण तू? खूप थक इलेली आन्रण
पेंगुळलेली ददसतेस.

यूराः

हों खूप थक इलेली. आता मी लर्वक इरच झोपी िाईय.

हेल्मरः

बघ बर् आता तू. क इाही झाले तरी तुला िास्त र्वेळ था्बू य देण्ंात मी
बरोबर होतो क इी याही?

यूराः

रह, प्रत्ंेक इ गोष्ट तुम्ही िी क इरता ती बरोबरच असते.

हेल्मरः

(न्रतयांा क इपाळाच् चु्बय घेत) आता माझी च्डोल पन्रिण समिूतदार
व्यक्तीसारखी बोलांला लागली. तुझ्ंा लिात आल् क इा क इी ह्या
सां्क इाळी डॉ. रा्क इ दक इती उत्साही होते ते?

यूराः

खर् च? उत्साही होते ते? मला त्ंा्यांािी बोलांला स्धीच न्रमळाली
याही.

हेल्मरः

या मला न्रमळाली, पण ्तक इ् चा्गल् उत्साही मी त्ंा्या बऱ्ंाच
क इाळापासूय पान्रहल् याही. (थोड्स् न्रतयांाक इडे बघतात, य्तर न्रतयांािर्वळ
ंेतात) आपल्ंा स्र्वतःयांा घरी परतल्ंार्वर दक इती आल्हाददांक इ र्वार्त्!
पूणटपणे एक इर्् बरोबर—रह, माझी मयमोहक इ सु्दर छक इुली!

यूराः

माझ्ंाक इडे अस् बघू यक इा, तुरर्वाल्ड.

हेल्मरः

माझ्ंा न्रप्रं खन्रिन्ंाक इडे मी बघू िक इत याही?—्तक इ् तरी हे लार्वण्ं
माझ् आहे, फक्त माझ् पूणटपणे माझ् आन्रण अख्डपणे माझ्?

यूराः

(र्ेबलायांा दुसऱ्ंा बािूक इडे िाते) ह्या रात्री तुम्ही मला अिा गोष्टी
बोलांलाच यक इोत.

हेल्मरः

(न्रतयांा मागे िात) मला ददसत आहे क इी ते र्ॅर्र्ेला यृत्ं अिूयही तुझ्ंा
रक्तात आहे- आन्रण त्ंाये तुला सर्वटथा अन्रधक इ भुरळ पाडली आहे. ऐक इ!
्तर लोक इ िाताहेत आता. (अन्रधक इ सौम्ंपणे) यूरा- लर्वक इरच स्पूणट घर
िा्त होईल.

यूराः

हों, मी तिी आिा क इरते.

हेल्मरः

हों, तुला र्वार्त याही क इा तस् माझ्ंा िीर्वलगे? यूरा? िेहहा आपण
परलंा लोक इा्मध्ंे असतो तेहहा तुला ठाऊक इ आहे, मी तुझ्ंािी क इा क इमी
बोलतो, आन्रण स्र्वतःला तुझ्ंापासूय ला्ब ठे र्वतो, आन्रण मधूय मधूय एक इ
चोरर्ा क इर्ाि तुझ्ंाक इडे र्ाक इतो- तुला ठाऊक इ आहे हे मी क इा क इरतो ते?
क इारण मी क इल्पया क इरतो क इी आपण एक इमेक इा्र्वर गुप्तपणे प्रेम क इरतो,
न्रर्वर्वाहायांा र्वचयाये गुप्तपणे बा्धलो गेलो आहोत आन्रण क इुणालाही
स्र्वप्नात सुद्धा र्वार्णार याही क इी आपल्ंा दोघात क इाहीतरी आहे.

यूराः

हों, हों, हों मला ठाऊक इ आहे, तुम्ही सर्वटस्र्वी माझाच न्रर्वचार क इरीत
असतात.

हेल्मरः

आन्रण य्तर, िेहहा िांची र्वेळ झाली, आन्रण मी तुझ्ंा मृद,ु मुलांम
खा्द्याभोर्वती िाल पा्घरली आन्रण तुझ्ंा उत्क इृष्ट मायेभोर्वती सुद्धा. मी
क इल्पया क इेली क इी तु माझी र्वधू आहेस आन्रण युक इताच न्रर्वर्वाह झाला आहे,
य्तर मी पन्रहल्ंा्दाच तुला माझ्ंा घरी आणतों—मी पन्रहल्ंा्दाच
तुझ्ंा सोबत आहे- पूणटपणे तुझ्ंासोबत. तुझ्ंा त्ंा क इ्प पार्वणाऱ्ंा
रमणींतेसोबत! ह्या स्पूणट सां्क इाळपंंत तुझीच आन्रण फक्त तुझीच
अन्रभलाषा क इरीत होतो. िेहहा मी तुला डोलताया आन्रण न्रगरक इी मारताया

बन्रघतले र्ॅर्र्ेलायांा यृत्ंात—माझ् रक्त पेर्ूय उठल् आन्रण म्हणूयच मला
फार क इाळ राहर्वल् गेल् याही. म्हणूयच मी तुला लर्वक इर घरी आणल्यूराः

दूर हहा तुरर्वाल्ड, दूर हहा माझ्ंापासूय, मला हे सर्वट यक इों.

हेल्मरः

क इां बोलतेस तू? यूरा. न्रचडर्वतेस क इा मला? याही- याही या! मी यर्वरा
याही क इा तुझा? (बाहेरयांा दारार्वर र्क इर्क इ होते.)

यूराः

(दचक इते.) ऐक इल् क इा तुम्ही-?

हेल्मरः

(हॉलक इडे िात) क इोण आहे तेथे?

डॉ.रा्क इः (बाहेरूय) मी आहे, मी थोड्स् आत ंेऊ िक इतो क इा?
हेल्मरः

(खालयांा आर्वािात, त्रासूय) रह! क इां हर्व् असू िक इत् ह्याला?
(मोठ्याये) थोड् था्बा. (दरर्वािा उघडतो) ंा, खूप छाय, डोक इार्वूय
पान्रहल्ंाबद्दल.

डॉ.रा्क इः मला र्वार्त् मी तुमच् बोलण् ऐक इल् आन्रण र्वार्ल् क इी तुम्हाला भेर्ूय घ्ंार्व्.
(भोर्वती बघतो) र, ही ती न्रप्रं िुयी िागा, दक इती सुखाय् राहता तुम्ही
दोघ् ्थ्!
हेल्मरः

अस् ददसत्ं क इी िणूक इाही र्वरयांा माळ्ंार्वर सुद्धा तुम्ही आय्दातच
ददसत होता.

डॉ.रा्क इः अन्रतिं, क इा याही? ह्या िगातल्ंा प्रत्ंेक इ गोष्टीत एखाद्याये क इा सहभागी
होऊ यंे? सार् क इाही िलं असेल तेर्वढ्, िोपंंत न्रयदाय एखाद्याला
न्रमळे ल तेर्वढ्. दारू उत्तम होती—
हेल्मरः

न्रर्विेषतः िॅम्पेय.

डॉ.रा्क इः तुमयांा लिात आल् क इा? भरपूर प्ंांलो.
यूराः

तुरर्वाल्डये सुद्धा भरपूर िॅम्पेय प्ंांली.

डॉ.रा्क इः खर् च तोही प्ंांला होता?
यूराः

हों, आन्रण त्ंामुळे त्ंा्यांा भार्वया येहमीच उच्बळू य ंेतात.

डॉ.रा्क इः ठीक इ, चा्गला ददर्वस घालन्रर्वल्ंाय्तर एखाद्याये सां्क इाळची छाय मिा
क इा लुर्ू यंे?
यूराः

चा्गला घालन्रर्वलेला! ठीक इ. ह्या बाबतीत मला क इाही अन्रभमाय र्वार्त
याही.

डॉ.रा्क इः (त्ंायांा खा्द्यार्वर चापर्ी मारीत) पण मला याही, बन्रघतल् याही क इा
तुम्ही?
यूराः

मला र्वार्त् तुम्ही र्वैज्ञान्रयक इ िोधात गु्तलेले आहात, डॉलर्र रा्क इ?

डॉ.रा्क इः अगदी बरोबर.
हेल्मरः

ठीक इ. आता छोर्ी यूरा सुद्धा र्वैज्ञान्रयक इ िोधाबद्दल बोलांला लागलीं.

यूराः

न्रयष्पत्तीबद्दल अन्रभय्दय क इरू क इा?

डॉ.रा्क इ न्रयन्रितच.
यूराः

न्रयष्पत्ती चा्गली झाली क इा मग?

