X
dmB©ëS
SH

द वाईल्ड डक

हेन्रिक इब्सेन याांच्या The wild duck चे
मूळ नॉर्वेन्रिअनर्वरून मराठी रुपाांतर

अनुर्वाद : र्वसांत बागुल

ई सान्रहत्य प्रन्रतष्ठान

द वाईल्ड डक
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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आपले र्वाचून झाल्यार्वर आपण हे फ़ॉरर्वडट करू िकता.
हे ई पुस्तक र्वेबसाईर्र्वर ठे र्वण्यापुर्वी ककां र्वा र्वाचनाव्यन्रतररक्त कोणताही र्वापर

करण्यापुर्वी ई सान्रहत्य प्रन्रतष्ठानची-लेखी परर्वानगी घेणे आर्वश्यक आहे.

The Wild Duck is an 1884 play by the Norwegian playwright
Henrik Ibsen. It is considered the first modern masterpiece in the
genre of tragicomedy.Wikipedia
First performance: 9 January 1885

Henrik Ibsen is one of the most famous and controversial writers in world

literature. Born in Norway in 1828, his plays would make him a household
name. Ibsen is a founder of the Modernist theater movement. His plays
broke new ground and earned him the nick name "the father of realism," a
style of theater that focused on domestic interactions. The goal of realism
was to create theater that resembled real life and had dialogue that
sounded more natural.

Henrik Ibsen List of Works
1850 - Catiline (Catilina)
1850 - The Burial Mound also known as The Warrior's Barrow
(Kjæmpehøjen)
1851 - Norma (Norma)
1852 - St. John's Eve (Sancthansnatten)
1854 - Lady Inger of Oestraat (Fru Inger til Østeraad)
1855 - The Feast at Solhaug (Gildet paa Solhoug)
1856 - Olaf Liljekrans (Olaf Liljekrans)
1857 - The Vikings at Helgeland (Hærmændene paa Helgeland)
1862 - Digte - only released collection of poetry
1862 - Love's Comedy (Kjærlighedens Komedie)
1863 - The Pretenders (Kongs-Emnerne)
1866 - Brand (Brand)

1867 - Peer Gynt (Peer Gynt)
1869 - The League of Youth (De unges Forbund)
1873 - Emperor and Galilean (Kejser og Galilæer)
1877 - Pillars of Society (Samfundets Støtter)
1879 - A Doll's House (Et Dukkehjem)
1881 - Ghosts (Gengangere)
1882 - An Enemy of the People (En Folkefiende)
1884 - The Wild Duck (Vildanden)
1886 - Rosmersholm (Rosmersholm)
1888 - The Lady from the Sea (Fruen fra Havet)
1890 - Hedda Gabler (Hedda Gabler)
1892 - The Master Builder (Bygmester Solness)
1894 - Little Eyolf (Little Eyolf)
1896 - John Gabriel Borkman (John Gabriel Borkman)
1899 - When We Dead Awaken (Når vi døde vaagner)

द र्वाईल्ड डक
(रानर्ी बदक)
हेनररक इब्सेन
अनुर्वाद- र्वसांत बागुल

THE WILD DUCK
(Vildanden) रानर्ी बदक
1884 -Play in Five Acts

इब्सेनचे हे न्रर्वसार्वे नार्क.
Peer Gynt आन्रण Brand ह्यातील सांबांधाांसारखे The Wild Duck आन्रण
An Enemy of the People चे सांबांध असमान नाहीत. िर Peer हा Brand चे
सहेतूक न्रर्वडांबन आहे तर The Wild Duck मधील प्रबल चैतन्य हे सर्वटथा प्रत्यि डॉ.
स्र्ॉकमनचे न्रर्वडांबन आहे. पण ज्या अथी Peer Gynt चा अांतःप्रर्वाह हा ज्र्वलांत
न्रर्वश्वास आहे, The Wild duck मानर्वतेच्या पूणट न्रनरािेच्या मनोर्वृत्तीतच न्रलन्रहले
गेले असले पान्रहिे- न्रर्विेषतः िो िोकात्म नाही असा सामान्यतः िोकाांन्रतके च्या
भागाबरोबर. इब्सेनच्या ह्या आधीच्या नार्कात Dr Stockman ने आपल्या पिाचे
(सत्याचे) िे काही समथटन के ले असेल तर ते हे की, लोकाांना सत्याच्या नग्नतेिी तोंड
द्यार्वे लागले तर तेच सत्य न्रनर्र्वटर्वादपणे त्याांना घातक ठरते, ह्या कल्पनेर्वर
आधारलेल्या िीर्वनाचे न्रचत्र त्याने सादर के ले आहे. ‘िे असत्यार्वर िगतात, त्या
साऱयाांचा उपद्रर्वी िनार्वराांप्रमाणे नायनार् करायला हर्वा,’ हे स्र्ॉकमनचे र्वचन आता,
‘िरी ही असत्यासाठी सहेतूक माफीची न्रर्वनांती असली तरी ज्याच्या न्रिर्वाय िीर्वन
नेहमीच असह्य होते अिा खोर्ेपणा र्व भ्रमासाठी’ अिी न्रर्वरोधी (दृन्रिकोन) बािू

दिटर्वते. पात्राांपैकी एक डॉक्र्रसुद्धा- ह्या नार्कात म्हणतो की ‘सामान्य माणसाच्या
िीर्वनातील भ्रम न्रहरार्वून घ्या म्हणिे एका झर्क्यात त्याचा आनांद न्रहरार्वून घेतला
असे होईल.’ The Wild Duck च्या ओळींमधील गालातले हास्य गृहीत धरूनही
इब्सेनची ही सर्वाटत कर्ू नाट्यकृ ती म्हणार्वी लागेल. इच्छा असूनही ज्याला आपल्या
िीर्वन भ्रमापासून आन्रण स्र्वतःच्या फसर्वणुकीपासून न्रर्वलग होता येत नाही अिा
यलमार एकदाल सारख्या सामान्य माणसार्वर आत्मसािात्काराच्या त्याच्या प्रमुख
प्रचोदनाची आग्रह (urge) कसोर्ी त्याने लार्वलेली आहे. िे त्याला दररोिच्या
भाकरीपेिा कमी गरिेचे र्वार्त नाही र्व िो त्यालाही कळला नाही, त्याच्या
स्र्वाभान्रर्वक पलायनर्वादी र्वृत्तीमुळे त्याच्या प्रत्येक र्वक्तृ त्र्वपूणट न्रर्वक्रमानांतर तो
दलदलीत अन्रधकान्रधक खोलच बुडत िातो त्या उच्च हक्काच्या नार्वाखाली तो स्र्वतःपुढे
र्व इतराांपुढेही ही कृ ती करीत असार्वा.
यलमार एकदालच्या पात्रात त्याचा अभार्वाने समार्वेि आहे. तारूण्यात त्याला
र्वाईर् र्वळण लागलेले असते. त्याच्या र्वन्रडलाांचे ददर्वाळे न्रनघाल्यानांतर तोही
इब्सेनसारखाच दुदर्व
ै ाकडे ओढला िातो. िेव्हा उध्र्वस्त झालेला हा रूपेरी के साां चा
म्हातारा (तो अलांकाररक भाषेत तसे म्हणतो) बांददर्वासात बसतो तेव्हा यलमार स्र्वतः
न्रर्वद्यापीठाचा अभ्यास सोडू न आधी मोलकरीण असलेल्या गीनािी न्रर्वर्वाह करतो
आन्रण एका उपनगरात फोर्ोग्राफरचा धांदा सुरू करतो. ह्याचा अथट सामान्रिक
हल्लाच, पण िो त्याच्या िीर्वनाचा आर्वश्यक भाग बनला आहे अिा नेहमीच
स्र्वतःच्या फसर्वणुकीच्या समाधानात साांत्र्वन िोधणारा, स्र्वभार्वतःच िी काही
न्रस्थती त्याला प्राप्त झालेली आहे, तीत आपले घर चालर्वणाऱयाांपैकीच एक दुबटल असा
हा यलमार आहे.
त्याच्या फोर्ोग्राफीचा धांदा फारसा फायदेिीर नव्हता, पण ह्यातून िरी माफक
समाधान त्याला न्रमळत असले तरी ह्यामुळे आत्मसांतुितेपासून त्याला मज्जार्व होऊ
िकत नव्हता. तो काबाडकि करणाऱया गीनाबरोबर एकोप्याने र्व काहीिा भ्रन्रमि
झालेल्या बापाबरोबर र्व लहानग्या मुलीबरोबर िी त्याच्यार्वर खूप प्रेम करे ल अिा
खूप प्रेमळ मुलीबरोबर राहत होता. गीना आन्रण हेदन्रर्वग त्याच्या फोर्ोग्राफीच्या

काबाडकिाच्या कामात त्याला आनांदाने मदत करतात, िेणेकरून तो स्र्वतःला
प्रगतीपथार्वर नेण्याच्या िोधामध्ये तल्लीन होऊ िकतो, ददर्वास्र्वप्न पाहू िकतो र्व
त्या िोधामुळेच तो त्याच्या आईर्वन्रडलाांनी िे कु र्ुांबाचे नार्व गमार्वलेले असते ते तो
परत न्रमळर्वणार असतो. िोपयंत त्याच्या र्व गीनाच्या अन्रस्तत्र्वात ग्रेगसट र्वलट
ढर्वळाढर्वळ करीत नाही तोपयंत तो र्वास्तन्रर्वक त्याच्या कु र्वतीच्या माणसाइतकाच
समाधानी असतो.

२
ज्या काळाच्या दरम्यान अनेक घर्ना घडू न गेलेल्या असतात अिा पांधरी
र्वषांच्या अर्वधीनांतर यलमार आन्रण ग्रेगसट याांची भेर् होते. ग्रेगसटचे र्वडील हे श्रीमांत
उद्योगपती आहेत, पण ही सांपत्ती त्याांनी नीच प्रकारच्या मागाटने न्रमळर्वली आहे. र्व
त्याचा बळी यलमारचा उध्र्वस्त म्हातारा बाप एकदाल होता. त्या काळात एक
अन्रधकारी आन्रण सामर्थयटर्वान न्रिकारी असलेला एकदाल खर्ल्यानांतर र्वाळीत
र्ाकल्यागत होतो, न्रिथे र्वाळलेली न्रिसमसची झाडे असतात, पाळीर्व ससे कोंबड्या
आन्रण कबुतराांनी पोर्माळ्याची खोली भरलेली असते अिा त्याच्या मुलाच्या घरात
तो आश्रय घेतो. ही खोली त्याच्या न्रिकारीसाठी बािूला काढू न ठे र्वलेली असते. त्याच
पोर्माळ्यात हेदन्रर्वगचे पाळीर्व रानर्ी बदक असते. त्या पन्रिणीला हॅकोन र्वलटच्या
बांदक
ू ीची गोळी लागून ती दलदलीत पडलेली होती. पण ती र्वाचर्वली गेली आन्रण
नांतर लहानग्या हेदन्रर्वगला ददली गेली. न्रतने न्रतला माणसाळन्रर्वले आन्रण न्रतच्यार्वर
न्रतचा खूप िीर्व िडला. कारण की त्या एकट्या लांगड्या पक्ष्याची काळिी घेणारां
न्रतच्यान्रिर्वाय कु णीच नव्हतां. एकदालचा पूर्वीचा भागीदार न्रर्वलासात र्व र्वैभर्वात
राहत असतो. पण दोन भाडेकरू न्रर्वन्रचत्रपणे एकत्र गुांफलेले असतात. म्हाताऱया
एकदालच्या अपकीतीनांतर र्वलट यलमारला फोर्ोग्राफीचां प्रन्रििण घ्यायला र्व
धांदर्व
े ाईक स्र्ु न्रडयो र्ाकायला मदत करतो. नांतर काही अनेक कारणाांमुळे पूर्वीच्या

मोलकरणीिी- गीनािी यलमारचे लग्न लार्वून द्यायला र्वलटच िबाबदार असतो.
त्रासदायक र्व मज्जातांतूचा न्रर्वकार असलेल्या पत्नीपासून (ग्रेगसटच्या आईपासून) सांबांध
तोडू न तो गीनासह इतर बायकाांच्या मागे लागतो. पण गीना िेव्हा गरोदर राहते
तेव्हा तो पर्कन न्रतला यलमारच्या गळ्यात बाांधतो. यलमारला ह्याबाबत काहीच
कल्पना नसते. ते न्रर्वर्वाहीत िोडपे न्रस्थरस्थार्वर होते. लहानग्या हेदन्रर्वगचे आपण
न्रपता आहोत ह्या आनांदात तो असतो. आन्रण त्याच्या बाबतीत हे अज्ञान म्हणिे एक
न्रनखालस आनांदच असतो. त्याच्या उपनगरातल्या अन्रस्तत्र्वाला किापासूनही त्रास
पोहोचत नसतो. आन्रण कायटिमतेने व्यर्वहारी र्व काहीिी आज्ञाधारक असलेली गीना
पांधरा र्वषांच्या दरम्यान आपल्या नर्वऱयािी एकिीर्व झालेली असते. आन्रण हया
सगळ्या गोिींना ग्रेगसटच्या पुनःप्रकर्ीकरणामुळे अचानकच हादरा बसतो.
ग्रेगसट र्वलट हा एककल्ली भर्वनाप्रधान र्व तऱहेर्वाईक मनोर्वृत्तीचा असतो. त्याचे
सारे काही ‘सत्य आन्रण िुन्रचतेसाठी’ (truth and integrity) असते. तो त्याच्या
आईच्या मानन्रसक न्रर्वकृ तीने पछाडलेला र्व त्याच्या व्यसनी बापाचा तो (ज्याचा
भूतकाळ त्याला ठाऊक असतो) न्रतर्कारा करणारा असतो. तथान्रप ग्रेगसट छळर्वादी
सद्सन्रिर्वेक बुद्धीच्या झर्क्याने न्रखन्न झालेला असतो. कारण काही ददर्वसाांपूर्वी िेव्हा
एकदालर्वर खर्ला भरला गेला होता तेव्हा चौकर्ीमागच्या सत्यान्रर्वषयी ब्र िब्दही
काढार्वयाचा नाही म्हणून त्याच्या आईर्वन्रडलाांकडू न त्याला गुरकार्वण्यात आलेले
असते. सूक्ष्मदृिीचा आन्रण न्रर्वनोददृिीच्या अभार्वामुळे त्याला सिासारख्या
न्रनरूपद्रर्वी यलमार एकदालर्वर त्याच्या ‘ध्येयाच्या र्वारसा हक्काांचा’-(claims of the
ideals) प्रयोग करणे अन्रधक सोपे र्वार्ले.
गीनाच्या भूतकाळाबद्दल यलमार सांियसुद्धा घेत नाही हे कळल्यार्वर ग्रेगसट
असे ठरर्वतो की त्याच्या न्रमत्राचे लग्न हे फसर्वणूक आन्रण खोर्ेपणा यार्वर आधारलेले
राहू नये तर ते प्रामान्रणकपणार्वर आधारलेले असार्वे. ह्या पती-पत्नीच्या अांतःकरणात
हाच प्राांिळपणा खरे पररर्वतटन घडर्वून आणेल आन्रण मग अिा ररतीने त्याांच्या
सांयोगाचे रूपाांतर खऱया न्रर्वर्वाहात होईल! आन्रण अिा ह्या उत्कृ ि हेतूने प्रेररत होऊन
तो गीनाचे र्वलटिी पूर्वट सांबांध यलमारला कथन करतो.

परां तु अांतगटत पररर्वतटनाचे कोणतेही न्रचन्ह ददसत नाही. िरी तो उथळ असला
तरी यलमारला असे र्वार्ते की ग्रेगसटला आपल्याकडू न काहीतरी भव्य आन्रण अमयाटद
अिी अपेिा आहे. त्याच्या अपेिेर्वर पूणटपणे राहण्याची त्याची इच्छा आहे. (ज्याबद्दल
त्याला स्र्वतःलाच काही समित नाही.) म्हणून तो एखाद्या पोपर्ासारखे त्याच्या
न्रमत्राची आदिटर्वादी ब्रम्हर्वाक्ये म्हणत असतो. पण त्याच र्वेळेला तो गांभीरपणे
घायाळ झालेल्या नर्वऱयाचीही भून्रमका करतो. आन्रण उत्तरोत्तर स्र्वतःला हास्यास्पद,
िूद्र, ग्राम्य आन्रण सर्वट बाबतीत अनन्रभज्ञ बनन्रर्वत राहतो.
खरी गोि अिी असतो की कमी व्यर्वहारी असलेल्या गीनाला यलमार र्व
त्याच्या व्यर्वहारान्रर्वषयी काय होईल ह्याबद्दल कल्पना असते, पण ज्या गोिी ती आता
पार न्रर्वसरून गेलेली असते त्या र्वलट बद्दलच्या िुन्या गोिींनी ती खूपच गोंधळात
पडते. ती ग्रेगसटच्या अत्यांत मूखट अिा ध्येयाच्या र्वारसा हक्काबद्दलही ऐकू न घेत नाही.
िेव्हा फािील न्रिज्ञासा न्रतच्या भूतकाळाकडे बारकाईने र्ेहळणी करते र्व हेदन्रर्वगच्या
खऱया न्रपतृत्र्वाचा त्याग करण्याची भीती घालते तेव्हा ती गांभीरपणे सार्वध होते. पण
येथे परन्रहतेच्छेने न्रनलटज्ज झालेला Dr.Relling मध्यस्थी करतो र्व नाट्यरचना
गुांतागुांतीची करण्यात भर र्ाकतो.

३
डॉ. रे ललांगचे पाऊल त्याच्या एकाांतर्वासात लहानग्या हेदन्रर्वगसाठी काय करते,
त्याला यलमार काय आन्रण कोण आहे हे मान्रहत असते. आन्रण ग्रेगसटच्या ध्येयाच्या
र्वारसा हक्कामुळे (claims of ideals) त्याांच्या इतकाच तो ग्रेगसटचा न्रतरस्कार करतो.
मानर्वी दौबटल्याला गृहीत धरून तो िीर्वनाच्या फसव्या स्र्वरूपाचा (life lies) सहेतूक
कै र्वारी असतो. मानर्वी भाग्याच्या बऱयाचिा भागाांचे अन्रस्तत्र्व सुसह्य र्व खरोखर
िक्य बनन्रर्वण्याचे तो साधन असतो. िीर्वन िगण्यासाठी लोकाांना कमीत कमी आनांद
आन्रण समाधान याांची गरि असते. म्हणून सत्य हे त्यासाठी उपयुक्त तर नसतेच पण
एखाद्या अपांगाच्या अत्यार्वश्यक कु बड्या काढू न घेण्यासारखां ते त्याांचा भ्रम न्रहरार्वून

नेते. आन्रण त्याच कारणाने तो यलमारला उदयोन्मुख सांिोधकाच्या स्थानाप्रत
नेण्याचे सहाय्य आपल्या बोलघेर्वड्या र्वृत्तीने करतो. त्याच श्वासात तो पूर्वीच्या पन्रर्वत्र
मोलन्रव्हकला न्रनत्य दारूड्या र्व सैतानी पात्र म्हणून िाहीर करतो.
“मी मोलन्रव्हकर्वरही तोच उपाय के ला आहे. मी त्याला दैत्य बनन्रर्वलाय. आन्रण
हाच फोड मला त्याच्या मानेला आणायचाय. म्हणिे तो खरोखरच दैत्य नाही काय?
तुला कु ठां ह्या “दैत्य” िब्दाचा अथट कळणार आहे? तो माझा िोध आहे. त्या माणसात
िरा िीर्व यार्वा म्हणून मी हा अर्वचर् िब्द र्वापरतो. तसां काही के लां नसतां तर तो
न्रनरूपद्रर्वी प्राणी स्र्वतःर्वरचा न्रर्वश्वास घालर्वून दकत्येक र्वषांपूर्वी खचून िन्रमनदोस्त
झाला असता!”
ज्या फािील कडक ज्र्वराने (puritanic fever) ग्रेगसट, यलमार आन्रण
गीनामध्ये पररर्वतटन घडू न येण्याची आिा करतो तो के र्वळ ह्या दृिीनेच. डॉ. रे ललांग
गालातल्या गालात हसतो. तथान्रप पूणटपणे दुसरी गोि म्हणिे लहानगी हेदन्रर्वग ही
कौमायाटर्वस्थेच्या उां बरठ्यार्वर उभी असते र्व न्रतच्या हळव्या र्वृत्तीच्या मनाभोर्वती हे
सारां काही चाललेलां असतां. न्रतचा यलमारर्वर अत्यांत िीर्व असतो. न्रतच्या
आईर्वन्रडलाांच्या बेबनार्वामुळे ती फक्त गोंधळातच पडत नाही तर अत्यांत गांभीरतेने र्व
मनोन्रर्वकृ तीने पछाडल्यागत दुःखी होते. म्हणून डॉक्र्रचा अिुभ असा इिारा त्या
दोघाांनाही असतो कीः
“ह्या सगळ्या भानगडीत हेदन्रर्वगला न गुांतर्वायची खबरदारी घेतली पान्रहिे
तुम्ही. तुम्ही दोघांही प्रौढ माणसां. देर्वाचां नार्व घेऊन आपल्या आयुष्याची र्वार्ेल तिी
गुांतार्वळ करून र्ाकायला तुम्ही मोकळे आहात. पण मी तुम्हाला साांगतो, हेदन्रर्वगच्या
बाबीत तुम्ही िरा सार्वधन्रगरी बाळगली पान्रहिे. नाही तर ती स्र्वतःलाही आन्रण
दुसऱयालाही मोठी िखम करील कदान्रचत.”
परां तु त्याच्या िब्दाांकडे लि ददलां िात नाही. गीनाने िर पिचात्तापदग्ध
पत्नीची भून्रमका के ली असती, पश्चात्ताप र्व खेद ह्यामुळे झालेल्या र्वेदनाांनी त्या

पद्धतीच्या भार्विोभक चर्वीने अांगाला आळोखे न्रपळोखे ददले असते तर यलमार बहुधा
िाांत झाला असता. पण असलां काहीच घडत नाही. िेव्हा हेदन्रर्वग आन्रण र्वलटच्या
अांधत्र्वाच्या एकाच र्वेळ न्रनमाटण होण्याच्या भीतीमुळे (पुन्हा आनुर्वांन्रिकता)
यलमारच्या मनात अन्रधक अन्रनि प्रकारचा सांिय न्रनमाटण होऊ लागतो तेव्हा गोिी
अन्रधक र्वाईर् थराला िातात. हेदन्रर्वगर्वर खरोखर प्रेम असलेल्या यलमारची र्वागणूक
न्रनदटयीपणाची होते. आन्रण बेिबाबदारपणे हेदन्रर्वगला तो ‘आगुतांक’ (interloper)
(िी दुसऱयाच रूममध्ये असते) म्हणतो, त्यानांतर तो सबांद रात्र रे ललांग र्व दैत्य
मोलन्रव्हक बरोबर मिा मारण्यात घालन्रर्वतो.
हेदन्रर्वग न्रनरािेने र्वेडीन्रपिी होते. दुसऱया बािूला गीना न्रतचे व्यर्वहारी डोके
न्रितके िाांत ठे र्वता येईल न्रततके िाांत ठे र्वून चाांगले घडार्वे अिी अपेिा करीत राहते.
हे महासांकर् र्ळलेही असते, पण ह्या र्वेळी ग्रेगसट हेदन्रर्वगबरोबरच ढर्वळाढर्वळ करीत
राहतो. तो ह्या कल्पनेप्रत पोहोचतो की हेदन्रर्वगचा त्याग यलमारचे प्रेम परत न्रमळर्वू
िकते. आन्रण कदान्रचत अन्रधक िलद गतीने न्रतच्या आईर्वन्रडलाांच्या ‘खऱया लग्नाचा’
चमत्कार घडू न येईल असे त्याला र्वार्ते. पण लहानग्या हेदन्रर्वगला ते कळत नाही.
“समि, त्याांच्यासाठी- तुझ्या र्वन्रडलाांसाठी हे रानर्ी बदक तू स्र्वखुिीने खची
घालिील का? रानर्ी बदक?”
“ह्या साऱया िगात तुझी मोठ्यातली र्वस्तू ती ही!- त्याांच्यासाठी तू स्र्वखुिीने
पाणी सोडिील का त्याच्यार्वर?”
“काहीतरी चाांगलां न्रनघेल का त्यातून?”
“प्रयत्न तर करून बघ, हेदन्रर्वग!”
ती तसां करायचां र्वचन देते. दुसऱया ददर्विी सकाळी िेव्हा गबाळ्या आन्रण
अिूनही अधटर्वर् लझांगलेल्या अर्वस्थेत यलमार परत येतो तेव्हा हेदन्रर्वग गुपचूप
म्हाताऱया एकदालचा न्रपस्तूल घेते आन्रण रानर्ी बदकाचा त्याग करण्यासाठी
खुराड्यात िाते. पण िेव्हा ती खुराड्यात असते तेव्हा यलमारचा सांयम सुर्तो आन्रण
तो रागारागाने र्व मोठ्याने भडाभडा सारां काही ग्रेगसटसमोर बोलून र्ाकतो. र्वलटच्या

भेर्र्वस्तूमुळे तो अन्रधकच न्रचडलेला असतो. तो तक्रारीच्या सुरात म्हणतो की
हेदन्रर्वगने त्याच्यार्वर कधीच प्रेम के ले नाही, कदान्रचत त्याचा नाि करण्यात न्रतला
आनांद र्वार्त असार्वा. न्रतला र्वलटच्या सांपत्तीने भुरळ पाडलेली असार्वी. त्याचे िब्द
हेदन्रर्वग चोरून ऐकते र्व त्यामुळे न्रतच्या भार्वनाप्रधान हृदयाला भयांकर र्वेदना होतात.
म्हणून ती रानर्ी बदकाला न मारता स्र्वतःर्वरच न्रपस्तूल झाडू न घेते.
यलमार आन्रण गीना न्रतच्या मृत्यूमुळे खचतात. त्याांचां दुःख त्याांना त्याांच्यातलां
भाांडण न्रर्वसरायला लार्वतां. पण ग्रेगसट (िरी तो दुःख करीत असला तरी) ह्यासाठी
गर्वाटने फु गून िातो की िेर्वर्ी कोणतीही ककां मत द्यार्वी लागली तरी ध्येयाचे र्वारसा
हक्क (claims of the ideals) िेर्वर्ी यिस्र्वी झाले.
‘हेदन्रर्वग न्रनरथटक मेली नाही. न्रतच्या अांतःकरणात िे काही भव्य आन्रण ददव्य
म्हणून होतां ते ह्या दुःखाच्या आर्वेगासरिी बाहेर आलेलां ददसलां नाही का तुला?’
“प्रत्यि मृत्यू पान्रहला म्हणिे पुष्कळाांना र्वैराग्य उत्पन्न होतां, पण हे र्वैराग्य असां
दकती रर्कणारां आहे?”
“एक साल उलर्ायच्या पूर्वी तू पाहिील की हेदन्रर्वगची आठर्वण म्हणिे
करूणािकां म्हणायची एक सुांदरिी कल्पना होईल- त्याच्या दृिीनां! त्यार्वेळी तो म्हणू
लागेल, ‘बापाच्या माांडीर्वरून न्रहसकार्वून नेली ही पोर!’ ते ऐकिील तू. त्यानांतर
भार्वनेची झरणी झरू लागेल स्र्वतःची. तरीही करील तो आन्रण तीही. तू बघिील ते.
“तू म्हणतोस हे खरां असेल आन्रण मी म्हणतो हे खोर्ां असेल तर मी म्हणतो
िगण्यात काही अथट नाही. ध्येयाचा र्वारसा घेऊन तुणतुणां र्वािन्रर्वत या असल्या
दाररद्र्याच्या काळात िे मूखट गोंधळ घालीत सतार्वत आहेत आम्हाला, त्याांचां तोंड
िरा बांद करता आलां तर या िगात िगणां सोपां होईल आपल्याला.”
असाच डॉक्र्रचा िेरा आहे, या सांपूणट नार्काचा तािा कलम म्हणून
िोभणारा.

४
ताांन्रत्रकदृष्ट्या The Wild Duck हे इब्सेनच्या उत्कृ ि नाट्यरचनाांपैकी एक
आहे. त्याच्या कोणत्याही कलाकृ तीत इतके सारे घर्क, त्याांच्या अल्पिा तपन्रिलात
अन्रधक समीप आन्रण इतक्या गुांतागुांतीने एकत्र गुांफलेले आढळणार नाही. सर्वटसामान्य
िुद्र आन्रण अल्पसे प्रदान के लेले यलमार हे एक अद्भूत अभ्यसनीय पात्र आहे. तसेच
गीनाचेही, आन्रण तिीच हेदन्रर्वगही- भार्वन्रर्वर्वितेच्या रां गछर्ाांनी िरी न्रचतारलेली
नसली तरी नखन्रिखाांत प्रेमळ र्वार्णारी. ज्या पद्धतीमुळे सांपूणट नार्काच्या रचनात्मक
कण्याची ककां र्वा आसाची पूती होते, त्या अपराधाच्या पूर्वाटर्वस्थेची पश्चातदिी उकल
करण्याच्या पद्धतीर्वर ह्यार्वेळी इब्सेन मात करून पुढे िातो.
(This time Ibsen surpasses himself also in his skill at
retrospective unravelling of the culprits’ past, a process which
serves as the structural backbone or axis for the entire play.)
अपांग आन्रण आन्रश्रत रानर्ी बदकाचा र्व दुसऱया बािूला यलमार आन्रण त्याचा
‘उध्र्वस्त रूपेरी के साांचा म्हातारा’ ह्यापासून सुरूर्वात करून अत्यांत अल्पिा
नाट्यपात्राांचा प्रन्रतकात्मक सांदभट घेतला आहे. कारण त्याांचे िीर्वन तर सदृि आन्रश्रत
आन्रण काल्पन्रनक आहे. सत्र्वाचा अभार्व असलेला यलमार उदाहरणादाखल त्याला हर्वे
की नाही ह्यासाठी तो कृ ती करीत नाही तर ढोंग करतो. इब्सेनच्या The Wild Duck
साठी न्रलन्रहलेल्या कच्च्या मसुद्यात यलमार, ग्रेगसटिर्वळ कबुली देतो की गीनाच्या
भूतकाळार्वर ह्या घरात मािलेला सांभ्रम आन्रण कोलाहलाचा अथट काय हे समिताच
तो त्याच्या न्रमत्राच्या र्वारसा हक्काप्रमाणे िगण्याची कृ ती करीत आहे.
ग्रेघसटः तुला हे काही कळलां नव्हतां का?
यलमारः नाही, हे सर्वट तुझ्यामुळे होतांय ग्रेगसट. तू इथां आलास आन्रण हे सारे
व्यथट र्वारसाहक्क माझ्यार्वर लादलेस- मला सारां काही सुकर समाधानाचां हर्वां आहे.

गीनाः ऐकदाल काही दुःखासाठी िन्मलेला नाही.
ग्रेघसटः मी बहुधा ह्यार्वर न्रर्वश्वास ठे र्वायला लागलोच खरा.
यलमारः होय, आन्रण म्हणूनच मी येथे गीना आन्रण हेदन्रर्वगबरोबर
पूर्वीसारखाच राहणार आहे.
गीनाः अगदी बरोबर.
ग्रेघसटः पण माझ्या न्रप्रय न्रमत्रा मी ह्यासाठीच धडपडत आहे.
यलमारः होय पण तुला हे सारां एखाद्या िादूगारासारखां घडर्वून आणायचां आहे
आन्रण हेच मला समित नाही.
उपहासाचा दुसरा भागः ग्रेगसट, यलमार आन्रण गीनाचा िेष करीत नाही तर
ज्याांना त्याांचे भूतकाळ ठाऊक आहेत र्व परस्पर प्रामान्रणकपणार्वर आधारलेले लग्न हे
खरे लग्न असते असे िेर्वर्ी समिलेल्या त्याच्या र्वन्रडलाांचा र्व ह्याांची कारभारीण
सोबीबाईंचा तो िेष करतो. र्वलटच्या तारूण्यातील पापाची न्रििा त्याला येऊन
न्रमळणाऱया अांधत्र्वाच्या रूपाने त्याच्या पयंत येऊन पोहोचल्यान्रिर्वाय नैन्रतक
प्रायन्रश्चत्ताचे यांत्र काही काळ थाांबत नाही. काहीही झाले तरीही मुद्दा स्पि के लेला
नाही. सांियाच्याही पन्रलकडे स्पि तथान्रप इब्सेनच्या बहुतेक प्रमुख ब्रीदर्वाक्य आन्रण
न्रर्वषयाांपैकी (आत्म सािात्कार, श्रेष्ठ िीर्वनकायट, आांतररक एकात्मता, ध्येयाचे र्वारसा
हक्क, प्रेम आन्रण लग्न) मुख्यत्र्वे अर्वतरण न्रचन्हात र्व ती सुद्धा न्रर्वडांबनात पररर्वर्तटत
झालेली इथां भेर्तात. ग्रेगसट त्याच्या िीर्वनातील ध्येयाबरोबर (मला ते काल सापडले)
हे हेतुपुरस्सर बनन्रर्वलेले फक्त Brand आन्रण Stockman चेच व्यांगन्रचत्र नव्हे तर
न्रनभटरिील (Romantic) इब्सेनचेही आहे. ध्येयासाठी एक सुांदर गार्वठी िब्द आहे.
‘िीर्वनाची खोर्ी श्रद्धा’ (लबाडी) िीर्वन भ्रम- life lies दोन्ही िर्वळिर्वळ सन्रन्नपात
ज्र्वर आन्रण हाडी ज्र्वरासारखी न्रनकर्र्वती आहेत, ह्या डॉ. रे ललांगच्या र्वचनाला तो
मूकपणे सांमती देताना ददसतो.

५
त्याच्या प्रकािकाला त्याच्या हस्तन्रलन्रखताबरोबर पाठन्रर्वलेल्या एका पत्रात
इब्सेनने म्हर्ले आहे, “काही मागांनी या नार्काने स्र्वतःच माझ्या नाट्यलेखनात एक
स्थान प्राप्त के लेले आहे. माझ्या आधीच्या नार्काांपेिा अनेक तऱहाांनी त्याच्या
पद्धतीच्या दृिीने ते न्रभन्न आहे. पण मी ह्या न्रर्वषयार्वर तूतट तरी अन्रधक काही बोलणार
नाही.” पद्धतीच्या दृिीने न्रभन्न म्हणिे त्याला नक्की काय म्हणायचे होते ह्याचा अांदाि
करणे सोपे नाही. आपल्या आधीच्या कोणत्याही नार्कापेिा अन्रधक सर्वटसामान्य
दैनांददन िीर्वनातील गोिींची गुांफण सोडल्यास The Wild Duck हे रचनात्मक
दृष्ट्या इब्सेनच्या इतर र्वास्तर्वर्वादी नार्काांपासून क्वन्रचतच अपगमन करते (भलत्या
मागाटने िाते). िर कु ठे फरक असेल आन्रण न्रर्विेष करून मूलतः, तर तो मानर्विीर्वन
न्रर्वषयक दृिीकोन, आन्रण यानेच त्याने सांपूणट नार्क लचांब न्रभिर्वून र्ाकले आहे. उदा.
Ghosts मधील त्याचा नैराश्यर्वाद अिूनही बांडखोरीचा आन्रण सांतापाचा आहे.
िोधक आन्रण लढर्वय्या नार्ककार इब्सेन Emperor and Galileam न्रिला
बन्रहिाटर नाही अिा बांद गल्लीत चाचपडत पडला नाही. ह्या प्रसांगी त्याला हे बन्रहिाटर
त्याच्या व्यन्रक्तत्र्वर्वादातून न्रमळते, ज्याने त्याचे पररर्वतटन स्थूलमानापासून
अपर्वादाकडे के ले. आन्रण ज्यामुळे यलमार एकदालपेिा अन्रधक चाांगल्या गोिींपासून
तयार के लेल्या काही आत्मा आन्रण मनाने डामडौलाच्या लोकाांच्या अपेिाांना त्याने
न्रपन र्ोचली. ह्या पररर्वतटनाने अांतगटत आन्रण बाह्य अिा न्रतच्या स्पधेच्या व्यन्रक्तगत
िान्रणर्वेच्या न्रर्वनािकारी िक्तीकडे पूणटपणे कायट करण्यापुढे त्याच्या लक्ष्याचे
स्थानाांतर होऊ देण्यापासून मयाटदा घातली गेली. तथान्रप Rasmessholm च्या
प्रारां भा बरोबर ह्या गोिींनी त्याला नर्वे सांघषट आन्रण पेचप्रसांग ह्याांच्या सन्मुख
(समोरासमोर) आणले.