डॉ.रा्क इः िलंतो अत्ंुत्तम, डॉलर्र आन्रण पेि्र् दोघा्याही- न्रयन्रितपणे.
यूराः

(िा्तपणे आन्रण िोधक इतेये) न्रयन्रितपणे?

डॉ.रा्क इः न्रयखालस न्रयन्रितपणे. त्ंाय्तर मी स्र्वतः सां्क इाळ मिेत घालन्रर्वली तर
मी बरोबर यहहतो क इा?
यूराः

हों, अगदी बरोबर डॉ.रा्क इ.

हेल्मरः

मीही तेच म्हणतो, ह्या अर्ीर्वर क इी तुम्हाला क इाही द्यार्वे लागणार याही.

डॉ.रा्क इः ठीक इ, ंा िीर्वयात क इाहीच ददले याही तर क इाहीच न्रमळत याही.
यूराः

डॉ.रा्क इ मला खात्री आहे तुम्हाला सोंग्, मुखर्वर्े फार आर्वडतात.

डॉ.रा्क इः हों, िेहहा तेथे खूप मयोर् िक इ सोंगे असतात.
यूराः

सा्गा मला पुढयांा र्वेळी तुम्ही आन्रण मी क इोणती सोंगे घेणार आहोत?

हेलेमरः खुळचर् क इुठली! तू एर्वढ्यातच पुढयांा गोष्टीचा न्रर्वचार क इरतेस?
डॉ.रा्क इः आपण दोघ्? मी सा्गेय तुम्हाला. तुम्ही छाय परी हहा.
हेल्मरः

रह, पण क इोणत्ंा क इपड्ातूय ते दिटन्रर्वल् िाईल?

डॉ.रा्क इः न्रतये फक्त रोि घालते तेच क इपडे घालार्वेत.
हेल्मरः

उत्क इृष्ट! पण तुम्हाला मान्रहत याही क इा क इी तुम्ही क इां घालणार?

डॉ.रा्क इः हों, माझ्ंा न्रप्रं न्रमत्रा, त्ंा मुद्द्यार्वर मी पूणटपणे ठाम आहे.
हेल्मरः

अस्?

डॉ.रा्क इः दुसऱ्ंा सोंगात मी अदृश्ं राहीय.
हेल्मरः

दक इती न्रर्वयोदात्मक इ क इल्पया!

डॉ.रा्क इः मोठी क इाळी हॅर्. तुम्हाला त्ंा अदृश्ं हॅर्बद्दल ठाऊक इ याही? तुम्हा ती
युसती घाला आन्रण तुम्हाला क इुणीही पाहू िक इणार याही.
हेल्मरः

(दबल्ंा न्रस्मत हास्ंात) याही, तुमच् बरोबर आहे.

डॉ.रा्क इः पण मी क इिासाठी आलो ते सपिेल न्रर्वसरूय गेलो. हेल्मर, मला एक इ
न्रसगार द्या बर् डाक इट हॅर्वायाची एक इ.
हेल्मरः

खूप आय्दाये (न्रसगारे र् क इेस देतो)

डॉ.रा्क इः (एक इ घेतो आन्रण िेर्वर्चे र्ोक इ तोडतो) थँलस्.
यूराः

(क इाडी पेर्न्रर्वत) मला पेर्र्वू द्या तुमची न्रसगार.

डॉ.रा्क इः ए थाऊि्ड थँलस् (ती क इाडी धरते तो त्ंार्वर न्रसगारे र् पेर्न्रर्वतो) आन्रण
आता गुडबां!
हेल्मरः

गुडबां, गुडबां, माझ्ंा न्रप्रं न्रमत्रा.

यूराः

न्रस्लप र्वेल, डॉलर्र रा्क इ.

डॉ.रा्क इः तुमयांा ्याछेबद्दल आभारी आहे.
यूराः

मलाही तिीच न्रर्वि क इरा.

डॉ.रा्क इः तुम्हाला? खूप छाय तुम्ही न्रर्वचारल् म्हणूय—न्रस्लप र्वेल आन्रण न्रसगार
पेर्न्रर्वल्ंाबद्दल पुन्हा थँलस्. (दोघा्क इडे माय तुक इर्वूय िातो.)
हेल्मरः

(खालयांा आर्वािात) त्ंाये खूपच प्ंांलेली आहे.

यूराः

(िून्ंमयस्क इपणे) िलं आहे. (हेल्मर त्ंायांा न्रखिातूय दक इल्ल्ंा्चा िुडगा
क इाढतो आन्रण हॉलमध्ंे िातो) तुरर्वाल्ड, क इां क इरणार आहात तुम्ही
तेथे?

हेल्मरः

मला हे लेर्र बॉलस ररक इामे क इरांलाच हर्वे. गच्च भरलींे पूणटपणे,
उद्यायांा र्वतटमायपत्रासाठीही िागा याही न्रतथे.

यूराः

रात्री तुम्ही क इाम क इरणार आहात क इां?

हेल्मरः

तुला चा्गल्च ठाऊक इ आहे मी क इाम क इरणार याही—क इा, क इस् आल् हे?
क इुणीतरी क इुलुपािी खेळल्ं.

यूराः

क इुलुपािी?

हेल्मरः

मला खात्री आहे त्ंाची. क इां ह्याचा अथट? मी न्रर्वचारच क इरू िक इत याही,
योक इर--?ंेथे मोडलेली हेअर न्रपय आहे. यूरा, ती तुझ्ंा हेअर न्रपया्पैक इी
एक इ आहे.

यूराः

(चर्क इय) ती मुल्च असतील—

हेल्मरः

मग तू त्ंा्या अिा चेष्टा क इरू द्यांला यक इो---बघ! िेर्वर्ी उघडल् मी ते.
(सर्वट क इागदपत्र घेतो आन्रण दक इचयक इडे हाक इ मारतो) हेन्रलय! क इृपाक इरूय
दरर्वािायांा पुढील भागात ठे र्व बर् ददर्वा. (तो पुढचा दरर्वािा ब्द क इरतो
आन्रण हातात सर्वट क इागदपत्र घेऊय आत ंेतो) बघ युसत् दक इती साचले
आहेत ते!(ते तपासूय बघत) क इा, क इां आहे हे?

यूराः

(न्रखडक इीिर्वळू य) ते पत्र! रह, याही, याही, तुरर्वाल्ड!

हेल्मरः

दोय न्रहहन्रिर्ींग क इाडटस्—रा्क इक इडू य.

यूराः

डॉ.रा्क इक इडू य?

हेल्मरः

(त्ंा्यांाक इडे बघत) डॉलर्र रा्क इ हे र्वर आहे. त्ंा्यी युक इत्च ते पेर्ीत
र्ाक इल् असणार.

यूराः

अिूय क इाही आहे क इा त्ंार्वर?

हेल्मरः

यार्वायांार्वर क इाळा िॉस आहे. बघ त्ंाक इडे! दक इता अन्रप्रं क इल्पया! अस्
ददसत् क इी िणू क इाही ते त्ंा्यांा मृत्ंूची घोषणाच क इरताहेत.

यूराः

त्ंा्या तस् क इरांचच होत्.

हेल्मरः

क इां! तुला क इाही ठाऊक इ आहे क इा? त्ंा्यी तुला तस् क इाही सा्न्रगतल् क इा?

यूराः

हों, ह्या क इाडटस् चा अथट त्ंा्यी आपला िेर्वर्चा न्रयरोप घेतला. ते
स्र्वतःला ब्द क इरूय घेणार आन्रण मृत्ंूला क इर्वर्ाळणार.

हेल्मरः

गरीब न्रबचारा! खन्रचतच मला क इळल् होत् क इी आपण त्ंाला फार क इाळ
सोबत ठे र्वूच िक इत याही. पण ्तलंा लर्वक इर---! आन्रण िाण् आन्रण
एखाद्या िखमी प्राण्ंासारख् सरपर्त गुहत
े िाण्---

यूराः

िर आपल्ंाला िाण् भाग असेल तर िा्ततेत िाण् उत्तम. तुम्हाला अस्
र्वार्त याही क इा तुरर्वाल्ड?