पात्रेः
घाऊक व्यापारी र्वलट, न्रगरणी मालक सुद्धा.
ग्रेगसट र्वलट, त्याचा मुलगा.
र्वृद्ध एकदाल.
यलमार एकदाल, त्या र्वृद्धाचा मुलगा, छायान्रचत्रकार.
गीना एकदाल, यलमारची पत्नी.
हेदन्रर्वग, त्याांची मुलगी, १४ र्वषांची.
सौ.स्योर्बट, घाऊक व्यापाऱयाच्या घराची व्यर्वस्थान्रपका.
रे ललांग, डॉक्र्र.
मोलन्रव्हक, कधीतरी असलेला आध्यात्मज्ञानी.
लेखापाल ग्रोबगट.
पेट्टरसेन, घाऊक व्यापाऱयाचा नोकर.
येनसेन, भाडोत्री र्वाढपी.
एक फोपिा सद्गृहस्थ.
एक न्रर्वरळ के साांचा सद्गृहस्थ.
एक अदूरदृिी सद्गृहस्थ.
सहा दुसरे गृहस्थ, घाऊक व्यापाऱयाबरोबर िेर्वण्यासाठी आलेले.
बरे च र्वाढपी.

(पन्रहला अांक घाऊक व्यापारी र्वलटच्या घरात, तर पुढील चार अांक
छायान्रचत्रकार एकदालच्या घरात घडतात.)

पन्रहला अांक
(घाऊक व्यापारी र्वलटच्या घरात. दकमती आन्रण सुन्रस्थतीत असलेले पुस्तकाांचे
कपार्, खुच्याट सोफयाांनी सिर्वलेली अभ्यान्रसका. िन्रमनीर्वर मध्यभागी न्रलन्रहण्याचे
र्ेबल र्व त्यार्वर ठे र्वलेल्या नोंदर्वह्या र्व काही कागदपत्रे, पेर्र्वलेल्या ददव्यार्वर न्रहरर्वी
छर्ा असल्याने प्रकाि मांद आहे. खोलीच्या मागील बािूला मागे खेचलेले पडदे
लार्वलेले घडीचे दरर्वािे आहेत. आतल्या बािूस प्रखर प्रकािाच्या ददव्याांनी आन्रण
दीपन्रिखाांनी उिळलेली सुांदर र्व प्रिस्त बैठकीची खोली ददसत आहे. समोर डाव्या
बािूला धगधगत्या न्रनखाऱयाांची चूल पेर्लेली आहे, आन्रण बऱयाच अांतरार्वर मागे
भोिनगृहापयंत िाण्याचा एक दुहरे ी दरर्वािा आहे.
घाऊक व्यापाऱयाचा नोकर पेट्टरसेन गणर्वेिात आन्रण भाडोत्री र्वाढपी येनसेन
काळ्या कपड्यात असून अभ्यान्रसका नीर्नेर्की करीत आहेत. मोठ्या दालनात दोन
तीन नोकर इकडे न्रतकडे दफरत सामान व्यर्वन्रस्थत लार्वत आन्रण आणखी मेणबत्त्या
पेर्र्वत आहेत. भोिनगृहातून बाहेर सांभाषणाांचा गुांिारर्व आन्रण हसण्याचे अनेक
आर्वाि ऐकू येत आहेत, ग्लासार्वर चाकू ने दकणदकणण्याचा आर्वाि येतो, स्तब्धता,
िुभेच्छाांची देर्वाणघेर्वाण आन्रण पुन्हा सांभाषणाांचा गुांिारर्व.)

पेट्टरसेनः (ददर्वा पेर्र्वून चुलीर्वर ठे र्वतो आन्रण त्यार्वर छायक ठे र्वतो.) नाही, फक्त ऐका
तुम्ही, येनसेन, तेथे तो म्हातारा आता उभा रान्रहला आहे आन्रण लाांब
पल्ल्याचां भाषण करीत स्योर्बट बाईंना िुभेच्छा देत आहे.
येनसेनः (आरामखुची पुढ्यात ओढीत) कदान्रचत ते खरां असार्वां की लोक काय
म्हणतात ते, त्याांच्यामध्ये?

पेट्टरसेनः सैतानाला ठाऊक.
येनसेनः कारण तो त्याच्या काळात चाांगलाच मािलेला बोकड होता.
पेट्टरसेनः कदान्रचत असेल तो.
येनसेनः हे खन्रचतच की तो त्याच्या मुलासाठी ही मेिर्वानी देत आहे, असां म्हणतात.
पेट्टरसेनः होय. मुलगा आलाय घरी कालच.
येनसेनः मला अन्रिबात ठाऊक नव्हते घाऊक व्यापारी र्वलटला एखादा मुलगा असेल
असां.
पेट्टरसेनः होय, मुलगा आहे त्याांना. पण त्याने स्र्वतःला होयदालच्या कारखान्यात
अडकर्वून घेतलांय. मी इथां नोकरीला लागल्यापासून ह्या साऱया र्वषांत तो
कधीच िहरात आला नव्हता.
एक र्वेर्रः (दुसऱया खोलीच्या दरर्वाज्यातून) पेट्टरसेन, इथां एका म्हाताऱयाला हर्वांयपेट्टरसेनः (पुर्पुर्त) सैतान- कोण हा आता?
(म्हातारा एकदाल उिव्या बािूने येऊन खोलीत प्रकर् होतो. त्याने उां च
कॉलर असलेला फार्का तुर्का ओव्हरकोर् घातलेला आहे, त्याने
न्रबनबोर्ाांचे लोकरीचे हातमोिे घातलेले आहेत, आन्रण हातात काठी आन्रण
फर कॅ प आहे. त्याच्या काखेत बदामी रां गाचे पुडके आहे. त्याला छोर्ी करडी
न्रमिी असून त्याने कळकर्लेला लाल तपदकरी के साांचा र्ोप घातलेला आहे.
त्याच्याकडे िात) अरे देर्वा इथां काय आहे तुमचां?
एकदालः (दरर्वाज्यातून) मला ऑदफसमध्ये िाणां अपररहायट आहे, पेट्टरसेन.
पेट्टरसेनः ऑदफस बांद झालांय तासापूर्वी, आन्रणएकदालः पुढच्या दरर्वाज्यात त्याांनी मला तसां साांन्रगतलां. पण ग्रोबगट अिून न्रतथे आत
आहे. मला ह्या मागाटने कु णाच्याही नकळत न्रनघून िाऊ द्या, तुम्ही छान

आहात. (आतल्या दरर्वाज्याकडे बोर् दाखर्वून) मी काही पन्रहल्याांदाच येत
नाही या मागाटने.
पेट्टरसेनः होय, तुम्ही िाऊ िकता. (दरर्वािा उघडतो) पण हे पाहा, िायचे ते
नेहमीच्याच र्वार्ेने. परके लोक आलेत इथे.
एकदालः मला ठाऊक आहे, मला ठाऊक आहे- हां! धन्यर्वाद, पेट्टरसेन, माझ्या िुन्या
न्रमत्रा! धन्यर्वाद! (हळू र्वारपणे पुर्पुर्तो) गाढर्व! (तो ऑदफसात िातो, तो
गेल्यार्वर पेट्टरसेन दरर्वािा बांद करतो.)
येनसेनः ऐका तो सुद्धा ऑदफसमधल्या कमटचाऱयाांपैकी आहे का?
पेट्टरसेनः नाही, तो फक्त थोड्यािा नकलाांचां काम करतो घरी िेव्हा त्या गरिेच्या
असतात. नाही पण एक काळ असा होता, हा खूप मोठा माणूस होता, हा
म्हातारा एकदाल.
येनसेनः होय, ददसतोय खरा, थकलेला, बऱया र्वाईर् प्रसांगाांतून गेलेला.
पेट्टरसेनः होय मग, तो लेफर्नांर् होता, ठाऊक आहे तुम्हाला?
येनसेनः राहू दे- तो आन्रण लेफर्नांर् होता?
पेट्टरसेनः होय, ह्यात काहीच चूक नाही. पण नांतर तो लाकडाच्या ककां र्वा कसल्यािा
व्यापारात न्रिरला होता. ते म्हणतात एकदा त्याने र्वलट साहेबाांची ओंगळ
फसर्वणूक के ली होती. त्या र्वेळी ते दोघे होयदालच्या कारखान्यात
भागीदार होते. मी ह्या म्हाताऱया एकदालला चाांगलाच ओळखतो. दकती
तरी र्वेळा आम्ही मॅडम एररकसेनबरोबर कडर्वर् दारू आन्रण न्रबअरच्या
बार्ल्या ररचर्वल्या होत्या.
येनसेनः एर्वढा उधळे पणा करण्यािोगा हा र्वार्त नाही.
पेट्टरसेनः अरे देर्वा, उधळे पणा करीत होतो तो मी. एके काळी ज्या माणसाांनी चाांगले
ददर्वस पान्रहले होते अिा उच्च कु ळातील लोकाांिी अदबीने र्वागायला हर्वां.

येनसेनः त्याचां िुगारामुळे ददर्वाळां र्वािलां होतां का?
पेट्टरसेनः त्यापेिाही र्वाईर्. तो तुरूांगात गेला.
येनसेनः तुरूांगात?
पेट्टरसेनः ककां र्वा कदान्रचत ती सक्त मिुरीची न्रििा होती. (ऐकू न) िूss त्याांची
मेिर्वानी सांपली.
(िेर्वणघराचा दरर्वािा दोन र्वेर्र उघडतात. श्रीमती सोर्बट दोन
गृहस्थाांबरोबर बोलत बोलत येते. हळू हळू सर्वटच पाहुणे त्याांच्या मागून
येतात, त्यात र्वलट असतो. िेर्वर्ी यलमार एकदाल आन्रण ग्रेगसट र्वलट येतात.)
सौ.सोर्बटः(नोकराकडे िात) पेट्टरसेन, गायनघरात तुम्ही कॉफी सव्हट कराल का?
पेट्टरसेनःठीक, मॅडम. (ती आन्रण दोन गृहस्थ आतल्या खोलीत िातात आन्रण तेथून
उिर्वीकडे िातात. पेट्टरसेन आन्रण येनसेन हातात हात घालून त्याच
रस्त्याने बाहेर िातात.)
एक थुलथुलीत गृहस्थः(न्रर्वरळ के साांच्या गृहस्थाला) र्वॉर्व!—काय िेर्वण—असल्या
िेर्वणार्वर तार्व मारणे म्हणिे थट्टा नव्हे!
न्रर्वरळ के साांचा गृहस्थःओह, तीन तासाांच्या अर्वधीत असल्या ददव्यातून पार पडायला
थोडी आपुलकीची िाणीर्व हर्वी.
ए.थु.गृः हो, पण त्यानांतर काय, त्यानांतर, माझ्या न्रप्रय न्रमत्रा!
३रा गृहस्थःमी ऐकलांय की कॉफी आन्रण कडक मद्य, गायन घरात देणार आहेत.
ए.थु.गृः िाब्बास! कदान्रचत सौ. सोबी आपल्या पुढे काहीतरी सादर करून
दाखर्वतील.
न्रर्व.के .गृः (सौम्यपणे) आपल्यार्वरच तर त्या काही सादर करणार नाहीत?

ए.थु.गृः ओह नाही, बथाट अिी िुन्या दोस्ताांन्रर्वरूद्ध काही करणार नाही. (ते हसतात
आन्रण आतल्या खोलीत िातात.)
र्वलटः

(खालच्या आर्वािात न्रखन्नपणे) ते कु णाच्या लिात आलां नाही र्वार्तां,
ग्रेगसट.

ग्रेगसटः

(त्याच्याकडे बघत) काय?

र्वलटः

तुलाही ददसलां नाही र्वार्तां?

ग्रेगसटः

म्हणिे काय म्हणताय काय तुम्ही?

र्वलटः

िेर्वणाच्या र्ेबलार्वर आपण तेरा होतो.

ग्रेगसटः

खरां च तेरा होतो का आपण?

र्वलटः

(यलमार एकदालकडे दृन्रििेप र्ाकत) आमची नेहमीची पार्ी बाराांची
असते. (इतराांकडे) या इकडे सभ्य गृहस्थहो! (र्वलट आन्रण बाकीचे लोक
मागच्या बािूने उिर्वीकडे िातात. यलमार आन्रण ग्रेगसट दोघे मागे
राहतात.)

यलमारः (ज्याने सांभाषण ऐकले आहे) तू मला आमांत्रण द्यायला नकोच होतांस ग्रेगसट.
ग्रेगसटः

काय? ही पार्ी माझ्यासाठी ददली गेली आहे. आन्रण मी माझ्या एकु लत्या
एका चाांगल्या न्रमत्राला बोलर्वायचां नाही?

यलमारः पण मला नाही र्वार्त तुझ्या र्वन्रडलाांना हे आर्वडलां असेल असां. साधारणपणे
मी कधीच या घराकडे येत नाही.
ग्रेगसटः

नाही. ते मी ऐकतोय. पण मला तुला भेर्ायचां होतां आन्रण तुझ्यािी
बोलायचां होतां, कारण मी पुन्हा लर्वकरच परत िातोय. होय-आपण दोघां
िुने िाळासोबती, आपण दोघे एकमेकाांपासून दुरार्वलो. सोळा, सतरा र्वषे
झाली असतील आपल्या भेर्ीला.

यलमारः इतका दीघट काळ लोर्ला?
ग्रेगसटः

न्रनन्रश्चतच तेर्वढा काळ. आता कसां चाललांय तुझां? तू ठीक ददसतोयस. तू
गुबगुबीत आन्रण मिबूतही झालास.

यलमारः हो, पण गुबगुबीत िब्द िोभत नाही, पण यात काही सांिय नाही की मी
पूर्वीपेिा आता माणसात आलो आहे.
ग्रेगसटः

होय, न्रनन्रश्चतच. बाह्यतः तुला यातना र्व दुःख सहन करार्वे लागले आहे असे
र्वार्त नाही.

यलमारः (न्रखन्न सुरात) ओह, पण अांतगटत, ग्रेगसट ते अगदी र्वेगळां आहे, मी तुला साांगू
िकतो! खन्रचतच तुला ठाऊक आहे. आपण एकमेकाांना िेर्वर्चां भेर्लो
तेव्हापासून तुला ठाऊकच आहे की माझ्यार्वर आन्रण माझ्या कु र्ुांबार्वर काय
अररि कोसळलां ते.
ग्रेगसटः

(हळु र्वारपणे) तुझ्या र्वन्रडलाांचां कसां चाललां आहे आता?

यलमारः न्रप्रय न्रमत्रा आपण त्यान्रर्वषयी बोलू नये. माझा गरीब न्रबचारा दुःखी बाप
स्र्वाभान्रर्वकपणे माझ्या घरीच राहतो. ह्या साऱया िगात त्याला आश्रय
द्यायला कु णीही नाही. पण ह्यान्रर्वषयी बोलताना माझां अांतःकरण न्रपळर्वर्ू न
न्रनघतां. साांग मला काहीसां, न्रतकडे कामाचां कसां चाललांय तुझां?
ग्रेगसटः

रमणीय एकाांत, लचांतन करण्यास खूप खूप अर्वसर- इकडे ये, स्र्वतःला
आराम देऊ. (तो िेगडीिर्वळ आरामखुचीत बसतो आन्रण यलमारला ओढू न
दुसऱया खुचीत त्याच्या बािूला बसर्वतो.)

यलमारः (सौम्यपणे) ह्या साऱया गोिींबद्दल तुझा आभारी आहे मी, ग्रेगसट, तुझ्या
र्वन्रडलाांच्या न्रडनर पार्ीत बोलान्रर्वल्याबद्दल... कारण ह्यार्वरून असां ददसतां
की माझ्या न्रर्वरूद्ध तुझ्या मनात कसल्याही भार्वना उरलेल्या नाहीत.

ग्रेगसटः

(आश्चयटचदकत) तुझ्यान्रर्वरूद्ध माझ्या मनात काही भार्वना आहेत असां तुला
र्वार्लां तरी कसां?

यलमारः पन्रहल्या काही र्वषांपूर्वी तुझ्यात होत्या त्या.
ग्रेगसटः

काय पन्रहल्या र्वषांत?

यलमारः त्या मोठ्या आपत्तीनांतर. तुझां तसां र्वागणां स्र्वाभान्रर्वक होतां. त्या भयांकर
गोिीत गुांतताना तुझे र्वडील थोडक्यात र्वाचले- ती भयांकर भानगड.
ग्रेगसटः

आन्रण म्हणून तुला र्वार्लां की तुझ्या न्रर्वरूद्ध माझ्या मनात? कु णी घातलां हे
खूळ तुझ्या डोक्यात?

यलमारः मला ठाऊक आहे ते, ग्रेगसट, खुद्द तुझ्या र्वन्रडलाांनीच साांन्रगतलां मला.
ग्रेगसटः

(थक्क होत) माझ्या र्वन्रडलाांनी! खरां च. हां- ह्याच कारणामुळे मला तुझ्याकडू न
काहीच कळलां नाही-एका िब्दानेही नाही.

यलमारः होय.
ग्रेगसटः

िेव्हा तू फोर्ोग्राफर झालास तेव्हा सुद्धा नाही?

यलमारः तुझे र्वन्रडल म्हणाले की ह्यान्रर्वषयी तुला न्रलन्रहण्यात काहीही अथट नाही.
ग्रेगसटः

(त्याच्या समोर बघत) नाही, नाही,.... कदान्रचत ते बरोबर असतील. पण
आता मला साांग, यलमार, आत्ताच्या पररन्रस्थतीत तू खरोखर समाधानी
आहेस का?

यलमारः (हळु र्वार सुस्कारा सोडत) ओह, आहे, मला र्वार्तां, खूप छान. काहीही
तक्रार नाही. सुरूर्वातीला तू अांदाि करू िकतोस मला िरा न्रर्वन्रचत्रच
र्वार्लां. न्रिच्यािी मला तोंड द्यायचां होतां ती पररन्रस्थती माझ्या अपेिेपेिा
पूणटतया न्रभन्न होती. पण अथाटतच समग्र र्वस्तुन्रस्थती पूणटपणे बदलली.

माझ्या र्वन्रडलाांर्वर आलेली ती मोठी भयांकर आपत्ती- ते लाांछन, तो
काळीमा, ग्रेगसटग्रेगसटः

(डोके हलन्रर्वत) होय, होय, अगदीच. होय.

यलमारः कॉलेिात िायचा तर मी न्रर्वचारच करू िकत नव्हतो. एक पैसुद्धा न्रिल्लक
रान्रहली नव्हती. उलर् खरां साांगायचां तर खूप किट झाले होते, मुख्यतः तुझ्या
र्वन्रडलाांचां, असां मला र्वार्तां.
ग्रेगसटः

हां-

यलमारः आता मला असां र्वार्ायला लागलां की ही िुनी नाती, मैत्री, सांबांध एकिात
अखेरी सारे तोडू न र्ाकार्वेत. न्रर्विेषतः तुझ्या र्वन्रडलाांनीच हा सल्ला मला
ददला, आन्रण तेव्हापासून त्याांनी मला मदत करण्यात रस दाखन्रर्वला.
ग्रेगसटः

माझ्या र्वन्रडलाांनी?

यलमारः होय, खात्रीने तुझ्या र्वन्रडलाांनी- तुला ठाऊक नव्हते? फोर्ोग्राफीचां काम
न्रिकायला, स्र्ु न्रडयो सुसज्ज करून कामाला सुरूर्वात करायला मी एर्वढा
पैसा कोठू न उभा करू िकलो असां तुला र्वार्तां? अिा गोिींना फार पैसा
लागतो, न्रर्वश्वास ठे र्वू िकतोस तू?
ग्रेगसटः

आन्रण माझ्या र्वन्रडलाांनी हा सगळा पैसा पुरर्वला तुला?

यलमारः होय, माझ्या न्रप्रय न्रमत्रा, तुला ठाऊक नव्हते हे? मला त्याांच्याकडू नच कळलां
की तुला ह्या बाबतीत त्याांनी न्रलहून पाठर्वलां.
ग्रेगसटः

ह्या बाबतीत त्याांनी मला एका िब्दानेही कळर्वलां नाही. ते न्रर्वसरलेच
असतील. आमचा पत्रव्यर्वहार के र्वळ व्यापारापुरताच असतो. काहीही
झालां तरी ते माझे र्वडीलच आहेत, नाही!

यलमारः होय, तेच बरोबर होते, ह्याबाबतीत कु णालाही कळू नये अिी त्याांची इच्छा
होती, पण तेच होते ते. आन्रण तेच होते ते, ज्याांनी मला न्रर्वर्वाह करण्याची
िक्यता दाखर्वली. तुला ह्याबाबतीत- काही म्हणिे काहीच ठाऊक नाही?
ग्रेगसटः

नाही, एका िब्दानेही मला त्याांच्याकडू न ह्याबाबतीत कळलां नाही- (त्याचा
बाहू धरून हलर्वीत) पण माझ्या न्रप्रय न्रमत्रा यलमार मी तुला साांगू िकत
नाही की ह्या साऱया गोिींनी मला दकती आनांद झाला ते- आन्रण त्याच
बरोबर थोडी काळिीही र्वार्ते. कदान्रचत मी माझ्या र्वन्रडलाांिी
अन्यायकारक गोिीही के ल्या आहेत काही न्रनन्रश्चत अिा बाबतीत. ह्याच्यानां
न्रसद्ध होतां की त्याांनाही हृदय आहे. हे एक प्रकारचा पश्चात्तापच दाखन्रर्वते-

यलमारः पश्चात्ताप?
ग्रेगसटः

होय, होय, तुला त्याला काय म्हणायचे असेल ते म्हण. नाही-माझ्या
र्वन्रडलाांबद्दल हे असां ऐकल्यार्वर मला दकती आनांद झाला म्हणून तुला
साांगू... म्हणिे तू न्रर्वर्वान्रहत झालास तर, यलमार! हे तू माझ्यापेिाही छान
करून दाखर्वलांस. ठीक, मला अिी आिा आहे की तू तुझ्या र्वैर्वान्रहक
िीर्वनात सुखी आहेस ना?

यलमारः होय, पूणटपणे सुखी आहे मी. ती ििी हुिार तिीच प्रामान्रणक आहे. अिीच
बायको हर्वी असां कु ठल्याही माणसाला र्वार्ेल अिी. आन्रण ती अगदी
सुसांस्कृ त नाही असां नाही.
ग्रेगसटः

(ककां न्रचत आश्चयाटने) नाही, खन्रचतच नाही.

यलमारः नाही, िीर्वन मोठा न्रििक आहे, बघ तू. न्रतचे न्रनत्याचे माझ्यािी असलेलां
साहचयट,--आन्रण मग आमच्याकडे र्वारां र्वार बुन्रद्धमान िोडपी येत असतात
आमच्या भेर्ीसाठी. मी खात्रीपूर्वटक साांगतो गीनाला तू पुन्हा ओळखणारही
नाहीस.
ग्रेगसटः

गीना?

यलमारः होय, माझ्या न्रप्रय न्रमत्रा, तू न्रर्वसरलास का न्रतचां नार्व गीना आहे हे?
ग्रेगसटः

कु णाचां नार्व गीना? मला मुळीच ठाऊक नाही कु णाचां नार्व गीना ते—

यलमारः पण तू न्रर्वसरलास का की एके काळी ती ह्या घरात काम करीत होती.
ग्रेगसटः

(त्याच्याकडे बघतो) ती ही गीना हानसेन-

यलमारः होय, खन्रचतच ती गीना हानसेन.
ग्रेगसटः

गेल्या र्वषी माझी आई आिारी असताना आमचां घर साांभाळायची ती का?

यलमारः होय अगदी बरोबर तीच. पण माझ्या न्रप्रय न्रमत्रा, मला पूणटपणे खात्री आहे
की माझां लग्न झालां हे तुझ्या र्वन्रडलाांनी तुला न्रलन्रहलां असणार.
ग्रेगसटः

(उठू न उभा राहतो.) होय, अगदी बरोबर, पण त्याांनी तसां... (खोलीत
येरझाऱया घालीत) थाांब थोडां... कदान्रचत काहीही झालां तरी त्याांनी....
आता आठर्वलां ते. माझे र्वडील अिीच त्रोर्क पत्रां न्रलहायचे.
(आरामखुचीच्या हातार्वर अधटर्वर् बसत) ऐक, साांग मला तू, यलमार, ही
एक गम्मतच आहे. तुला गीना बद्दल—म्हणिे तुझी तुझ्या बायकोिी गाठ
कु ठे पडली?

यलमारः होय, अगदी प्राांिळपणे, गीना फार ददर्वस रान्रहली नव्हती येथे ह्या घरी.
त्यार्वेळी खूप गोंधळ उडाला होता, आन्रण त्यात तुझ्या आईचां आिारपण.
ते गीनाला सहन झालां नाही. म्हणून न्रतने नोर्ीस ददली आन्रण नोकरी
सोडली. तुझी आई र्वारली त्याच्या आदल्या र्वषी- कदान्रचत त्याच र्वषी
असेल.
ग्रेगसटः

ते तेच र्वषट होतां. मी त्यार्वेळी कामातच होतो. पण त्यानांतर?

यलमारः होय, गीना न्रतच्या आईकडे रहायला गेली, सौ. हानसेन, खूप कायटिम
आन्रण किाळू बाई ज्या एक छोर्े उपाहारगृह चालर्वायच्या....त्याचप्रमाणे

त्याांच्याकडे भाड्याने देण्यासाठी एक खोली होती, खूप छान, आरामदायी
खोली.
ग्रेगसटः

आन्रण ती न्रमळर्वण्यात तू नन्रिबर्वान ठरलास?

यलमारः होय. खरां म्हणिे तुझ्या र्वन्रडलाांनीच सुचन्रर्वलां मला- बघ तू, तेथेच, गीनािी
माझी खरोखर ओळख झाली.
ग्रेगसटः

आन्रण मग तुमचा र्वाङन्रनश्चय झाला?

यलमारः होय, तरूण माणसाांचां प्रेम लर्वकर िुळतां- हांग्रेगसटः

(उठतो आन्रण थोडसां इकडे न्रतकडे दफरतो) साांग मला, ज्या र्वेळला तुझा
र्वाङन्रनश्चय झाला- त्यानांतर माझ्या र्वन्रडलाांिी तुझा सांपकट ... मला
म्हणायचांय की त्यानांतर तू फोर्ोग्राफी न्रिकायला लागलास?

यलमारः होय. अगदी बरोबर. कारण काहीतरी सुरूर्वात करण्यात मी फार सतकट
आन्रण उन्नती करण्यास तत्पर होतो. आन्रण तुझ्या र्वन्रडलाांना आन्रण मला ही
फोर्ोग्राफीची कल्पना खूपच उत्कृ ि र्वार्ली. गीनाला सुद्धा तसांच र्वार्लां.
िोडीला आणखी एक चाांगली गोि अिी होती, बघ असां घडलां की गीनाने
ररर्च करायला घेतले होते.
ग्रेगसटः

ही तर फारच अद्भूत गोि घडली तर.

यलमारः (आनांदाने, उठत) होय, नाही का तुला र्वार्त? हे खूपच आश्चयटकारक काम
झालां, असा तू न्रर्वचार करत नाहीस का?
ग्रेगसटः

होय, ते मला कबूल करायलाच हर्वां. माझे र्वडील तुझ्या मदतीला
ईश्वरासारखे धार्वून आले.

यलमारः (भार्वनान्रर्वर्वि होत) त्याांनी त्याांच्या मुलाचा िुना न्रमत्र म्हणून मला
गरिेच्या काळी मदत के ली. तर बघ त्याांना दयाळू अांतःकरण आहे.

सौ.सोर्बटः (व्यापारी र्वलटच्या हातात हात घालून येते) न्रप्रय व्यापारी कु णीच बोलत
नाही, तुम्ही त्या ददव्याांकडे फार र्वेळ असां र्क लार्वून बघणां बरां नाही.
तुमच्यासाठी ते चाांगलां नाही.
र्वलटः

(न्रतचा हात सोडतो आन्रण त्याचा हात त्याच्या डोळ्यार्वरून दफरर्वीत)
माझा न्रर्वश्वास आहे, तुझां म्हणणां अगदी बरोबर आहे. (पेट्टरसेन आन्रण
भाडोत्री नोकर येनसेन ट्रे घेऊन प्रर्वेि करतात.)

सौ.सोर्बटः (दुसऱया खोलीतील पाहुण्याांना) माझ्या छान सभ्य गृहस्थाांनो, या मग,
ज्याांना कु णाला मद्य हर्वे असेल त्याांनी येथे येऊन घ्यार्वे.
फोपिा गृहस्थः (सौ.सोर्बटकडे येत) पण मी म्हणतो हे खरे आहे की तुम्ही आमचा
धूम्रपान करण्याचा बहुमोल हक्क तहकू ब तर के ला नाही?
सौ.सोर्बटः होय सर, ह्या व्यापाऱयाच्या खािगी िागेत धूम्रपान बांद बरां का खासदार
साहेब.
न्रर्व.के .गृः न्रसगारच्या कायद्याच्या बाबतीत एर्वढां सक्तीचां दुरूस्तीचां न्रबल तुम्ही के व्हा
आणलांत, सौ.सोर्बट?
सौ.सोर्बटः ह्याआधीच्या मेिर्वानीनांतर, बरां का खासदारसाहेब, काही सद्गृहस्थाांनी
ही मयाटदा ओलाांडल्यानांतर.
न्रर्व.के .गृः आन्रण मादाम बथाट, ती मयाटदा एक पाऊलभर सुद्धा कु णी ओलाांडू नये
र्वार्तां? एर्वढी?— इर्वलीिी?
सौ.सोर्बटः कोणत्याही सबबीर्वर नाही, न्रमस्र्र बॅले. (आता िर्वळिर्वळ बहुतेक पाहुणे
र्वलटच्या खोलीत िमलेत. नोकर त्याांच्या हाती मद्याचे पेले देत आहेत.)
र्वलटः

(यलमारला, िो एका र्ेबलापािी उभा आहे) इतकां लि देऊन काय बघत
उभा आहेस, एकदाल?

यलमारः हा फक्त एक अल्बम आहे, न्रमस्र्र र्वलट.

न्रर्व.के .गृः (िर्वळ येतो) र्वा! र्वा, फोर्ोग्राफस का? हे तुमच्यासाठी काहीतरी आहे, यात
सांिय नाही.
फो.गृहस्थः (आरामखुचीमधून) तुझां स्र्वतःचां काहीच आणलां नाहीस का बरोबर?
यलमारः नाही, माझ्यािर्वळ काही नाही.
फो.गृहस्थः तुला आणायलाच हर्वां होतां. बसल्या बसल्या न्रचत्र पान्रहल्याने पचनाला
मदत होते.
न्रर्व.के .गृः आन्रण एक प्रकारची करमणुकीला िोड होते ती, बघ तू!
अ.गृहस्थः आन्रण सर्वट प्रकारच्या देणग्या आभारपूर्वटक स्र्वीकारल्या िातात.
सौ.सोर्बटः त्याांना असां म्हणायचांय की तुम्हाला आमांत्रण ददलां की त्या मोबदल्यात
तुम्ही काहीतरी परतफे ड करायला हर्वी असां ह्या खासदाराांना र्वार्तां,
न्रमस्र्र एकदाल.
फो.गृहस्थः आन्रण िेथे चाांगलां िेर्वण न्रमळतां न्रतथे न्रनन्रश्चतच न्रनखालस आनांद न्रमळतो!
न्रर्व.के .गृः अरे देर्वा, िर कसांबसां िगण्यासाठी धडपड करायची असेल, मला
म्हणायचांय...
सौ.सोर्बटः तुम्ही अगदी बरोबर आहात! (त्याांचां बोलणां, न्रर्वनोद करणां आन्रण हसणां
चालूच असतां.)
ग्रेगसटः

(हळू च) तुला ह्याांच्यािी बोलायलाच हर्वां यलमार.

यलमारः (खाांदे उडन्रर्वत) काय बोलार्वे मी त्याांच्यािी?
फो.गृहस्थः तुम्हाला असां र्वार्त नाही का, न्रमस्र्र र्वलट की र्ोके ही दारू
तुलनात्मकदृष्ट्या िठरासाठी सुखदायक आहे असां?

र्वलटः

(िेगडीिर्वळू न) मी तुम्हाला न्रनन्रश्चतपणे खात्री देऊ िकतो की तुम्हाला
आता िी र्ोके दारू न्रमळाली, ती काही झाले तरी, ती सुरेख दिाटच्या
दारूांपैकी एक होती. खन्रचतच तुम्ही ते स्र्वतः पान्रहलेलांच आहे.

फो.गृहस्थः होय, न्रतला अद्भूत मधुर स्र्वाद आहे.
यलमारः (सािांक) ह्या दिेदार दारूचा काही पररणाम होतो का?
फो.गृहस्थः (हसतो.) नाही, ती खूप छान आहे!
र्वलटः

(न्रस्मत करीत) उत्तम दारू तुमच्यापुढे ठे र्वण्यात स्पिपणे काहीच हिील
नाही.

न्रर्व.के .गृः र्ोके आन्रण फोर्ोग्राफस मध्ये साम्य आहे, न्रमस्र्र एकदाल. दोघाांनाही
सूयटप्रकाि हर्वा. चुकलोय का मी?
यलमारः होय, प्रकािाचा न्रनन्रश्चतच सहभाग आहे त्यात.
सौ.सोर्बटः पण खासदारसाहेबाांचां ह्या गोिीिी साम्य आहे, म्हणतात ना प्रकािार्वर ते
खूपच अर्वलांबून असतात.
न्रर्व.के .गृः अरे , अरे , हा तर फारच न्रिळा र्ोमणा आहे.
ए.अ.सः सौ.येताहेत स्र्वतः—
फो.गृः

—आन्रण त्या आमच्यामुळे बरां का. (धमकार्वणी देऊन) सौ.बथाट, सौ.बथाट!

सौ.सोर्बटः हो, पण हे पूणटपणे खरां आहे की र्वेगर्वेगळ्या प्रकारच्या मद्यात अन्रतिय
बदल होत िातो. िुनी दारू उत्तम असते.
ए.अ.सः त्या िुन्यात माझीही गणना करता का तुम्ही?
सौ.सोर्बटः ओह, अगदी त्याच्या उलर्.
न्रर्व.के .गृः खरां च! पण माझ्या बाबतीत काय सौ.सोर्बट?

सौ.सोर्बटः तुमची गणना मी गोड मद्यात करते, सद्गृहस्थहो. (ती त्या मद्याच्या
ग्लासातील एक घोर् न्रपते, पाहुणे न्रतच्यािी चेिामस्करी करून हसतात.)
र्वलटः

सौ.सोर्बट नेहमी पळर्वार् िोधून काढतात- िेव्हा त्याांना र्वार्ेल तेव्हा. तुमचे
ग्लासेस भरा सद्गृहस्थहो. पेट्टरसेन- त्याांना द्या बरां ! ग्रेगसट आपण दोघे एक
एक ग्लास घेऊया. (ग्रेगसट हलत नाही.) आमच्या बरोबर सहभागी होणार
नाहीस का, एकदाल? तुझ्या बरोबर प्यायची सांधी न्रमळाली नाही मला
र्ेबलार्वर. (ग्रोबगट, न्रहिेबनीस छोट्या पडद्यामागून डोकार्वतो.)

ग्रोबगटः

िमस्र्व साहेब, पण मी बाहेर पडू िकत नाही.

र्वलटः

आता, तुम्ही पुन्हा कु लुपात बांद झालात?

ग्रोबगटः

होय, आन्रण फलॅकस्ता दकल्ल्या घेऊन गेला.