हेल्मरः

(ंेरझारा घालीत) आपल्ंा िीर्वयाचा तो एक इ अन्रर्वभाज्ं भाग झाला
होता. मला हे पर्तच याही क इी तो न्रयघूय गेलेला आहे. तो आन्रण त्ंायांा
र्वेदया आन्रण त्ंाच् एक इाक इीपण आपल्ंा आय्दायांा सूंट प्रक इािाक इडे
मेघायाछाददत पाश्वटभूमी बयूय गेले आहे—ठीक इ क इदान्रचत क इाही झाल् तरी
ते त्ंायांा भल्ंासाठीच झाल्ं. (िा्त उभा राहत) आन्रण क इदान्रचत
आपल्ंासाठीसुद्धा, यूरा. आता फक्त तू मला न्रय मी तुला. आपण सर्वटथा
एक इमेक इा्र्वर अर्वल्बूय. (न्रतयांा भोर्वती बाहु र्ाक इीत) माझी न्रप्रं पत्नी!
मला अस् िाणर्वत् क इी मी तुला क इधीच क इर्वर्ाऴू य धरू िक इणार याही.
तुला ठाऊक इ आहे यूरा, मी येहमी ्याछा क इरतो क इी तुला एखाद्या भं्क इर
गोष्टीये घाबरर्वूय सोडार्व् आन्रण मी माझ् िरीर आन्रण आत्मा, सार् क इाही,
सार् क इाही तुझ्ंासाठी पणाला लार्वार्व्.

यूराः

(त्ंायांा न्रमठीतूय स्र्वतःला सोडर्वूय घेत, ठाम आन्रण न्रयिंपूर्वटक इ) आता
तुम्ही तुमची पत्रे र्वाचार्वीत, तुरर्वाल्ड.

हेल्मरः

याही, याही, आि रात्री यहहे. मला माझ्ंा गोड पत्नीयांा सहर्वासात
रहांची ्याछा आहे.

यूराः

मृत्ंूप्थाला लागलेल्ंा न्रमत्राचा न्रर्वचार डोलंात असताया--?

हेल्मरः

हों, तुझ् म्हणण् बरोबर आहे. त्ंाये आपल्ंा दोघा्या धक्का बसलां.
क इाहीतरी अभद्र आले आहे आपल्ंात—मृत्ंू आन्रण न्रर्वयािाचे न्रर्वचार.

त्ंा्या आपण बाहेर फे क इूय देण्ंाचा प्रंत्न क इरांला हर्वा—तोपंंत आपण
न्रर्वलग राहू.
यूराः

(त्ंायांा मायेभोर्वती हात र्ाक इते) तुरर्वाल्ड! गुडयाईर्! गुडयाईर्!

हेल्मरः

(न्रतयांा क इपाळाच् चु्बय घेत) गुडयाईर्, माझी क इोक इीळा. िा्त झोप, यूरा.
आता मी िाईय आन्रण माझी पत्रे र्वाचेय. (तो सर्वट लेर्सट त्ंायांा हातात
घेतो र्व त्ंायांा रुममध्ंे िाऊय दरर्वािा ब्द क इरतो)

यूराः

(भा्बार्वलेल्ंा डोळ्ंा्यी, चाचपडत, तुरर्वाल्डचा रहहरक इोर् गच्च
पक इडीत, स्र्वतःभोर्वती लपेर्ते आन्रण अधटर्वर् घोगऱ्ंा तुर्लेल्ंा आर्विात
क इुिबुिते) मी त्ंाला आता क इधीच पाहणार याही. क इधीच याही, क इधीच
याही! (डोलंार्वर िाल फे क इते.) मुला्याही पुन्हा क इधीही पाहणार याही.
क इधीच याही, क इधीच याही---र, ते क इाळ् गोठलेल् पाणी! खोल---अगाध-! िर ते क इेर्वळ स्पल् असत्! आता ते त्ंा्यांािर्वळ आहे, ते र्वाचत आहेत
ते. रह, याही, याही, याही, अिूय तरी याही. तुरर्वाल्ड गुडबां--!
गुडबां माझ्ंा न्रचमण्ंा्यो--! (हॉलक इडे िाण्ंासाठी घाईये र्वळते, अगदी
त्ंाचर्वेळी हेल्मर िोरात दरर्वािा उघडतो आन्रण उघडलेल् पत्र हातात
घेऊय तेथेच उभा असतो.)

हेल्मरः

यूरा!

यूराः

(कक इचाळते) रह---!

हेल्मरः

क इां आहे हे? तुला ठाऊक इ आहे क इा ह्या पत्रात क इां आहे ते?

यूराः

हों, मला ठाऊक इ आहे. िाऊ द्या मला! िाऊ द्या मला बाहेर!

हेल्मरः

(न्रतला पाठीमागूय धरीत) क इुठ् िांच्ं तुला?

यूराः

(स्र्वतःला सोडन्रर्वण्ंाचा प्रंत्न क इरीत) तुम्ही मला र्वाचन्रर्वणार याहीत,
तुरर्वाल्ड!

हेल्मरः

(मागे सरत) खर् ! िे क इाही त्ंाये न्रलन्रहल् आहे ते खर् आहे? याही, याही,
हे खर् असू िक इण् अिलं आहे.

यूराः

हे खर् आहे. मी तुमयांार्वर अपार प्रेम क इेल्. िगार्वेगळ् .

हेल्मरः

मूखाटसारख् लबाड्ा क इरण् ब्द क इर.

यूराः

(त्ंायांाक इडे एक इ पाऊल उचलीत) तुरर्वाल्ड--!

हेल्मरः

बेिरम बाई—क इां क इेल्स तू हे?

यूराः

मला िाऊ द्या—तुम्ही मला र्वाचर्वणार याहीत! तुम्ही स्र्वतः माझा दोष
पदरात घेणार याहीत.

हेल्मरः

पुरे झाला आता तुझा ढोंगीपणा. (बाहेरचा दरर्वािा ब्द क इरतो) ंेथे तू
था्बिील आन्रण तुझ्ंा स्र्वतःचा न्रहिेब देिील. तुला समिल् क इा तू क इां
क इेल्स ते? उत्तर दे! तुला समिते ते?

यूराः

(त्ंायांाक इडे न्रस्थरपणे बघते, आन्रण क इठोर अन्रर्वभाटर्वात म्हणते) हों,
आता मला पूणटपणे समिू लागांला सुरुर्वात झाली आहे.

हेल्मरः(ंेरझारा घालीत) रह! दक इती भं्क इर ररत्ंा िागा होण्! ह्या साऱ्ंा आठ
र्वषांयांा दरम्ंाय—ती माझा अन्रभमाय आन्रण आय्दाचे न्रयधाय होती—
ढोंगी, खोर्ारडी—र्वाईर्,--र्वाईर्—गुन्हेगार. रह, अतलंट न्रहडीस,

क इुरुपता सारी! िी s s ! िी s s! (यूरा क इाहीच बोलत याही आन्रण
त्ंायांाक इडे न्रस्थर यिरे ये बघत राहते) मला हे आधी सार् क इळांलाच हर्व्
होत्. मला आधीच अ्दाि ंांला हर्वा होता. सारे तुझ्ंा र्वन्रडला्यांा
यीन्रततत्र्वाचा अभार्व –गप्प बस –सारे तुझ्ंा र्वन्रडलातले यीन्रततत्र्वा्चा
अभार्व असलेले दुगुटण तुझ्ंात अयुर्वा्न्रिक इररत्ंा आलेत. धमट याहीयीन्रतमत्ता याही, क इतटव्याची िाणीर्व याही—म्हणिे त्ंा्यांा ह्या चुक इीला
मी िमा क इरांला हर्वी! तुझ्ंासाठी मी िे क इाही क इेल् त्ंाची परतफे ड तू
अिी क इरार्वी?
यूराः

हों –अिीच.

हेल्मरः

माझ्ंा साऱ्ंा सुखा्चा याि क इेलास तू. माझ्ंा भन्रर्वतव्याचा न्रर्वध्र्व्स
क इेलास. रह, ंाचा न्रर्वचार क इरणे दक इती भं्क इर आहे! त्ंा हरामखोरायांा
हातातल् बाहुल् झालो मी. त्ंाला ज्ंात आय्द र्वार्ेल तो ते माझ्ंासोबत
क इरील, ज्ंाची न्रयर्वड क इरे ल त्ंाची मागणी क इरे ल, तो माझ्ंार्वर हुक इूमत
गािन्रर्वल न्रितक इ् त्ंाला आर्वडेल आन्रण मला ते न्रयमूर्पणे मान्ं क इरार्वे
लागेल. आन्रण हे अररष्ट आन्रण न्रर्वध्र्व्स माझ्ंार्वर आणल् ते ह्या
यीन्रतमत्तािून्ं बाईय्!

यूराः

िेहहा मी ह्या िगातूय न्रयघूय िाईय, तेहहा तुम्ही मोक इळे हहाल.

हेल्मरः

रह, सु्दर िसेद यक इोत. तुझ्ंा बापालाही अिीच सर्वं होती. ह्या
िगातूय तू न्रयघूय गेल्ंार्वर चा्गल् होईल अस् तू मघािीच बोललीस या?
याही, मुळीच याही. तो असाच सारा र्वृत्ता्त छापू िक इतो मी. त्ंायांािी
हातन्रमळर्वणी क इेल्ंाचा माझ्ंार्वर स्िं घेतला िाऊ िक इतो. लोक इ् असा

न्रर्वचार क इरतील क इी ह्या सर्वट क इारस्थायायांा मुळािी मी आहे. आन्रण तुला
पुढे क इेलेले आहे. तू—तुझ्ंासाठी—तुझे खूप लाड क इरूय आपल् सार्
र्वैर्वान्रहक इ िीर्वय न्रबघडर्वूय घेतल्. तुला आता समिल् तू माझ् क इां क इेल्स
ते?
यूराः

(भार्वयािून्ं न्रयिलतेत) हों.

हेल्मरः

ही गोष्ट ्तक इी धक्कादांक इ आहे क इी ते समिण् माझ्ंा आर्वालंाबाहेर
आहे. पण आपण हे न्रमळर्वांलाच हर्व्. िाल क इाढ तुझी, मी म्हणतो िाल
क इाढ तुझी! मला त्ंाला िा्त क इरांचा प्रंत्न क इरांलाच हर्वा, ह्या मागाटये
कक इर्वा त्ंा मागाटये –ही गोष्ट दडपूय र्ाक इांला हर्वी, क इुठल्ंाही कक इमतीर्वर.
पूर्वीसारख्च बाहेर आपण र्वार्वरांच् –बाहेर बदल यक इो आपल्ंा िीर्वय
मागाटत—बाहेर बदल याही, समिल् तुला? तू माझ्ंा घरात सातत्ंाये
राहू िक इते—हे उघड आन्रण स्पष्ट आहे. पण मुला्च् स्गोपय क इरण्ंाची मी
तुला परर्वायगी देणार याही. त्ंा्यांा बाबतीत तुझ्ंार्वर न्रर्वश्वास
ठे र्वण्ंाच् मी धाडस क इरणार याही—रह, हे आता बोलण्ंापुरत्च राहील
क इी मी एखाद्यार्वर हृदंापासूय प्रेम क इेल् आहे—ज्ंाला मी अिूयही! पण
ही भूतक इाळातलीच गोष्ट असणार. ंेथूय पुढे सुखाचा प्रश्नच ंेत याही,
पण फक्त िपांचेत भग्न अर्विेष, तुक इडे दाखर्वांला—(बेल र्वािते,
हेल्मर दचक इतो) क इां आहे ते? आन्रण ्तलंा उिीरा! क इाही र्वाईर् असू
िक इत्? तो तर? स्र्वतःला लपर्व यूरा, सा्ग तू आिारी आहेस म्हणूय. (यूरा
उभी आहे. हेल्मर दरर्वािाक इडे िाऊय तो उघडतो.)

हेन्रलयः

(अधटर्वर् क इपड्ात हॉलमध्ंे) हे पत्र आहे, मॅम तुमयांासाठी.

हेल्मरः

दे ते, माझ्ंाक इडे(पत्र न्रतयांाक इडू य न्रहसक इार्वूय घेऊय दरर्वािा ब्द क इरतो.)
हों, त्ंायांाक इडू य. तुला ते न्रमळणार याही. मी र्वाचतो ते.

यूराः

र्वाचा ते!

हेल्मरः

(ददव्यािर्वळ) मला लहमत होत याही. आपला दोघा्चा न्रर्वयाि, दोघा्चा
तुझा न्रय माझा. रह! मला क इळांलाच हर्व्. (घाईये पत्र फाडू य उघडतो,
क इाही रळी र्वाचतो. त्ंात असलेल्ंा दुसऱ्ंा क इागदाक इडेही बघतो,
आय्दाये ररडतो) यूरा! (यूरा त्ंायांाक इडे िोधक इ यिरे ये बघते.)

हेल्मरः

यूरा!—रह! मला ते पुन्हा र्वाचांला हर्व्.—हों, हों तेच आहे. मी
र्वाचलो! यूरा, मी र्वाचलो!

यूराः

आन्रण मी?

हेल्मरः

तू सुद्धा, न्रयन्रितच, आपण दोघ्ही र्वाचलो, आपण दोघ्. बघ त्ंाये तुझा
क इरारयामाही परत पाठन्रर्वला आहे. तो न्रलन्रहतो क इी त्ंाये ददलन्रगरी व्यक्त
क इेली आहे...आन्रण िमा मान्रगतली आहे—एक इ सुदर्व
ै ी बदल घडला आहे
त्ंायांा िीर्वयात—रह, तो क इां न्रलन्रहतो ते िाऊ दे. आपण र्वाचलो.
तुला क इुणीही ्िा क इरू िक इत याही. रह यूरा, यूरा—पण प्रथम ह्या
न्रतरस्क इरणीं गोष्टीपासूय सुर्क इा क इरूय घे. मी बघतो लगेच—(सही
क इेलेल्ंा क इिटरोख्ंार्वर दृष्टीिेप र्ाक इतो) याही मी त्ंाक इडे बघणार याही,
ही सारी गोष्ट माझ्ंासाठी क इाहीही यसूय एक इ स्र्वप्न रान्रहल. (सही क इेलेला

क इिटरोखा आन्रण दोन्ही पत्रे फाडू य तुक इडे तुक इडे क इरतो. आगीत फे क इतो र्व ते
िळताया बघतो.) ते बघ! ते गेल्!—त्ंाये म्हर्ल् होत् न्रिसमसयांा
सां्क इाळपंंत—रह, यूरा, ते तूय ददर्वस तुला फारच भं्क इर र्वार्ले
असतील.
यूराः

ह्या अखेरयांा तीय ददर्वसात मी अन्रतिं ग्भीरपणे झु्ि देत होते.

हेल्मरः

आन्रण तुझ्ंा ह्या ंातया्मधूय तुला बाहेर पडांचा मागटच ददसत यहहता
-- याही, त्ंा अन्रतभंायक इ गोष्टींचा आपण न्रर्वचार क इरणार याहीत.
आपण फक्त आय्द मायू – आय्द उपभोगू – हे स्पल्, सार् स्पल्! तुला
ऐक इू ंेत याही क इा, यूरा? तू हे न्रस्र्वक इारांला तंार याही र्वार्त्. हों, हे
स्पल्. तुझ्ंा चेहऱ्ंार्वर लचता ददसते...? माझ्ंा गरीब न्रबचारे यूरे, मला
समितं. मी तुला िमा क इेली आहे ह्यार्वर तुझा न्रर्वश्वासच बसू िक इत
याही. पण मी क इेलेली आहे, यूरा, मी िपथेर्वर सा्गतो ते. मी साऱ्ंा क इाही
गोष्टींची िमा क इेली. मला ठाऊक इ आहे क इी तू हे िे सार् क इाही क इेल् ते
माझ्ंा प्रेमाखातर.

यूराः

ते खर् आहे.

हेल्मरः

एखाद्या पत्नीये न्रतयांा पतीर्वर प्रेम क इरार्व् तस् तू माझ्ंार्वर प्रेम क इेल्स. हे
क इेर्वळ ्तक इ्च होत् क इी तू क इां क इरीत होतीस ह्याची िाणीर्व होण्ंाचा
तुला अयुभर्व यहहता. तू मागटदिटयान्रिर्वां क इाही क इरू िक इत यहहती
म्हणूय मी तुझ्ंार्वर क इमी प्रेम क इेल्? याही, याही. फक्त माझ्ंार्वर
अर्वल्बूय रहा, मी तुला सल्ला देईय आन्रण मागटदिटय क इरीय. न्रिक इन्रर्वय
तुला. अिा दुबळ्ंा स्त्रीमागे मी ंोग्ं माणूस म्हणूय उभा राहीय र्व तू
पुन्हा पूर्वटर्वत आक इषटक इ ददसिील. पन्रहल्ंा भं्क इर िणात मी िे क इाही

तुला क इठोर बोललो ते तू न्रर्वसरांला हर्व्, क इारण त्ंार्वेळी र्वार्ांच् मला
क इी सारी दुन्रयंाच क इोसऴू य मातीमोल होते क इी क इां. मी तुला िमा
क इेली, यूरा, यूरा मी िपथेर्वर सा्गतो मी तुला माफ क इेल्.
यूराः

तुम्ही मला माफ क इेल् त्ंाबद्दल मी तुमची आभारी आहे. (ती उिव्या
बािूयांा दरर्वािाये आत िाते)

हेल्मरः

याही, था्ब--! (दारातूय डोक इार्वतो) क इां क इरणार आहेस तू?