र्वलटः

ठीक, तुम्ही या बािूने िाऊ िकता.

ग्रोबगटः

पण आणखी एक िण आहे-

र्वलटः

ठीक, या, या इकडू न, घाबरू नका. (ग्रोबगट र्व म्हातारा एकदाल ऑदफसातून
बाहेर येतात.)

र्वलटः

(नाखूिीने) छर्् ! (पाहुण्याांचे हसणे आन्रण बोलणे थाांबते. यलमार बापाला
पाहताच दचकतो, हातातील ग्लास खाली ठे र्वतो आन्रण िेगडीकडे र्वळतो.)

एकदालः (र्वर न पाहता, दोन्ही बािूच्या लोकाांकडे बघून खाली र्वाकू न नमस्कार
करतो, पुर्पुर्त) माफ करा. चुकीच्या र्वार्ेने आलो. दाराला कु लूप
होतां.....कु लूप होतां दाराला. माफ करा मला. (तो आन्रण ग्रोबगट मागल्या
बािूने उिर्वीकडे िातात.)
र्वलटः

(दात ओठ खात) हा महामूखट ग्रोबगट!

ग्रेगसटः

(आ र्वासून बघत, यलमारकडे र्क लार्वून पाहत) खात्रीने ते—नव्हेच!

फो.गृः

काय होतां ते? कोण होता तो?

ग्रेगसटः

ओह, तो कु णी नाही, फक्त एक न्रहिोबनीस आन्रण त्याचा न्रमत्र.

ए.अ.सः (यलमारला) तुम्ही त्या माणसाला ओळखत होता?
यलमारः मला ठाऊक नाही—माझां लि नव्हतां न्रतकडे—
फो.गृः

काय झालांय प्रत्येकाला! (हळु र्वार बोलत असणाऱया एका र्ोळक्याकडे
िातो.)

सौ.सोर्बटः (नोकरािी कु िबुित) काहीतरी चाांगलसां दे त्याला बरोबर न्यायला,
कळलां?
पेट्टरसेनः (मान डोलार्वीत) बघतो मी ते. (बाहेर िातो.)
ग्रेगसटः

(हळू च भार्वनाप्रधान होत, यलमारला) म्हणिे खरोखर तोच होता तर!

यलमारः होय.
ग्रेगसटः

आन्रण तरीही तू नाकारलांस की तो तुझ्या ओळखीचा आहे म्हणून!

यलमारः (कु िबुित आर्वेगाने) पण मी तरी कसा?
ग्रेगसटः

—स्र्वतःच्या बापाची ओळख?

यलमारः (दुःखाने) िर तू माझ्या िागी असतास तर- (पाहुण्याांचां आत्तापयंत चालू
असलेलां खालच्या आर्वािातलां सांभाषण एकदम मोठ्या गलक्याचां स्र्वरूप
घेतां.)
न्रर्व.के .गृः (यलमार आन्रण ग्रेगसट याांच्यापािी न्रमत्रत्र्वाच्या भार्वनेने येत) ओहो! िुन्या
कॉलेिच्या आठर्वणी न्रनघाल्याहेत होय? तुम्ही धूम्रपान करीत नाहीत का
एकदाल? मी पेर्र्वून देऊ का? ओहो खरां च आपण तरी आता—

यलमारः आभारी आहे, नाही मला नकोय.
फो.गृः

एखादी सुांदरिी कन्रर्वता म्हणाल की नाही आमच्यासाठी न्रम.एकदाल? पूर्वी
फार सुांदर कन्रर्वता म्हणायचात तुम्ही—

यलमारः माफ करा मी आता काहीही आठर्वू िकत नाही.
फो.गृः

ओह, र्वाईर् आहे हे. ठीक, न्रम.बॅले, आपण उत्तम असां काय करार्वां? (दोन
गृहस्थ न्रनघतात आन्रण दुसऱया खोलीत िातात.)

यलमारः (न्रखन्नतेने) ग्रेगसट- मी िाईन. दैर्वाच्या फर्क्याखाली माणूस न्रचरडला गेला
म्हणिे, समिलां का- तुझ्या र्वन्रडलाांना माझा नमस्कार साांग.
ग्रेगसटः

होय, होय. सरळ घरीच िाणार तू?

यलमारः होय. का?
ग्रेगसटः

ठीक, मी कदान्रचत येईन त्या बािूला.

यलमारः नाही, तसां करू नकोस. माझ्या घरी नको. माझां घर न्रर्वषण्ण आहे, ग्रेगसट,
न्रर्विेषतः अिा झगमगीत मेिर्वानी नांतर. आपण गार्वातच कु ठे तरी
भेर्ायची व्यर्वस्था करू.
सौ.सोर्बटः(समोर येऊन हळू आर्वािात बोलते) तू िातोयस का एकदाल?
यलमारः होय.
सौ.सोर्बटः गीनाला माझ्या िुभेच्छा साांग.
यलमारः धन्यर्वाद!
सौ.सोर्बटःआन्रण न्रतला म्हणार्वां, की मी एक ददर्वस न्रतला भेर्ायला येणार आहे.

यलमारःहोय—धन्यर्वाद. (ग्रेगसटला) येथेच थाांब. कु णालाही नकळत मी येथून न्रनघून
िातो. (तो हळू हळू िातो. दुसऱया खोलीत प्रर्वेि करतो, आन्रण उिर्वीकडू न
बाहेर पडतो)
सौ.सोर्बटः(हळू च, नोकराला िो परत येतो) त्या म्हाताऱयाला ददलांस का काही?
पेट्टरसेनःहोय, एक कॉगनॅकची बार्ली देऊन रर्वाना के लां त्याला.
सौ.सोर्बटः अरे , ह्यापेिा काहीतरी उत्तम द्यायला हर्वां होतांस त्याांना.
पेट्टरसेनः मुळीच नाही, सौ. सोर्बट, कॉगनॅकच त्याला खूप आर्वडते.
फो. गृः

(दरर्वािात गाण्याच्या स्र्वर लेखनाचा कागद हातात घेऊन येत) एक िांि
गीत र्वािर्वू या का, सौ. सोर्बट?

सौ.सोर्बटः होय, तसां करूया.
फो.गृः

र्वाहर्वा, र्वाहर्वा! (साऱया पाहुण्याांसह ती मागच्या खोलीतून उिर्वीकडे
िाते. ग्रेगसट िेगडीपािी उभा आहे. र्वलट न्रलहायच्या र्ेबलार्वरची काहीतरी
र्वस्तू िोधीत आहे आन्रण ग्रेगसटच्या िाण्याची र्वार् बघत आहे. ग्रेगसट िात
नाही हे पाहून र्वलट दरर्वािाकडे िाऊ लागतो.)

ग्रेगसटः

पप्पा, तुम्ही थोडां थाांबता का?

र्वलटः

(थाांबतो) काय ते?

ग्रेगसटः

मला काहीतरी साांगायचांय तुम्हाला.

र्वलटः

सारे िाईपयंत थाांबू िकणार नाहीस का?

ग्रेगसटः

नाही, ते िक्य नाही, कारण आपण कधीच एकत्र येणार नाही.

र्वलटः

(िर्वळ िात) काय म्हणायचांय तुला? (त्याांचे सांभाषण सुरू असताना लाांब
अांतरार्वरून न्रपयानोचा अस्पि आर्वाि सांगीतगृहातून ऐकू येतो.)

ग्रेगसटः

ह्या कु र्ुांबाला तुम्ही करूणािनक, उपासमारीने ग्रस्त का होऊ ददलांत?

र्वलटः

तुला एकदालच्या बाबतीत म्हणायचांय का? त्याच्या कु र्ुांबाच्या बाबतीत?

ग्रेगसटः

होय, मला एकदाल कु र्ुांबाच्या बाबतीतच बोलायचांय. एके काळी लेफर्नांर्
एकदालिी तुमची दार् मैत्री होती.

र्वलटः

होय, खूपच िर्वळचा न्रमत्र होता. आन्रण नांतर दकत्येक र्वषे मी त्याला न्रर्वसरू
िकत नव्हतो. तो असा माणूस होता की त्या गोिीमुळे मी त्याचे आभार
मानायला हर्वे ज्यामुळे माझ्या प्रन्रतष्ठेला कलांक लागला होता.

ग्रेगसटः

(हळू च) र्वस्तुतः तोच एकर्ा दोषी होता का?

र्वलटः

त्याच्यान्रिर्वाय कोण असेल असे तुला र्वार्ते?

ग्रेगसटः

तुम्ही आन्रण तो त्या िांगलाच्या कारभारात िोडीनांच डार्व र्ाकीत होता.

र्वलटः

पण त्या िेत्राचा नकािा एकदालनेच तयार के ला नव्हता का- तो बनार्वर्
नकािा? सरकारी िेत्रातील झाडां बेकायदेिीरपणे तोडली ती त्यानेच.
र्वस्तुतः सांपूणट कारभार त्याच्याच हातात होता. लेफर्नांर् एकदाल काय
करीत होता याबाबत मी पूणटपणे अांधारात होतो.

ग्रेगसटः

लेफर्नांर् एकदालसुद्धा, तो काय करीत होता याबाबत अांधारात होता.

र्वलटः

असेल तसांही. र्वस्तुतः तो दोषी ठरला आन्रण मी न्रनदोष सुर्लो.

ग्रेगसटः

होय, ठाऊक आहे मला पुरेसां. तुमच्यान्रर्वरूद्ध काही पुरार्वाच नव्हता.

र्वलटः

दोषमुक्तता म्हणिे दोषमुक्तता. किाला तू त्या िुन्या भयांकर गोिी उकरून
काढतोस, माझे के स अकाली न्रपकर्वतोस? तेथे एर्वढी र्वषे ह्याच गोिींर्वर
कु ढत बसला होतास काय? मी तुला एक गोि साांगू िकतो ग्रेगसट, ह्या
गार्वात ह्या सगळ्या गोिी फार फार पूर्वीच न्रर्वस्मरणात गेल्या आहेतन्रनदान माझ्या सांदभाटत तरी.

ग्रेगसटः

पण ते न्रबचारां एकदाल कु र्ुांब?

र्वलटः

ह्या लोकाांसाठी काय करार्वां अिी तुझी खरोखर अपेिा आहे माझ्याकडू न?
िेव्हा एकदाल तुरूांगातून बाहेर आला तेव्हा तो पार खचून गेला होतामदतीच्या पन्रलकडे. िगात काही लोक असे असतात की त्याांच्या िरीरात
दोन गोळ्या घुसल्या की त्या िणी ते खोल तळाला िातात, मग ते माघारी
कधीच र्वर येत नाहीत. लोकाांच्या-सांियाला आन्रण बडबडीला िागा न देता
िेर्वढां काही त्याांच्यासाठी करणां िक्य होतां तेर्वढां मी के लांय ग्रेगसट. न्रर्वश्वास
ठे र्व माझ्या साांगण्यार्वर.

ग्रेग्रसः

सांिय? होय खरोखर.

र्वलटः

एकदालला मी ऑदफसातल्या कामाच्या नकला करायचां काम देत असतो
आन्रण त्या कामाबद्दल त्याला र्वािर्वीपेिा िास्त मिुरी देत असतो.

ग्रेगसटः

(त्याच्याकडे न पाहता) हां! पर्तांय मला!

र्वलटः

तू हसतोस? तुला असां र्वार्तां का की मी तुला खरां साांगत नाही? मी कबूल
करतोय ते माझ्या न्रहिेबाच्या पुस्तकात नाही. अिा प्रकारचे खचट मी
कधीच नोंदर्वत नाही.

ग्रेगसटः

(भार्वनािून्यपणे हसत) काही न्रर्वन्रिि खचट असे असतात िे न्रहिोबात न
दाखर्वणांच उत्तम.

र्वलटः

(न्रर्वस्मय चदकत) काय म्हणायचांय तुला?

ग्रेगसटः

(धैयट एकर्वर्ू न) यलमार एकदालच्या फोर्ोग्राफी न्रिकण्यासाठी खचट
झालेल्या रकमेची नोंद के ली आहे का तुम्ही?

र्वलटः

मी? किी नोंद ठे र्वणार?

ग्रेगसटः

मला कळलां आता की ते तुम्हीच होते ज्याांनी त्यासाठी पैसे ददले. आन्रण मला
असांही कळलां की तो न्रस्थरस्थार्वर व्हार्वा म्हणून तुम्ही त्याच्याकडे उत्तम
लि ददले.

र्वलटः

ठीक, आन्रण तरीही तुला म्हणायचांय की एकदाल कु र्ुांबासाठी मी काहीच
के लां नाही! मी तुला खात्रीपूर्वटक साांगतो, ह्या लोकाांखातर फार मोठी ककां मत
मोिार्वी लागली मला.

ग्रेगसटः

ह्या खचांपैकी काही नोंदी के ल्या आहेत का तुम्ही?

र्वलटः

का न्रर्वचारतोस त्यान्रर्वषयी मला तू ते?

ग्रेगसटः

ओह, त्याची कारणे आहेत. ऐका, मला साांगा—िेव्हा तुम्ही स्र्वतः तुमच्या
िुन्या न्रमत्राच्या मुलािी प्रेमळपणे न्रहतसांबांध ठे ऊ लागलात—ते त्याच्या
न्रर्वर्वाहाआधी, नाही का?

र्वलटः

होय, काय अपेन्रित आहे तुला माझ्याकडू न—इतक्या र्वषांनांतर कसां
मला—

ग्रेगसटः

त्याचर्वेळी तुम्ही मला पत्र न्रलन्रहलां होतां—खन्रचतच व्यापारान्रर्वषयी, आन्रण
ताज्या कलमात तुम्ही उल्लेख के ला होता—अगदी सांन्रिप्तपणे की यलमार
एकदालने कु . हानसेनिी न्रर्वर्वाह के ला.

र्वलटः

होय, अगदी बरोबर; हेच न्रतचां नार्व होतां.

ग्रेगसटः

पण ही कु . हानसेन म्हणिेच गीना हानसेन, आपली पूर्वीची
घरकामर्वाली असा उल्लेख के ला नव्हता तुम्ही.

र्वलटः

(बळिोरी उपहासाने हसत) नाही, कारण त्या काळातील घरकामर्वाल्या
बाईच्या बाबत तू एर्वढी आस्था दाखर्विील ह्याची मला िाणीर्वच नव्हती.

ग्रेगसटः

मलाही अन्रधक नव्हती...(आर्वाि खाली आणतो)...घरात इतरही काही
माणसां होती ज्याांना न्रतच्यान्रर्वषयी न्रर्विेष आस्था होती.

र्वलटः

म्हणिे काय म्हणायचांय तुला? (रागाने त्याच्यार्वर ओरडत) तू माझ्यार्वर
कधीच आरोप करायला नको!

ग्रेगसटः

(हळू च पण दृढतेने) होय, मी तुमच्यार्वरच आरोप करतोय.

र्वलटः

आन्रण तू उद्धर्ा-! असां धाडस करतोस- तो कृ तघ्न फोर्ोग्राफर, कसा तोअसले आरोप करायची मग्रूरी त्याने दाखर्वलीच किी?

ग्रेगसटः

यलमार एक िब्दसुद्धा बोलला नाही माझ्यापािी याबाबतीत. मला नाही
र्वार्त की त्याला याबाबतीत यलत्कां न्रचतही सांिय आला असेल.

र्वलटः

पण मग, कोठू न न्रमळालां तुला हे? कोणी घातलां हे खूळ तुझ्या डोक्यात?

ग्रेगसटः

माझ्या गरीब न्रबचाऱया दुःखी आईनां साांन्रगतलां ते. आन्रण त्या अखेरच्या र्वेळी
मी न्रतला पान्रहलां होतां तेव्हा.

र्वलटः

तुझी आई? होय, माझ्या आधीच लिात यायला हर्वां होतां! तुम्हा दोघाांचांही
सांगनमत होतां अगदी सुरूर्वातीपासून न्रतनेच तुला माझ्यान्रर्वरूद्ध न्रचथार्वले.

ग्रेगसटः

नाही, सारां काही ती सहन करीत होती. आल्या प्रसांगापुढे मान र्वाकन्रर्वत
होती. िेर्वर्ी थकली, खचली आन्रण असा दुःखदायक िेर्वर् झाला न्रतचा.

र्वलटः

ओह, काहीही सहन करार्वां लागलां नाही न्रतला. इतर मागाटने अनेक लोकाांना
र्वागार्वां लागतां तसां. पण ह्या न्रर्वकृ त आन्रण फािील ताण घेतलेल्या लोकाांचां
तू काय करू िकणार? हेच मला कळू न चुकलां आन्रण अिा प्रकारच्या
सांियाला तू मनात थारा ददलास, िुन्या बािारगप्पा आन्रण घाणेरडी
कु भाांडां उकरीत बसलास तुझ्या बापान्रर्वरूद्ध! ऐक माझां ग्रेगसट, मी

प्रामान्रणकपणे न्रर्वचार करतोय की ह्या र्वयात तुला अन्रधक उपयुक्त कामे
िोधता आली असती.
ग्रेगसटः

होय, कदान्रचत तिी र्वेळ आली आहे.

र्वलटः

मग कदान्रचत तू ह्या गोिी गांभीरपणे घेणार नाहीस पूणटपणे. िसा तू आता
घेतोयस. र्वषाटनुर्वषे त्या कामात एखाद्या सर्वटसामान्य कारकु नासारखां
राबण्यात काय हेतू होता तुझा? नेहमीच्या पगारापेिा एक पैसादेखील
घेतला नाहीस. हा के र्वळ मूखटपणा आहे.

ग्रेगसटः

ओह, िर मला त्याबाबत खात्री असती तर.

र्वलटः

मी तुला पुरता समिलो आहे. तुला स्र्वातांत्र्य हर्वां आहे. तुला माझा उपकृ त
व्हायचां नाही. ठीक, आता तुला स्र्वतांत्र व्हायची सांधी लाभली आहे. प्रत्येक
बाबतीत तू स्र्वतःच स्र्वतःचा मालक बनण्याची.

ग्रेगसटः

खरां च? आन्रण किी आहे ही?

र्वलटः

िेव्हा मी तुला ह्या गार्वात ताबडतोब येणां अन्रनर्वायट आहे... हां...

ग्रेगसटः

होय, खरोखर मी काय करार्वां असां तुम्हाला र्वार्तां? सांपूणट ददर्वसभर तेच
ऐकण्याची र्वार् बघत आहे मी.

र्वलटः

माझा प्रस्तार्व असा आहे की तू ह्या व्यर्वहारात भागीदार म्हणून रहायचां.

ग्रेगसटः

मी? तुमच्या कां पनीत? भागीदार म्हणून?

र्वलटः

होय, मग आपण दोघां नेहमीच एकत्र रहायची आर्वश्यकता नाही. मी
न्रर्वचार के ला की येथे गार्वात तू व्यर्वहार पहार्वास आन्रण मी न्रतकडे कामार्वर
िाईन.

ग्रेगसटः

तुम्ही िाणार?

र्वलटः

होय. एकदा माझ्याकडे काम करण्याची िमता होती. ती आता रान्रहलेली
नाही. तुला ते ठाऊक आहेच. आन्रण आता मला माझ्या डोळ्याांची काळिी
घ्यायला हर्वी, ग्रेगसट. त्याांनी आता थोडेसे कमकु र्वत व्हायला सुरूर्वात के ली
आहे.

ग्रेगसटः

ते पूर्वीपासून तसेच आहेत.

र्वलटः

आता आहेत न्रततके र्वाईर् नव्हते. आन्रण न्रिर्वाय पररन्रस्थतीनेच माझ्या
मनात तेथे िाऊन राहण्याची ईष्याट उत्पन्न के ली- तेथे काही काळ
राहण्यासाठी- काहीही झाले तरी.

ग्रेगसटः

मी ह्यासारख्या कु ठल्याही गोिीची कधीच कल्पना के ली नव्हती.

र्वलटः

ऐक आता, ग्रेगसट, तुझ्या आन्रण माझ्यात बऱयाचिा गोिी आडव्या आल्यात.
पण काही झाले तरी मी बाप आन्रण तू मुलगा आहेस. मला असां र्वार्तां की
आपल्या दोघाांत काहीतरी प्रकारचा समझोता असायला हर्वा.

ग्रेगसटः

र्वरर्वर ददसण्यापुरतां, मला र्वार्तां असांच तुम्हाला म्हणायचांय होय ना?

र्वलटः

हो, तेर्वढांही चालेल. ह्यार्वर न्रर्वचार कर ग्रेगसट. असां काहीतरी करणां िक्य
होईल असां नाही र्वार्त का तुला ग्रेगसट? अां?

ग्रेगसटः

(त्याच्याकडे थांडपणे बघत) ह्याच्या पाठीमागे काहीतरी आहे.

र्वलटः

काय म्हणायचांय तुला?

ग्रेगसटः

कु ठल्यातरी मागाटने माझा उपयोग करून घ्यायची इच्छा आहे तुमची.

र्वलटः

िेव्हा दोन माणसां घन्रनितेने एकन्रत्रत िोडलेली असतील- िसे आपण
आहोत- तर एकाने दुसऱयाचा उपयोग नेहमीच खात्रीपूर्वटक करून घ्यायला
हरकत नाही.

ग्रेगसटः

होय, असां म्हणू िकता.

र्वलटः

माझी अिी इच्छा आहे की काही काळ तू घरी रहार्वांस. मी एकाकी माणूस
आहे ग्रेगसट. उभ्या आयुष्यात मला नेहमीच एकर्ेपणा िाणर्वला आन्रण
न्रर्विेषतः आता माझां र्वय र्वाढत चाललांय. मला कोणीतरी िर्वळ हर्वांय.

ग्रेगसटः

तुम्हाला सौ.सोर्बट न्रमळाली आहे.

र्वलटः

होय, आहे ती मला आन्रण माझ्यासाठी ती खूप खूप अपररहायट बनली आहे.
ती उत्साही िाांत स्र्वभार्वाची आहे. न्रतने घराला उिाळा आणला आहे आन्रण
हीच सर्वाटत मोठी गोि आहे माझ्यासाठी.

ग्रेगसटः

ठीक मग, तुमच्यािर्वळ सारां काही आहे तुमच्या इच्छेप्रमाणे.

र्वलटः

होय, पण मला भीती र्वार्ते की हे फार काळ रर्के ल की नाही ह्याची. अिा
पररन्रस्थतीत एका बाईिी असां, दुसऱयार्वर खोर्े आरोप लार्वणां, ही दुन्रनयेची
रीतच आहे. खरोखर, तू म्हणू िकिील की अिा- माणसाला सुद्धा सुख
न्रमळे ल कसां?

ग्रेगसटः

ओह, िेव्हा एखादा माणूस एर्वढ्या मेिर्वान्या देतो, ििा तुम्ही देता, तोच
असा धोका पत्करू िकतो.

र्वलटः

होय, पण न्रतच्याबाबतीत काय ग्रेगसट? अिी पररन्रस्थती ती फार काळ
न्रस्र्वकारू िकत नाही. आन्रण िर न्रतने तसां के लां म्हणिे अिा कु र्ाळक्या
आन्रण लनांदानालस्तीकडे दुलटि के ले.... माझ्यार्वरील एकन्रनष्ठ प्रेमामुळे....?
तू न्रर्वचार करू िकतोस, ग्रेगसट, खांबीर न्रर्वर्वेकाच्या न्याय्य बुद्धीसह-

ग्रेगसटः

(त्याला मध्येच थाांबर्वून) मला थोडक्यात आन्रण ठीक साांगा, तुम्ही
न्रतच्यािी लग्न करण्याच्या न्रर्वचारात आहात का?

र्वलटः

आन्रण िर तसा माझा न्रर्वचार असला तर काय?

ग्रेगसटः

होय. तेच मीसुद्धा तुम्हाला न्रर्वचारतो, मग काय?

र्वलटः

तू ठामपणे याला न्रर्वरोध करणार आहेस काय?

ग्रेगसटः

नाही, मुळीच नाही. माझां काहीही म्हणणां नाही.

र्वलटः

मला मान्रहत नाही, कदान्रचत तुझ्या ददर्वांगत आईच्या स्मृतींच्या
आदरामुळे....

ग्रेगसटः

मी हळव्या मनाचा नाही.

र्वलटः

ठीक, तू तसा असो की नसो, माझ्या मनार्वरचां मोठां ओझां उतरर्वलांस तू.
मला खूपच आनांद झाला, तू मला याबाबतीत पाठठां बा ददला म्हणून.

ग्रेगसटः

(त्याच्याकडे रोखून बघत) आता मला कळलां की तुम्हाला माझा कोणता
उपयोग करून घ्यायचा आहे.

र्वलटः

तुझा उपयोग? काय बोलतोस तू हे!

ग्रेगसटः

र्वापरण्यासाठी कोणत्या िब्दाांची न्रनर्वड करायची ते बघू- आपण दोघेच
एकत्र असू तेव्हा, काहीही झाले तरी. (थोडसां हसून) असां आहे तर ते! ह्याच
कारणास्तर्व मला गार्वी व्यन्रक्तिः बोलर्वलां गेलां तर. सौ.सोर्बटसाठी िरािी
कौर्ुांन्रबक व्यर्वस्था के ली िातेय. छोर्ासा देखार्वाः न्रपतापुत्राचा! काहीतरी
नर्वीनच आहे, नाही!

र्वलटः

ह्या सुरात बोलायचां धाडसच कसां झालां तुला?

ग्रेगसटः

ह्या िागी कधी कौर्ुांन्रबक िीर्वन होतां का? माझ्या आठर्वणीत तरी कधीच
नव्हतां! पण आता तुम्हाला सुख र्वार्त असलां तरी ह्या अर्वस्थेत ते तुम्ही
तात्काळ उपभोगू िकता. न्रर्वचार करा की न्रपतृप्रेमाच्या न्रनष्ठेचे पांख लार्वून
त्याांचा मुलगा त्र्वरे ने पाांढरे के स झालेल्या िरठ बापाच्या लग्नाच्या
मेिर्वानीला येतो, हे बघून दकती छान पररणाम होईल लोकाांर्वर? तुमच्या

गरीब न्रबचाऱया ददर्वांगत पत्नीने िे सोसलां त्या अफर्वाांचां काय? राहतील त्या
न्रिल्लक? न्रतचा मुलगा एका फर्क्यात त्याांचा सर्वटनाि करून र्ाकील.
र्वलटः

ग्रेगसट, मला नाही र्वार्त िगातल्या कु ठल्याही माणसाचा तू इतका
न्रतरस्कार करत नसिील िेर्वढा माझा करतोस.

ग्रेगसटः

(िाांतपणे) मी फार िर्वळू न बघतोय तुम्हाला.

र्वलटः

तू तुझ्या आईच्या डोळ्याांनी बघतोयस मला. (आर्वाि िरासा खाली
आणत) पण तू हे न्रर्वसरायला नको की न्रतचे डोळे .... अधून मधून अांधूक
व्हायचे पुन्हा पुन्हा.

ग्रेगसटः

(थरथरत) तुम्हाला कु ठल्या गोिींकडे न्रनदेि करायचाय ते कळतांय मला.
पण माझ्या आईच्या दुदर्व
ै ी कमिोरीला कोण दोषी आहे? तुम्ही! आन्रण ते
सारे -! आन्रण िेर्वर्ी उरलेली ती बाई न्रिला यलमार एकदालच्या गळ्यात
बाांधण्यात आलां िेव्हा तुम्ही न्रतला- िीः!

र्वलटः

(खाांदे उडर्वीत) िब्दन् िब्द तेच, िसां काही मी तुझ्या आईचांच ऐकतोय.

ग्रेगसटः

(त्याच्याकडे अन्रिबात लि न देता) आन्रण आता तो, त्याच्या मोठ्या
न्रर्वश्वासार्वर लहान मुलासारखां न्रनरागस मन घेऊन, न्रर्वश्वासघाताने
घेरलेला- एकाच छत्राखाली एका बाईबरोबर राहत, न्रबचाऱयाला हेही
ठाऊक नाही की तो ज्या घरात राहतोय ते घर असत्याच्या पायार्वर
उभारलां गेलांय. (एक पाऊल पुढे र्ाकीत) मी िेव्हा तुमच्या भूतकाळाकडे
बघतो तेव्हा उध्र्वस्त झालेले िीर्व, न्रर्वदीणट झालेलां रणाांगण ददसतांय मला
न्रिकडे न्रतकडे.

र्वलटः

मी आता असा न्रर्वचार करायला सुरूर्वात के लीय की आपल्या दोघाांना
न्रर्वभागणारी दरी खूप मोठी न्रर्वस्तीणट आहे.

ग्रेगसटः

(ताठरपणे मान र्वाकन्रर्वत) मी न्रनरीिण के लांय आन्रण म्हणून मी माझी हॅर्
उचलतोय आन्रण िातोय.

र्वलटः

िातोयस तू! घर सोडू न?

ग्रेगसटः

कारण आता मला ज्यासाठी िगायचांय ते उदद्दि दृग्गोचर होऊ लागलांय.

र्वलटः

कु ठल्या प्रकारचां उदद्दि आहे ते?

ग्रेगसटः

तुम्ही फक्त हसाल, मी ते साांन्रगतलां तर.

र्वलटः

एकर्ा माणूस एर्वढ्या सहिासहिी हसत नसतो ग्रेगसट.

ग्रेगसटः

(मागच्या बािूला हात दाखन्रर्वत) न्रतकडे बघा पप्पा, हे खासदार
सौ.सोर्बटबरोबर आांधळी कोलिांबीर खेळताहेत- गुडनाईर्- गुडबाय. (तो
मागल्या बािूने उिर्वीकडे िातो. पलीकडल्या खोलीत हसत खेळत
असलेल्या माणसाांचा आर्वाि येतो र्व ते ददसतात.)

र्वलटः

(ग्रेगसटकडे न्रतरस्कारपूणट बघत) हा-! गरीब न्रबचारा- आन्रण हा म्हणतो मी
हळर्वा नाही!

अांक दुसरा
(यलमार एकदालचा स्र्ु न्रडयो. ऐसपैस िागा असलेली, उघडपणे इमारतीच्या
अगदी र्वरच्या माळ्यार्वरची खोली. उिव्या बािूला न्रनमुळते र्व मोठ्या काचेची
तार्वदाने असलेले छप्पर, अधाट भाग न्रनळ्या पडद्याांनी झाकलेला. उिव्या हाताच्या
कोपऱयात हॉलमध्ये यायचा दरर्वािा आहे. त्याच्या थोडेसे खाली बैठकीत िायचा
दरर्वािा आहे. तसेच डाव्या बािूच्या लभांतीत दोन दरर्वािे आहेत आन्रण त्याांच्यामध्ये
लोखांडी स्र्ोव्ह आहे. मागल्या बािूला मोठा रूांद सरकता डबल दरर्वािा आहे.
स्र्ु न्रडयोतले सामान दकमती नसले तरी सुन्रस्थतीत, व्यर्वन्रस्थत आहे. दरर्वािाच्या
मध्यभागी लभांतीपासून थोड्या अांतरार्वर एक सोफा आहे, त्याबरोबर एक र्ेबल आन्रण
काही खुच्याट आहेत. र्ेबलार्वर एक पेर्लेला ददर्वा र्व त्यार्वर आच्छादन असून िर्वळच
एक िुनी आरामखुची आहे. फोर्ोग्राफीची साधनसामग्री र्व उपकरणे इकडेन्रतकडे
न्रर्वखुरलेली आहेत. डबल दरर्वािाच्या डाव्या बािूला मागल्या लभांतीपािी पुस्तके
ठे र्वण्याचे एक कपार् असून त्यात थोडी पुस्तके , पेट्या आन्रण रसायनाांच्या बार्ल्या,
न्रनरन्रनराळ्या प्रकारची उपरकणे, साधने आन्रण इतर र्वस्तू आहेत. र्ेबलार्वर
फोर्ोग्राफ, ब्रिेस, पेपसट इ. र्वस्तू पडलेल्या आहेत.
गीना एकदाल र्ेबलािर्वळ बसून न्रिर्वणकाम करीत आहे. हेदन्रर्वग
सोफयार्वर बसून पुस्तक र्वाचीत बसली असून न्रतने डोळ्यार्वर हात ठे र्वून अांगठे कानात
घातले आहेत.)
गीनाः

(ती दोन र्वेळा हेदन्रर्वगकडे बघते, न्रतच्या मनात सुप्त लचांता असल्यासारखी)
हेदन्रर्वग! (हेदन्रर्वगने ऐकलेले नाही, म्हणून मोठ्याने) हेदन्रर्वग!

हेदन्रर्वगः (हात बािूला काढू न र्वर बघते) काय आई?
गीनाः

हेदन्रर्वग, बाळा, फार र्वेळ र्वाचीत बसायचां नाहीस आता.

हेदन्रर्वगः अगां आई, पण अिून थोडांसां र्वाचू िकत नाही का मी? अगदी थोडां!

गीनाः

नाही, नाही, ठे र्व बरां ते पुस्तक बािूला आता. तुझ्या र्वन्रडलाांना आर्वडत
नाही, ते स्र्वतः सांध्याकाळी कधीच र्वाचीत नाहीत.

हेदन्रर्वगः (पुस्तक बांद करते) नाही, पप्पाांना पुतक र्वाचायची आर्वड नाही.
गीनाः

(न्रतचां न्रिर्वणकाम बािूला ठे र्वते आन्रण एक पेन्रन्सल आन्रण छोर्े नोर्बुक
र्ेबलार्वरून घेते.) आि लोण्यासाठी दकती पैसे ददले, आठर्वतात का तुला?

हेदन्रर्वगः एक क्राऊन पासि ओअर ददले.
गीनाः

अगदी बरोबर. (न्रलन्रहते) ह्या घरात खूप लोणी लागतांय. आन्रण मग ते
धुरार्वलेले कबाब—आन्रण खर्वा—बघू दे मला—(न्रलन्रहते) डु कराचे भािलेले
माांस (बेरीि करते) म्हणिे एकां दरीत झाले—

हेदन्रर्वगः आन्रण मग ती न्रबअर.
गीनाः

होय, समिलां मला (न्रलन्रहते) लर्वकरच र्वाढेल सारां . पण ह्यार्वर आपण
काहीच करू िकत नाही.

हेदन्रर्वगः आन्रण मग तुला न्रन मला गरम गरम िेर्वणाची आर्वश्यकताच नाही.
गीनाः

नाही, तेर्वढीच बचत म्हणायची. त्या फोर्ोग्राफचे आले आठ क्राऊन पन्नास
ओअर.

हेदन्रर्वगः खरां च? एर्वढे आले त्याचे?
गीनाः

अगदी बरोबर, आठ क्राऊन पन्नास ओअर. (काही र्वेळ िाांतता. गीना पुन्हा
न्रिर्वणकाम हाती घेते. हेदन्रर्वग न्रतच्या डाव्या हाताने डोळ्याांर्वर छाया
धरून कागद पेन्रन्सल घेऊन न्रचत्र काढू लागते.)

हेदन्रर्वगः असा न्रर्वचार करणां दकती मौिेचे आहे नाही की डॅडी व्यापारी र्वलटच्या घरी
न्रडनर पार्ीला गेले आहेत.

गीनाः

तू खरोखर असां म्हणू िकत नाहीस की ते व्यापाऱयाच्या घरी गेलेत असां,
तो त्याांचा मुलगा होता ज्याांनी ह्याांना न्रनमांन्रत्रत के लां. (थोडां थाांबून)
आपल्याला त्या व्यापाऱयािी काहीही देणां घेणां नाही.

हेदन्रर्वगः मी मोठ्या उत्कां ठे ने, अन्रतिय र्वार् बघतेय डॅडीच्या घरी येण्याची. कारण
श्रीमती सोर्बटकडू न काहीतरी छानसां घेऊन येणार आहेत ते माझ्यासाठी.
गीनाः

हो ना, खूप छान छान र्वस्तू असायच्या त्याांच्या घरी, बरां का.

हेदन्रर्वगः (न्रचत्रे रे खार्ीत) मला र्वार्तांय की मला थोडीिी भूक सुद्धा लागली आहे.
(म्हातारा एकदाल, काखेत कागदाचे बांडल आन्रण कोर्ाच्या न्रखिात दुसरां
पासटल घेऊन हॉलच्या दरर्वाज्याने आत येतो.)
गीनाः

एर्वढा उिीर का झाला तुम्हाला आि घरी यायला, बाबा?

एकदालः त्याांनी ऑदफसच्या दरर्वाज्याला कु लूप लार्वलां होतां. ग्रोबगटच्या खोलीत
बसून र्वार् बघार्वी लागली. आन्रण मग त्याांनी मला बाहेर सोडलां-हां.
हेदन्रर्वगः त्याांनी तुम्हाला अन्रधक काही नकलाांचां काम करण्यासाठी ददलां का बाबा?
एकदालः पूणट पॉके र् फक्त बघ तू!
गीनाः

खूप छान.

हेदन्रर्वगः आन्रण तुमच्या न्रखिात दुसरां पॉके र् आहे ते?
एकदालः अां? र्वेडेपणा- काही नाही. (हातातली काठी कोपऱयात ठे र्वतो.) हे काम मला
बराच र्वेळ गुांतर्वून ठे र्वील, गीना. (मागच्या लभांतीर्वरील सरकदरर्वािा
थोडासा उघडतो.) िूsss (आतल्या खोलीत िणभर डोकार्वून, पुन्हा
दरर्वािा काळिीपूर्वटक लोर्ू न घेतो.) हा! हा! ती सारी झोपी गेली आहेत.
आन्रण स्र्वतःच िाऊन र्ोपलीत बसली आहेत. ही-ही!

हेदन्रर्वगः त्या र्ोपलीत ती गारठली नाहीत ह्याची खात्री आहे ना तुम्हाला आिोबा?
एकदालः मुळीच नाहीत! गारठली? गर्वताच्या र्वाळलेल्या पेंढ्यात असताना?
(डार्वीकडे पलीकडच्या दरर्वािाकडे िातो) न्रतथे आगपेर्ी आहे का?
गीनाः

आगपेट्या ड्रॉव्हरमध्ये आहेत. (एकदाल खोलीत िातो.)

हेदन्रर्वगः आिोबाांना नकला करायचां खूप काम न्रमळालां हे छान झालां नाही का?
गीनाः

होय, न्रबचारे म्हातारे बाबा, आता ते स्र्वतः पॉके र्मनी न्रमळर्वू िकतील.

हेदन्रर्वगः आन्रण न्रिर्वाय, सांपूणट सकाळभर खाली त्या मादाम एररकसेनच्या भयांकर
िागेत त्याांना बसायची गरि र्वार्णार नाही.
गीनाः

होय, ती र्वेगळी गोि आहे. (थोडी िाांतता)

हेदन्रर्वगः तुला असां र्वार्तां का की अिून ते िेर्वणच करीत असतील?
गीनाः

देर्वाला ठाऊक. नसतीलही कदान्रचत.

हेदन्रर्वगः न्रर्वचार कर, दकती छान छान पक्वान्न न्रमळाली असतील खायला. मला
खात्री आहे ते खूप छान मूडमध्ये असतील आता, नाही का गां आई?
गीनाः

होय, ठाऊक आहे मला. पण फक्त न्रर्वचार कर िर आपण त्याांना साांगू िकलो
असतो की खोली भाड्याने ददली म्हणून.

हेदन्रर्वगः पण ह्या रात्री काही त्या खोलीची िरूरी नाही आपल्याला.
गीनाः

आन्रण ती खोली नसली म्हणून काही अडत नाही आपलां. मी साांगते तुला,
काय उपयोग आहे त्या खोलीचा आपल्याला?

हेदन्रर्वगः नाही, मला काय म्हणायचांय की आि रात्री त्या खोलीची आपल्याला काही
गरि नाही. डॅडी खूप खुिीत असतील म्हणून आपण खोली भाड्याने
द्यायचा न्रर्वषय तूतट काढायचा नाही.

गीनाः

(न्रतच्याकडे निर र्ाकीत) तुझे डॅडी घरी आले की त्याांना काहीतरी
आनांदाची बातमी साांगायला आर्वडेल तुला?

हेदन्रर्वगः होय, कारण त्याच्यामुळे सारां च आनांदी र्वातार्वरण होईल.
गीनाः

(स्र्वतःिीच न्रर्वचार करीत) ओ, होय. तुझ्या म्हणण्यात काहीतरी तर्थय आहे.

(म्हातारा एकदाल पुन्हा येतो आन्रण डार्वीकडे पुढे दरर्वाज्याकडे िातो.)
गीनाः

(न्रतच्या खुचीत अधं र्वळण घेत) स्र्वयांपाकघरातलां तुम्हाला काही हर्वांय का
आिोबा?

एकदालः होय, हर्वांय मला. तू उठू नकोस. (बाहेर िातो.)
गीनाः

न्रतकडे न्रर्वस्तर्वािर्वळ तर िात नाहीत ना ते? (िणभर थाांबते.) हेदन्रर्वग,
फक्त िा आन्रण बघ काय करताहेत ते. (एकदाल छोट्याश्या भाांड्यात गरम
पाणी घेऊन येतो.)

हेदन्रर्वगः तुम्हाला गरम पाणी हर्वां होतां का, आिोबा?
एकदालः होय, हर्वां होतां मला काहीतरी. मला काहीतरी न्रलहायचां होतां आन्रण िाई
तर लापिीसारखी घट्ट झालीये.... हे.....
गीनाः

पण आधी तुमचां िेर्वण उरकू न घ्या बाबा, आत ठे र्वलां आहे ते.

एकदालः मला िेर्वणाची काही दफकीर र्वार्ू िकत नाही, गीना मी खूप कामात आहे,
कळलां तुला? कु णीसुद्धा माझ्या खोलीकडे यायचां नाही,- हां. (तो त्याच्या
खोलीत िातो. गीना आन्रण हेदन्रर्वग एकमेकींकडे बघतात.)
गीनाः

कोठू न पैसे न्रमळाले असतील याांना याची काही कल्पना आहे का तुला?

हेदन्रर्वगः ग्रोबगट कडू न असतील बहुतेक.
गीनाः

मुळीच नाही. ग्रोबगट नेहमी माझ्याकडे पैसे पाठर्वतो.

हेदन्रर्वगः मग ही बार्ली त्याांनी कोठू न तरी उधारीने आणली असार्वी.
गीनाः

कु णीच काहीही उधारीर्वर देणार नाही, गरीब न्रबचाऱया म्हाताऱयाला.
(यलमार एकदाल येतो. त्याच्या अांगात ओव्हरकोर् आन्रण डोक्यार्वर
राखाडी रां गाची फे ल्र् हॅर् आहे.)

गीनाः

(हातातील न्रिर्वणकाम खाली फे कू न उभी राहते.) नाही, पण यलमार
आलात तुम्ही परत एर्वढ्यात!

हेदन्रर्वगः (त्याचर्वेळी उडी मारत) कल्पना करर्वत नाही आता, डॅडी.
यलमारः (हॅर् खाली ठे र्वीत) होय, बरे च लोक यार्वेळीच बाहेर पडले.
हेदन्रर्वगः इतक्या लर्वकर?
यलमारः होय, तो भोिनाचा कायटक्रम होता, मान्रहत आहे तुला. (ओव्हरकोर् काढू
लागतो.)
गीनाः

मला तुमची मदत करू द्या.

हेदन्रर्वगः आन्रण मलासुद्धा. (त्या त्याचा कोर् काढायला मदत करतात, गीना तो
मागच्या लभांतीर्वर र्ाांगते.) बरे च लोक आले होते का तेथे, डॅडी?
यलमारः ओह, नाही, बरे च नाहीत. ते िर्वळ िर्वळ बारा होते आन्रण आम्ही बसलो
तेव्हा चौदािण.
गीनाः

आन्रण तुम्ही त्या सर्वांिी काही बोललात का?

यलमारः ओ, होय, थोडांसां. पण ग्रेगसटनेच मुख्यतः माझा ताबा घेतला होता.
गीनाः

ग्रेगसट अिूनही ओंगळ आहे का?

यलमारः मुख्यतः तो देखणा ददसत नाही. बाबा घरी आले नाहीत का?
हेदन्रर्वगः होय, बाबा आत न्रलन्रहत बसलेत.

यलमारः काही साांगत होते का ते?
गीनाः

नाही, किाबद्दल?

यलमारः किाबद्दलही ते बोलले नाहीत का-? ग्रोबगटबरोबर त्याांचां काहीतरी
झाल्याचां मी ऐकलां तेथे. मी थोडांसां आत िाऊन बघून येतो त्याांना.
गीनाः

नाही, नाही, तुम्ही न िाणांच योग्य-

यलमारः का नको? मी आत येऊ नये अिी त्याांची इच्छा होती असां साांन्रगतलां होतां
का त्याांनी?
गीनाः

ह्या रात्री कु णीही त्याांचा दरर्वािा ठोठार्वू नये अिी त्याांची इच्छा आहे—

यलमारः (खुणेने दाखन्रर्वत) िूSS िूSS
गीनाः

(न्रतचे लि नसते.) ....ते न्रतकडे आहेत. गरम पाणी घ्यायला-

यलमारः ओह! ते तेथे बसले आहेत का-?
गीनाः

होय, मला तसां र्वार्तां.

यलमारः अरे देर्वा! माझे पाांढऱया के साांचे म्हातारे न्रबचारे बाबा! ठीक, ठीक बसू दे
त्याांना तेथे आन्रण िरािी मौि लुर्ू दे त्याांना उर्वटररत िीर्वनात. (म्हातारा
एकदाल अांगरख्यात, तोंडात पाईप, असा त्याांच्या खोलीतून बाहेर येतो.)
एकदालः आलास घरी? मला र्वार्लांच की तुझ्याच बोलण्याचा आर्वाि असार्वा हा.
यलमारः होय, आत्ताच आलोय मी.
एकदालः तू मला पान्रहलां नाहीस, नाही का?
यलमारः नाही, पणे ते म्हर्ले तुम्ही न्रतथून गेलात आन्रण मला र्वार्लां मी
तुमच्याबरोबर घरी चालत यार्वां.

एकदालः हां, छान र्वार्लां यलमार-! कोण होते ते सारे लोक?
यलमारः ओह, सगळ्या प्रकारचे. तेथे ददर्वाण फलोर आन्रण ददर्वाण बॅले आन्रण ददर्वाण
कास्परसेन आन्रण ददर्वाण... काय त्याचे नार्व... मी आठर्वू िकत नाही.
एकदालः (मान हलन्रर्वतो) ऐकलांस ते गीना! ददर्वाण-सारे ददर्वाण होते.
गीनाः

होय, त्या घरात आता साऱया गोिी झकपक झाल्यात.

हेदन्रर्वगः त्याांच्यापैकी कु णी गात होते का डॅडी? ककां र्वा र्वाचीत होते का?
यलमारः नाही, ते नुसती न्रनरथटक बडबड करीत होते. त्याांची इच्छा होती की मी
काहीतरी म्हणून दाखर्वार्वे, पण तसे माझ्यािर्वळ काहीही नव्हते.
एकदालः तुझ्याकडे तसां काहीही नव्हतां, अां?
गीनाः

िर तुमची इच्छा असती तर तुम्ही ते सहि करू िकला असता.

यलमारः नाही. एखाद्याने कु णाच्याही ताब्यात िायला नको. (खोलीत येरझारा
घालीत) मी कोणत्याही मागाटने तसा नाही.
एकदालः नाही, नाही. तू यलमारला असां सहिासहिी रोखू िकत नाहीस.
यलमारः सायांकाळच्या एखाद्या कायटक्रमात गेल्यार्वर माझ्याकडू न करमणूकीची
अपेिा का के ली िार्वी मला कळत नाही. इतराांना त्याांच्या कौिल्याचा
उपयोग करू द्यार्वा. हे लोक ह्या न्रडनर र्ेबलार्वरून त्या न्रडनर र्ेबलार्वर
िातात आन्रण दकळस येईल असे बकाबका खातात र्व गर्ागर्ा न्रपतात,
अधािीपणे. त्याांना स्र्वतः दक्रयािील होऊन ते िे उत्तम अन्न खातात त्या
बदल्यात स्र्वतःचां कसब दाखर्वून परतफे ड करू द्यार्वी.
गीनाः

पण असां साांन्रगतलां नाही ना तुम्ही त्याांना?

यलमारः (गुणगुणत) हो-हो-हो- तसां मी थोडांसां स्पिपणे बोलून कानउघडणी के ली
त्याांची.

एकदालः आन्रण त्या साऱया ददर्वाणाांनाही!
यलमारः त्याचां त्याांना काही न्रर्विेष र्वार्लां नाही. (सहिपणे) त्यानांतर र्ोके बद्दल
आमची थोडीिी चचाट झाली.
एकदालः र्ोके न्रमळाली तुला? ती खरां च छान दारू आहे!
यलमारः (थाांबून) असू िकते ती दारू उत्तम. पण मी त्याांना म्हणालो की सर्वट
हांगामात ती उत्तम नसते. त्या द्रािाांना सूयटप्रकाि दकती न्रमळाला होता
त्यार्वरच ते अर्वलांबून असते.
गीनाः

नाही, यलमार हे तुम्हाला ठाऊक आहे?

एकदालः आन्रण म्हणून ह्यार्वर त्याांनी तुमच्यािी र्वादन्रर्वर्वाद के ला?
यलमारः त्याांनी प्रयत्न के ला, पण िेर्वर्ी त्याांना मानार्वां लागलां—दारूप्रमाणेच
ददर्वाणाांच्या प्रकारातही फरक असतो, हेही त्याांना ऐकर्वलां.
गीनाः

म्हणिे, काय होता तुमचा उद्देि?

एकदालः हीः हीः! म्हणिे त्याांना त्याांच्या पाईपमध्ये र्ाकू न धूम्रपान करार्वे लागले!
यलमारः त्याांना त्याांच्या तोंडार्वर सरळ मारलांय.
एकदालः ऐकलांस का गीना? अगदी सरळ सरळ ददर्वाणाांच्या दाताांर्वर मारलां यानां.
गीनाः

खरां च? अगदी दातन्रखळीर्वर!

यलमारः हो, पण मला र्वाच्यता करायची नाही त्याची. एखाद्याने अिा गोिींबद्दल
बोलू नये. सर्वट मामला सामोपचाराने न्रमर्ला. ते चोखांदळ, मनन्रमळाऊ
लोक होते. मग मी का त्याांना दुखर्वार्वां? नाही!
एकदालः पण सरळ त्याांच्या तोंडार्वर......

हेदन्रर्वगः (खुिामत करीत) ह्या कपड्याांमध्ये दकती छान ददसता तुम्ही. खूपच िोभून
ददसतात तुम्हाला हे कपडे, डॅडी!
यलमारः होय, मी ददसतो तसा, नाही का? आन्रण हा अगदी दफट्ट आन्रण मापात
बसलाय. बगलेत िरा घट्ट होतोय कदान्रचत,-- मदत कर हेदन्रर्वग. (कोर्
काढतो) मला र्वार्तां आता िाकीर् घालार्वां. माझां िॅकेर् कोठे आहे, गीना?
गीनाः

हे येथे आहे. (िॅकेर् आणून त्याला मदत करते)

यलमारः आता ठीक झालां! उद्या सकाळी पन्रहलां काम म्हणिे हा कोर् मोलन्रव्हकला
नेऊन द्यायचा. न्रर्वसरायचां नाही.
गीनाः

(बािूला ठे र्वीत) आम्ही करू ते सारां बरोबर.

यलमारः (हातपाय ताणत) ओह, हा ड्रेस घरापेिाही िास्त र्वार्तो. घरचे सैल आन्रण
साधे कपडे माझ्या व्यन्रक्तमत्त्र्वाला योग्य र्वार्तात. तुला असां नाही र्वार्त,
हेदन्रर्वग?
हेदन्रर्वगः होय डॅडी, मला र्वार्तां तसां.
यलमारः हा माझा नेकर्ाय अिा ररतीनां दोन र्ोकाांनी झुलता—पहा कसा ददसतो.
हेदन्रर्वगः होय, खूप छान ददसतोय, तुमच्या न्रमिा आन्रण कु रळ्या के साांबरोबर.
यलमारः मी काही ह्याांना कु रळे के स म्हणणार नाही, त्यापेिा अन्रधक लार्ालार्ाांचे
म्हणू िकतेस.
हेदन्रर्वगः होय, कारण त्याांना मऊ बर्ा आहेत.
यलमारः लार्ा, खरोखर.
हेदन्रर्वगः (थोड्या र्वेळानांतर, त्याचे िॅकेर् ओढते) डॅडी!
यलमारः आता काय आहे?

हेदन्रर्वगः ओह, तुम्हाला चाांगलच ठाऊक आहे ते.
यलमारः नाही, न्रनन्रश्चतच मला ठाऊक नाही.
हेदन्रर्वगः (हुांदके देत हसत) ओ, होय डॅडी तुम्हाला ठाऊक आहे. तुम्ही मला फार काळ
असां छळू िकत नाही.
यलमारः पण काय आहे ते?
हेदन्रर्वगः (त्याला हलन्रर्वत) ओ, थाांबर्वा आता हे आन्रण ऐका ना डॅडी. तुम्हाला
आठर्वतय चाांगलच की दकती छानछान र्वस्तूांचां तुम्ही मला प्रॉन्रमस के लां होतां
ते.
यलमारः ओ, ते का? खरां च न्रर्वसरून गेलो होतो मी! माझ्या िर्वळ तुझ्यासाठी
काहीतरी आहे, हेदन्रर्वग. (िातो आन्रण कोर्ाच्या न्रखिात काहीतरी
िोधतो.)
हेदन्रर्वगः (उड्या मारीत र्ाळ्या न्रपर्ीत) ओ, हे आई, हे आई !
गीनाः

बघ, तू आता! र्वेळ दे त्याांना थोडा.

यलमारः (एक कागद बघून) बघ, येथे आहे ते.
हेदन्रर्वगः हे? हा फक्त एक कागदाचा तुकडा आहे.
यलमारः ती िेर्वणाच्या पदाथांची यादी आहे, हेदन्रर्वग, सांपूणट िेर्वणाच्या पदाथांची
यादी. हे बघ “मेनू”. ह्याचा अथट िेर्वणाच्या पदाथांची यादी.
हेदन्रर्वगः दुसरां काहीच नाही का तुमच्यािर्वळ?
यलमारः बाकीचां मी न्रर्वसरलो, मी साांगतो तुला. पण माझ्यार्वर न्रर्वश्वास ठे र्व- हे
सारे च स्र्वाददि पदाथट खायला असमाधानकारक असतात. त्या र्ेबलापािी

बस आन्रण र्वाच ती यादी. आन्रण मग तो पदाथट कसा लागतो ते मी तुला
र्वणटन करून साांगतो. आता बैस न्रतथां हेदन्रर्वग.
हेदन्रर्वगः (आर्वांढा न्रगळते.) थँक यू. (ती बसते पण र्वाचीत नाही. गीना न्रतला खुणार्वते
ते यलमार बघतो.)
यलमारः (खोलीत येरझाऱया घालीत) न्रर्वचार करायला गेलां तर खूप न्रर्वलिण
असतात ह्या साऱया गोिी. तो िर एखादी गोि न्रर्वसरला तर त्याला खूप
आांबर् चेहरे बघार्वे लागतात. ह्या साऱया गोिींची सर्वय करून घ्यार्वीच
लागते ही र्वेगळी गोि आहे. (िेगडीिर्वळ खुचीत बसलेल्या बापाला पाहून)
ह्या सायांकाळी तुम्ही तेथे आत ढु ांकून पान्रहलांत का, बाबा?
एकदालः होय तर. ती र्ोपलीत िाऊन बसलीय.
यलमारः नाही, ती र्ोपलीत िाऊन बसली! न्रतनां स्र्वतःच तिी सर्वय लार्वून घ्यायला
हर्वीच.
एकदालः होय, मी साांन्रगतलां होतां तुला की न्रतने तसां करार्वां म्हणून, पण अिूनही
थोड्या इतर गोिी आहेत....
यलमारः काही सुधारणा, होय.
एकदालः पण सुधारणा करायलाच हव्यात त्याांनी, कळलां तुम्हाला.
यलमारः होय, ह्या सुधारणाांबाबत आपण थोड्याश्या गप्पा मारूया पप्पा. या येथे
सोफयार्वर बसूया आपण.
एकदालः होय, बसूया! आधी िरा माझा पाईप भरून घेतो. ती साफही करून
घ्यायला हर्वीय, हां. (तो खोलीत िातो.)
गीनाः

(यलमारकडे पाहून हसत) पाईप साफ करताहेत!

यलमारः हो, हो, गीना, करू दे त्याांना ते..... गरीब न्रबचारा... फु र्लेल्या िहािातील
प्रर्वासी- हो आता ह्या सुधारणा उद्याच्या पूर्वी हातार्वेगळ्या करायलाच
हव्यात.
गीनाः

उद्या तुम्हाला र्वेळ न्रमळायचा नाही.

हेदन्रर्वगः (मध्येच बोलत) होय. उद्या न्रमळायचा नाही त्याांना र्वेळ, आई!
गीनाः

....न्रर्वसरू नका त्या लप्रांट्स ररर्चींग करायची खूप गरि आहे. सारखे
मागायला येताहेत ते.

यलमारः ओ हो, त्या लप्रांट्स ना पुन्हा? होतील त्या तयार. काही नव्या ऑडटसट आल्यात
का?
गीनाः

नाही, दुदर्व
ै आपलां. उद्या तेर्वढी दोन सीर्ींग्ि आहेत. त्या न्रिर्वाय काही
नाही.

यलमारः एर्वढांच? ओ, ठीक, तू स्र्वतःच ते करायला तयार नाहीस...
गीनाः

पण मी काय करायला हर्वां असां तुम्हाला र्वार्तां? आपल्याला िेर्वढ्यात
परर्वडेल तेर्वढ्यात मी पेपरात िान्रहराती ददल्या, मी न्रहिेब करून साांगते.

यलमारः हो. ही र्वतटमानपत्रे! पत्रेच. तू पाहू िकतेस काय उपयोग होतोय त्याांचा ते.
आन्रण खोलीची साधी चौकिीही करायला कोणी आलां नाही.
गीनाः

नाही, अिून तरी नाही.

यलमारः ते अपेन्रितच होतां. माणसाने िर त्याचे डोळे उघडे ठे र्वले नाहीत तर—
कसून प्रयत्न के ल्यान्रिर्वाय काहीही होत नाही गीना.
हेदन्रर्वगः (त्याच्याकडे िात) तुम्हाला मी बासरी आणलेलां आर्वडणार नाही का,
डॅडी?

यलमारः नाही, नको बासरी.... ह्या िगात आनांद देणाऱया र्वस्तू नकोत मला!
(येरझाऱया घालीत) ओह, होय, उद्या कामाला लागतो अन्रतिय काळिीने.
माझी सारी िक्ती कामाला लार्वतो....
गीनाः

पण माझ्या न्रप्रय यलमार, मला तसां बोलायचां नव्हतां.

हेदन्रर्वगः डॅडी न्रबयरची बार्ली आणू का?
यलमारः नाही, मुळीच नाही. काहीही आणायची गरि नाही माझ्यासाठी...
(थाांबतो) न्रबयर? न्रबयर म्हणालीस का तू?
हेदन्रर्वगः (आनांदाने) होय बाबा, सुांदर तािी न्रबयर.
यलमारः ठीक... िर तुला खरोखर तसां र्वार्त असेल तर, तू एका बार्लीत आणू
िकतेस.
गीनाः

होय, िा. त्यामुळे थोडां उल्हन्रसत र्वार्ेल. (हेदन्रर्वग दकचनच्या दरर्वाज्याकडे
पळते.)

यलमारः (िेगडीिर्वळ िात असताना न्रतला थाांबर्वतो, न्रतच्याकडे बघतो, न्रतचे डोके
हातात घेतो आन्रण न्रतला िर्वळ ओढतो.) हेदन्रर्वग! हेदन्रर्वग!
हेदन्रर्वगः (आनांदाश्रूांनी) माझे न्रप्रय, चाांगले डॅडी!
यलमारः नाही मला तसां सांबोधू नकोस. तेथे श्रीमांताांच्या मेिर्वानीत मी
अधािासारखा चरत होतो. र्ेबलार्वरच्या भरल्या िेर्वणार्वर तार्व मारत
होतो- आन्रण तुझ्यासाठी एर्वढांही-!
गीनाः

(र्ेबलािर्वळ बसत) ओह, असां बोलू नका, यलमार.

यलमारः खरां आहे हे. पण तुम्ही माझ्यान्रर्वषयी खूप र्वाईर् न्रर्वचार करायलाच नको.
तुला ठाऊक आहे, माझां प्रेम आहे तुमच्यार्वर.

हेदन्रर्वगः (त्याच्या गळ्याभोर्वती हात र्ाकत) आन्रण आम्हीसुद्धा तुमच्यार्वर खूप, खूप
प्रेम करतो, डॅडी!
यलमारः आन्रण िर मी आता आणखी पुन्हा गैरर्वािर्वीपणा के ला, ठीक... का मग...
तुम्हाला हे लिात ठे र्वायला हर्वां की मी असा माणूस आहे की िो
काळज्याांच्या झुांडींनी घेरलेला आहे. ठीक आहे! (डोळे पुसतो) अिा र्वेळी
न्रबयर नको. बासरी दे मला. (हेदन्रर्वग पळत िाऊन फळीर्वरील बासरी
आणून देते.) थँक्स्! हे ठीक आहे. हातात बासरी आन्रण तुम्ही माझ्यािर्वळ...
ओह! (हेदन्रर्वग गीनाच्या बािूला र्ेबलािर्वळ बसते, यलमार मागेपुढे
पार्वले र्ाकीत िोरिोरात बासरी र्वािर्वतो आन्रण बोहेन्रमयन िेतकऱयाचे
नृत्य करतो, पण हळू आन्रण व्याकू ळ सुरात आन्रण भार्वन्रर्वर्वि आन्रर्वभाटर्वात.
बासरी थाांबर्वतो, डार्वा हात गीनापुढे पसरर्वून गन्रहर्वरून म्हणतो) आपलां
छप्पर दररद्री आन्रण खालच्या दिाटचां िरी असलां, पण तरी ते घर आहे आन्रण
मी मनापासून साांगतो येथे माझां सुख नाांदतां. (तो पुन्हा बासरी र्वािर्वायला
सुरूर्वात करतो आन्रण त्याच र्वेळी बाहेरचा दरर्वािा ठोठार्वण्याचा आर्वाि
येतो.)
गीनाः

(उठत) थाांबर्व यलमार! मला र्वार्तां कु णीतरी येतांय.

यलमारः (बासरी फळीर्वर ठे र्वीत) आलांय पुन्हा कु णीतरी! (गीना िाते आन्रण दरर्वािा
उघडते.)
ग्रेगसटः

(दरर्वािाबाहेरून) माफ करा मला-

गीनाः

(दचकू न मागे सरत) ओह!

ग्रेगसटः

फोर्ोग्राफर एकदाल येथे राहत नाहीत का?

गीनाः

होय, येथेच राहतात.

यलमारः (दरर्वाज्याकडे िातो.) ग्रेगसट! पुन्हा तू! ये आत ये.
ग्रेगसटः

(आत येत) मी तुला भेर्ायला येईन असां साांन्रगतलां होतां, नाही का?

यलमारः पण ह्या सायांकाळी-? तू पार्ी सोडू न आलास?
ग्रेगसटः

दोन्हीही. पार्ी आन्रण बापाचां घरही. गुड इव्हलनांग, सौ.एकदाल. तुम्ही मला
ओळखलां की नाही, खात्री र्वार्त नाही.

गीनाः

होय तर, छोट्या र्वलटसाहेबाांना पुन्हा ओळखणां कठीण नाही.

ग्रेगसटः

नाही, मी आहे माझ्या आईसारखा, मला खात्री आहे तुम्हाला न्रतची आठर्वण
असणार याची.

यलमारः बापाचां घर सोडू न आलो, असां म्हणालास तू?
ग्रेगसटः

होय, मी एका हॉर्ेलात िाऊन राहतोय.

यलमारः असां का आत्ता! ठीक, आता तू येथे आहेस, तुझा कोर् काढ आन्रण खाली बस.
ग्रेगसटः

थँक्स्. (तो त्याचा कोर् काढतो. त्याने साधे गार्वाकडचे न्रर्वन्रर्वधरां गी
लोकरीचे िाड कपडे घातले आहेत.)

यलमारः येथे सोफयार्वर, आरामात बैस. (ग्रेगसट सोफयार्वर बसतो, यलमार
र्ेबलाच्या बािूस खुचीर्वर बसतो.)
ग्रेगसटः

(सभोर्वती बघत) तर ह्या िागेत राहतोस तू, यलमार- हे तुझां घर तर.

यलमारः हां, तू बघतोस तो, स्र्ु न्रडयो आहे माझा...
गीनाः

पण सर्वट खोल्याांपेिा ही मोठी असल्याने आम्ही सर्वट सामान्यपणे येथेच
बसतो.

यलमारः पूर्वी ह्यापेिा अन्रधक छान िागा होती आमच्यािर्वळ, पण या फलॅर्चा
मोठा फायदा आहे आन्रण तो म्हणिे सगळी अन्रतररक्त मोकळी िागा.

गीनाः

आन्रण आमच्यािर्वळ या मोकळ्या अन्रतररक्त िागेच्या दुसऱया बािूला एक
आणखी खोली आहे आन्रण ती आम्ही भाड्याने देऊ िकतो.

ग्रेगसटः

(यलमारला) ठीक, ठीक... न्रिर्वाय भाडेकरूही आहेत?

यलमारः नाही, अिून नाही न्रमळाले. भाडेकरू न्रमळणां सोपां नसतां. त्यासाठी पुढाकार
घ्यार्वा लागतो. (हेदन्रर्वगला) त्या न्रबयरचां काय झालां गां? (हेदन्रर्वग मान
हलर्वून स्र्वयांपाकघरात िाते.)
ग्रेगसटः

म्हणिे ही तुझी मुलगी तर.

यलमारः होय, ही हेदन्रर्वग.
ग्रेगसटः

एर्वढां एकच मूल आहे का तुला?

यलमारः होय, एकु लती एक. िगातील सर्वाटत मोठा आनांद आहे आमचा ही. (आर्वाि
खाली घेत) ....तेर्वढांच अन्रतिय मोठां दुःख सुद्धा.
ग्रेगसटः

म्हणिे काय?

यलमारः ती दृिी गमार्वण्याच्या गांभीर धोक्यात आहे.
ग्रेगसटः

आांधळी होत आहे?

यलमारः होय. येथर्वर फक्त पन्रहली लिणां ददसू लागलीत. पण काही र्वेळा न्रतला ते
िाणर्वतही नाही अिून. पण डॉक्र्राांनी आम्हाला धोक्याचा इिारा ददला
आहे की हे अर्ळ आहे म्हणून.
ग्रेगसटः

हे फारच भयांकर दुदर्व
ै आहे. कसां येऊन न्रमळालां न्रतला हे असां?

यलमारः (न्रनःश्वास सोडीत) आनुर्वांन्रिक बहुधा.
ग्रेगसटः

(दचकू न) आनुर्वांन्रिक?

गीनाः

यलमारच्या आईचे डोळे अधू होते.

यलमारः होय, असां बाबा म्हणतात. मला ती आठर्वत नाही.
ग्रेगसटः

न्रबचारी पोर... आन्रण न्रतला कसां र्वार्तां याबद्दल?

यलमारः ओह, तू कल्पना करू िकतोस आमच्यािर्वळ हृदयच नाही न्रतला
साांगण्यासारखां. ती स्र्वप्नात सुद्धा पाहू िकत नाही असा धोका. ती आनांदी
आन्रण न्रनलश्चांत आहे. गाणाऱया पाखरासारखी, इकडे न्रतकडे फडफडत
उत्तरोत्तर िात अनांत रात्रीच्या िीर्वनात. (खचून) ओह, हे पूणटपणे
हृदयन्रर्वदारक आहे माझ्यासाठी, ग्रेगसट!
(हेदन्रर्वग एका ट्रेर्वर न्रबयर आन्रण ग्लासेस आणून र्ेबलार्वर माांडते.)
यलमारः (न्रतच्या डोक्यार्वर थोपर्ीत) थँक यू, हेदन्रर्वग. (हेदन्रर्वग त्याच्या मानेभोर्वती
हात र्ाकीत त्याच्या कानात कु िबुिते.) नको. सँडन्रर्वच नको. (र्वर बघत)
कदान्रचत ग्रेगसटला काही आर्वडेल तर?
ग्रेगसटः

(नम्रपणे नाकारीत) नको नको, थँक्यू.

यलमारः (अिूनही दुःखाने) ठीक, कदान्रचत, आण बरां थोडांसां तरीपण. िर कडक ब्रेड
असेल तुझ्यािर्वळ तर ठीक. पण बरचसां लोणी लार्वून आण आठर्वणीने.
(हेदन्रर्वग आनांदाने मान डोलार्वते आन्रण पुन्हा दकचनमध्ये िाते.)
ग्रेगसटः

(न्रतला सारखां न्रनरखून बघत) पण काही दृिीने ती न्रनरोगी आन्रण बळकर्
ददसते.

यलमारः होय, तेर्वढां सोडू न ददल्यास देर्वाच्या कृ पेने न्रतच्यात काहीच उणीर्व नाही.
ग्रेगसटः

ती तुमच्यासारखीच ददसणार काही काळाने, सौ.एकदाल. काय र्वय असेल
न्रतचां?

गीनाः

हेदन्रर्वगला आता चौदार्वां लागेल. परर्वाच न्रतचा र्वाढददर्वस आहे.

ग्रेगसटः

र्वयाच्या मानाने ती बरीच उां च ददसते.

गीनाः

होय, गेल्या र्वषीपासून ती एकदम उां चार्वू लागलीय.

ग्रेगसटः

ही लहान पोरां मोठी झालेली ददसली, की आपल्या र्वयाची आठर्वण येऊ
लागते- तुमचां लग्न होऊन दकती ददर्वस झाले?

गीनाः

आमचा न्रर्वर्वाह झाला त्याला- दकती बरां - पांधरा र्वषं झाली असतील.

ग्रेगसटः

इतकी र्वषं झालीत?

गीनाः

(सार्वध होऊन, त्याच्याकडे बघत) होय, अगदी तेर्वढीच.

यलमारः हो, न्रततकीच र्वार्तां. कदान्रचत पांधरा र्वषांत थोडे मन्रहने कमी असतील.
(आर्वािाचा रोख बदलून) न्रतकडे कामार्वर असताना तुला ही र्वषे फार
मोठी र्वार्त असतील, नाही ग्रेगसट?
ग्रेगसटः

न्रतथां होतो तोपयंत र्वार्ली तिी. आता ते सांपलां. कसा र्वेळ गेला ते कळलां
सुद्धा नाही. (म्हातारा एकदाल त्याच्या खोलीबाहेर येतो. त्याच्या हातात
पाईप नसतो. पण त्याने त्याची िुन्या िमान्यातल्या गणर्वेिातली र्ोपी
डोक्यार्वर ठे र्वली आहे. त्याची चालण्याची ढब डळमळीत आहे.)

एकदालः यलमार ये पाहू आता. आपण इथां बसू आन्रण त्या दुरूस्तीबद्दल आता चचाट
करू-हां. काय होतां ते पुन्हा?
यलमारः (त्याच्याकडे िात) बाबा, येथे कु णीतरी आहे, ग्रेगसट र्वलट... मला ठाऊक
नाही तुम्हाला तो आठर्वतो की नाही ते.
एकदालः (ग्रेगसटकडे बघतो, िो उभ रान्रहला आहे.) र्वलट? म्हणिे तो मुलगा का? काय
हर्वांय त्याला माझ्यापासून?
यलमारः काही नाही. मला भेर्ायला आलाय तो.
एकदालः नाही, म्हणिे काही समस्या नाही ना?

यलमारः नाही नाही, खात्रीने नाही.
एकदालः (हातर्वारे करीत) नाही, मी पर्वाट करीत नाही त्याची, तुला ठाऊक आहे, मी
भीत नाही तसा पण—
ग्रेगसटः

(त्याच्याकडे चालत िात) तुमच्या िुन्या न्रिकारीच्या िेत्राची आठर्वण
देऊन तुम्हाला अन्रभर्वादन करायला आलोय मी, लेफर्नांर् एकदाल.