यूराः

(आतूय) मी माझा मुखर्वट्या्चा पोिाख उतरर्वतें.

हेल्मरः

(उघड्ा दरर्वािातूय) हों, उतरर्व तो न्रप्रंे. िा्त हहांचा प्रंत्न क इर
आन्रण स्र्वतःला सार्वर माझ्ंा भेदरलेल्ंा क इोक इीळे . आता तू न्रयधाटस्त
न्रर्वश्रा्ती घेऊ िक इतेस. तुझ्ंार्वर छत्र धरण्ंासाठी माझ्ंािर्वळ न्रर्वस्तृत
प्ख आहेत. (तो दरर्वाज्ंािर्वळ ंेरझारा घालतो.) रह, दक इती
रमणीं—दक इती उबदार आहे आपल् घर, यूरा! ंेथे तू सुरन्रित आहेस.
तुझ्ंासारख्ंा घांाळ क इबूतराला मी आश्रं ददला ज्ंाला मी बन्रहरी
ससाण्ंायांा तीक्ष्ण प्िातूय सोडर्वल्. मी लर्वक इरच तुझ्ंा धडधडत्ंा
क इाळिाला िा्त क इरीय, यूरा, माझ्ंार्वर न्रर्वश्वास ठे र्व, यूरा, खूप लर्वक इर.
उद्या तुला पूणटपणे र्वेगळा बदल ददसेल—सार् क इाही पूर्वीसारख् होईल.
मी तुला िमा क इेली हे मला तुला पुन्हा सा्गांची गरिच पडणार याही.
तुला स्र्वतःला हेच र्वार्ेल क इी हे सत्ं आहे. तू असा क इसा न्रर्वचार क इरू
िक इतेस क इी माझ्ंा हृदंातूय मी तुला क इाढू य र्ाक इूय कक इर्वा मी तुझी
न्रयभटत्सया क इरीय खूप? रह, यूरा खऱ्ंा माणसाच् हृदं क इस् असत् हे
तुला ठाऊक इ याही; क इाहीतरी अर्वणटयीं, मधुर आन्रण समाधायक इारक इ

असत्. अिाच माणसाये त्ंायांा पत्नीला िमा क इेलेली आहे—
प्रामान्रणक इपणे िमा क इेक इेली आहे न्रतला त्ंायांा अ्तःक इरणापासूय. ती
दुप्पर् अथाटये त्ंाची स्पत्ती झालेली आहे. न्रतचा पुयिटन्म झालेला आहे.
तस् बोलांच् म्हणिे एक इाच र्वेळी ती त्ंाची पत्नी आन्रण मुलगीही झाली
आहे. म्हणूय ह्यापुढे तू माझी आहेस, माझ्ंा भेदरलेल्ंा असहाय्ं िीर्वा
न्रप्रंे. क इसलीही लचता क इरू यक इोस यूरा; फक्त तू तुझ् हृदं उघड् क इर
माझ्ंापुढे, मी तुझी ्याछािक्ती आन्रण सद्सन्रद्वर्वेक इ बुद्धी राहीय. (यूरा
रोियांा क इपड्ात प्रर्वेि क इरते.) क इा, क इां हे? तू झोपांला गेली याहीस?
तू तुझे क इपडे बदललेस?
यूराः

हों, तुरर्वाल्ड, आता मी माझे क इपडे बदललेले आहेत.

हेल्मरः

पण क इा? ह्या र्वेळी?

यूराः

मी आि रात्री झोपणार याहींे.

हेल्मरः

पण, लाडक इे यूरा—

यूराः

(न्रतयांा घड्ाळाक इडे बघत) अिूयही फार र्वेळ झालेला याही. खाली
बसा, तुरर्वाल्ड, तुम्ही आन्रण मी आपल्ंा दोघा्या एक इमेक इा्िी खूप
बोलांच् आहे. (ती र्ेबलायांा एक इा बािूला बसते.)

हेल्मरः

यूरा—क इां ह्याचा अथट? तुझा थ्ड आन्रण ग्भीर चेहरा—

यूराः

खाली बसा. मला थोडा र्वेळ लागेल. मला ह्या न्रर्वषंी खूप बोलांच्ं
तुमयांािी. (हेल्मर र्ेबलायांा दुसऱ्ंा बािूला बसतो.)

हेल्मरः

तू मला न्रभर्वन्रर्वतेंस, यूरा. समिलो याही मी तुला.

यूराः

याही, तेच बरोबर आहे. तुम्हाला मी समिलेच याही, आन्रण मीही
तुम्हाला समिूय घेतल्च याही—ह्या रात्रीपंंत याही, मध्ंे बोलू यक इा.
फक्त ऐक इा मी क इां म्हणते ते. आपण अखेरचा समझोता क इरण् भाग आहे,
तुरर्वाल्ड.

हेल्मरः

क इस् म्हणांच् तुला?

यूराः

(थोड्ािा िा्ततेय्तर) आपण ंेथे असे बसलेलो आहोत ह्यार्वरूय
तुम्हाला क इाहीच लिात ंेत याही क इा?

हेल्मरः

क इां लिात ंांला हर्व् मला?

यूराः

आपल्ंा लग्नाला आता आठ र्वषे पूणट झालीत. तुमयांा लिात ंेत याही
क इा क इी आपण दोघ्, तुम्ही आन्रण मी, स्त्री आन्रण पुरुष—एक इमेक इा्िी
ग्भीरपणे क इां बोललात ते?

हेल्मरः

ग्भीरपणे! क इोणत्ंा गोष्टीन्रर्वषंी तुला ग्भीरपणे म्हणांचें?

यूराः

ह्या स्पूणट आठ र्वषांयांा क इालार्वधीत, कक इर्वा अन्रधक इ क इाळ—अगदी
तेहहापासूय हा पन्रहलाच ददर्वस आहे आपल्ंा भेर्ीचा—आपण ग्भीर
न्रर्वषंार्वर ग्भीर न्रर्वचारा्ची देर्वाणघेर्वाण क इधीच क इेली याही.

हेल्मरः

मी तुला लचता क इाळज्ंा्मध्ंे गु्तर्वल् आन्रण ते सहय क इरण्ंात मी
सहभागी झालो याही?

यूराः

मी लचता क इाळज्ंा्न्रर्वषंी बोलत याहींे, मी क इां म्हणते क इी आपण दोघ्
ग्भीरपणे एखाद्या गोष्टीयांा मुळािी क इधीच गेलो याही.

हेल्मरः

क इा, माझ्ंा न्रप्रं यूरे, तुला ग्भीर गोष्टींिी क इां क इरांचे आहे?

यूराः

हाच तर तो मुद्दा आहे! तुम्ही मला क इधीच समिूय घेतल् याही. मी खूप
मोठ्या अन्ंांायांा गोष्टी क इेल्ंा तुरर्वाल्ड, पन्रहल्ंा्दा माझ्ंा
र्वन्रडला्मुळे, आन्रण य्तर तुमयांामुळे.

हेल्मरः

क इां? तुझ्ंा र्वन्रडला्मुळे आन्रण माझ्ंामुळे? आमयांामुळे, ज्ंा्यी
तुझ्ंार्वर ्तक इ् प्रेम क इेल् न्रितक इ् ह्या िगात क इुणीही क इेल् यसेल.

यूराः

(माय डोलन्रर्वत) तुम्ही माझ्ंार्वर क इधीच प्रेम क इेल् याही. तुम्हाला ग्मत
र्वार्ली म्हणूय प्रेम क इेल्त तुम्ही माझ्ंार्वर.

हेल्मरः

क इा, यूरा, क इां म्हणतेस तू हे?

यूराः

हों, तेच ते तुरर्वाल्ड. िेहहा मी पप्पा्बरोबर त्ंा्यांा घरी होते, तेहहा ते
मला सल्ला द्यांचे आन्रण तीच मते ते माझ्ंार्वर लादांचे. िर मला
दुसरी मत् असली तर ते त्ंान्रर्वषंी क इाहीच बोलांचे याहीत, क इारण
त्ंा्या ते आर्वडलेलेच यसांचे. ते मला त्ंा्ची ्र्वलीिी बाहुली
म्हणांचे आन्रण मग ििी मी माझ्ंा बाहुलीबरोबर खेळांचे तसे ते
माझ्ंािी खेळांचे. मग मी तुमयांा घरी रहांला आले.

हेल्मरः

आपल्ंा न्रर्वर्वाहाबद्दल अिा भार्वया व्यक्त क इरतेस!

यूराः

(य था्बता) मला म्हणांच्ं क इी मी पप्पा्यांा हातातूय तुमयांा हातात
पडले. तुमयांा अन्रभरुचीप्रमाणे तुम्ही साऱ्ंा गोष्टींची मा्डणी क इेली.

म्हणूय मग तुमची पस्त ती माझी पस्त झाली. कक इर्वा मी ढोंग क इेल् –
मला मान्रहत याही—दोन्ही मागांयी क इदान्रचत, क इाही र्वेळा एक इ तर क इाही
र्वेळा दुसर् . आता िेहहा मी मागे र्वळू य बघते, तेहहा मला असे र्वार्ते क इी
मी एखाद्या न्रभक इाऱ्ंासारख् िगत आले आहे—फक्त हाता-तोंडािी गाठ.
तुमयांासाठी लबाड्ा क इरूय मी िगले, तुरर्वाल्ड. पण हेच तुम्हाला हर्व्
असांच्. तुम्ही आन्रण पप्पा्यी खूप मोठी चूक इ क इेली माझ्ंा न्रर्वरूद्ध. हा
तुमचा दोष माझ्ंा िीर्वयाच् मातेर् क इरांला क इारणीभूत झाला.
हेल्मरः

क इा, यूरा, दक इता तक इटहीय आन्रण क इृतघ्न आहेस तू! क इां तू ंेथे क इधीच सुखी
यहहतीस?

यूराः

याही, क इधीच याही. मला र्वार्ल् होत् तस्, पण मी क इधीच यहहते सुखी.

हेल्मरः

याही—सुखी याही?

यूराः

याही, फक्त मिेत. आन्रण तुम्ही माझ्ंािी येहमीच दंाळू पणे र्वागता.
आन्रण घर फक्त खेळक इर आहे, त्ंापरते क इाही याही. मी यर्वरी बाहुली
म्हणूय रान्रहली आन्रण माहेरी पप्पा्ची क इन्ंा बाहुली म्हणूय रान्रहली.
आन्रण आता मुला्ची माझ्ंा बाहुल्ंा होण्ंाची पाळी आली. मला ग्मत
र्वार्ांची िेहहा तुम्ही माझ्ंािी खेळांचे. अगदी तिीच ग्मत मुला्या
आन्रण मलाही र्वार्ते िेहहा मी त्ंा्यांािी खेळते. हाच आपला न्रर्वर्वाह
तुरर्वाल्ड.

हेल्मरः

तू िे क इाही म्हणत आहेस त्ंात थोडे फार सत्ं आहे, अन्रतिंोक्ती ंुक्त
आन्रण फािील ताण असलेल् आहे. पण ह्यापुढे सार् बदललेल् असेल.
खेळाची र्वेळ स्पली, आता न्रििणाची र्वेळ आलीं.

यूराः

क इुणाच् न्रििण? माझ् क इी मुला्च्?

हेल्मरः

दोघा्च्, माझ्ंा न्रप्रं यूरा.

यूराः

रह, तुरर्वाल्ड तुम्ही तो माणूस याहीत क इी तुमची ंोग्ं पत्नी हहांला
तुम्ही मला न्रिक इर्वाल.

हेल्मरः

आन्रण तू अस् म्हणू िक इतेस?

यूराः

आन्रण मी—स्र्वतः मी माझ्ंा मुला्या न्रिक इर्वांची तंारी क इिी क इरू
िक इते?

हेल्मरः

यूरा!

यूराः

क इाही न्रमन्रयर्ा्पूर्वी तुम्ही स्र्वतःच याही क इा म्हर्ल् होत् क इी ह्या बाबतीत
तुमचा माझ्ंार्वर न्रर्वश्वास याही म्हणूय?

हेल्मरः

ते मी रागायांा भरात बोललो असेय—तू त्ंाक इडे लि द्यांला यक इो मुळी.

यूराः

याही, तुम्ही पूणटतंा बरोबर होता. ती समस्ंा माझ्ंा आर्वालंाबाहेर
आहे. आधी दुसरी समस्ंा सुर्ांला हर्वी, मला स्र्वतःलाच मी
न्रिक इर्वांचा प्रंत्न क इरांला हर्वा. तुम्ही ती व्यक्ती यहहेत िी मला ह्यात
मदत क इरू िक इेल. मला एक इर्ीलाच ते न्रयधाटराये सुरू क इरांला हर्वे. आन्रण
म्हणूयच मी तुम्हाला सोडू य िातें.

हेल्मरः

(उडी मारत) क इां—तुझ्ंा ह्या म्हणण्ंाचा अथट क इां--?

यूराः

आता मला पूणटपणे माझ्ंा पांार्वर उभ् रहांलाच हर्व्. मला स्र्वतःला
आन्रण भोर्वतालीयांा लोक इा्या िाणूय घ्ंांच् आहे. म्हणूयच मी
तुमयांाबरोबर राहू िक इत याही.

हेल्मरः

यूरा! यूरा!

यूराः

मी आत्ता लगेचच िात आहे. मला र्वार्त् न्रिन्रस्तया मला रात्री घ्ंांला
ंेईल—

हेल्मरः

तू र्वेडी आहेस! मी तुला तिी परर्वायगी देणार याही! प्रन्रतब्ध घालीय ह्या
गोष्टीला.

यूराः

आता क इोणत्ंाही गोष्टीबद्दल मला तुम्ही प्रन्रतब्ध घालणार याहीत, आन्रण
त्ंाचा क इाहीही उपंोग याही. िे क इाही माझे आहे ते मी घेईय.
तुमयांाक इडू य मी क इुठल्ंाही गोष्टीचा स्र्वीक इार क इरणार याही, या आता या
पुढे क इेहहाही.

हेल्मरः

क इां र्वेडेपणा आहे हा!

यूराः

उद्या मी घरी िाणार—मला म्हणांच्ं िे घर माझ् होत्. क इाहीही
क इरण्ंासाठी क इाहीही िोधांला मला अन्रधक इ सोप् िाईल.

हेल्मरः

रह, तुझ्ंा अन्रर्वचारी अयुभर्वाय—

यूराः

मला अयुभर्व घ्ंांचा प्रंत्न क इरांलाच हर्वा, तुरर्वाल्ड.

हेल्मरः

तुझ् घर सोडू य िाण्, तुझ्ंा यर्वऱ्ंाला, तुझ्ंा मुला्या! आन्रण िग क इां
म्हणेल ह्याचा न्रर्वचारच क इरीत याही तू?

यूराः

मी त्ंाक इडे लि देऊ िक इत याही. मला फक्त एर्वढ्च ठाऊक इ आहे क इी मला
ते क इरण् भाग आहे.

हेल्मरः

हे रािसी र्वागण् आहे! ह्या तऱ्हेये तू तुझ्ंा पन्रर्वत्र क इतटव्याचा त्ंाग
क इरणार?

यूराः

तुमयांा मते माझ् पन्रर्वत्र क इतटव्य क इां?

हेल्मरः

तुला ते सा्गण्ंाची आर्वश्ंक इता आहे क इां? तुझा यर्वरा आन्रण तुझ्ंा
मुला्बद्दलच् क इतटव्य.

यूराः

मला न्रततलंाच महत्त्र्वाची दुसरी पन्रर्वत्र क इतटव्ये आहेत.

हेल्मरः

अिलं! क इोणत्ंा क इतटव्या्बाबत म्हणांच्ं तुला?

यूराः

माझ्ंा स्र्वतःयांा बाबतीतील माझी क इतटव्ये.

हेल्मरः

त्ंापूर्वी तू एक इ पत्नी आहेस, आई आहेस हे असूयही दुसर् ?

यूराः

त्ंार्वर माझा न्रर्वश्वासच राहणार याही. ह्या साऱ्ंा्पेिा, अगदी
तुमयांासारखीच मी एक इ मयुष्ंप्राणी आहे. कक इर्वा क इसेही क इरूय मला तस्
हहांचा प्रंत्न क इरांला हर्वा. मला ठाऊक इ आहे क इी बहुतेक इ लोक इ्
तुमयांािी सहमत आहेत, तुरर्वाल्ड, आन्रण ते िे क इाही म्हणतात ते
पुस्तक इात आहे. पण ंेथूय पुढे बरे चसे लोक इ् क इां म्हणतात आन्रण पुस्तक इात
क इां आहे ह्याबाबतीत मी समाधायी राहणार याही. मला ह्या सर्वट

गोष्टींपेिा मला माझा न्रर्वचार क इरांला हर्वा, आन्रण त्ंा्या समिूय
घ्ंांचा प्रंत्न क इरांला हर्वा.
हेल्मरः

ह्या तुझ्ंा स्र्वतःयांा घरात तुझ् स्थाय क इां असार्व्, हे समिूय घेणार
याहीस क इां? ह्या गोष्टींर्वरूय तुला अचूक इ मागटदिटक इ याही क इा? तुला धमट
याही?