एकदालः न्रिकारीचे िेत्र?
ग्रेगसटः

होय, तेथे होयदालच्या कारखान्याच्या बािूला.

एकदालः ओह, तेथे, न्रतकडे, त्या िुन्या काळी तेथील सर्वट रठकाणां ठाऊक होती मला.
ग्रेगसटः

त्या काळी तुम्ही मोठे न्रिकारी होता.

एकदालः होय, होतो खरा. तू माझ्या गणर्वेिाकडे बघतोयस होय? तो घालून ह्या
घरात र्वार्वरायला भीती नाही मला कु णाची. िोपयंत मी रस्त्यार्वर बाहेर
िात नाही तोर्वर— (हेदन्रर्वग एका प्लेर्मध्ये ब्रेड बर्र आणून र्ेबलार्वर
ठे र्वते.)
यलमारः खाली बसा आता बाबा, आन्रण ग्लासभर न्रबयर घ्या. तूही सुरूर्वात कर
ग्रेगसट. (एकदाल पुर्पुर्त सोफयार्वर धडपडतो. ग्रेगसट खुचीर्वर त्याच्या
िेिारी बसतो. यलमार ग्रेगसटच्या दुसऱया बािूस बसतो. गीना र्ेबलापासून
थोड्या अांतरार्वर न्रिर्वणकाम करीत बसते, हेदन्रर्वग न्रतच्या र्वन्रडलाांिेिारी
उभा राहते.)
ग्रेगसटः

लेफर्नांर् एकदाल, यलमार आन्रण मी उन्हाळ्याच्या आन्रण न्रिसमसच्या
ददर्वसात तुम्हाला भेर्ायला येत होतो ते तुम्हाला आठर्वत असेलच.

एकदालः येत होता तुम्ही? नाही, नाही, नाही, हे मला आठर्वत नाही. पण मी
त्यार्वेळी चाांगला न्रिकारी होतो यात िांकाच नाही. मी अस्र्वलाांची देखील
न्रिकार के ली आहे... नऊ मारली होती साली.

ग्रेगसटः

(त्याच्याकडे सहानुभूतीपूर्वटक बघत) आन्रण आता तुम्हाला मुळीच गोळीबार
करायला न्रमळत नाही.

एकदालः ओ, नाही. ते मी म्हणणार नाही माय न्रडअर सन. अिूनही अधून मधून
गोळीबार करतो थोडा. त्या पूर्वीप्रमाणे खन्रचतच नाही... कारण ते िांगल
तुम्हाला ठाऊक आहे...ते िांगल...ते िांगल...(न्रपतो.) अिूनही तिीच छान
आहेत का ती िांगले?
ग्रेगसटः

तुमच्या काळात होती तिी भरगच्च नाही. मोठ्या प्रमाणार्वर न्रर्वरळ
झालीत.

एकदालः न्रर्वरळ झाली आहेत? (आर्वाि खाली घेत, िसा काही घाबरलेला आहे) ती
फार फार धोक्याची बाब ते सांकर् आणतां. िांगलां स्र्वतः सूड घेतात.
यलमारः (त्याचा ग्लास भरतो.) थोडीिी अिून घ्या बाबा.
ग्रेगसटः

तुमच्यासारखा माणूस कसा राहू िकतो- असा माणूस िो खुल्या हर्वेतला,
कोंदर् िहरात चार लभांतीत कोंडू न घेऊन राहतो तरी कसा?

एकदालः (थोडांसां हसून, यलमारकडे दृन्रििेप र्ाकतो.) ओ, येथे काही र्वाईर् नाही,
काही अगदीच र्वाईर् नाही.
ग्रेगसटः

पण त्या साऱया गोिींचे काय? ह्या एके काळी तुमच्या िीर्वनाचा भाग बनून
गेल्या होत्या. ती थांड कु रर्वाळणारी झुळूक, िांगलातल्या खुल्या हर्वेतील
िीर्वन, उां च पठारार्वरील िांगली प्राणी आन्रण पक्ष्याांमधलां-?

एकदालः (न्रस्मत करीत) यलमार, याला बघू द्यायचां का ते?
यलमारः (घाईने र्व थोडेसे गोंधळू न) ओ, नाही, नाही बाबा, आि रात्री नको.
ग्रेगसटः

काय दाखर्वायचांय त्याांना मला?

यलमारः ओह, ते एक प्रकारचे... तू ते दुसऱया र्वेळी बघू िकतोस.

ग्रेगसटः

(म्हाताऱयािी पूर्वीचेच बोलणे चालू ठे र्वीत) आता माझ्या मनात काय होतां
लेफर्नांर् एकदाल, की तुम्ही न्रतकडे कामाकडे यार्वां माझ्याबरोबर, मी तेथे
लर्वकरच परत िाणार आहे आन्रण तेथे सुद्धा नकला करण्याचां काही काम
न्रमळे ल. आन्रण इथे ह्या िागी तुमचां मन रमेल असां काहीसुद्धा नाही—
उत्साही र्वार्ण्यािोगांही नाही.

एकदालः (आश्चयाटने त्याच्याकडे र्क लार्वून बघत) माझ्याकडे? येथे काहीच नाही
माझ्यासाठी...?
ग्रेगसटः

अथाटत यलमार आहेच. पण मग त्याचां स्र्वतःचां कु र्ुांब आन्रण तुमच्यासारखा
स्र्वतांत्र र्वृत्तीची उत्कर् ओढ असलेला, स्र्वैर माणूस-

एकदालः (र्ेबलार्वर हात मारून) यलमार, आता पान्रहलेच पान्रहिे त्याने ते.
यलमारः पण बाबा हे योग्य आहे? अांधार आहे सगळीकडे.
एकदालः र्वेडेपणा, चाांदणां पडलांय. (उठू न उभा राहतो.) त्याने ते बघायलाच हर्वां, मी
साांगतो तुला. ये आन्रण हात दे मला.
हेदन्रर्वगः ओ, होय, हात द्या त्याांना डॅडी.
यलमारः (उठत) ठीक आहे तर.
ग्रेगसटः

(गीनाला) काय आहे ते?

गीनाः

न्रर्विेष काहीतरी असेलच अिी तुम्ही अपेिाच करायला नको. (एकदाल
आन्रण यलमार मागच्या लभांतीपािी िाऊन सरकता दरर्वािा लोर्तात,
हेदन्रर्वग म्हाताऱया एकदालला मदत करते, ग्रेगसट सोफयापािी उभा असतो.
गीना स्र्वस्थ बसून न्रिर्वत आहे. उघडलेल्या दरर्वाज्यातून पलीकडे एक
लाांबरूांद र्वाकडां न्रतकडां कौलारू छप्पर ददसत आहे. खालच्या खोलीतून
आलेल्या िेगडीच्या दोन नळ्या तेथून गेलेल्या ददसत आहेत. तेथे गर्वाि

असून त्यातून आलेला चांद्रप्रकाि काही भागार्वर पडला आहे, उर्वटररत
भागार्वर गडद सार्वली आहे.)
एकदालः (ग्रेगसटला) आता तू िर्वळ येऊन बघू िकतोस.
ग्रेगसटः

(त्याच्यापािी िातो) काय आहे ते, खरोखर?

एकदालः तुम्ही स्र्वतःच बघा हां.
यलमारः (काहीसा ओिाळू न) बाबाांचां आहे हे सारां . कळलां तुला?
ग्रेगसटः

(दाराच्या बािूला, खुराड्यात बघत) म्हणिे तुम्ही कोंबड्या बदके पाळली
आहेत, लेफर्नांर् एकदाल!

एकदालः मी म्हणेन आम्ही कोंबड्या बदके पाळतो. ते आता न्रर्वसार्वा घेताहेत. पण हे
सारे पिी तुम्ही ददर्वसा बघायला हर्वेत.
हेदन्रर्वगः आन्रण तेथे...
एकदालः िूSS ,िूSS त्याच्यान्रर्वषयी तरी काही साांगू नकोस.
ग्रेगसटः

तिीच तुमच्यािर्वळ कबुतरे ही आहेत र्वार्तां.

एकदालः ओ, होय! खात्रीने, आमच्याकडे कबुतरे ही आहेत. त्याांच्या घरट्याांच्या पेट्या
आहेत र्वळचणीखाली. कबुतराांना र्वर उां च िागी आर्वडतां, तुला ठाऊकच
आहे.
यलमारः ती काही सर्वटसाधारण कबुतरे नव्हेत, तथान्रप.
एकदालः सर्वटसाधारण! नाही, मी असांच म्हणेन की नाही, आमच्यािर्वळ काही
र्म्बलर आन्रण एक पार्वर्रची िोडीसुद्धा आहे. पण या इकडे! तुम्ही पाहू
िकता का तो लपांिरा, तेथे लभांतीिर्वळ?

ग्रेगसटः

होय, किासाठी तुम्ही त्याचा र्वापर करता?

एकदालः आमचे ससे तेथे झोपतात, बाबा.
ग्रेगसटः

र्वा! तसेच तुमच्याकडे ससेही आहेत तर?

एकदालः हो. न्रर्वचार करा तुम्ही, आमच्याकडे ससेही आहेत! तो न्रर्वचारतोय
आमच्याकडे ससेही आहेत काय, यलमार! हुः! आता आपण खरोखर एका
गोिीकडे आलो! आता ते आलां! बािूला हो हेदन्रर्वग! ये आन्रण उभी रहा येथे,
अगदी बरोबर, आता तेथे खाली बघा- गर्वत असलेली र्ोपली पाहू िकता
तुम्ही?
ग्रेगसटः

होय, मी पाहू िकतो आन्रण त्या र्ोपलीत एक पाळीर्व पिी बसलेला मी
बघू िकतो.

एकदालः हां-“पाळीर्व पिी”!
ग्रेगसटः

ते बदक तर नाही?

एकदालः (दुखार्वला िाऊन) होय, खन्रचतच ते बदक आहे.
यलमारः पण हे कु ठल्या प्रकारचां बदक आहे असां तुम्हाला र्वार्तां?
हेदन्रर्वगः हे सर्वटसाधारण बदक नव्हे.
एकदालः िूss!
ग्रेगसटः

आन्रण ना ते र्र्कट ि आहे.

एकदालः नाही, महाराि-र्वलट, ते र्र्कट ि बदक नव्हे, कारण ते रानर्ी बदक आहे.
ग्रेगसटः

नाही, ते खरोखर आहे? रानर्ी बदक?

एकदालः होय तेच ते. तो पाळीर्व पिी आहे असां म्हणाला होतास तू...ते रानर्ी बदक
आहे, आमचां रानर्ी बदक आहे ते महाराि.
हेदन्रर्वगः माझां रानर्ी बदक. कारण ती माझ्या मालकीची आहे.
ग्रेगसटः

ह्या खुराड्यात न्रिर्वांत रान्रहल ती? र्वाढेल ती येथे!

एकदालः खन्रचतच, न्रतच्यासाठी पाण्याचे एक भाांडे ठे र्वले आहे, त्यात ती डु ांबते, कळलां
तुम्हाला?
यलमारः एक ददर्वसाआड तािां स्र्वच्छ पाणी.
गीनाः

(यलमारकडे र्वळत) यलमार, माय न्रडयर, येथे पूणटपणे गारठा यायला
लागलाय.

एकदालः हां, त्याांना झाकू न ठे र्वूया मग. रात्रीच्या त्याांच्या आरामाच्या र्वेळी त्याांना
त्रास द्यायला नको. बांद कर हेदन्रर्वग. (यलमार आन्रण हेदन्रर्वग पोर्माळ्याचे
सरकदरर्वािे बांद करतात.) पुन्हा आलात की तुम्ही पाहू िकता न्रतला नीर्.
(िेगडीिर्वळच्या आरामखुचीत बसतो.) ओह, खूप न्रर्वलिण पिी असतात
रानर्ी बदके , मी साांगतो तुम्हाला.
ग्रेगसटः

पण किी पकडली तुम्ही न्रतला, लेफर्नांर् एकदाल?

एकदालः मी पकडलां नाही न्रतला. गार्वात एक न्रर्वन्रिि माणूस आहे ज्या सद्गृहस्थाचे
आम्ही याबाबतीत आभार मानायला हर्वेत.
ग्रेगसटः

(थोडांसां दचकत) ते सद्गृहस्थ माझे र्वडील तर नाहीत, तेच का ते?

एकदालः होय बरोबर, अगदी बरोबर, तुझे र्वडीलच. हां.
यलमारः चमत्काररक आहे तो तुझा अांदाि, ग्रेगसट.
ग्रेगसटः

पूर्वी तू मला साांन्रगतलां होतां की माझ्या बाबाांनी तुझ्यार्वर खूप खूप उपकार
के लेले आहेत, आन्रण म्हणून मला र्वार्लां की-

गीनाः

पण आम्हाला ते बदक घाऊक व्यापाऱयाकडू न न्रमळालेच नाही.

एकदालः हॅकॉन र्वलटचे आपण आभार मानायला हर्वेत, गीना. (ग्रेगसटला) असां बघ,
तो बोर्ीत होता आन्रण त्याने न्रतला न्रतच्याकडे उडू ददलां. पण तुझ्या बापाची
दृिी आता फारिी चाांगली नाही हां. म्हणून फक्त न्रतच्या पांखाांना िखम
झाली.
ग्रेगसटः

आहा! न्रतला फक्त एक ककां र्वा दोन गोळ्या लागल्यात, नाही का?

यलमारः होय, दोन ककां र्वा तीन कदान्रचत.
हेदन्रर्वगः गोळी लागली न्रतला पांखाला, म्हणून ती उडू िकत नव्हती.
ग्रेगसटः

आता मग, ती बुडी मारून तळाला गेली असणार.

एकदालः (झोपाळू पणे, त्याचा आर्वाि घोगरा आहे) न्रतने तसां के लां. िांगली बदकां
नेहमी तसांच करतात. अगदी तळाला सूर मारतात... न्रितकां खोलर्वर त्याांना
िाता येईल न्रततकां ... न्रडयर सर... रानर्ी बदकां झाडाला चोच
मारतात...इतर, खाली असलेल्या घाणीत, िे त्याांना सापडेल त्यात...
गुरफर्ू न िातात. नांतर ते पुन्हा कधीच र्वर येत नाहीत.
ग्रेगसटः

पण लेफर्नांर् एकदाल, तुमचां रानर्ी बदक र्वर आलां पुन्हा.

एकदालः त्याांच्या िर्वळ एक मोठा चलाख कु त्रा होता... तुमच्या र्वन्रडलाांिर्वळ. आन्रण
त्या कु त्र्याने पाण्याखाली झेप घेऊन त्या बदकाला र्वर काढू न आणले पुन्हा.
ग्रेगसटः

(यलमारकडे र्वळू न) आन्रण मग तुम्हाला ती न्रमळाली!

यलमारः लगेचच नाही, आधी न्रतला तुझ्या र्वन्रडलाांनी घरी नेली. पण न्रतथां ती सुदढृ
झाली नाही, म्हणून पेट्टरसेनला साांन्रगतलां गेलां की न्रतला मारून र्ाक...
एकदालः (अधटर्वर् झोपेत) हो! पेट्टरसेन- तो मूखट म्हातारा...

यलमारः (खालच्या आर्वािात) आम्हाला ती अिा मागाटने न्रमळाली, बघ तू,
पेट्टरसेनला र्वडील ओळखत होते. िेव्हा त्याांना रानर्ी बदकाबद्दल घडलेलां
कळलां, तेव्हा त्याांनी ते त्याच्याकडू न मागून घेतलां.
ग्रेगसटः

आन्रण आत्ता ती त्या खुराड्यात िोमाने र्वाढतेय.

यलमारः होय, आश्चयट र्वार्ार्वे असे. खूप धिपुि झालीय. खूप ददर्वसाांपासून इथे
रान्रहल्याने आता ती िांगलातलां खरां िीर्वन काय असतां ते न्रर्वसरून गेली.
आन्रण हे असांच काहीतरी घडायला हर्वां होतां.
ग्रेगसटः

अगदी खरां आहे तुझां, यलमार. न्रतला आकाि आन्रण समुद्राचां ओझरतां
दिटनही कधीच घडू देऊ नकोस... पण मी फार काळ येथे रहायलाच नको,
कारण मला र्वार्तां तुझ्या र्वन्रडलाांना झोप लागलीय.

यलमारः ओह, तू त्याबाबतीत काळिी करायला नको....
ग्रेगसटः

मी असां म्हणत होतो, तू म्हणत नव्हतास का की तुझ्याकडे भाड्याने द्यायची
एक खोली आहे म्हणून- एक ररकामी खोली?

यलमारः होय, त्याचां काय? कदान्रचत तुला कु णीतरी ठाऊक असणार...?
ग्रेगसटः

मला न्रमळू िके ल का ती खोली?

यलमारः तुला?
गीनाः

नाही, पण तुम्ही न्रमस्र्र र्वलट...?

ग्रेगसटः

मला न्रमळू िके ल ना ती खोली? उद्या सकाळी लर्वकर पन्रहलां काम म्हणिे
ती मी ताब्यात घेणां.

यलमारः होय, मोठ्या आनांदानां...
गीनाः

नाही, पण न्रम.र्वलट, तुमच्या योग्यतेची खोली नाही ती.

यलमारः पण गीना, असां कसां म्हणू िकतेस तू?
गीनाः

होय, कारण ती खोली पुरेिी मोठीही नाही आन्रण न्रतथे पुरेसा प्रकािही
नाही आन्रण-

ग्रेगसटः

मी अिा बारीक सारीक गोिीत लि घालणारा नाही, न्रमसेस एकदाल.

यलमारः मी स्र्वतः म्हणालेलो आहे की ती खूपच छान खोली आहे. आन्रण आतही
काही र्वाईर् सुसज्ज नाही.
गीनाः

पण खाली राहणाऱया दोघाांची आठर्वण असू द्या.

ग्रेगसटः

कोण ती दोघां?

गीनाः

आहे, त्यापैकी एक आहे खािगी न्रििक....

यलमारः तो आहे मोलन्रव्हक ग्रॅज्यूएर् न्रमस्र्र मोलन्रव्हक.
गीनाः

--आन्रण दुसरा आहे डॉक्र्र, ज्याचे नार्व आहे रे ललांग.

ग्रेगसटः

रे ललांग? मी थोडांसां ओळखतोय त्याांना. काही काळ ते होयदालला प्रॅक्र्ीस
करीत होते.

गीनाः

ती सर्वटसामान्य स्र्वैराचारी िोडीदार आहेत ते. ताळतांत्र सोडू न खातात,
न्रपतात आन्रण कधीही ते पूणटपणे.....

ग्रेगसटः

अिा गोिींची सर्वय करून घ्यायला हर्वी. मला र्वार्तां मी त्या िांगली
बदकासारखा होईन.

गीनाः

ठीक, मला र्वार्तां एक रात्र तुम्ही तेथे काढू न बघायला हर्वी आधी.

ग्रेगसटः

मला असां र्वार्तांय की मला ह्या घरात घ्यायला तुम्ही िरा नाखूष ददसता
न्रमसेस एकदाल.

गीनाः

अरे देर्वा, असां का र्वार्लां तुम्हाला?

यलमारः होय, खरोखर तू तसां न्रर्वन्रचत्र र्वागत आहेस, गीना. (ग्रेगसटला) पण साांग
मला, ह्याचा अथट तू सध्यातरी ह्या िहरात रहायचा न्रर्वचार करतोस काय?
ग्रेगसटः

(ओव्हरकोर् घालीत) होय, सध्या मी येथेच रहायचा न्रर्वचार करतोय.

यलमारः पण तू आपल्या र्वन्रडलाांकडे राहणार नाहीस का? मग काय करायचा न्रर्वचार
आहे तुझा स्र्वतःचा?
ग्रेगसटः

ओह, िर मला ते ठाऊक असते माय न्रडयर यलमार... ते काही इतकां र्वाईर्
नसतां. पण ग्रेगसट! नार्वाचां ओझां तुझ्यार्वर आहे ‘ग्रेगसट’! आन्रण त्यामागे ‘र्वलट’
लार्वलेलां आहे! तू कधी ऐकली आहेस का इतकी दकळसर्वाणी गोि?

यलमारः ओह, ठाऊक नाही मला.
ग्रेगसटः

िीss! असां नार्व असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीर्वर थुांकार्वसां र्वार्तां. पण िेव्हा
‘ग्रेगसट र्वलट’चां ओझां एकदा का तुझ्या डोक्यार्वर आलां, िसां माझ्या डोक्यार्वर
आहे....

यलमारः (हसतो) हा! हा! िर तू ग्रेगसट र्वलट नसतास तर काय व्हायची इच्छा होती
तुझी?
ग्रेगसटः

िर मला न्रनर्वडायची सांधी न्रमळाली असती, तर मी एक चलाख कु त्रा
व्हायचां पसांत के लां असतां, सर्वाटन्रधक.

गीनाः

कु त्रा!

हेदन्रर्वगः (नाखुिीने) ओ, नो!
ग्रेगसटः

होय, खरोखर एक न्रर्वलिण हुिार कु त्रा, रानर्ी बदकामागे धार्वणारा.
िेव्हा ते तळािी बुडी मारतात आन्रण लव्हाळ्याला चार्वा घेऊन न्रचखलात
गुांतून पडतात.

यलमारः तुला ठाऊक आहे ग्रेगसट... तू काय बोलतोस त्यातला एक िब्दही मला
कळत नाही.
ग्रेगसटः

ओह, ठीक. काही न्रर्विेष असां नाही, असो. ठीक, पन्रहली गोि म्हणिे
सकाळी... ह्या खोलीत येऊन राहणे. (गीनाला) मी तुम्हाला फार त्रास
देणार नाही, माझां मी स्र्वतःच करीन. (यलमारला) बाकीचां आपण उद्या
बोलू. गुडनाईर्, न्रमसेस एकदाल. (मान हलर्वून हेदन्रर्वगला) गुडनाईर्!

गीनाः

गुड नाईर्, न्रमस्र्र र्वलट.

हेदन्रर्वगः गुड नाईर्.
यलमारः (त्याच्यािर्वळ पेर्लेली मेणबत्ती आहे) थोडां थाांब बरां , मी प्रकाि दाखन्रर्वतो
तुला. न्रिन्यात नक्कीच काळोख असेल. (ग्रेगसट आन्रण यलमार बाहेर िायच्या
दरर्वाज्याने िातात.)
गीनाः

(िून्य दृिीने बघत, न्रतचां न्रिर्वणकाम न्रतच्या माांडीर्वर आहे.) दकती न्रर्वन्रचत्र
आहे हे त्याचां, कु त्रां होण्याची इच्छा करणां.

हेदन्रर्वगः मी साांगेन तुला आई... मला र्वार्तां त्याांच्या बोलण्याचा अथट र्वेगळाच
असार्वा.
गीनाः

तुला तसां र्वार्तां? काय असेल त्याच्या म्हणण्याचा अथट?

हेदन्रर्वगः मला मान्रहत नाही. पण प्रत्येक र्वेळी तो िे काही बोलायचा त्याचा अथट
त्याच्या बोलण्यापेिा र्वेगळाच असायचा.
गीनाः

तुला तसां र्वार्तां? ते न्रनन्रश्चतच खूप न्रर्वलिण होतां.

यलमारः (परत येतो.) ददर्वा अिून िळत होता. (मेणबत्ती न्रर्वझर्वतो आन्रण खाली
ठे र्वतो.) िेर्वर्ी माणसाला घासभर खायला न्रमळू िकतां. (सँडन्रर्वच खायला
सुरूर्वात करतो.) ठीक, असां बघ, गीना-िर तू फक्त तुझे डोळे उघडे ठे र्वत
रान्रहली-

गीनाः

कसे डोळे उघडे ठे र्वत रहायचां-?

यलमारः ठीक, िेर्वर्ी खोली भाड्याने ददली गेली हे निीब नाही का? आन्रण मग
कल्पना कर! ग्रेगसटसारख्या कु णाला तरी... एका िुन्या न्रमत्राला.
गीनाः

ठीक, मला कळत नाही ह्याबाबतीत काय बोलार्वां ते!

हेदन्रर्वगः हे आई, ते खूप छान होईल, बघिील तू.
यलमारः न्रर्वन्रचत्रच आहे तुझां र्वागणां. पूर्वी खोली भाड्यानां िार्वी म्हणून तुझा
दृढन्रनश्चय होता आन्रण आता तुला ते आर्वडत नाही.
गीनाः

ओ, होय यलमार. िर तो दुसरा कु णीतरी रान्रहला असता तर... पण तुला
काय र्वार्तां, न्रमस्र्र र्वलट-काय म्हणतील ते?

यलमारः म्हातारा र्वलट? त्याांचा येथे काहीही सांबांध नाही.
गीनाः

पण तुम्ही पाहू िकता, त्या दोघाांत काहीतरी चुकीचां घडलांय पुन्हा.
नाहीतर हा तरूण घर सोडू न आला नसता. त्या दोघाांचां पर्त नाही हे
मान्रहत आहे तुम्हाला.

यलमारः होय, तसां असेल कदान्रचत, पण...
गीनाः

आन्रण आता न्रमस्र्र र्वलटना र्वार्लां की तुम्हीच त्याला अिी न्रचथार्वणी
ददली—

यलमारः त्याांना काय र्वार्ायचां ते र्वार्ू दे! र्वलट साहेबाांनी माझ्यासाठी पुष्कळ के लांय.
पण मी कायमचा त्याांच्या उपकाराखाली दबून राहणां नाही पर्त मला.
गीनाः

पण यलमार न्रडयर, ह्याचा आिोबाांर्वर पररणाम होऊ िकतो. ग्रोबगटकडू न
त्याांना िे काही थोडांबहुत काम न्रमळतां तेही बांद व्हायचां कदान्रचत.

यलमारः तसां व्हार्वां अिीच माझी इच्छा होती! माझ्या म्हाताऱया बापाला माांग
धेडासारखां र्वागर्वलेलां मला अपमानास्पद र्वार्णार नाही? आता चाांगले
ददर्वस आलेत असां र्वार्तांय. (दुसरां सँडन्रर्वच खायला घेतो.) खऱया अथाटने
माझ्या िीर्वनाचे ध्येय आहे म्हणून मी ते पूणट करीन.
हेदन्रर्वगः होय डॅडी, करा ते!
गीनाः

िूss! त्याांना िागां करू नकोस.

यलमारः (खालच्या आर्वािात) मी ते पूणट करीन, मी साांगतो तुला तो ददर्वस येईल,
िेव्हा... आन्रण म्हणूनच आपण ही खोली भाड्याने ददली हे उत्तम झालां.
त्याने मला थोडांसां स्र्वातांत्र्य ददलां. आन्रण तेच काहीतरी की माणसाला
िीर्वनात ध्येय असायलाच हर्वां. (आरामखुचीकडे, भार्वनाप्रधान होऊन)
माझे गरीब न्रबचारे म्हातारे र्वडील! तुमच्या यलमारर्वर न्रर्वश्वास ठे र्वा!
त्याचे खाांदे मोठे बळकर् आहेत..., असो. एका सुांदर ददर्विी तू उठिील
आन्रण बघिील... (गीनाला) तुझा न्रर्वश्वास बसतो ना?
गीनाः

(उठू न उभी राहत) खन्रचतच माझा न्रर्वश्वास आहे. पण दरम्यानच्या काळात
आपण त्याांना न्रबछान्यार्वर नेऊन झोपर्वूया आधी.

यलमारः होय, चल ये. (ते त्या म्हाताऱयाला काळिीपूर्वटक उचलतात.)



अांक न्रतसरा
(यलमार एकदालचा स्र्ु न्रडयो. सकाळची र्वेळ आहे, न्रनमुळत्या छपराच्या
मोठ्या न्रखडकीतून ददर्वसाचा प्रकाि आत येतोय, पडदा मागे सरकर्वला आहे. यलमार
र्ेबलािर्वळ बसून फोर्ो ररर्च करण्याच्या कामात गुांतलेला आहे, दुसरे बरे चसे फोर्ो
त्याच्यासमोर पडलेले आहेत. थोड्या र्वेळाने गीना हॉलच्या दरर्वाज्याने आत येते,
न्रतने कोर् आन्रण हॅर् घातलेली आहे, ती हातात एक झाकलेली र्ोपली घेऊन आली
आहे.)

यलमारः इतक्यात परत आलीस गीना?
गीनाः

ओह, होय. घाई करायलाच हर्वी ना. (ती र्ोपली खुचीर्वर ठे र्वते आन्रण कपडे
काढते.)

यलमारः ग्रेगसटकडे निर र्ाकलीस का?
गीनाः

होय र्ाकली. आन्रण खूप सुांदर दृश्य आहे त्यात. अिून तो तेथे रहायला
आलाही नाही त्याआधीच खोलीची अर्वस्था किी करून र्ाकली!

यलमारः ओह?
गीनाः

होय, स्र्वतःचां काम स्र्वतःच करीन असां ते म्हणाले होते. त्याांनी स्र्ोव्ह
पेर्र्वायचां ठरर्वलां म्हणून त्याांनी तसां के लां. पण डम्परचा स्क्रू खाली दाबला,
त्यामुळे सारी खोली धुराने भरून गेली. िी, ती दुगंधी! िणू काही—

यलमारः खरां च?
गीनाः

याहीपेिा र्वाईर् तुम्ही ऐकलांच नाही. कारण त्याांना र्वार्लां की ही आग
मालर्वायला हर्वी, मग त्याांनी र्वॉि स्र्ँडर्वरून पाण्याने भरलेला िग आणला

आन्रण तो स्र्ोव्हर्वर सांपूणटपणे ओतला आन्रण तक्तपोिीर्वर घाणेरड्या
पाण्याचे डबके साचले.
यलमारः काय पीडा आहे ही!
गीनाः

मी खाली त्या पोर्टरच्या बायकोला साफसूफ करायला बोलर्वलां तो
गेल्यार्वर, घाणेरडा माणूस! दुपारपयंत ती खोली काही ठीक होणार नाही.

यलमारः आन्रण ह्या दरम्यानच्या काळात करतोय काय तो?
गीनाः

थोडा र्वेळ बाहेर िाऊन येतो असे म्हणून गेला तो.

यलमारः मीसुद्धा गेलो होतो त्याला बघायला, थोड्या र्वेळासाठी- तू गेल्यार्वर.
गीनाः

मी ऐकलांय ते. आन्रण तुम्ही त्याला िेर्वायला बोलार्वलांय.

यलमारः फक्त थोडांसां काहीतरी, तुला ठाऊक आहे. पन्रहलाच ददर्वस आहे त्याचा...
ह्यापेिा अन्रधक काही करणां कठीण. घरात तसां काही आहे ना?
गीनाः

काहीतरी असेल का हे िोधणां उत्तम.

यलमारः पण याबाबतीत आपल्याला कां िूषपणा करायला नको. कारण रे ललांग आन्रण
मोलन्रव्हकसुद्धा येणार आहेत र्वर. येता येता रे ललांग भेर्ला न्रिन्यार्वर, तेव्हा
त्याला सुद्धा मला....
गीनाः

म्हणिे ती दोघां सुद्धा येणार र्वार्तां.

यलमारः अरे देर्वा... दोघां कमी काय, अन्रधक काय?
एकदालः (आपला दरर्वािा उघडू न आत बघतो) मी म्हणतो, यलमार...! (त्याला
गीना ददसते.) ओह!
गीनाः

तुम्हाला काही हर्वांय का आिोबा?

एकदालः ओ, नाही, तसां काही नाही हां! (पुन्हा आत िातो.)
गीनाः

(र्ोपली उचलून घेऊन) त्याांच्यार्वर निर ठे र्वा फक्त. आन्रण ते बाहेर िायला
नकोत.

यलमारः होय, होय, ठे र्वीन मी निर... मी म्हणतो गीना, हेठरां ग माश्याचां थोडांसां
सॅलड के लां तर ते उत्तम राहील. कारण रे ललांग आन्रण मोलन्रव्हक काल रात्री
मद्यपान करून धाांगडलधांगा घालीत होते.
गीनाः

त्याांच्यासाठी तयारी करण्यापूर्वी ते आले नाहीत तर...

यलमारः नाही, खन्रचतच ते येणार नाहीत. तुझ्या सोयीनेच कर.
गीनाः

ठीक आहे, आन्रण त्या दरम्यान थोडां तरी काम उरका.

यलमारः मी करतोय काम. िेर्वढे पररश्रम करता येतील तेर्वढे करतोय.
गीनाः

कारण मग म्हणिे ते काम तुम्हाला हातार्वेगळां करता येईल, बघा तुम्ही.
(ती र्ोपली घेते आन्रण स्र्वयांपाकघरात िाते. यलमार उघड उघड नारािी
आन्रण नाखुिीने ब्रि घेऊन फोर्ोर्वर काम करायला लागतो.)

एकदालः (बाहेर डोकार्वतो, स्र्ु न्रडयो भोर्वती निर र्ाकतो आन्रण हळू च म्हणतो)
कामात आहेस का यलमार?
यलमारः होय. मी खूपच मेहनत घेतोय या दररद्री फोर्ोंर्वर.
एकदालः ओह, ठीक आहे, खन्रचतच तू खूप कामात आहेस... हां. (तो पुन्हा िातो.
दरर्वािा तसाच उघडा असतो.)
यलमारः (काही र्वेळ िाांततेने काम चालू ठे र्वतो, नांतर तो ब्रि खाली ठे र्वतो आन्रण
दरर्वाज्यािर्वळ िातो.) तुम्ही कामात आहात का बाबा?
एकदालः (आतून कु रबुरत) िर तू कामात आहेस तर मीही कामात आहे, हो!
यलमारः ठीक आहे! (त्याच्या कामाकडे पुन्हा िातो.)

एकदालः (थोड्या र्वेळाने दाराबाहेर येऊन) हां! बघ, यलमार, तसा फारसा कामात
नाही मी.
यलमारः मला र्वार्लां तुम्ही न्रलन्रहत बसला होतात.
एकदालः मरो ते. ग्रोबगट काही एक ककां र्वा दोन ददर्वस र्वार् पाहू िकणार नाही का?
अखेरीस तो काही िीर्वन मरणाचा प्रश्न नाही.
यलमारः नाही, आन्रण न्रिर्वाय तुम्ही काही त्याचे गुलाम नाहीत.
एकदालः आन्रण त्या दुसऱया आतल्या कामाचां काय? ते आता—
यलमारः होय, अगदी बरोबर. तुम्हाला आि िायचांय का? तुमच्यासाठी दरर्वािा
उघडू न देऊ का?
एकदालः कल्पना काही र्वाईर् नाही.
यलमारः (उठत) आन्रण मग ते काम हातार्वेगळां करू.
एकदालः अगदी बरोबर. उद्या सकाळी ते तयार व्हायला हर्वां. उद्याच, नाही का?
यलमारः होय, अगदी उद्याच, ठीक आहे. (यलमार आन्रण एकदाल सरकदरर्वाज्याचा
एक भाग घेऊन लोर्तात. सकाळचा सूयट गर्वािातून आत प्रकाि र्ाकतोय,
काही कबुतरे आिूबािूला उडताहेत. दुसरे घूांs, घूांs आर्वाि करीत
छपराच्या र्वािार्वर बसले आहेत. अगदी मागल्या बािूस खुराड्यात
कोंबड्याांचा कलकलार् ऐकू येत आहे.)
यलमारः ठीक, तुम्ही आता तुमच्या कामाला लागणां योग्य बाबा.
एकदालः (आत िातो) तू येतोयेस का?
यलमारः होय,

तुम्हाला

ठाऊक

आहेच—मी

बहुधा

न्रर्वचार

करतो...(स्र्वयांपाकघराच्या दारात गीनाला बघून) कोण मी? नाही, मला

र्वेळ नाही. मला काम करार्वांच लागेल. पण आपल्या त्या नव्या योिनेचां
काय..? (तो एक दोरी ओढतो, पडदा आतल्या बािूस खाली येतो, त्याचा
खालचा भाग िुन्या न्रिडाच्या कपड्याचा आहे आन्रण र्वरचा भाग
ताणलेल्या मासे मारायच्या िाळ्याचा आहे. पडदा ओढल्यार्वर
खुराड्याच्या खालची िमीन ददसत नाही.)
यलमारः (र्ेबलापािी िाऊन) तेथे! कदान्रचत मला िाांतता न्रमळे ल काहीर्वेळ
कामासाठी.
गीनाः

झाली का त्याांची उलाढाल सुरू न्रतकडे?