यूराः

रह, तुरर्वाल्ड, धमट म्हणिे क इां मला खरोखर ठाऊक इ याही.

हेल्मरः

क इां तुझ्ंा म्हणण्ंाचा अथट?

यूराः

मला क इाहीच ठाऊक इ याही. पण धमोपदेिक इ हान्सेयये िेहहा मला दीिा
देऊय चचटचा सदस्ं क इरूय घेतले तेहहा मला सा्न्रगतले. त्ंा्यी स्पष्टीक इरण
क इेले क इी धमट म्हणिे हे आन्रण धमट म्हणिे ते. िेहहा मी ह्या सर्वाटपासूय दूर
झाले आन्रण एक इर्ी उभी रान्रहले, मी त्ंात सुद्धा डोक इार्वूय पान्रहय. मी हे
बघेय क इी िे त्ंाये मला न्रिक इन्रर्वले ते बरोबर आहे क इा, कक इर्वा, क इाही झाले
तरी क इोणत्ंाही पररन्रस्थतीत ते माझ्ंासाठी बरोबर आहे क इा.

हेल्मरः

रह, हे क इधीही ऐक इलेल् याही! आन्रण ते ही एक इा तरूण स्त्रीक इडू य! पण धमट
िर तुला बरोबर मागटदिटय क इरू िक इत यसेल तर मग मला तुझी
सद्सन्रद्वर्वेक इबुद्धी िागी क इरू दे—क इारण मला र्वार्त् तुझ्ंािर्वळ यैन्रतक इ
न्रर्वचार असांलाच हर्वेत कक इर्वा उत्तर दे मला क इदान्रचत तुझ्ंािर्वळ ते
क इाहीच यसणार?

यूराः

ठीक इ, तुरर्वाल्ड, हे सा्गण् सोप् याही. मला खर् च ठाऊक इ याही. ह्या सर्वटच
बाबतीत मी स्भ्रमात पडलें. मला एर्वढ्च ठाऊक इ आहे क इी मी त्ंान्रर्वषंी

तुमयांापेिा पूणटपणे र्वेगळा न्रर्वचार क इरते. मी अस् ऐक इल् सुद्धा क इी
क इांद्यान्रर्वषंी मी िसा न्रर्वचार क इेला त्ंापेिा तो न्रभन्न आहे, पण ते
बरोबर आहेत ह्यार्वर मी न्रर्वश्वासच ठे र्वू िक इत याही. ह्यार्वरूय अस् ददसत्
क इी स्त्रीला न्रतयांा मरणोन्मुख न्रपत्ंाच् रिण क इरू द्यार्व् कक इर्वा यर्वऱ्ंाच्
िीर्वय र्वाचर्वू द्यार्व् असा हक्कच याही. माझा न्रर्वश्वासच बसत याही ंार्वर.
हेल्मरः

तू लहाय मुलासारख् होलतेस. तू ज्ंा समािात राहतेस तो तुला
क इळलेलाच याही.

यूराः

याही, मला याही समित. पण मी आता न्रिक इांचा प्रंत्न क इरूय. मला
न्रयिं क इरांलाच हर्वा क इी क इोण बरोबर—समाि क इी मी.

हेल्मरः

यूरा, तू आिारी आहेस, तू अस्र्वस्थ आहेस, तू बहुधा र्वेडी झाली आहेस.

यूराः

मला ्तक इा स्पष्टपणा आन्रण न्रयन्रितता ह्याबद्दल मला क इधीच िाणीर्व
झाली याही, तू ह्या रात्री झाली.

हेल्मरः

तू पुरेिी स्पष्ट आन्रण न्रयन्रित झालीस क इा यर्वरा आन्रण मुला्चा त्ंाग
क इरण्ंात?

यूराः

हों, मी झालें.

हेल्मरः

मग ह्याला एक इच स्भाव्य क इारण आहे.

यूराः

क इां ते?

हेल्मरः

तू माझ्ंार्वर प्रेम क इरीत याहीस.

यूराः

याही, तेच ते क इेर्वळ.

हेल्मरः

यूरा! –तू अस् म्हणू िक इतेस?

यूराः

रह, मला खूप र्वाईर् र्वार्त्, तुरर्वाल्ड. क इारण तुम्ही माझ्ंािी येहमीच
दंाळू पणे र्वागलात. पण माझा ्लाि याही. मी तुमयांार्वर प्रेम क इरीत
याही.

हेल्मरः

(मोठ्या क इष्टाये स्र्वतःर्वर ताबा न्रमळन्रर्वत) आन्रण हा मुद्दा तू स्पष्ट आन्रण
न्रयन्रितपणे सा्गतेस?

यूराः

हों, पूणटतंा. म्हणूयच मी आता ंेथे ंापुढे राहणार याही.

हेल्मरः

आन्रण तू स्पष्ट क इरू िक इतेस क इा क इी मी तुझ् प्रेम क इस् गमार्वल् ते?

यूराः

हों, मी सा्गू िक इते तुम्हाला. ह्याच सां्क इाळी िेहहा क इाही चमत्क इार
घडला याही, त्ंामुळे य्तर मला क इळल् क इी मी क इल्पया क इेली तसे तुम्ही
याहीत.

हेल्मरः

पूणप
ट णे स्पष्ट क इरूय सा्ग, मला समिल् याही.

यूराः

मी स्ंमपूर्वटक इ ह्या साऱ्ंा आठ र्वषे र्वार् पान्रहलेली आहे, अगदी स्पष्टपणे
खरोखर खन्रचतच मला क इळले क इी चमत्क इार प्रत्ंेक इ ददर्विी घडत यसतात.
िेहहा ह्या िोरायांा फर्लंाये मला घाबरन्रर्वले, मी स्र्वतःलाच
आत्मन्रर्वश्वासाये म्हर्ले क इी, “आता चमत्क इार ंेतों!” िेहहा िोगस्र्ाडच्
पत्र पेर्ीत पडलेल् होत् तेहहा मी िणभरासाठीही अिी क इल्पया क इरू
िक इत यहहते क इी तुम्ही त्ंायांा अर्ी मान्ं क इराल. मला पूणट खात्री होती

क इी तुम्ही त्ंाला म्हणाल, “िा, साऱ्ंा िगाला ररडू य सा्ग,” आन्रण ते
मग--हेल्मरः

ठीक इ? िेहहा मी माझ्ंा बांक इोची लज्जा आन्रण बदयामी चहहाट्यार्वर
आणीय---?

यूराः

मग मी दृढतापूर्वटक इ न्रर्वश्वास ठे र्वला क इी तुम्ही पुढे ंाल, सार् क इाही स्र्वतः
तुमयांार्वर रढर्वूय घ्ंाल, आन्रण म्हणाल, “मीच एक इ गुन्हेगार आहे.”

हेल्मरः

यूरा---?

यूराः

तुम्हाला अस् र्वार्त्ं क इा क इी मी तुमयांाक इडू य क इधीही असा त्ंाग
न्रस्र्वक इारणार याही? याही, न्रयन्रितच याही. पण माझा हा आग्रह तुमयांा
न्रर्वरूद्ध होता? –तोच हा चमत्क इार होता ज्ंाची मी आिा क इेली होती
आन्रण धसक इा घेतला होता. ज्ंाला- ज्ंाला प्रन्रतब्ध घालण्ंासाठी मला
मरूय िांच् होत्.

हेल्मरः

मी रात्र्ददर्वस तुझ्ंासाठी आय्दाये राबेय, यूरा, दुःखािी झु्ि ददली
असती तुझ्ंासाठी आन्रण तुझ्ंा ्याछेसाठी. पण क इोणताही माणूस त्ंाची
प्रन्रतष्ठा पणाला लार्वणार याही, िरी तो ज्ंायांार्वर खूप प्रेम क इरीत
असला-त्ंायांासाठी.

यूराः

लाखो न्रस्त्रंा्यी अस् क इेल्ं त्ंासाठी.

हेल्मरः

रह, तू न्रर्वचार क इरतेस आन्रण बोलतेस एखाद्या मूखट लहाय मुलीसारखी.