यलमारः मग काही त्याांनी एररक्सेन मॅडमकडे झुकत रहार्वां असां र्वार्तां तुला? (खाली
बसतो) तुला काही हर्वयां का? तू म्हणाली—
गीनाः

मला फक्त एर्वढांच न्रर्वचारायचां होतां की र्ेबल इथेच माांडलां तर चालेल का?

यलमारः होय, एर्वढ्यात कोणी भेर्ायला येणार नाही आपल्याला.
गीनाः

नाही, कोणीही येणार नाही आि. येणार आहे ती िोडी बरोबर.

यलमारः त्या दोघाांना दुसऱयाच ददर्विी के व्हातरी बोलर्वायला हर्वां होतां.
गीनाः

आता, यलमार डीयर, िेर्वणानांतर तुम्ही झोपता तेव्हा त्याांना बोलन्रर्वलां
होतां.

यलमारः ओह, ठीक आहे मग. आपण येथेच िेर्वण करूया मग.
गीनाः

ठीक आहे. र्ेबल माांडायची काही घाई नाही. तोपयंत तुमचां काम थाांबायला
नको.

यलमारः मी ह्या कामाला न्रचकर्ू न बसलो नाही असां र्वार्तां का तुला? न्रितके कि
उपसता येतील तेर्वढे उपसतोय मी.

गीनाः

तेर्वढां झालां की नांतर तुम्ही मोकळे व्हाल, नाही का? (ती पुन्हा
स्र्वयांपाकघरात िाते. थोडी स्तब्धता)

एकदालः (खुराड्याच्या दारार्वरून, िाळीमागून) यलमार!
यलमारः आता?
एकदालः मला र्वार्तां अखेर हे पाण्याचां भाांडां हलर्वार्वां लागेल येथून.
यलमारः होय, तेच साांगत आलो होतो मी नेहमी.
एकदालः हां, हां, हां! (दरर्वािापासून दूर िातो, यलमार थोडां काम करतो, खुराड्याकडे
एक निर र्ाकतो आन्रण अधटर्वर् उठतो, हेदन्रर्वग स्र्वयांपाकघरातून आत येते
तसा तो खाली बसतो.)
यलमारः काय हर्वांय तुला?
हेदन्रर्वगः मला फक्त तुमच्या बािूला बसायची इच्छा होती, डॅडी.
यलमारः (काही िणानांतर) अिी र्ेहळणी करार्वीिी का र्वार्ते तुला माझ्याभोर्वती?
माझ्यार्वर निर ठे र्वायला तर नाही साांन्रगतलां गेलां तुला ककां र्वा काहीतरी?
हेदन्रर्वगः नाही, खन्रचतच नाही.
यलमारः तुझी आई काय करतेय न्रतकडे?
हेदन्रर्वगः हेठरां ग मािाचां सॅलड होत आलांय. (र्ेबलाकडे िात) मी काही मदत करू
िकते का तुम्हाला डॅडी?
यलमारः नाही, नाही. मी करीन स्र्वतःच ते... िोपयंत माझ्यात िोम आहे. काही
गरि नाही, हेदन्रर्वग, िोपयंत तुझ्या र्वन्रडलाांच्या अांगात ताकद आहे....

हेदन्रर्वगः नाही, नाही, डॅडी! तुम्ही असां अभद्र बोलायलाच नको. (ती इकडे न्रतकडे
दफरते, दारात थाांबते आन्रण खुराड्यात बघते)
यलमारः काय करताहेत ते हेदन्रर्वग?
हेदन्रर्वगः असां ददसतांय की ते, मला र्वार्तां, भाांड्यातलां पाणी बाहेर सोडायला र्वार्
करताहेत.
यलमारः त्याांना ते स्र्वतःला कधीच िमणार नाही आन्रण मला तर इथे रहायची न्रििा
आहे—
हेदन्रर्वगः (त्याच्याकडे िाऊन) मला ब्रि घेऊ द्या बरां डॅडी. मी करू िकते ते काम,
तुम्हाला ठाऊक आहे.
यलमारः भलतांच काहीतरी करू नकोस. डोळे खराब करून घेिील नुसते.
हेदन्रर्वगः न्रबलकु ल नाही, द्या तो ब्रि मला.
यलमारः (उठत) एकदोन न्रमन्रनर्ाांपेिा िास्त र्वेळ लागणार नाही मला. ठीक.
हेदन्रर्वगः िीss काय न्रबघडणार िर मी.... (ब्रि घेते) बघा आता (बसते) आता
ह्यापासून सुरूर्वात करते.
यलमारः पण काळिी घे. डोळ्याांना इिा होऊ देऊ नकोस! ऐकलां नाहीस का तू? मी
काहीच िबाबदारी घेणार नाही, तुलाच स्र्वतःला तुझी िबाबदारी घ्यार्वी
लागेल. समिलां?
हेदन्रर्वगः (ररर्चींग करीत) होय, होय, मी घेईन.
यलमारः ह्या बाबतीत तू खूपच हुिार आहेस, हेदन्रर्वग. अगदी दोन न्रमन्रनर्े, मग.
(पडद्याच्या काठानां खुराड्यात िातो. हेदन्रर्वग न्रतचां काम करीत बसते.
यलमार आन्रण एकदालच्या भाांडणाचा िाळीमागून आर्वाि येतो.) ओ
हेदन्रर्वग त्या फळीर्वरून पकड देतेस का मला? आन्रण ती न्रछन्नीही.

(खुराड्याकडे र्वळतो) आता मला तुम्हाला काहीतरी दाखर्वायचे आहे,
बाबा. फक्त मला एक सांधी द्या. मला काय म्हणायचांय ते मी दाखर्वून देतो
तुम्हाला. (हेदन्रर्वग फळीर्वरून काढू न हत्यारे आणून आत त्याच्याकडे देते.)
यलमारः थँक्स्. अगदी चाांगल्या र्वेळी आलो म्हर्लां, कळलां तुम्हाला. (तो पडद्याआड
िातो, आत ठाकठोक करण्याचा र्व बोलण्याचा आर्वाि ऐकू येतो. हेदन्रर्वग
त्याांच्याकडे बघत उभी असते. काही िणाांनांतर हॉलचा दरर्वािा
ठोठार्वण्याचा आि येतो, पण ती त्याकडे लि देत नाही.)
ग्रेगसटः

(आत येऊन दारात उभा राहतो. त्याने डोक्यार्वर र्ोपी र्व अांगात
ओव्हरकोर् घातलेला नाही.) हां!

हेदन्रर्वगः (मागे र्वळू न पाहून त्याच्याकडे येते.) गुड मॉर्नंग! या ना आत न्रप्लि.
ग्रेगसटः

थँक्स. (र्वर खुराड्याकडे बघून) घरात कामगार लोक आल्यासारखां र्वार्तांय.

हेदन्रर्वगः नाही, ते फक्त डॅडी आन्रण आिोबा आहेत. मी िाते आन्रण साांगते त्याांना.
ग्रेगसटः

नाही, नाही, तसां करू नकोस. त्यापेिा मी एकदोन न्रमन्रनर्े र्वार् बघतो. (तो
सोफयार्वर बसतो.)

हेदन्रर्वगः सारां काही न्रर्वस्कळीत झालांय... (फोर्ोग्राफस् साफसूफ करू लागते.)
ग्रेगसटः

ओ, सोड ते. हेच ते फोर्ोग्राफस् का सांपर्वायचे होते ते?

हेदन्रर्वगः होय, हे एक छोर्ांसां काम आहे ज्यात मी डॅडींना मदत करीत होते.
ग्रेगसटः

माझ्यामुळे तुझ्या कामात अडथळा यायला नको.

हेदन्रर्वगः ठीक आहे. (ती पुन्हा न्रतच्या भोर्वतीच्या र्वस्तू गोळा करते आन्रण खाली
बसून कामाला लागते. ग्रेगसट न्रतच्याकडे िाांतपणे बघत असतो.)
ग्रेगसटः

काल रात्री िांगली बदक चाांगलां झोपलां होतां ना?

हेदन्रर्वगः होय, थँक यू, मला र्वार्तांय तसां.

ग्रेगसटः

(खुराड्याकडे बघून) ददर्वसाच्या उिेडात ते र्वेगळां च ददसतां काल रात्रीच्या
चाांदण्यापेिा.

हेदन्रर्वगः होय, खूप बदल होत िातो त्यात. दुपारपेिा ते सकाळी र्वेगळां च ददसतां,
पाऊस पडत असतो तेव्हा र्वेगळां च ददसतां आन्रण उघडीपीच्या र्वेळी र्वेगळां .
ग्रेगसटः

ते तुझ्याही लिात आलां?

हेदन्रर्वगः कसां राहील ध्यानात आल्यान्रिर्वाय?
ग्रेगसटः

त्या रानर्ी बदकापािी तेथे राहणां तुलाही आर्वडतां का?

हेदन्रर्वगः होय, िसां मी िमर्वीन तेव्हा—
ग्रेगसटः

पण मी असां म्हणायचां धाडस करीन की तुला काही फार मोठा फु रसतीचा
र्वेळ नसतो, तुला िाळे त िार्वां लागतां, नाही का?

हेदन्रर्वगः नाही. मी सध्या काही िात नाही. डॅडींना भीती र्वार्ते की माझे डोळे खराब
होतील म्हणून.
ग्रेगसटः

होय, मग तो तुला स्र्वतःच र्वाचून दाखर्वतो का?

हेदन्रर्वगः डॅडींनी आश्वासन ददलां तसां पण त्याांना अिून र्वेळच न्रमळत नाही.
ग्रेगसटः

मग असां कु णी आहे का की िे तुला थोडीफार मदत करू िके ल?

हेदन्रर्वगः होय, मोलन्रव्हक आहेत, पण ते नेहमीच बरोबर- म्हणिे तसे—
ग्रेगसटः

म्हणिे, प्यायलेले असतात?

हेदन्रर्वगः होय, तसांच.
ग्रेगसटः

होय तर मग तुला ररकामा र्वेळ खूपच न्रमळत असेल. आन्रण तेथे आत एक
प्रकारचां िगच बनर्वलेलां आहे- नाही का?

हेदन्रर्वगः होय, पूणटपणे. आन्रण मोठ्या न्रर्वलिण गोिीही आहेत न्रतथे.
ग्रेगसटः

खरां च?

हेदन्रर्वगः होय, पुस्तकाांनी भरलेली मोठी कपार्ां आहेत न्रतथां आन्रण त्यातल्या पुस्तकात
छान छान न्रचत्रे आहेत.
ग्रेगसटः

आहा!

हेदन्रर्वगः आन्रण न्रतथां मोठां र्ेबल आहे, खण असलेलां आन्रण आत कप्पे आहेत, आन्रण
एक मोठां घड्याळ आहे आकडे असलेलां ते आत बाहेर येतात. पण आता ते
घड्याळ चालत नाही.
ग्रेगसटः

म्हणिे र्वेळ थाांबलाच तेथे... रानर्ी बदकाच्या राज्यात.

हेदन्रर्वगः होय. आन्रण न्रतथां एक रां गाची पेर्ी आहे िुनी. आन्रण अिाच काही तरी र्वस्तू
आन्रण सारी पुस्तके .
ग्रेगसटः

आन्रण तू र्वाचतेस र्वार्तां ती पुस्तके ?

हेदन्रर्वगः होय, मला िेव्हा सांधी न्रमळे ल तेव्हा. पण त्यातली बहुतेक पुस्तके आहेत
इां न्रग्लि, आन्रण मला ते समित नाही. पण मग मी त्यातली न्रचत्रांच बघत
बसते. त्यात एक खूप मोठां पुस्तक आहे, त्याचां नार्व आहे ‘हॅररझनचा
लांडनचा इन्रतहास’. ते बहुधा िांभर र्वषांपूर्वीचां िुनां आहे आन्रण त्यात खूप
खूप न्रचत्रे आहेत. त्यात अगदी सुरूर्वातीलाच मृत्यूचां न्रचत्र आहे र्वाळू चां
घड्याळ असलेलां, आन्रण एक मुलगी, मला ते खूप भयानक र्वार्तां. पण त्यात
चचटची, स्थानां आन्रण रस्त्याांची, आन्रण समुद्रात दफरणाऱया िहािाांची सुद्धा
न्रचत्रां आहेत.
ग्रेगसटः

पण साांग मला, कोठे न्रमळाल्या तुला ह्या दुर्मटळ गोिी?

हेदन्रर्वगः ओह, एक म्हातारा बोर्ीचा कप्तान येथे राहत असे, आन्रण त्याने ह्या साऱया
गोिी येथे आणून ठे र्वल्या. लोक त्याला ‘उडणारा डचमन’ म्हणायचे. ते खूप
गमतीदार होते, कारण तो डचमन नव्हताच मुळी.
ग्रेगसटः

नव्हता तो?

हेदन्रर्वगः नाही. पण तो िेर्वर्ी समुद्रात बुडाला आन्रण म्हणून त्याचां सामान तो येथेच
मागे र्ाकू न गेला.
ग्रेगसटः

ऐक आता, मला साांग- िेव्हा तू येथे राहून ही न्रचत्रे बघतेस तेव्हा तुला असां
िाणर्वत नाही का की तुला र्वार्ार्वां की मी ह्या मोठ्या न्रर्वस्तीणट िगात िार्वां
आन्रण स्र्वतः ते पहार्वां?

हेदन्रर्वगः ओह, नाही! मी नेहमी घरी राहून माझ्या आई आन्रण र्वन्रडलाांना मदत करीन.
ग्रेगसटः

फोर्ोग्राफ ररर्च करार्वेत, नाही का?

हेदन्रर्वगः नाही, तसांच काही नाही. सर्वाटत उत्तम म्हणिे मला न्रचत्रे कोरायला
आर्वडतात. त्या इां न्रग्लि पुस्तकात आहेत तिी.
ग्रेगसटः

हां! यार्वर तुझ्या र्वन्रडलाांचां काय म्हणणां आहे?

हेदन्रर्वगः डॅडींना ते आर्वडत नाही असां र्वार्तां, डॅडींची मते याबाबतीत न्रर्वलिण
आहेत. फक्त न्रर्वचार करा, मी र्ोपल्या न्रर्वणायचां काम न्रिकार्वां असां त्याांना
र्वार्तां, आन्रण त्या काड्या रां गर्वण्याचां काम. पण ह्या कामाांत काही न्रर्विेष
आहे असां मला र्वार्त नाही.
ग्रेगसटः

ओह, नाही! मलाही तसां र्वार्त नाही.

हेदन्रर्वगः पण डॅडी बरोबर आहेत. िेव्हा ते म्हणतात की मी िर र्ोपली न्रर्वणायला
न्रिकले तर मी रानर्ी बदकासाठी नर्वीन र्ोपली न्रर्वणू िकले असते.

ग्रेगसटः

होय, तू करू िकली असतीस आन्रण ते करायला तूच एक योग्य व्यक्ती
आहेस.

हेदन्रर्वगः होय, कारण ते माझां िांगली बदक आहे.
ग्रेगसटः

होय, तुझांच आहे ते.

हेदन्रर्वगः होय, ते माझांच आहे. पण डॅडी आन्रण बाबाांनापण त्याचा सहर्वास हर्वा
असतो िेव्हा र्व न्रितका र्वार्ेल न्रततका.
ग्रेगसटः

खरां च? आन्रण काय करतात ते त्याला?

हेदन्रर्वगः ओ, ते त्याची न्रनगा राखतात आन्रण त्याच्या राहण्याची व्यर्वस्था करतात,
आन्रण असांच काहीतरी.
ग्रेगसटः

मला र्वार्तां तसां ते करतात, कारण रानर्ी बदक म्हणिे त्यातील सर्वाटत
महत्त्र्वाची गोि आहे.

हेदन्रर्वगः होय, खरोखर ते आहे. कारण ते अस्सल रानर्ी पाखरू आहे, गरीब न्रबचारे ,
कु णीच नाही त्याची काळिी घ्यायला.
ग्रेगसटः

त्याला कु र्ुांब नाही का सिाांसारखे?

हेदन्रर्वगः नाही, तेथे कोंबड्याही आहेत भरपूर, ती लहान न्रपल्ले होती तेव्हापासून
त्याच्याबरोबरच र्वाढताहेत. पण ते त्याच्या न्रमत्राांपासून पूणटपणे र्वेगळे
पडले आहे. आन्रण मग ह्या रानर्ी बदकाच्या बाबतीत खूपच गूढ न्रनमाटण
झालां आहे. ते कु णालाच खरोखर ठाऊक नाही. आन्रण कु णालाच ठाऊक
नाही ते कोठू न आले ते.
ग्रेगसटः

आन्रण सत्य न्रस्थती म्हणिे ते खोल खोल समुद्राच्या खाली होते.

हेदन्रर्वगः (त्याच्याकडे िलद दृिीिेप र्ाकते, न्रस्मत दाबते आन्रण न्रर्वचारते) खोल
खोल समुद्राच्या खाली असां का म्हर्लांत तुम्ही?

ग्रेगसटः

मी काय म्हणार्वां अिी तुझी अपेिा आहे?

हेदन्रर्वगः तुम्ही म्हर्लां पान्रहिे होतां, समुद्राच्या तळाला!
ग्रेगसटः

तरीपण मी खोल समुद्राखाली का म्हणू नये?

हेदन्रर्वगः होय, पण इतर लोक िेव्हा म्हणतात, ‘समुद्राच्या तळािी’, तेव्हा मला ते
खूपच न्रर्वन्रचत्र र्वार्तां.
ग्रेगसटः

का ते? साांग मला.

हेदन्रर्वगः नाही, मी नाही साांगणार. हा फक्त र्वेडेपणा आहे.
ग्रेगसटः

ओह, मला खात्री आहे तसां नाही ते. साांग मला तू का न्रस्मत के लांस ते.

हेदन्रर्वगः त्याचां कारण असां आहे, प्रत्येक र्वेळी मी आश्चयटचदकत होते. ह्याबाबतीत
ज्या आत आहेत- झर्कन्, तुम्हाला न्रर्वचार न करता मला असां- नेहमी र्वार्तां
की सांपूणट खोली आन्रण त्यातल्या प्रत्येक गोिीला ‘समुद्राच्या तळािी’
म्हणार्वां. पण तो फक्त र्वेडेपणा आहे.
ग्रेगसटः

नाही, तू तसां म्हणायलाच नको मुळी.

हेदन्रर्वगः होय, खन्रचतच, कारण ते फक्त एक खुराडे आहे.
ग्रेगसटः

(न्रतच्याकडे सरळ दृिीिेप न्रभडर्वून) खात्री आहे तुला?

हेदन्रर्वगः (अचांन्रबत होऊन) ते खुराडे आहे म्हणून?
ग्रेगसटः

तुला खात्री आहे त्याची? (हेदन्रर्वग िाांत होऊन त्याच्याकडे आ र्वासून बघते.
गीना स्र्वयांपाकघरातून र्ेबलक्लॉथ घेऊन येते. तो उभा राहतो.) मी िरा
लर्वकरच आलो म्हणायचा.

गीनाः

ओ, ठीक मला र्वार्लां तुम्ही कु ठे तरी गेलात. असो. लर्वकरच तयारी करू. हे
र्ेबल खाली कर पाहू हेदन्रर्वग. (हेदन्रर्वग र्ेबलार्वरच्या र्वस्तू काढते. ती आन्रण
गीना सांर्वादादरम्यान र्ेबलार्वर र्ेबलक्लॉथ र्ाकते. ग्रेगसट आरामखुचीर्वर
बसतो आन्रण अल्बमची पाने चाळत राहतो.)

ग्रेगसटः

मी असां ऐकतो की तुम्ही ररर्चींगचां काम करू िकता, न्रमसेस एकदाल.

गीनाः

(डोळ्याांच्या कोपऱयातून दृन्रििेप र्ाकीत) होय, मी करू िकते ते.

ग्रेगसटः

हे खूप िुभ होतां.

गीनाः

‘िुभ’? म्हणिे तुम्हाला काय म्हणायचांय?

ग्रेगसटः

यलमारने फोर्ोग्राफीचां काम घेतल्यानांतर, मला म्हणायचांय.

हेदन्रर्वगः आईसुद्धा फोर्ोग्राफी करू िकते.
गीनाः

ओह, होय, मला ते न्रिकार्वांच लागलां, इलाि नव्हता.

ग्रेगसटः

म्हणिे हा सारा व्यर्वहार तुम्ही साांभाळता, मला र्वार्तां.

गीनाः

होय, िेव्हा यलमारला स्र्वतःला र्वेळ नसतो तेव्हा...

ग्रेगसटः

मला कल्पना आहे की त्याांचा खूप र्वेळ त्याांच्या म्हाताऱया बापाबरोबर
िातो.

गीनाः

आन्रण त्या फोर्ोग्राफीच्या कामान्रिर्वाय एकदालला दुसरां काम नसार्वां असां
तुम्हाला का र्वार्ार्वां?

ग्रेगसटः

मी पूणटपणे सहमत आहे. पण हा व्यर्वसाय हाती घेतल्यार्वर...

गीनाः

यलमार म्हणिे काही सर्वटसामान्य फोर्ोग्राफर नव्हे. न्रम.र्वलट, मी तुम्हाला
साांगू िकते.

ग्रेगसटः

अथाटत नाही, तरी पण हे...(आतून गोळीबाराचा आर्वाि ऐकू येतो. ग्रेगसट
दचकतो.) काय हे?

गीनाः

अः! पुन्हा ते गोळ्या झाडताहेत!

ग्रेगसटः

ते गोळ्यापण झाडतात!

हेदन्रर्वगः ते न्रिकारीला िाताहेत बाहेर.
ग्रेगसटः

ते काय? (खुराड्याच्या दरर्वाज्याकडे िाऊन) तू न्रिकार करतो आहेस का
यलमार?

यलमारः (िाळीमागून) तू इथां? मला ठाऊक नव्हतां. मी खूप कामात होतो...
(हेदन्रर्वगला) तू आम्हाला साांन्रगतलां का नाहीस? (स्र्ु न्रडयोत येतो.)
ग्रेगसटः

ह्या खुराड्यात गोळीबार करतोस का तू?

यलमारः (त्याला दोन बारी न्रपस्तूल दाखर्वून) ओह, फक्त याने.
गीनाः

होय, तुम्ही दोघेही ह्यामुळे स्र्वतःला िखम करून घेणार आहात एखाद्या
ददर्विी.

यलमारः (न्रचडू न) दकती र्वेळा साांन्रगतलां की ह्याला ‘न्रपस्तोल’ म्हणतात म्हणून!
गीनाः

ठीक, मला काही ते ठीक र्वार्ू िकत नाही.

ग्रेगसटः

म्हणिे तू न्रिकारी बनलाहेस, यलमार.

यलमारः फक्त थोडांसां ससे मारण्यासाठी, अधून मधून. बहुधा बाबाांसाठी, कळलां
तुला?
गीनाः

पुरूषाची िात न्रर्वलिण असते; काहीतरी न्रर्वकृ ती असतेच त्याांच्यात.

यलमारः (रागाने) होय, बरोबर आहे. करमणुकीसाठी काहीतरी करार्वांच लागतां.
गीनाः

होय, तेच म्हणतेय मी.

यलमारः ओह, ठीक! (ग्रेगसटला) होय, हे बघ, आम्ही फार नन्रिबर्वान आहोत की
खुराडे अिा िागेर्वर आहे की ज्यार्वेळी आम्ही गोळीबार करतो तेव्हा ते
कु णीच ऐकू िकत नाही. (र्वरच्या फळीर्वर न्रपस्तूल ठे र्वतो.) ह्याला हात
लार्वू नकोस हां, हेदन्रर्वग! त्यातल्या एका नळीत बार भरलेला आहे, न्रर्वसरू
नकोस.
ग्रेगसटः

(िाळीतून बघत) मी बन्रघतलांय तुमच्याकडे न्रिकारीची बांदक
ू ही आहे
र्वार्तां.

यलमारः ती बाबाांची िुनी बांदक
ू आहे. तुम्ही गोळ्या झाडू िकणार, नाही, न्रतचा
चाप न्रबघडलाय. पण अिा िुन्या गोिी ठे र्वणां गमतीचां असतां, कारण आम्ही
अधून मधून ती उघडू न स्र्वच्छ करतो, तेलपाणी देतो आन्रण पुन्हा एकत्र
िोडू न ठे र्वतो... माझे र्वडीलच ह्या साऱया गोिी दुरूस्त करीत असतात.
हेदन्रर्वगः (ग्रेगसटिर्वळ उभी आहे) आता तुम्हाला ते रानर्ी बदक नीर् बघायला
न्रमळे ल.
ग्रेगसटः

मी नुकताच न्रतला बघत होतो आत्ता. ते एक पांख फरफर्तेय थोडांसां असां
मला र्वार्लां.

यलमारः ठीक, त्यात काही आश्चयट नाही. काही झाले तरी ती िखमी झालेली आहे.
ग्रेगसटः

आन्रण ती एक पाय सरपर्तही चालतेय. िर मी चूक करीत नसेन तर?

यलमारः कदान्रचत अगदी थोडांसां.
हेदन्रर्वगः होय, तोच पाय िो कु त्र्याने चार्वून धरला होता.
यलमारः नाहीतर अगदी पूणटपणे न्रतला काहीच झालेलां नाही. तसां म्हर्लां तर ही
अगदी अिब गोि आहे, िेव्हा तू न्रर्वचार करिील की न्रतच्या िरीरात काही
छरे गेलेले होते आन्रण कु त्र्याच्या दाताांचा चार्वा...

ग्रेगसटः

(हेदन्रर्वगकडे दृन्रििेप र्ाकीत)...आन्रण खोल खोल समुद्राच्या तळािी होती
ती.

हेदन्रर्वगः (न्रस्मत करून) होय.
गीनाः

(र्ेबल माांडीत) ते रानर्ी बदक! दकती बडबड कराल न्रनरथटक त्या
पाखराची!

यलमारः हां! ...िेर्वणाची तयारी झाली का?
गीनाः

लगेचच. हेदन्रर्वग तुला येऊन मला मदत करार्वीच लागेल. (गीना आन्रण
हेदन्रर्वग स्र्वयांपाकघरात िातात.)

यलमारः (खालच्या आर्वािात) असां बाबाांकडे र्क लार्वून बघत राहू नकोस त्याांना ते
आर्वडत नाही. (ग्रेगसट खुराड्याच्या दरर्वाज्यापासून लाांब िातो.) आन्रण ते
दुसरे लोक येण्याआधी हे बांद करून र्ाकू दे आधी. (बाहेर येत असलेले पिी
आत िार्वेत म्हणून तो र्ाळ्या र्वािर्वतो.) िूss िूss िा आत. (असां बोलत
असतानाच तो पडदा ओढतो आन्रण दोन्ही सरकदरर्वािे ओढू न घेतो.) ही
सगळी कळयांत्रे म्हणिे माझेच िोध आहेत. असल्या काहीतरी गोिी करून
खेळत राहणां आन्रण त्या न्रबघडल्या म्हणिे दुरूस्त करणां मोठां गमतीचां
असतां. आन्रण तसां करायला हर्वांच. कारण स्र्ु न्रडयोत ससे आन्रण कोंबड्या
येऊ द्यायला गीनाचा न्रर्वरोध आहे.
ग्रेगसटः

खन्रचतच असणार. आन्रण मला र्वार्तां तुझी बायको न्रतचां हे व्यर्वस्थापन आहे
का?

यलमारः न्रनत्याची काम सामान्यतः मी न्रतच्यार्वर सोडतो, मग मी मोकळा होऊन
बैठकीत िातो आन्रण अन्रधक महत्त्र्वाच्या गोिींकडे लि पुरर्वतो.
ग्रेगसटः

खरोखर कु ठल्या प्रकारच्या गोिी, यलमार?

यलमारः मला मोठां आश्चयट र्वार्तां की तू ह्यापूर्वी मला ते कधीच न्रर्वचारलां नव्हतां
ककां र्वा कदान्रचत तू माझ्या िोधाबद्दल ऐकलां नसार्वांस.
ग्रेगसटः

िोध? नाही.

यलमारः खरां च? ऐकलां नाहीस तू? त्या न्रतकडे बाहेर र्वनात, िांगलात....
ग्रेगसटः

म्हणिे तू काहीतरी िोध लार्वला आहेस!

यलमारः अिून मी तो पूणटपणे तडीस नेलेला नाही. पण मी त्यार्वर काम करतोय.
मी फोर्ोग्राफीचा व्यर्वसाय स्र्वतः सुरू के ला म्हणिे तू असे समिू नकोस
की मी िो कोणी येईल त्याचे फोर्ो काढीत बसण्यान्रिर्वाय काहीच करीत
नाही!
ग्रेगसटः

नाही, नाही, तुझी बायको देखील मला हेच साांगत होती.

यलमारः मी िपथेर्वर साांगतो की ह्याच व्यर्वसायात िर मी माझी िक्ती पणाला
लार्वली तर न्रतचां कला आन्रण न्रर्वज्ञानात पररर्वतटन होईल. म्हणून मी हा
असामान्य िोध लार्वण्याचे ठरर्वले.
ग्रेगसटः

आन्रण ह्या िोधाचां स्र्वरूप काय? काय हेतू त्याचा?

यलमारः ओ, माय न्रडयर ग्रेगसट, तू हा सारा तपिील आत्ताच न्रर्वचारायला नको. तुला
ठाऊक आहे? त्याला सारा र्वेळ लागतो आन्रण तू असां समिू नकोस की ही
पोकळ बढाई आहे िी मला प्रर्वृत्त करीत आहे. हे फक्त माझ्यासाठीच नव्हे.
रात्रांदन्रर्वस मी माझ्या या िीर्वनकायाटकडे माझ्या समोर बघत असतो.
ग्रेगसटः

काय आहे तुझ्या िीर्वनाचां कायट?

यलमारः तू त्या रूपेरी के साांच्या माणसाला न्रर्वसरलास का?

ग्रेगसटः

तुझा तो गरीब न्रबचारा बाप? होय, पण खरोखर काय करू िकणार आहेस
त्याांच्यासाठी तू?

यलमारः त्याचा उध्र्वस्त झालेला स्र्वान्रभमान मला उभारून दाखर्वायचाय. एकदाल
घराण्याचां र्वैभर्व आन्रण प्रन्रतष्ठा पुन्हा न्रमळर्वून द्यायचीय.
ग्रेगसटः

म्हणिे हे तुझां िीर्वनकायट, मग?

यलमारः होय. ह्या बुडत्या माणसाला र्वाचर्वायचांय मला. र्वादळाच्या पन्रहल्या
धडाक्यासरिी तो फु र्क्या गलबतातून बुडाला होता. ते भयांकर तपास
ज्यार्वेळी सुरू होते त्याच र्वेळी तो माणसातून उठला होता. हे न्रतथलां
न्रपस्तूल- िे आम्ही ससे मारायला र्वापरतो ते- त्याने एकदाल घराण्याच्या
िोकाांन्रतके त महत्त्र्वाची भून्रमका पार पाडली आहे.
ग्रेगसटः

ते न्रपस्तूल? खरां च?

यलमारः िेव्हा न्यायालयाने न्रनकाल घोन्रषत के ला होता... तेव्हा त्याांच्या हातात हे
न्रपस्तूल होतां.
ग्रेगसटः

त्याांच्यािर्वळ ते...?

यलमारः होय, पण त्याने धाडस के लां नाही. तो न्रभत्रा होता. त्याचां मनोधैयट आधीच
खचून गेलेलां होतां, त्याचां धैयट भांग पार्वलां होतां. ओह, तू कल्पना करू
िकतोस त्याची? तो एक योद्धा, असा माणूस की ज्याने नऊ पेिा कमी
अस्र्वले मारली नव्हती- दोन लेफर्नांर् कनटलाांचा र्वारसा त्याच्या गाठीला
होता... एकाच र्वेळी खन्रचतच दोघां नव्हे... तू कल्पना करू िकतोस का
ह्याची ग्रेगसट?
ग्रेगसटः

होय, चाांगलीच कल्पना येतेय मला.

यलमारः मी नाही करू िकत. पण मग पुन्हा दुसऱयाांदा या घराण्याच्या इन्रतहासात
एक काम के लां. िेव्हा त्याांनी त्याला नेलां, तेव्हा तो कड्या कु लुपां लार्वलेल्या
गिाांआड िाऊन बसला तेव्हा तो काळ माझ्यासाठी अन्रतिय भयांकर होता,
मी साांगतो तुला. मी माझ्या दोन्ही न्रखडक्याांचे पडदे ओढू न घ्यायचो. िेव्हा
मी बाहेर बघायचो तेव्हा सूयट नेहमीप्रमाणे तळपताना बन्रघतला, मला
काहीच समिायचां नाही. रस्त्यार्वरून चालणाऱया लोकाांकडे मी बघायचो,
ते हसत बोलत असायचे, िुल्लक गोिींबाबत. आन्रण मी ते काहीच समिू
िकलो नव्हतो. सारां िगच थाांबून रान्रहलां असार्वां- ग्रहण लागल्यासारखां.
ग्रेगसटः

िेव्हा माझी आई र्वारली तेव्हा मला असांच र्वार्लां होतां.

यलमारः ह्या अिा िणी यलमार एकदालने स्र्वतःच्या छातीर्वर न्रपस्तूल र्ेकलां होतां.
ग्रेगसटः

तू सुद्धा तसा न्रर्वचार के ला होतास...?

यलमारः होय.
ग्रेगसटः

पण तू बार उडन्रर्वला नाहीस?

यलमारः नाही. अिा न्रनणाटयक िणाला मी स्र्वतःर्वर न्रर्विय न्रमळर्वला. मी न्रिर्वांत
रान्रहलो. पण तुला समिलां असेल असल्या न्रबकर् प्रसांगातून िीर्व धरून
ठे र्वायला चाांगलांच धैयट लागतां ह्याचा मला प्रत्यय आला.
ग्रेगसटः

ठीक, तू त्याकडे किा दृिीने बघतोस ह्यार्वर अर्वलांबून आहे ते.

यलमारः नाही, माझ्या न्रप्रय न्रमत्रा, त्याबद्दल काहीच िांका नाही. पण मला आनांद
र्वार्त होता की मी खांबीर होतो, कारण मी माझा िोध पूणटपणे करीन आन्रण
डॉक्र्र रे ललांगलाही र्वार्तां- िसां मला र्वार्तां- र्वन्रडलाांना गणर्वेष घालता
येईल पुन्हा. मला फक्त ह्याच बन्रिसाची अपेिा आहे.
ग्रेगसटः

हीच आहे र्वार्तां त्याांची त्याांच्या गणर्वेषाबद्दलची ओढ....?

यलमारः होय, दुसऱया कु ठल्याही र्वस्तूपेिा त्याांना त्याचाच ध्यास आन्रण उत्कर्
इच्छा आहे. तुला त्याची कल्पना नाही. माझां हृदय दकती न्रपळर्वर्ू न न्रनघतांय
त्याांच्यासाठी. प्रत्येक र्वेळी आम्ही आमच्या छोट्यािा कु र्ुांबाची पार्ी
करतो- म्हणिे गीनाच्या र्व माझ्या न्रर्वर्वाहाच्या र्वाढददर्वसासारखी ककां र्वा
असांच काहीतरी- तेव्हा आनांदाच्या आठर्वणीतील गणर्वेष चढर्वून हे म्हातारे
बाबा येतात समोर. पण िर खूप र्वेळा पुढचा दरर्वािा ठोठार्वल्याचा
आर्वाि आला- कारण त्याांना परक्याांसमोर अिा र्वेषात स्र्वतःला
दाखर्वण्याचां धाडस नाही- तेव्हा ते न्रितक्या पर्ापर् त्याांचे र्वृद्ध पाय नेतील
न्रततके घाईने त्याांच्या खोलीत िातात. त्याांच्या मुलासाठी असां पाहणां
म्हणिे हृदयाचे तुकडे तुकडे होण्यासारखां आहे, ग्रेगसट.
ग्रेगसटः

अांदािे, तुझा हा िोध कधी तयार होणार?

यलमारः अरे देर्वा, तू मला तारखेबद्दलचा तपिील मुळीच न्रर्वचारायला नको. हा
िोध म्हणिे तू त्यार्वर कधीही पूणटपणे आन्रधपत्य गािर्वू िकणार नाही. ते
मोठ्या प्रमाणार्वर स्फू र्तटर्वर....अांतःप्रेरणेर्वर अर्वलांबून आहे....आन्रण स्फू र्तट
के व्हा येईल ह्याचा अांदाि र्वतटर्वणां कठीण.
ग्रेगसटः

पण त्यात प्रगती होतेय ना?

यलमारः होय, न्रनन्रश्चतच! प्रगती होते आहे. असा एकही ददर्वस िात नाही की मी
माझ्या िोधाबद्दल न्रर्वचार करीत नाही. मी त्यात पूणटपणे गढू न गेलो आहे.
प्रत्येक ददर्विी िेर्वणानांतर बैठकीत मी स्र्वतःला कोंडू न घेतो. िेथे मी माझां
मन िाांततेत कें दद्रत करू िकतो—कारण कु णाचा उपसगट नसतो त्या र्वेळी.
पण मला घाई करायची नाही त्याबाबतीत. तसां करणां योग्य नाही. रे ललांग
देखील हेच म्हणतो.
ग्रेगसटः

आन्रण ह्या खुराड्यात िे काही चाललांय ते तुझ्या कामापासून तुझां लि
न्रर्वचन्रलत करते का?

यलमारः नाही, नाही, नाही. त्यान्रर्वरूद्ध तू असां म्हणायलाच नको. ह्या बेिार
करणाऱया समस्याांकडे मी नेहमीच लि देत नाही.
ग्रेगसटः

माझ्या न्रप्रय यलमारा, माझा खूप न्रर्वश्वास आहे की तुझ्यात थोडा का होईना
पण रानर्ी बदक आहे.

यलमारः रानर्ी बदक? कसां न्रसद्ध करू िकतोस तू हे?
ग्रेगसटः

तू सुळकी मारून खाली गेला आहेस आन्रण लव्हाळ्याला घट्ट चार्वत
बसलाहेस.

यलमारः तू सांदभट िोडतोयस, मला र्वार्तां, तो फर्का ज्याने माझ्या बापाला
िर्वळिर्वळ ठार के ले होते, आन्रण मलाही?
ग्रेगसटः

प्रामुख्याने तसां नव्हे. मी असां म्हणणार नाही की तू पूणटपणे पाांगळा झाला
आहेस, पण तू न्रर्वषारी दलदलीत पोहोचला आहे, यलमार, नकळत हानी
करणाऱया रोगाला तू उचललेलां आहेस, आन्रण काळोखात मरायच्या पांथाला
लागला आहेस तू.

यलमारः मी? काळोखात मरतोय? बघ, ग्रेगसट, असल्या प्रकारचां बोलणां तू खरोखर
थाांबर्वायलाच हर्वां.
ग्रेगसटः

पण स्र्वतः अस्र्वस्थ होऊ नकोस. आपण पुन्हा उठू न उभे राहू. कारण आता,
तू बघ, मला सुद्धा माझां िीर्वनकायट काय आहे ते कळलां. कालच सापडलांय
मला ते.

यलमारः ते सर्वट ठीक आहे, पण कृ पया तू मला त्यापासून दूर ठे र्विील का? मी तुला
खात्रीपूर्वटक साांगतो, माझी स्र्वाभान्रर्वक उदासर्वाणी र्वृत्ती सोडू न ददली तर
मी समाधानी आहे सर्वट दृिींनी.
ग्रेगसटः

प्रत्यि र्वस्तुन्रस्थती म्हणिे दलदलीतल्या न्रर्वषाचा तुझ्यार्वर झालेला
पररणाम आहे.

यलमारः आता कृ पया, माझ्या न्रप्रय ग्रेगसाट आपण आता रोगराई आन्रण न्रर्वष यासांबांधी
अन्रधक बोलायलाच नको. मला ह्या अिा प्रकारच्या सांभाषणाांची मुळीच
सर्वय नाही, माझ्या घरातील लोक अिा अन्रप्रय गोिींन्रर्वषयी कधीच बोलत
नाहीत.
ग्रेगसटः

होय, चाांगलाच न्रर्वश्वास ठे र्वू िकतो मी ह्यार्वर.

यलमारः नाही, ते माझ्यासाठी चाांगलां नाही. आन्रण ह्या िागेला दलदलीचा र्वास येत
नाही, िसां तू म्हणत रान्रहलाहेस. मला ठाऊक आहे हे एका न्रर्वनम्र
फोर्ोग्राफरचां सर्वटसामान्य घर आहे म्हणिे.... भव्य ददव्य नाही ही िागा.
पण मी एक िोधक आहे, तुला ठाऊक आहे... मी कमर्वता पुरूष आहे ह्या
कु र्ुांबातला- ओह! िेर्वण आलां तयार होऊन. (गीना आन्रण हेदन्रर्वग न्रबयरच्या
बार्ल्या, ब्रँडीच्या दारूच्या बार्ल्या, ग्लास इ. सामान र्ेबलार्वर माांडतात.
अगदी ह्याच र्वेळी रे ललांग आन्रण मोलन्रव्हक हॉलच्या दरर्वाज्याने आत
येतात. दोघाांच्या डोक्यार्वर हॅट्स आन्रण ओव्हरकोर् नाहीत. मोलन्रव्हकने
काळे कपडे घातले आहेत.)
गीनाः

(र्वस्तू र्ेबलार्वर ठे र्वत) या तुम्ही दोघेही अगदी र्वेळेर्वर आलात.

रे ललांगः

मोलन्रव्हकच्या डोक्यात आलां की मािाच्या सॅलडचा र्वास येऊ लागलाय
म्हणून मग तो स्र्वतःला आर्वरू िकला नाही. गुड मॉर्नंग एकदाल.

यलमारः ग्रेगसट, मी तुमची न्रमस्र्र मोलन्रव्हक आन्रण डॉक्र्र... ओ, पण खन्रचतच तू
रे ललांगला ओळखतोस ना?
ग्रेगसटः

होय, थोडासा.

रे ललांगः

ओह, धाकर्े न्रमस्र्र र्वलट. होय, एकदा ककां र्वा दोनदा आमची िान्रब्दक
चकमक झाली होती होयदालच्या कारखान्यात. तुम्ही नुकतेच इकडे
आलात का?

ग्रेगसटः

या सकाळीच आलो मी.

रे ललांगः

मोलन्रव्हक आन्रण मी तुमच्या खालच्या बािूलाच राहतो. म्हणून िर
तुम्हाला डॉक्र्र ककां र्वा पाद्रीची गरि लागली तर तुम्हाला दूर िायला
नको.

ग्रेगसटः

थँक्स, ते होऊ िकतां. काल िेर्वायला आम्ही तेरा िण होतो.

यलमारः ओह, चल आता, असल्या भयांकर न्रर्वषयार्वर बोलू नकोस पुन्हा!
रे ललांगः

तुला काळिी करायची आर्वश्यकता नाही, एकदाल. त्याचा तुझ्यार्वर काही
पररणाम होणार नाही.

यलमारः तसां होऊ नये अिी मी आिा करतो, माझ्या कु र्ुांबासाठी. पण आता आपण
बसूया आन्रण खाऊ, न्रपऊ आन्रण मिा करू.
ग्रेगसटः

तुझ्या र्वन्रडलाांसाठी थाांबायचां नाही का?

यलमारः नाही, ते नांतर त्याांच्या खोलीतच बसतील. चला पर्ापर्! (पुरूष
र्ेबलािर्वळ बसतात आन्रण खायला र्व प्यायला सुरूर्वात करतात. गीना
आन्रण हेदन्रर्वग आत बाहेर िाऊन त्याांना र्वाढत असतात.)
रे ललांगः

मोलन्रव्हक काल रात्री भयांकर प्यायलेला होता, न्रमसेस एकदाल.

गीनाः

काय? पुन्हा काल रात्री?

रे ललांगः

काल रात्री मी त्याला घरी घेऊन आलो तेव्हा ऐकू आलां नाही का तुम्हाला?

गीनाः

नाही, तसां काही ऐकू आलां नाही मला.

रे ललांगः

बरां झालां ऐकू आलां नाही ते. काल तो अगदीच दकळसर्वाणा र्वागत होता.

गीनाः

खरां आहे का हे, न्रमस्र्र मोलन्रव्हक?

मोलन्रव्हकः काल रात्रीच्या प्रकारार्वर आपण पडदा र्ाकू . मी चाांगला असतो तेव्हा
तो प्रकार मला अनोळखी र्वार्तो.

रे ललांगः

(ग्रेगसटला) ही अिी झलक येते त्याला झपार्ल्यासारखी. आन्रण मग मलाही
त्याच्याबरोबर त्याच्यासारखांच व्हार्वां लागतां. मोलन्रव्हक अगदी न्रपसार्
आहे, बघा तुम्ही.

ग्रेगसटः

न्रपसार्?

रे ललांगः

मोलन्रव्हक आहे न्रपसार्, होय.

ग्रेगसटः

हां!

रे ललांगः

आन्रण ही असली न्रपसार् माणसां सचोर्ीच्या स्र्वभार्वाची बनलेली नसतात.
अिी
माणसे
मधून
मधून
न्रनहेतूक
भरकर्त
िातातठीक, अिूनही तू त्या भयांकर धुरकर् कारखान्यात अडकू न बसला आहेस
का?

ग्रेगसटः

आत्तापयंत अडकलो होतो.

रे ललांगः

आन्रण तुझ्या त्या हक्काच्या मागणीप्रमाणे न्रमळाले का कोठे तरी िी तू स्पि
व्यक्त करीत होतास?

ग्रेगसटः

हक्काची मागणी...(त्याचां बोलणां समिून) ओह, ते!

यलमारः काय आहे ह्या हक्काच्या मागण्याांन्रर्वषयी, ग्रेगसट?
ग्रेगसटः

ओह, र्वेडेपणा.

रे ललांगः

ओह, पण त्यात काहीतरी होते. तो प्रत्येक कामगाराच्या झोपडीत िाऊन
ध्येयाचा र्वारसा म्हणून काहीतरी माांडत होता त्याांच्यापुढे.

ग्रेगसटः

मी तरूण होतो तेव्हा.

रे ललांगः

अगदी बरोबर, तू खरां च खूप तरूण होतास आन्रण मी िोपयंत तेथे होतो
तोपयंत कु णीही त्याच्याने सन्मान्रनत के ले नव्हते कधीच.

ग्रेगसटः

आन्रण त्यानांतरही नाही.

रे ललांगः

ओह, मला र्वार्तां त्याचां मूल्य कमी करण्याइतकां तारतम्य होतां तुझ्यात.

ग्रेगसटः

कधीच नाही. िेव्हा माझा एखाद्या माणसािी सांबांध येतो िो माणूस
असतो.

यलमारः नाही, मला र्वार्तां, नाहीच असार्वां तसां. थोडां लोणी दे पाहू गीना.
रे ललांगः

आन्रण मोलन्रव्हकसाठी डु कराच्या माांसाचा तुकडा.

मोलन्रव्हकः उः, नको डु कराच्या माांसाचा तुकडा. (खुराड्याच्या दारार्वर कु णीतरी
ठोठार्वतांय.)
यलमारः उघड पाहू हेदन्रर्वग, बाबाांना बाहेर यायचांय. (हेदन्रर्वग िाते आन्रण दरर्वािा
थोडासा उघडते, म्हातारा एकदाल सिाची तािी कातडी घेऊन आत येतो
तेव्हा ती दरर्वािा बांद करते.)
एकदालः गुड मॉर्नटग िांर्लमेन! आि काहीतरी छान न्रिकार झाली. मोठां सार्वि
आणलां....
यलमारः तुम्ही गेलात आन्रण माझ्यान्रिर्वाय कातडी काढलीत....!
एकदालः मीठही लार्वलां त्याला. छान मऊ माांस आहे हे. हे गोड आहे, साखरे सारखी
त्याची चर्व लागते. िेर्वणाची मिा लुर्ा तुम्ही, िांर्लमेन! (त्याच्या खोलीत
िातो.)
मोलन्रव्हकः (उठू न उभा राहत) माफ करा मला... मी...थाांबू िकत नाही मला खाली
पळायलाच पान्रहिे.
रे ललांगः

थोडां सोडार्वॉर्र घे की, माणसा!

मोलन्रव्हकः (घाईने बाहेर िात) िीss िीss

रे ललांगः

(यलमारला) ह्या मोठ्या म्हाताऱया न्रिकाऱयाच्या नार्वानां एक ग्लास
भरूया.

यलमारः (त्याच्या ग्लासाला ग्लासाने स्पिट करीत) होय, एक न्रिकारी, िो
थडग्याच्या काठार्वर उभा आहे, त्याच्यासाठी.
रे ललांगः

करड्या के साांच्या... (न्रपतो) पण साांग मला, त्याचे के स करडे आहेत की
पाांढरे ?

यलमारः खरोखर म्हणिे, ते त्या दोघाांमधले र्वस्तुतः त्याांच्या डोक्यार्वर फारसे के स
न्रिल्लक रान्रहलेले नाहीत.
रे ललांगः

ओह ठीक, लोक तथान्रप न्रर्वग र्वापरून भागर्वून घेतात. होय, एकदाल तू
खरोखरच भाग्यर्वान आहेस माणसा, ह्या श्रेष्ठ िीर्वनकायाटला तू र्वाहून
घेतलांस स्र्वतःला.

यलमारः आन्रण मी त्यासाठी कि सोसत आहे, हे मी साांगू िकतो तुला.
रे ललांगः

आन्रण तुला छोर्ीिी हुिार बायको न्रमळाली आहे तुझी काळिी घ्यायला.
न्रस्लपसट घालून आत बाहेर न्रभरन्रभरते तुझ्यासाठी सारां काही आरामिीर र्व
सुखद व्हार्वे म्हणून.

यलमारः होय, गीना...(न्रतच्याकडे मान हलर्वून) ह्या िीर्वनाच्या मागाटर्वर तू फार
मोठा मदतीचा हात देणारी आहेस, माझ्या न्रप्रये.
गीनाः

तेथे माझ्याबद्दल उगाच चचाट करीत बसू नका.

रे ललांगः

आन्रण तुझ्या हेदन्रर्वग न्रर्वषयी काय, एकदाल?

यलमारः (गन्रहर्वरून) ती पोर, होय! कु ठल्याही गोिीपेिा अन्रधक, ही पोर, इकडे ये,
हेदन्रर्वग. (न्रतच्या डोक्यार्वरून हात दफरन्रर्वत! उद्या कोणता ददर्वस आहे
बरां ?

हेदन्रर्वगः ओह, नाही, तुम्ही काहीच बोलायचां नाही मुळी, डॅडी! (न्रखदळते)
यलमारः िणू काही माझ्या हृदयात सुरा खुपसला िातो िेव्हा मी त्या प्रसांगाचे
उद्याच्या. एक छोर्ीिी पार्ी तेथे त्या खुराड्यात.
हेदन्रर्वगः ओह, पण ती मला आर्वडणारी असणार.
रे ललांगः

फक्त तू र्वार् बघ तो आश्चयटकारक िोध ददर्वसाच्या प्रकािात येत नाही
तोर्वर, हेदन्रर्वग.

यलमारः ओह, यस्, मग तू बघिील! हेदन्रर्वग, मी ठरन्रर्वलां आहे की तुझां भन्रर्वतव्य
सुरन्रितच करायचां. आयुष्यभर तुला कु ठल्याही गोिीची कमतरता पडणार
नाही. तुला हव्या असलेल्या गोिींचा मी न्रपच्छा पुरन्रर्वन... काहीतरी ककां र्वा
दुसऱया. तेच या गरीब िोधकाचे पाररतोन्रषक असेल.
हेदन्रर्वगः (त्याच्या गळ्यात हात र्ाकू न कु िबूिते) ओ, माझे प्रेमळ, प्रेमळ डॅडी!
रे ललांगः

(ग्रेगसटला) ठीक आता, तुला असां र्वार्त नाही का की असा खूप छान बदल
होतो या गोिींमुळे, आनांदी कु र्ुांबाच्या र्वतुटळात भरल्या र्ेबलाभोर्वती
बसण्यात दकती आनांद आहे!

यलमारः होय, मी खरोखरच अिा िेर्वणाच्या मेिर्वान्याांना दाद देतो.
ग्रेगसटः

र्वैयन्रक्तकररत्या मला अिा न्रर्वषारी र्वातार्वरणात िोम र्वार्त नाही या
र्वाफाऱयात.

रे ललांगः

न्रर्वषारी र्वातार्वरण?

यलमारः ओह, पुन्हा तसला मूखटपणा नको सर्वटत्र!
गीनाः

देर्वाला ठाऊक आहे. येथे तसे काही न्रर्वषारी र्व दुगंधीचे र्वाफारे नाहीत बरां
का, न्रमस्र्र र्वलट. दररोि हे घर मी चाांगलां धुर्वून पुसून काढते.

ग्रेगसटः

(र्ेबलार्वरून उठत) दकतीही धुर्वून पुसून काढलां तरी ती दुगंधी िाणार
नाही, मला म्हणायचांय!

यलमारः दुगंधी!
गीनाः

ठीक, काय र्वार्तां तुम्हाला याचां, यलमार?

रे ललांगः

माफ करा मला... मला र्वार्तां तुम्ही तर नाही ना ते, ज्याांनी ती दुगंधी येथे
आत आणली, न्रतकडच्या खाणीतून?

ग्रेगसटः

मी ह्या घरात िे काही आणलां त्याला दुगंधी म्हर्लेलां आर्वडेल तुला?

रे ललांगः

(त्याच्यापािी िाऊन) ऐका, न्रमस्र्र छोर्े र्वलट! मला असा दार् सांिय येतो
की, ‘तो ध्येयाचा र्वारसा हक्क’ तुझ्या मागच्या न्रखिात भरगच्च भरून दफरतो
आहेस.

ग्रेगसटः

माझ्या छातीत घेऊन दफरतोय.

रे ललांगः

ठीक, तुला र्वार्ेल तेथे ती गोि ठे र्व, पण मी तुला न्रनिून साांगतो की िोपयंत
मी येथे आहे तोपयंत तू त्याला येथे नाचर्वू नकोस.

ग्रेगसटः

आन्रण िर मी तसां के लां तर?

रे ललांगः

तर तू न्रिन्यार्वरून खाली िािील धडपडत, बिार्वून साांगतो तुला.

यलमारः (उठत) नाही, पण रे ललांग!
ग्रेगसटः

होय, आन्रण तू फक्त प्रयत्न करून बघ मला बाहेर फे कण्याचा आन्रण....

गीनाः

(त्याांच्या मध्ये येत) तुम्ही असां करायला नकोच मुळी, न्रमस्र्र रे ललांग. पण
मी हे असां म्हणतेय, न्रमस्र्र र्वलट- कु णीही िो स्र्ोव्ह पेर्न्रर्वताना आगीचे
लोळ, धुराचा दुगंधीयुक्त र्वाफारा मािर्वतो, त्याला येथे येऊन दुगंधीच्या

गोिी करण्याचा काही एक अन्रधकार नाही. (दरर्वाज्यार्वर कु णीतरी
ठोठार्वते.)
हेदन्रर्वगः आई कु णीतरी दरर्वािा ठोठार्वतांय.
यलमारः ओ खरां च! ह्या येणाऱया िाणाऱयाांना काही अांतच रान्रहला नाही.
गीनाः

मला िाऊ द्या- (ती िाते र्व दरर्वािा उघडते, दचकते आन्रण मागे सरते.)
ओह! (हॅकॉन र्वलट, फर कोर् घातलेला, एक पाऊल खोलीत र्ाकतो.)

र्वलटः

माफ करा हां, माझा मुलगा ह्या घरात राहतो का?

गीनाः

(आर्वांढा न्रगळत) होय.

यलमारः (त्याच्याकडे िात) िरा आपण आत येऊन आम्हाला न्रमस्र्र र्वलट—
र्वलटः

थँक यू, मला फक्त माझ्या मुलािी बोलायचांय.

ग्रेगसटः

होय, काय ते? मी येथे आहे.

र्वलटः

मला तुझ्या खोलीतच तुझ्यािी थोडांसां बोलायचांय.

ग्रेगसटः

माझ्या खोलीत... ठीक आहे. (तो िायला र्वळतो.)

गीनाः

अरे देर्वा, नको! ती चाांगल्या न्रस्थतीत नाही.

र्वलटः

ठीक बाहेर पॅसेिमध्ये मग, मला तुझ्यािी खािगी बोलायचांय.

यलमारः तुम्ही येथेही बोलू िकता न्रमस्र्र र्वलट. बैठकीच्या खोलीत चल, रे ललांग.
(यलमार आन्रण रे ललांग उिर्वीकडे िातात. गीना हेदन्रर्वगला घेऊन
स्र्वयांपाकघरात िाते.)
ग्रेगसटः

(काही िण थाांबल्यानांतर) ठीक, आता आपण एकर्ेच आहोत.

र्वलटः

काल सायांकाळी तू अनेक िेरे मारलेस... आन्रण तेव्हापासून तू एकदाल
कु र्ुांबाकडे रहार्वयास आलास, मी फक्त तात्पुरते गृहीत धरू िकतो की
तुझ्या मनात माझ्यान्रर्वरूद्ध काहीतरी आहे.

ग्रेगसटः

माझ्या मनात काय आहे की मी यलमार एकदालचे डोळे उघडार्वे. खरी
पररन्रस्थती काय आहे हे तो पाहील... बस एर्वढांच.

र्वलटः

हेच का तुझ्या िीर्वनाचे ध्येय, ज्यान्रर्वषयी काल तू बोलत होतास?

ग्रेगसटः

होय, दुसरा मागटच ठे र्वला नाही मला तुम्ही.

र्वलटः

तो मीच का मग, ज्याने तुझां मन पाांगळां के लां, ग्रेगसट?

ग्रेगसटः

सारां आयुष्यच पाांगळां के लांय तुम्ही माझां. माझ्या आईच्या त्या साऱया
गोिींन्रर्वषयी मी न्रर्वचार करत नाही... पण आभारी आहे तुमचा मी की
अपराधी सद्सन्रिर्वेक बुद्धी मला सातत्याने पछाडते आहे छळते आहे.

र्वलटः

असां! म्हणिे तुला सतार्वणारी ही तुझी सद्सन्रिर्वेक बुद्धी आहे तर?

ग्रेगसटः

मी तुमच्या न्रर्वरूद्ध उभां रहायला पान्रहिे होतां िेव्हा तुम्ही लेफर्नांर्
एकदालसाठी सापळा र्ाकला होता. मी त्याांना सार्वध करायला हर्वां होतां,
कारण काय होणार याचा सुगार्वा मला लागला होता.

र्वलटः

होय, तू खरोखर ते बोलायला हर्वां होतांस मग.

ग्रेगसटः

मी धाडस करू िकलो नाही. मी घाबरलो होतो.... खूप भेदरलो होतो. मी
साांगू िकत नाही की मी तुम्हाला दकती घाबरलो होतो ते आन्रण त्यानांतरही
बऱयाच काळापयंत.

र्वलटः

आता असां र्वार्तांय की तुझी भीती गेलीय.

ग्रेगसटः

सुदर्व
ै ाने गेलीय ती. म्हाताऱया एकदालचां िे काही र्वाईर् झालां, दोघाांकडू नमाझ्याकडू न आन्रण इतराांकडू न, ते आता नाहीसां करता येत नाही. पण मी

आता करू िकतो ते हे की यलमारला समस्त खोर्ेपणा आन्रण फसर्वणूक
ह्यामुळे त्याचा नाि होतो आहे त्यापासून त्याला र्वाचन्रर्वणे.
र्वलटः

तुला र्वार्तां का की त्यामुळे त्याचां काहीतरी चाांगलां होण्याचा सांभर्व आहे?

ग्रेगसटः

मला त्याबद्दल मुळी सुद्धा िांका नाही.

र्वलटः

तुला खरोखर असां र्वार्तां का की यलमार एकदाल अिा प्रकारचा माणूस
आहे िो तुझ्या ह्या दयाळू मेहरे निरे बद्दल तुझे आभार मानील?

ग्रेगसटः

होय, तो त्या प्रकारचा माणूस आहे.

र्वलटः

हां! बघूया.

ग्रेगसटः

आन्रण न्रिर्वाय, िर मी र्वाचलो, तर मला माझ्या अस्र्वस्थ सद्सन्रिर्वेक
बुद्धीला बरां करण्यासाठी मला काहीतरी िोधून काढायलाच हर्वां.

र्वलटः

ती कधीच बरी होणार नाही. लहानपणापासून तुझी सद्सन्रिर्वेक बुद्धी
आिारीच आहे. हे तुला तुझ्या आईकडू न आनुर्वांन्रिकतेने प्राप्त झालेले आहे,
ग्रेगसट... ही एकच गोिी सोडू न गेलीय ती तुझ्यासाठी.

ग्रेगसटः

(न्रतरस्काराने न्रस्मत करीत) तुम्ही अिूनही न्रतला िमा के ली नाही का
न्रतच्या प्रमादासाठी की तुमच्यासाठी न्रतने काही धनदौलत आणली
नव्हती?

र्वलटः

मुद्द्यार्वर येऊ. तुझी अिूनही एकदालबाबत ती योिना आहे का की तू िी
काही कल्पना करतोस त्यार्वर त्याला योग्य मागाटर्वर आणू?

ग्रेगसटः

होय, मी पक्का न्रनणटय घेतलाय तो.

र्वलटः

ठीक! मग मी येथे आलो नसतो तर बरां झालां असतां. कारण तू माझ्या बरोबर
घरी येणार आहेस का हे न्रर्वचारण्यातही आता काही अथट रान्रहलेला नाही.

ग्रेगसटः

नाही.

र्वलटः

आन्रण तू फमटमध्ये पण येणार नाहीस?

ग्रेगसटः

नाही.

र्वलटः

खूप छान. पण मी आता पुन्हा लग्न करायचां ठरर्वलां आहे, इस्र्ेर्ीतला र्वार्ा
आपल्यात न्रर्वभागला िाईल.

ग्रेगसटः

(तात्काळ) नाही. मला नकोय तो.

र्वलटः

तुला नकोय तो?

ग्रेगसटः

नाही, माझी सद्सन्रिर्वेक बुद्धी मला तसां करू देणार नाही.

र्वलटः

(काही िण थाांबल्यार्वर) तू पुन्हा त्या कारखान्याच्या कामाकडे िाणार
आहेस का?

ग्रेगसटः

नाही, मी पूणटपणे न्रर्वचार के लाय, मी तुमची नोकरी सोडली.

र्वलटः

पण काय करणार आहेस तू आता?

ग्रेगसटः

मी माझ्या िीर्वनाचे ध्येय पूणट करणार, बस!

र्वलटः

पण त्यानांतर काय? तुझा चररताथट कसा चालर्वणार तू?

ग्रेगसटः

मी माझ्या पगारातून थोडीिी न्रिल्लक र्ाकलीय.

र्वलटः

पण दकती काळ पुरणार आहे ती तुला?

ग्रेगसटः

मला न्रितका र्वेळ हर्वा न्रततका र्वेळ.

र्वलटः

काय म्हणायचांय तुला?

ग्रेगसटः

मी तुमच्या कु ठल्याही प्रश्नाचां उत्तर देणार नाही.

र्वलटः

गुडबाय मग, ग्रेगसट. (र्वलट िातो.)

ग्रेगसटः

गुडबाय. (हॅकॉन र्वलट िातो.)

यलमारः (आत डोकार्वतो) गेले का ते?
ग्रेगसटः

हो. (यलमार आन्रण रे ललांग येतात, गीना आन्रण हेदन्रर्वग स्र्वयांपाकघरातून
येतात.)

रे ललांगः

िेर्वणाची मेिर्वानी न्रबघडली.

ग्रेगसटः

तुझे बाहेर िायचे कपडे घाल यलमार, दूर दफरायला तू माझ्या बरोबर
यार्वांस अिी माझी इच्छा आहे.

यलमारः होय, आनांदाने. तुझ्या र्वन्रडलाांना काय हर्वां होतां? त्यात माझा काही सांबांध
होता का?
ग्रेगसटः

फक्त माझ्या बरोबर ये. आपल्याला थोडांसां बोलायलाच हर्वां. मी िातो
आन्रण माझा कोर् घेतो (िातो.)

गीनाः

तुमच्या िागी िर मी असते तर मी त्याच्या बरोबर गेले नसते यलमार.

रे ललांगः

िाऊ नको त्याच्या बरोबर. िेथे आहेस तेथेच थाांब.

यलमारः (हॅर् आन्रण ओव्हरकोर् घेतो) का िाऊ नये मी? माझा लहानपणीचा न्रमत्र
माझ्यापािी एकाांतात त्याचां हृदय उघडां करू बघत आहे.
रे ललांगः

मरू दे त्याला! अरे तो र्वेडा, माथेदफरू आहे, डोकां न्रबघडलांय त्याचां, ददसत
नाही तुला?

गीनाः

अगदी बरोबर बोललात तुम्ही! मला तुम्हाला साांगू द्या की त्याच्या आईला
सुद्धा असेच अधून मधून र्वेडाचे झर्के येत असत.

यलमारः न्रिर्वलग न्रमत्राच्या दि निरे ची त्याला आि त्या पेिा िास्त गरि आहे.
(गीनाला) िेर्वण र्वेळेर्वर तयार असेल याची खात्री असू दे. येतो मी.
(हॉलच्या दरर्वाज्यातून बाहेर िातो.)
रे ललांगः

होयदालच्या खाणीत हा का पुरला गेला नाही देर्व िाणे.

गीनाः

अरे देर्वा! असां का म्हणता तुम्ही?

रे ललांगः

(पुर्पुर्त) ओह, माझ्यािर्वळ तिी कारणां आहेत.

गीनाः

तुम्हाला असां र्वार्तां का की तो छोर्ा र्वलट र्वेडा आहे?

रे ललांगः

नाही, त्याहीपेिा िास्त. इतर लोकाांपेिा िास्त पागल. पण एक रोग मात्र
त्याला िडलाय.

गीनाः

काय झालांय त्याला, मग?

रे ललांगः

ठीक, मी साांगतो तुम्हाला न्रमसेस एकदाल, त्याला प्रामान्रणकपणाचे तीव्र
झर्के येतात.

गीनाः

प्रामान्रणकपणा?

हेदन्रर्वगः अिा प्रकारचा आिार असतो?
रे ललांगः

होय. तो एक राष्ट्रीय आिार आहे, पण तो अधून मधून उसळतो. (गीनापुढे
मान झुकर्वून) िेर्वणाच्या मेिर्वानीबद्दल थँक्स्. (हॉलच्या दरर्वाज्यातून
बाहेर िातो.)

गीनाः

(अस्र्वस्थपणे येरझाऱया घालीत) िीss तो ग्रेगसट र्वलट. नेहमीचा न्रर्वन्रचत्र
माणूस आहे.

हेदन्रर्वगः (र्ेबलािर्वळ उभी राहत, आन्रण न्रतच्याकडे िोधक निरे ने बघत) मला
र्वार्तां हे सारां न्रर्वन्रचत्रच आहे.

अांक चौथा
(यलमार एकदालचा स्र्ु न्रडयो. एक फोर्ो नुकताच काढू न झाला आहे हे उघड उघड
ददसते. कपड्याने झाकलेला कॅ मेरा, एक स्र्ँड, काही खुच्याट, एक छोर्ेसे
कपार् आन्रण तिाच काही र्वस्तू िन्रमनीर्वर आहेत. न्रतसऱया प्रहराचा
प्रकाि, सूयट अस्ताला िाण्याच्या बेतात. थोड्या र्वेळाने अांधार व्हायला
सुरूर्वात. गीना उघड्या दरर्वाज्यात उभी असून न्रतच्या हातात छोर्ां खोकां
आन्रण फोर्ोग्रादफक प्लेर्स् आहेत, ती बाहेरच्या कु णाबरोबर तरी बोलत
आहे.)
गीनाः

होय, न्रनन्रश्चतच. िेव्हा मी आश्वासन देते तेव्हा ते पूणटच करते. पन्रहला डझन
सोमर्वारी तयार राहील— गुडबाय, गुडबाय! (कु णीतरी न्रिन्यार्वरून खाली
िाण्याचा आर्वाि येतो. गीना दरर्वािा बांद करते. खोक्यात प्लेट्स् ठे र्वते
आन्रण झाकलेल्या कॅ मेऱयात ठे र्वते.)

हेदन्रर्वगः (स्र्वयांपाकघरातून प्रर्वेि करते) गेले का ते आता?
गीनाः

(नीर्नेर्के करीत) होय, देर्वाच्या कृ पेने. िेर्वर्ी झाली सुर्का माझी त्याांच्या
हातून.

हेदन्रर्वगः पण तू कल्पना करू िकतेस का की डॅडी अिून का घरी आले नाहीत ह्याची?
गीनाः

तुला खात्री आहे का की ते रे ललांगकडे आहेत की नाहीत ह्याची?

हेदन्रर्वगः नाही, ते तेथे नाहीत. आत्ताच मी मागील न्रिन्याने खाली िाऊन न्रर्वचारले.
गीनाः

आन्रण त्याांचां िेर्वण पडलांय न्रतथां थांड होत.

हेदन्रर्वगः होय, कल्पना कर! आन्रण डॅडी सर्वटसामान्यपणे र्वेळेर्वरच येतात िेर्वायला
घरी.
गीनाः

ते लर्वकरच येतील बघ तू.

हेदन्रर्वगः ओह, मला र्वार्तां त्याांनी यार्वांच, कारण सारां काही चमत्काररक र्वार्तांय
आता.
गीनाः

(ओरडते) ते बघ आले! (यलमार एकदाल हॉलच्या दरर्वाज्यातून आत येतो.)

हेदन्रर्वगः (त्याच्याकडे भेर्ायला िात) डॅडी! आम्ही तुमची दकती, दकती र्वार् बघत
आहोत.
गीनाः

(त्याच्याकडे न्रतरपा कर्ाि र्ाकीत) दकती र्वेळ तुम्ही बाहेर होता एकदाल?

यलमारः (न्रतच्याकडे न पाहता) काहीसा िास्त र्वेळ. होय. (तो ओव्हरकोर् काढू
लागतो. गीना र्व हेदन्रर्वग त्याला मदत करायला िातात, तो त्याांना दूर
सारतो.)
गीनाः

ग्रेगसट र्वलट बरोबर तुम्ही काहीतरी खाल्लां का?

यलमारः (त्याचा कोर् र्ाांगतो) नाही.
गीनाः

(स्र्वयांपाकघराच्या दरर्वािाकडे िात) मग मी तुमचां िेर्वण घेऊन येते आत.

यलमारः नाही, सध्या िेर्वण राहू दे. मला काहीही खायचां नाही.
हेदन्रर्वगः (त्याच्यािर्वळ िात) तुम्हाला बरां र्वार्त नाही का, डॅडी?
यलमारः बरां काय? ओह, होय फार र्वाईर् नाही. आम्ही खूप लाांबपयंत दफरायला
गेलो होतो दमेपयंत, ग्रेगसट आन्रण मी.
गीनाः

तुम्ही तसां करायला नको होतां, यलमार. तुम्हाला त्याची सर्वय नाही.

यलमारः हुश्िss ह्या िगात अिा अनेक गोिी आहेत ज्याांची माणसाला सर्वय लार्वून
घ्यायला हर्वी. (येरझाऱया घालीत) कु णी आलां होतां का इथे, मी बाहेर
गेल्यार्वर?
गीनाः

फक्त ते र्वाङन्रनश्चय झालेले िोडपे.

यलमारः नव्या ऑडटसट नाहीत?
गीनाः

नाही, आि नाहीत.