यूराः

क इदान्रचत. पण तुम्ही या न्रर्वचार क इेला या बोलले त्ंा माणसासारख्
ज्ंायांािी मी न्रर्वर्वाह क इेला. िेहहा तुमची भीती स्पली—मला क इां
भेडसार्वत होते ह्याची याही तर तुमयांा स्र्वतःसाठी –िेहहा क इसलीही
भीती उरली याही—मग तुम्हाला अस् र्वार्ल् क इी क इाहीच घडल् याही. मी
पुन्हा तुमची च्डोल पिीणी झाले. तुमची बाहुली—अगदी पूर्थर्वसारख्—
न्रिला तुम्ही हळु र्वारपणे िपली हळव्या यािूक इ बाईला. (उभी राहते)
तुरर्वाल्ड, त्ंािणाला मला अयपेन्रितपणे िाणीर्व झाली क इी ह्या आठ
र्वषांपासूय मी एक इा परलंा पुरुषाबरोबर िीर्वय घालन्रर्वले, आन्रण तीय
मुला्या िन्म ददला त्ंायांा—रह, हे सार् सहय क इरण्ंाचा न्रर्वचारही
मला सहय होत याही. मी तुक इड्ातुक इड्ात स्र्वतःला फाडू य तोडू य तरी
र्ाक इल् असत्.

हेल्मरः

(दुःखाये) अस् क इा, अस् क इा, खूप मोठी दरी न्रयमाटण झालीं
आपल्ंामध्ंे—पण यूरा ती क इधीच भरली िाऊ िक इणार याही क इा?

यूराः

आता मी ज्ंा अर्वस्थेत आहे, ती तुमची पत्नी याही.

हेल्मरः

दुसरा माणूस बयण्ंाच् माझ्ंात सामर्थंट आहे.

यूराः

क इदान्रचत—िेहहा तुमयांा बाहुलीला तुमयांापासूय दूर येल् गेलेल् आहे.

हेल्मरः

दूर, --तुझ्ंा पासूय दूर? याही, याही, याही, मला असा न्रर्वचारच क इरर्वत
याही.

यूराः

(उिव्या बािूस रूममध्ंे िात) आन्रण म्हणूयच हे घडांलाच हर्व्. (ती
बाहेर िाण्ंायांा क इपड्ात ंेते आन्रण एक इ छोर्ीिी प्रर्वासी बॅग ती
खुचीर्वर ठे र्वते.)

हेल्मरः

यूरा, यूरा आत्ता यक इो! उद्यापंंत था्ब.

यूराः

(ती िाल अ्गार्वर घेते.) मी एक इा परलंा माणसायांा घरात रात्र घालर्वू
िक इत याही.

हेल्मरः

पण आपण ंेथे बहीण-भार्वासारख् राहू िक इत याही क इा?

यूराः

(न्रतची हॅर् घट्ट बसर्वीत) तुम्हाला ते चा्गल्च ठाऊक इ आहे क इी ते फार
क इाळ रर्क इू िक इणार याही. (िाल पा्घरीत) गुडबां, तुरर्वाल्ड. याही, मी
मुला्क इडे िाणार याही. मला ठाऊक इ आहे, त्ंा्या माझ्ंापेिा चा्गला
आधार न्रमळे ल. आता मी ििी आहे, त्ंा्यांासाठी क इर्वडी दक इमतीची आहे.

हेल्मरः

पण क इधीतरी, यूरा, यूरा—क इधीतरी--?

यूराः

ते मी क इस् सा्गू िक इते? मला क इल्पया याही माझ् क इां होईल ते.

हेल्मरः

पण तू माझी पत्नी आहेस, आता आन्रण सर्वटदा!

यूराः

ऐक इा तुरर्वाल्ड—िेहहा एक इ पत्नी न्रतयांा यर्वऱ्ंाच् घर सोडते, िस् मी
क इरते आहे, मी अस् ऐक इलेल् आहे क इी क इांद्यायांा यिरे त न्रतयांा
स्ब्धीयांा साऱ्ंा क इतटव्या्पासूय ती मुक्त होते. क इाही झाले तरी, मी
तुम्हाला सर्वट ब्धयातूय मुक्त क इरते. तुम्ही ब्धयात आहात असे तुम्हाला
र्वार्ांलाच यक इो आन्रण मलाही तसे र्वार्ांला यक इो. दोन्ही बािू्यी

पूणटपणे स्र्वात्त्र्ं असांलाच हर्वे. बघा, मी तुमची अ्गठी तुम्हाला परत
देते. माझी तुम्ही मला परत द्या.
हेल्मरः

ती सुद्धा?

यूराः

ती सुद्धा.

हेल्मरः

ही घे.

यूराः

उत्तम. आता सार् स्पल्. मी दक इल्ल्ंा ंेथे ठे र्वते. योक इरचाक इरा्या घरायांा
प्रत्ंेक इ बाबतीत माझ्ंापेिाही खूप चा्गल् मान्रहत आहे. उद्या िेहहा मी
प्रर्वासाला न्रयघालेली असेय, न्रिन्रस्तया ंेईल आन्रण माझ्ंा र्वस्तू पॅक इ
क इरील ज्ंा मी माझ्ंाबरोबर घरूय आणल्ंा होत्ंा. माझ्ंाक इडे त्ंा मी
गेल्ंार्वर पाठन्रर्वलेल्ंा हव्यात.

हेल्मरः

सार् स्पल्! सार् स्पल्! यूरा, तू माझा न्रर्वचार पुन्हा क इधीच क इरणार
याहीस क इा?

यूराः

मी र्वार् र्वार तुमचा. मुला्चा आन्रण ह्या घराचा न्रर्वचार क इरीय.

हेल्मरः

मी तुला न्रलहू िक इतो, यूरा?

यूराः

याही, क इधीच याही. तुम्ही ते क इरूच यक इा.

हेल्मरः

पण मला तुला पाठर्वांलाच हर्वे—

यूराः

क इाही याही, क इाही याही.

हेल्मरः

तुला गरि पडली तर मला तुला मदत क इरण् भाग आहे.

यूराः

याही, मी म्हणते मी परलंा माणसाक इडू य क इाहीही स्र्वीक इारत याही.

हेल्मरः

यूरा—परलंा माणसापेिा क इाहीतरी अन्रधक इ मी क इधीच होऊ िक इणार
याही क इा?

यूराः

(न्रतची प्रर्वासी बॅग उचलत) रह, तुरर्वाल्ड तो चमत्क इारा्चाही चमत्क इार
घडेल-

हेल्मरः

चमत्क इारा्चा चमत्क इार म्हणिे क इां?

यूराः

आपल्ंा दोघात ्तक इा बदल हहांला हर्वा िेणेक इरूय- रह, तुरर्वाल्ड मी
आता चमत्क इारा्र्वर न्रर्वश्वास ठे र्वणार याही.

हेल्मरः

पण मी ठे र्वीय न्रर्वश्वास. सा्ग मला! ्तक इा बदल क इी-?

यूराः

ते आपल्ंामधील सख्ं खराखुरा न्रर्वर्वाह असू िक इेल. गुड-बां. (ती
हॉलयांा दारामधूय बाहेर िाते.)

हेल्मरः

(त्ंायांा चेहरा दोन्ही हाता्यी झाक इूय घेत दरर्वाज्ंािर्वळयांा खुचीत
क इोसळतो.) यूरा! यूरा! (तो अर्वती भर्वती बघतो आन्रण उठतो.) िून्ं. ती
गेलेली आहे. (त्ंायांातली आिा उसळी मारते.) रह! चमत्क इारा्चा
चमत्क इार--?! (खालूय दरर्वािा ब्द होण्ंायांा आघाताचा िोरदार
प्रन्रतध्र्वन्रय ऐक इू ंेतो.)

श्री र्वस्त बागुल : एक इ क इल्दर लेखक इ
र्वस्त बागुल एक इ न्रििक इ. मालेगार्वयांा िाळे तले. पण PhD
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बर्ममगहॅम-ल्दय-्् ग्ल्ड- फ़्रॅंक इफ़ु र्ट (िमटयी)

अिी दुन्रयंा दफ़रूय न्रतथल्ंा भाषा
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क इेला आहे. ंा न्रिर्वां त्ंा्ची स्र्वतः न्रलहीलेली यार्क इे , एक इा्दक इक इा, लेख, क इन्रर्वता
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र्वस्त बागुल, ३०२, न्ंु न्रिर्वम अपार्टमेंर्, स्र्ेिय रोड, उल्हासयगर-४, न्रि. ठाणे
फोय: 0251-2587832, 8149068977
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