हेदन्रर्वगः उद्या येणार आहे एक ऑडटर, डॅडी, तुम्ही बघाल.
यलमारः येईल अिी आिा करतो. कारण उद्यापासून मी न्रनश्चयाने कामाला
लागणार आहे.
हेदन्रर्वगः उद्या! उद्या काय आहे ते न्रर्वसरलात का?
यलमारः ओह, बरोब्बर... ठीक मग, परर्वापासून. त्यानांतर मी स्र्वतःच माझी कामां
करणार आहे. सर्वट काही कामां मी माझ्या हातात घेणार आहे.
गीनाः

पण यलमार, त्याच्यानां काय चाांगलां होणार आहे? तुम्ही फक्त तुमच्या
िीर्वनाचे हाल करून घ्याल. मी फोर्ोग्राफीचां काम नीर्पणे करू िके न
आन्रण मग तुम्ही तुमच्या िोधाचां काम करू िकाल.

हेदन्रर्वगः आन्रण रानर्ी बदकाबद्दलही न्रर्वचार करा डॅडी,—आन्रण त्या साऱया कोंबड्या
आन्रण ससे, आन्रण—
यलमारः त्या साऱया न्रनरथटक गोिींबद्दल बोलू नकोस माझ्यािी! आिपासून पुढे मी
त्या खुराड्यात कधीच पाऊल ठे र्वणार नाही.
हेदन्रर्वगः पण डॅडी, तुम्ही प्रॉन्रमस के लां होतां की पार्ी राहील उद्या असां....
यलमारः हां, ते अगदी बरोबर... ठीक मग परर्वा नांतर. त्या र्वाईर् रानर्ी बदकाची
मुांडी मुरगळू न र्ाकार्वी असां र्वार्तांय मला.
हेदन्रर्वगः (ककां चाळत) रानर्ी बदक!
गीनाः

मी कधीच ऐकलां नाही असां!

हेदन्रर्वगः (त्याला िोराने हलन्रर्वत) पण डॅडी... ते माझां रानर्ी बदक आहे!

यलमारः तीच एक गोि मला थाांबर्वीत आहे. मला तसां धैयटच नाही... तुझ्यासाठी,
हेदन्रर्वग, मला धाडस होत नाही. पण माझा अांतरात्मा साांगतोय की मला
तसां करायलाच हर्वां. त्याच्या हातातला प्राणी माझ्या छपराखाली मी
पाहूच िकत नाही.
गीनाः

त्या हलकर् पेट्टरसेनकडू न न्रमळाली म्हणून? अरे देर्वा!

यलमारः (इकडे न्रतकडे दफरत) काही न्रनन्रश्चत हक्क आहेत... काय म्हणू िकतो मी
त्याांना? ध्येयाचे र्वारसा हक्क म्हणूया आपण त्याांना... अिा काही आर्वश्यक
गोिी आहेत की त्या अांतरात्म्याला दुखार्वल्याखेरीि दृिीआड करता येत
नाहीत.
हेदन्रर्वगः (त्याच्या मागे दफरत) पण त्या रानर्ी बदकाचा न्रर्वचार करा.... गरीब
न्रबचाऱया इर्वल्यािा रानर्ी बदकाचा.
यलमारः (थाांबतो) मी तुला साांन्रगतलांय मी त्याला स्पिट करणार नाही...तुझ्यासाठी.
न्रतच्या एका के सालाही...ठीक. मी काय साांन्रगतलां, मी न्रतला स्पिटही
करणार नाही. त्याच्यापेिा अन्रधक महत्त्र्वाच्या गोिी आपल्याला
हाताळायच्या आहेत. पण तुझी सांध्याकाळची दफरायला िायची र्वेळ
झाली हेदन्रर्वग, नेहमीप्रमाणे, आता छान अांधार पडलाय. तुझ्यासाठी
चाांगलां आहे.
हेदन्रर्वगः नाही, मला बाहेर िायची दफकीर र्वार्त नाही.
यलमारः होय, िा तू. तुझे डोळे आि खूपच फडफडलेले ददसताहेत. तुझ्यासाठी हे
चाांगलां नाही. दुगंधी र्वाफारे आहेत येथे. ह्या छपराखालची हर्वा बर्थथड
झालीये.
हेदन्रर्वगः ठीक आहे, मी मागच्या न्रिन्याने पळतच खाली िाते आन्रण थोडासा
फे रफर्का मारून येते. माझी हॅर् आन्रण कोर् कु ठे य? ओह, ते माझ्या

खोलीतच आहेत. पण लिात ठे र्वा डॅडी, मी बाहेर गेल्यार्वर माझ्या रानर्ी
बदकाला कसलाही त्रास द्यायचा नाही.
यलमारः त्याांच्या डोक्यार्वरच्या एका न्रपसालाही धक्का लागणार नाही. (न्रतला
स्र्वतःकडे ओढत) तू आन्रण मी हेदन्रर्वग... आपण दोघे! आता पळ िा बरां .
(हेदन्रर्वग त्याांना एकदा पाहून घेऊन स्र्वयांपाकघरातून िाते.)
यलमारः (र्वर न पाहता इकडे न्रतकडे दफरतो.) गीना.
गीनाः

काय?

यलमारः उद्यापासून- ककां र्वा परर्वापासून, असां म्हणूया—मला र्वार्तां घरचा न्रहिोब
मी स्र्वतः ठे र्वलेलां मला आर्वडेल.

गीनाः

घरचा न्रहिोब सुद्धा तुम्हाला ठे र्वायची इच्छा आहे का?

यलमारः होय, िमेची बािू तपासणार आहे मी, काहीही झाले तरी.
गीनाः

अरे देर्वा, कृ पा कर आमच्यार्वर, ते काही फारसां मोठां काम नाही. लर्वकरच
होईल ते.

यलमारः ओ, मला काही त्याबद्दल खात्री र्वार्त नाही. काहीही झालां तरी तू पैसा
बरोबर पुरन्रर्वतेस. (थाांबतो र्व न्रतच्याकडे बघतो.) कसां होतां हे?
गीनाः

माझ्या आन्रण हेदन्रर्वगमुळे, कारण आमच्या गरिा फार थोड्या आहेत.

यलमारः हे खरां आहे का की बाबाांना न्रमस्र्र र्वलटकडे नकलाांचां काम करण्याबद्दल
न्रर्वपुल, भरगच्च पैसा न्रमळतो?
गीनाः

मला ठाऊक नाही की त्याांना तसा न्रर्वपुल पैसा न्रमळतो की नाही ते.

यलमारः ठीक, अांदािे दकती न्रमळतात त्याांना? साांग मला!

गीनाः

ते र्वेगर्वेगळे असते. पण आम्ही त्याांच्यासाठी न्रितका खचट करतो तेर्वढीच
त्याांची न्रमळकत असते, न्रिर्वाय थोडा पॉके र्मनी.

यलमारः िो खचट आपल्याला येईल तेर्वढा! आन्रण तू मला हे कधीच साांन्रगतलां नाहीस!
गीनाः

ठीक, खरोखर मी साांगू िकले नाही. त्याांचा सारा खचट तुम्हीच करताहात
असां र्वार्ल्यामुळे खुिीत होता ना तुम्ही?

यलमारः आन्रण बाबाांना त्याऐर्विी र्वलटसाहेबाांकडू न हे सर्वट न्रमळते.
गीनाः

र्वलट साहेबाांकडे भरपूर पैसा आहे, याांना ददलां म्हणून काय झालां?

यलमारः ददर्वा लार्व बरां !
गीनाः

(ददर्वा लार्वते.) न्रिर्वाय, मला खरोखर ठाऊक नाही की न्रनन्रश्चत
त्याांच्याकडू नच न्रमळत असेल असां. कदान्रचत ग्रोबगटकडू न सहिासहिी....

यलमारः ग्रोबगटर्वर का तू ते ढाळतेस?
गीनाः

ठीक, मला ठाऊक नाही. मला नुसतां र्वार्लां....

यलमारः हां!
गीनाः

आिोबाांना नकलाांचां काम मी न्रमळर्वून ददलां नाही. बथाटनां न्रमळर्वून ददलांय,
त्यार्वेळी ती येथे होती.

यलमारः असां ददसतांय की तुझा आर्वाि कापतोय.
गीनाः

(ददव्यार्वर िेड ठे र्वीत) असां का?

यलमारः आन्रण तुझे हातही कापताहेत—नाही का?
गीनाः

(दृढतापूर्वटक) सरळ साांगा मला, यलमार. काय साांगत होता तो
माझ्याबद्दल?

यलमारः हे खरां आहे का.... हे खरां असू िकतां का... की तुझ्यात आन्रण म्हाताऱया
र्वलटमध्ये काहीतरी होतां िेव्हा तू त्याांच्याकडे कामाला होतीस?
गीनाः

हे खरां नाही. तेव्हा नव्हतां तसां. न्रमस्र्र र्वलट मला खूप सतार्वत होते, हे मी
साांगेन. आन्रण त्याांच्या बायकोला र्वार्लां ह्याांचां काहीतरी आहे. न्रतने एका
छोट्यािा गोिीचा के र्वढा बाऊ के ला! न्रतने माझ्यार्वर हल्लाच के ला.
धक्काबुक्की के ली, म्हणून मी नोकरी सोडली.

यलमारः पण मग त्यानांतर?
गीनाः

ठीक, नांतर मी घरी गेले. आन्रण माझी आई... ती र्वार्त होती तिी पूणटपणे
नव्हती, यलमार. ती सारखी मला ह्या ना त्या गोिीर्वरून र्ु मण्या
लार्वायची...कारण र्वलट हे तेव्हा न्रर्वधुर झाले होते.

यलमारः ठीक, नांतर काय?
गीनाः

आता तुम्हाला ते कळायलाच हर्वां. त्याांचां समाधानच होत नव्हतां—त्याांचां
म्हणणां मी कबूल करे पयंत.

यलमारः (हातार्वर हात आपर्ीत) आन्रण ही माझ्या मुलाची आई! कसां लपर्वून ठे ऊ
िकलीस तू हे माझ्यापासून!
गीनाः

होय, ती माझी चूक होती. बऱयाच पूर्वी मी हे तुम्हाला साांगायला हर्वां होतां.

यलमारः त्यार्वेळीच तू मला साांगायला हर्वां होतां—मग कळलां असतां मला की तू
कोणत्या लायकीची स्त्री होतीस!
गीनाः

पण हे कळल्यार्वर तुम्ही माझ्यािी लग्न के लां असतां?

यलमारः कसा न्रर्वचार करू िकतेस तू असा?

गीनाः

बघा! म्हर्लां नव्हतां मी? म्हणूनच मी त्यार्वेळी तुम्हाला काहीही साांन्रगतलां
नव्हतां. कारण मला तुम्ही आर्वडू लागला होता. ठाऊक आहे तुम्हाला? हे
साांगून माझ्या आयुष्याची पूणटपणे दुदटिा करून घ्यायची नव्हती मला.

यलमारः (येरझाऱया घालीत) आन्रण ही माझ्या हेदन्रर्वगची आई! आन्रण हे सारां मी
माझ्या अर्वतीभोर्वती बघतोय... (खुचीला लाथ मारतो) माझां पूणट घर हे
सारां त्या तुझ्या पूर्वीच्या याराचां आन्रण त्या लांपर् थेरड्या र्वलटचां!
गीनाः

आपण िी चौदा पांधरा र्वषं एकत्र नाांदलो त्याचा तुम्हाला पश्चात्ताप र्वार्तो
का?

यलमारः तू मला साांग. एखाद्या कोळ्यासारखां िाळां न्रर्वणलांस तू माझ्याभोर्वती
फसर्वणुकीचां... त्याचा तुला प्रत्येक ददर्विी, प्रत्येक घर्के ला पश्चात्ताप
झाला नाही का?
गीनाः

ओ माय न्रडयर एकदाल, खरोखर न्रर्वचार करायला माझ्याकडे खूप खूप
गोिी आहेत, काय तर घर चालर्वणां आन्रण प्रत्येक गोि...

यलमारः आन्रण तो तुझा अन्रतत, आता तू त्याचां कधीच लसांहार्वलोकन के लां नाहीस?
गीनाः

नाही, देर्वाला ठाऊक आहे. मी त्या साऱया िुन्या गोिी न्रर्वसरून गेले.

यलमारः ओह, हा न्रनरस, न्रनष्ठु र सांतोष! माझ्यासाठी तर ह्याबाबतीत सारां च
दकळसर्वाणां आहे. न्रर्वचार कर िरा—ह्या तुझ्या चुकीबद्दल पश्चात्तापाच्या
तीव्र र्वेदना तुला कधीच िाणर्वल्या नाहीत?
गीनाः

पण आता, साांगा मला यलमार—माझ्यासारखी बायको तुम्हाला न्रमळाली
नसती तर आता कोठे रान्रहला असता तुम्ही?

यलमारः तुझ्या सारखी?

गीनाः

होय, कारण तुम्हाला ठाऊक आहे तुमच्यापेिा काहीिी अन्रधक मी
व्यर्वहारी आहे आन्रण तुमच्यापेिा दिही आहे. खन्रचतच मी तुमच्यापेिा
र्वयाने र्वषट दोन र्वषांनी मोठी आहे.

यलमारः काय झालां असतां माझां?
गीनाः

खूप र्वाईर् मागाटला लागलेले होते तुम्ही िेव्हा मी पन्रहल्याांदा भेर्ले होते
तेव्हा. तुम्ही ते नाकारूच िकत नाही.

यलमारः तू त्याला र्वाईर् मागाटला लागणां म्हणतेस? िेव्हा माणूस दुःखाने आन्रण
न्रनरािेने खचतो तेव्हा तुला ठाऊक नसेल त्याचां काय होतां —न्रर्विेषतः
माझ्यासारख्या सांतापी स्र्वभार्वाच्या माणसाचां.
गीनाः

ठीक, ठीक, तसांही असेल. मला त्याबाबतीत नसता बाऊ करायचा नाही,
कारण तुमचां स्र्वतःचां घरर्ां झाल्याबरोबर तुम्ही आदिट पती बनलात—
आपल्याला छान सुख आन्रण आराम न्रमळाला. मी आन्रण हेदन्रर्वग अन्नर्वस्त्राच्या बाबतीत अन्रधक समृद्ध कसां होता येईल त्याची व्यर्वस्था करायला
लागलोत—

यलमारः होय, ह्या फसर्वणुकीच्या दलदलीत.
गीनाः

िीss त्या चाांडाळाने आपल्या घरात पाऊलच ठे र्वायला नको होतां कधीही!

यलमारः मला देखील र्वार्तां होतां—हे आपलां घर म्हणिे दकती सुांदर स्थळ आहे. पण
तो माझा भ्रम होता. माझा िोध र्वास्तर्वात यार्वा म्हणून मी कोठे िोधायला
िाऊ ती प्रेरणा? कदान्रचत ती माझ्याबरोबरच नि होईल! आन्रण तुझां
अतीत, गीना तेच त्याला ठार मारे ल.
गीनाः

(रडकुां डीला येऊन) नाही, यलमार तुम्ही असां बोलायला नकोच मुळी. िेर्वढां
काही चाांगलां म्हणून असेल, ते तुमच्यासाठी करण्याकररता मी माझ्या
आयुष्यातला प्रत्येक ददर्वस खची घातलाय.

यलमारः मी तुला न्रर्वचारतोय- ह्या घरच्या कमर्वत्या, अन्नदात्या माणसाच्या स्र्वप्नाांचां
काय आता? िेव्हा मी तेथे त्या सोफयार्वर पडू न माझ्या िोधाचां सारखां
लचांतन करीत होतो तेव्हा मला र्वार्त होतां की हा िोध माझी िक्ती पार
खाऊन र्ाकील. त्या र्वेळी सुद्धा मला र्वार्त होतां की ते पेर्ांर् माझ्या हाती
पडेल त्याच घर्के ला माझी मुक्तता होईल. आन्रण माझां असां स्र्वप्न होतां की
तू माझ्या मागे ददर्वांगत सांिोधकाची सधन बायको म्हणून िगात
र्वार्वरिील.
गीनाः

(डोळे पुसत) नाही यलमार तुम्ही असां बोलायला नकोच मुळी. मी न्रर्वधर्वा
झालेलां देर्वाने मला कधीच दाखर्वू नये.

यलमारः ओह, सारां स्र्वप्न सांपलां. न्रर्वरून गेलां-नाहीसां झालां सारां काही. (ग्रेगसट र्वलट
बाहेरचा दरर्वािा हळू च उघडतो आन्रण आत डोकार्वून बघतो.)
ग्रेगसटः

मी आत येऊ िकतो का?

यलमारः होय, ये आत.
ग्रेगसटः

(तो पुढे येतो. त्याचा चेहरा समाधानाच्या तेिाने उिळला आहे. तो
त्याांच्याकडे दोन्ही हात पसरर्वीत येतो.) ठीक, माझ्या न्रप्रय न्रमत्राांनो...!
(एकाकडू न दुसऱयाकडे बघतो आन्रण यलमारिी कु िबुितो.) अिून तू ते
के लां नाहीस का?

यलमारः (मोठ्यानां) मी के लांय ते.
ग्रेगसटः

के लांस तू?

यलमारः मी माझ्या आयुष्यातील सर्वाटत िास्त कडर्वर् िणाांचा अनुभर्व घेतलाय.
ग्रेगसटः

आन्रण खूप उदात्त सुद्धा, मला र्वार्तां.

यलमारः काहीही झालां तरी, तूताटस तरी त्यातून बाहेर पडलो.

गीनाः

देर्व तुम्हाला िमा करो न्रमस्र्र र्वलट.

ग्रेगसटः

(मोठ्या आश्चयाटने) पण हे मला समिलां नाही.

यलमारः काय समिलां नाही तुला?
ग्रेगसटः

मोठ्या पेचप्रसांगानांतर—िो पेचप्रसांग पूणटपणे नव्या िीर्वनाच्या
सुरूर्वातीचा मुद्दा— £िे सत्यार्वर आधाररत आन्रण फसर्वणुकीच्या
कलांकापासून मुक्त.

यलमारः होय, मला ठाऊक आहे, मला ते सारां काही ठाऊक आहे.
ग्रेगसटः

िेव्हा मी त्या दरर्वाज्यातून आत आलो तेव्हा मला पूणटपणे खात्री होती की
नर्वराबायकोच्या चेहऱयार्वरच्या िान्रणर्वेचा तेिस्र्वी प्रकाि माझां स्र्वागत
करील आन्रण मी सारां काही पाहतोय ते न्रनरस, न्रखन्न, दुःखी आहे हे...

गीनाः

होय का, मग (ती ददव्यार्वरची िेड काढू न घेते.)

ग्रेगसटः

तुम्हाला माझां म्हणणां कळणार नाही, न्रमसेस एकदाल. ठीक, ठीक, तुमच्या
बाबतीत थोड्या र्वेळाची गरि आहे तुम्हाला... पण तुला, यलमार, त्या
मोठ्या पेच प्रसांगानांतर खात्रीने तुला पन्रर्वत्र सांस्कार झाल्यासारखां र्वार्लां
असेल.

यलमारः हो, खन्रचतच तसां र्वार्लां. पण ते दुसऱया प्रकारानां.
ग्रेगसटः

ज्याच्या हातून पाप घडलांय त्याला िमा करण्यात आन्रण प्रेमात त्याला उच्च
दिाटर्वर पोहचन्रर्वण्यात िो खरोखर आनांद आहे त्याच्या तुलनेने िगात
दुसरा आनांद नाही.

यलमारः तुला असां र्वार्तां का की एखाद्या माणसाने नुकताच कडर्वर् घोर् घेतला
आन्रण त्याच्या पररणामाांपासून त्याने सहि मुक्त व्हार्वे?
ग्रेगसटः

नाही! सर्वटसामान्य माणूस नाही, कदान्रचत. पण तुझ्यासारखा माणूस—

यलमारः अरे देर्वा! मला ठाऊक आहे, ठाऊक आहे मला. पण तू मला असां काही
करायची घाई करायला नको. ग्रेगसट, त्याला र्वेळ लागतो ठाऊक आहे तुला.
ग्रेगसटः

िांगली बदकाची बरीचिी र्वृत्ती आहे तुझ्या रठकाणी यलमार. (रे ललांग
प्रर्वेििारातून आत येतो.)

रे ललांगः

काय आहे आता! रानर्ी बदक पुन्हा आले का पुढे?

यलमारः गरीब न्रबचारे पाांगळे न्रमस्र्र र्वलटच्या न्रिकारीचा बळी, होय.
रे ललांगः

न्रमस्र्र र्वलट? तेच का ते ज्याांच्यान्रर्वषयी तू बोलत आहेस?

यलमारः तेच आन्रण.... आमच्या.
रे ललांगः

(खालच्या आर्वािात ग्रेगसटला) आता सैतान िार्वो उडत तुझ्याबरोबर!

यलमारः काय म्हणालात तुम्ही?
रे ललांगः

मला मनापासून प्राांिळपणे र्वार्तां की हा ढोंगी येथून लर्वकर गेला तर बरे .
िर तो येथे अिून थाांबला तर तुम्हा युगुलाचा नाि के ल्यार्वाचून राहणार
नाही.

ग्रेगसटः

त्या दोघाांपैकी कु णाचाही नाि होणार नाही, न्रमस्र्र रे ललांग. यलमारच्या
बाबतीत मला काही बोलायलाच नको, आम्ही त्याला िाणतो. पण ती
सुध्दा, न्रतच्या अांतःकरणातल्या गाभ्यात एकन्रनष्ठता आन्रण प्रामान्रणकपणा
आहे----

गीनाः

(रडकुां डीला येऊन) मग तुम्ही राहू द्याल का मला ििी मी पूर्वी होते.

रे ललांगः

(ग्रेगसटला) हे िरा मग्रुरीचां होईल का? िर मी तुम्हाला न्रर्वचारलां की ह्या
घरात नक्की तुम्हाला काय करायचांय ते?

ग्रेगसटः

खऱया लग्नाचा पाया घालायचाय मला.

रे ललांगः

म्हणिे एकदालचां लग्न िसां छान झालां आहे तसां तुम्हाला र्वार्त नाही का?

ग्रेगसटः

बहुधा इतर लग्नाांसारखांच, साांगताना मला दुःख र्वार्तांय. पण हे खरां लग्न
कधीच असू िकत नाही.

यलमारः ध्येयाचा र्वारसाहक्क बघण्याची दृिी तुला कधीच आली नाही, रे ललांग.
रे ललांगः

मूखाटसारखी बडबड करू नकोस, माझ्या पोरा! न्रमस्र्र र्वलट, फक्त मी
तुम्हाला न्रर्वचारतो की स्थूलमानाने तुमच्या आयुष्यात तुम्ही दकती खरी
लग्ने पान्रहली आहेत?

ग्रेगसटः

मला र्वार्तां क्वन्रचतच एखादां.

रे ललांगः

मी ही बन्रघतली नाहीत.

ग्रेगसटः

पण ह्या प्रकारच्या न्रर्वरूध्द अिी अगन्रणत लग्ने मी पान्रहली आहेत आन्रण
मला अिीही सांधी न्रमळाली की अिा लग्नाांना िर्वळू न बघताना दोन्ही
पिाांर्वर अनथट कोसळू न त्याांच्या लग्नाची हानी झालीय.

यलमारः माणसाचा सारा नैन्रतक पाया त्याच्या पायाखालीच कोसळू न िायची भीती
असते, त्याचा हा मोठा भयांकर भाग आहे.
रे ललांगः

ठीक, खरां म्हणिे मी स्र्वतः कधीच लग्न के लां नाही, म्हणून मी ह्या बाबतीत
न्यायन्रनर्वाडा करू िकत नाही. पण एक गोि मला नक्कीच ठाऊक आहे की
मूल हे लग्नाचा एक भाग असतो आन्रण तुम्ही त्या मुलाला िाांततेत िगू
द्यायला हर्वां.

यलमारः ओह, हेदन्रर्वग! माझी गरीब न्रबचारी हेदन्रर्वग!
रे ललांगः

होय, या साऱया गोिींपासून तुम्ही हेदन्रर्वगला लाांब ठे र्वणां उत्तम. तुम्ही
दोघांही प्रौढ आहात, देर्वाचां नार्व घेऊन तुम्ही तुमच्या र्वैयन्रक्तक भानगडीने
तुमचा सांसार न्रबघडन्रर्वण्यात भलेही तुम्हाला आनांद न्रमळत असेल. पण मी

तुम्हाला हे साांगतोय हेदन्रर्वगिी र्वागण्यात अन्रतिय काळिी घ्या ककां र्वा
कदान्रचत तुम्ही न्रतला गांभीर इिा करून न्रतच्या िीर्वनाचा िेर्वर् कराल.
यलमारः इिा!
रे ललांगः

होय, ककां र्वा ती स्र्वतःलाच इिा करून घेईल-आन्रण कदान्रचत दुसऱयालाही
न्रतच्याबरोबर.

गीनाः

पण तुम्ही किी साांगू िकता अिी काही गोि, न्रमस्र्र रे ललांग?

यलमारः इतक्यातच न्रतच्या दृिीला काही धोका नाही ना, न्रमस्र्र रे ललांग!
रे ललांगः

मी न्रतच्या दृिीबद्दल नाही बोलत. न्रतचां र्वय मोठ्या कठीण पररन्रस्थतीतलां
आहे. पण ती न्रतच्या डोक्यात न्रर्वन्रचत्र कल्पना घालू िकते.

गीनाः

का, तेच तर करीत असते ती! स्र्वयांपाकघरात ती आगीिी खेळत बसते. ती
म्हणते िळत्या घरािी खेळतेय मी. ती घराला आग ना लार्वो अिी मला
दकतीदा तरी भीती र्वार्ते न्रतची.

रे ललांगः

अगदी बरोबर, तुम्ही बघा मला ठाऊक होतां ते.

ग्रेगसटः

(रे ललांगला) पण कसां स्पि करू िकता तुम्ही असां?

रे ललांगः

(न्रतरस्कारपूर्वटक) ती आता पौगांडार्वस्थेत पोहोचली, माझ्या न्रप्रय महारािा.

यलमारः िोपयंत माझी पोरगी माझ्यापािी आहे...! तोपयंत मी माझां िरीर आन्रण
आत्मा एकत्र ठे र्वू िकतो...! (दरर्वाज्यार्वर थाप ऐकू येते.)
गीनाः

िूss, यलमार! कोणीतरी आहे हॉलमध्ये. (हाक मारून) या आत. (न्रमसेस
सोबी बाहेरच्या पोषाखात आत येते.)

न्रम.सोबीः गुड इव्हलनांग!

गीनाः

(न्रतच्यािर्वळ िात) का, बथाट तू?

न्रम.सोबीः होय मीच! पण कदान्रचत मी तुमच्या गैरसोयीच्या र्वेळी तर आले नाही ना?
यलमारः मुळीच नाही. तुम्ही त्या घरचे दूत तर नाहीत?
न्रम.सोबीः (गीनाला) मी प्रामान्रणकपणे साांगतेय तुला, माझी अपेिा होती की ह्यार्वेळी
पुरूष मांडळी बाहेर गेलेली असार्वी, मला फक्त एर्वढांच र्वार्लां की तुझ्यािी
थोडा र्वेळ गप्पा माराव्यात आन्रण मग तुझा न्रनरोप घ्यार्वा.
गीनाः

ओह? तू सोडू न िातेस?

न्रम.सोबीः होय, पन्रहली गोि उद्या सकाळी... होयदालला. न्रमस्र्र र्वलट ह्या दुपारीच
गेलेत. (ग्रेगसटला उद्देिून) त्याांनी त्याांच्या र्वतीनां न्रनरोप घ्यायला
साांन्रगतलाय तुमचा.
गीनाः

फक्त कल्पना करा...!

यलमारः न्रमस्र्र र्वलट गेलेत, असां तू म्हणालीस का? आन्रण तूही त्याांच्या मागोमाग
िाते आहेस!
न्रम.सोबीः होय, तू आता ह्याला काय म्हणणार, न्रमस्र्र एकदाल?
यलमारः सार्वध रहा, हेच मला म्हणायचां आहे.
ग्रेगसटः

मला पररन्रस्थती स्पि करून साांगू द्या. माझे र्वडील आन्रण न्रमसेस सोबी
न्रर्वर्वाह करणार आहेत.

यलमारः न्रर्वर्वाह करणार आहेत?
गीनाः

ओह, बथाट! िेर्वर्ी!

रे ललांगः

(थरथरत्या आर्वािात) खरोखर हे सत्य नाही का?

न्रम.सोबीः होय, माय न्रडयर न्रमस्र्र रे ललांग. हे पूणटपणे सत्य आहे.
रे ललांगः

तुला पुन्हा न्रर्वर्वाह करायचा आहे?

न्रम.सोबीः होय, असां र्वार्तांय खरां . न्रम.र्वलटना खास अन्रधकृ त परर्वाना न्रमळाला आहे
आन्रण आम्ही नुकतेच होयदाल येथे न्रर्वर्वाह करणार आहोत.
ग्रेगसटः

मला तुमचां अन्रभिलचांतन करायलाच हर्वां, एक चाांगला सार्वत्र मुलगा
म्हणून.

न्रम.सोबीः खूप खूप आभारी आहे—िर तुला खरोखर तसां म्हणायचां असेल तर. मी
फक्त एर्वढीच अपेिा करू िकते की मला आन्रण न्रमस्र्र र्वलटना पुढील िीर्वन
सुखाचे िार्वो.
रे ललांगः

तुम्ही अिी आिा करण्यास सुरन्रित आहात. माझ्या मान्रहतीप्रमाणे
र्वलटसाहेब दारू पीत नाहीत, काहीही झाले तरीही—आन्रण मला र्वार्तां
आपल्या बायकाांना चोप देण्याची सर्वय नाही, त्या ददर्वांगत दुःखी
घोड्याच्या डॉक्र्रसारखी.

न्रम.सोबीः ओह, सोबीला आता िाांततेत नाांदू देत. त्याच्यातही इतराांसारखे काही गुण
होते.
रे ललांगः

न्रमस्र्र र्वलटकडे काही अन्रधक उत्तम गुण आहेत, मी कबूल करतो.

न्रम.सोबीः िे काही चाांगलां होतां ते सारां त्याांनी उधळू न र्ाकलां. त्या उधळे पणाची फळां
भोगायलाच हर्वीत.
रे ललांगः

आि सायांकाळी मी मोलन्रव्हकबरोबर िातोय.

न्रम.सोबीः तुम्ही तसां करायलाच नको, रे ललांग. माझ्यासाठी तरी तसां काही करू नका.
रे ललांगः

आता दुसरा पयाटयच नाही. (यलमारला) तुला यायचां असेल तर तूही चल
आमच्याबरोबर.

गीनाः

नाही, थँक्यू. अिा प्रकारच्या रठकाणी यलमार नाही येणार.

यलमारः (अधटर्वर् आर्वाि चढर्वीत, सांतापानां) ओह, िीभ आर्वर तुझी.
रे ललांगः

गुड बाय न्रमसेस र्वलट—(हॉलच्या दरर्वाज्यातून तो बाहेर िातो.)

ग्रेगसटः

(न्रमसेस सोबीला) ह्यार्वरून असां ददसतांय की तुम्ही डॉक्र्र रे ललांगला खूप
छान ओळखता.

न्रम.सोबीः होय, आम्ही एकमेकाांना बऱयाच र्वषांपासून ओळखतोय. एक काळ असा
होता की ती ओळख िरा बऱयाच पुढच्या पायरीर्वर गेली असती.
ग्रेगसटः

तुम्ही तसां के लां नाही हे तुमच्यासाठी फार चाांगलां झालां.

न्रम.सोबीः होय, तू तसां म्हण हर्वां तर. मी आर्वेगानां कृ ती करण्यात दि राहते. एक स्त्री
स्र्वतःला अिी झोकू न देऊ िकत नाही लगेचच.
ग्रेगसटः

आन्रण ह्या तुमच्या िुन्या लफड्या बद्दल मी माझ्या र्वन्रडलाांना साांगेन याची
िराही भीती र्वार्त नाही तुम्हाला?

न्रम.सोबीः तू साांगू िकतोस हर्वां तर पण स्र्वतः मीच आधीच साांन्रगतलांय त्याांना.
ग्रेगसटः

खरां च?

न्रम.सोबीः िेर्वढां िेर्वढां म्हणून काही खरां होतां, माझ्या बाबतीत बोललां िाईल असां
र्वार्त होतां. तेर्वढी प्रत्येक गोि मी तुझ्या र्वन्रडलाांना साांन्रगतली. त्याांच्या
मनात काय आहे हे िेव्हा मी पान्रहलां तेव्हा पन्रहल्याांदा मी हे सारां काही
साांन्रगतलां.
ग्रेगसटः

तुम्ही इतर बहुतेक लोकाांपेिा अन्रधक प्रामान्रणक आहात, असां मला र्वार्तां.

न्रम.सोबीः मी नेहमीच प्रामान्रणक रान्रहले आहे. आमच्या न्रस्त्रयाांचां हेच धोरण असतां.
यलमारः ह्यार्वर तू काय म्हणतेस, गीना?
गीनाः

ओह, आम्ही बायका साऱयाच र्वेगर्वेगळ्या असतो—काही अिा तर काही
तिा.

न्रम.सोबीः ठीक, गीना, मला र्वार्तां की मी ज्या पद्धतीनां िे के लां आत्ता तसांच करण्यात
िहाणपणा आहे. आन्रण त्याांच्या बािूने न्रमस्र्र र्वलट याांनी कु ठलीही गोि
लपर्वायचा प्रयत्न के ला नाही. आन्रण त्याच गोिीने मुख्यतः आम्हा दोघाांना
एकत्र आणले. आता ते माझ्यािर्वळ बसून सांपूणट उघडपणे बोलू िकतात,
अगदी लहान मुलासारखां. त्याांच्या सांपूणट तारूण्यातील आन्रण
प्रौढार्वस्थेतील काळ त्याांच्या पापाांबद्दल खूप खूप न्रहतोपदेि ऐकण्यात
गेला—त्याांच्यासारख्या प्रकृ तीनां न्रनकोप आन्रण उत्साही माणसाचा. आन्रण
खूप र्वेळ, त्याांच्याकडू न ऐकले आहे की ते सारे न्रहतोपदेि त्याांच्यार्वरील
काल्पन्रनक दोषारोपाांबद्दल होते.
गीनाः

होय, तू काय बोलतेस ते अगदी खरां आहे.

ग्रेगसटः

तुम्ही बायका हाच न्रर्वषय चचेला घेणार असाल तर मी येथून िाणे हे उत्तम
यात सांिय नाही.

न्रम.सोबीः त्यार्वर एर्वढा खुलासा करण्याची गरि नाही. मी दुसरा एक िब्दही
बोलणार नाही. पण माझी अिी इच्छा होती की िे काही मी के लां ते गुप्तपणे
ककां र्वा लबाडीच्या मागाटने काहीही के लेलां नाही. एक प्रकारे असां र्वार्तां की
माझ्यासाठी नन्रिब उघडलांय; आन्रण ते तसां आहेही, एका मागाटने. पण
अगदी त्याच र्वेळी मला असां नाही र्वार्त की मी ददलांय त्यापेिा अन्रधक
घेतेय. मी त्याांच्या बािूने नेहमीच उभी राहीन. कु णीच इतकी त्याांची
काळिी घेतली नसेल र्व त्याांच्याकडे लि ददले नसेल इतकां मी त्याांचां करीन,
आता ते असहाय्य होताहेत.
यलमारः असहाय्य होताहेत?
ग्रेगसटः

(न्रम.सोबीला) िूss येथे बोलू नका असां.

न्रम.सोबीः आता ते फार काळ लपन्रर्वता येणार नाही, त्याांनी दकतीही म्हर्लां तरी. ते
आांधळे होताहेत.

यलमारः (दचकू न) आांधळे होताहेत? न्रर्वलिण आहे हे. ते सुद्धा आांधळे होताहेत?
गीनाः

पुष्कळसे लोक अिा अर्वस्थेत आहेत.

न्रम.सोबीः आन्रण एखाद्या व्यापारी माणसाच्या बाबतीत असां झालेलां—त्याचा अथट
तुम्ही कल्पना करू िकता. ठीक, मी त्यान्रिर्वाय माझ्या डोळ्याांनी त्याांच्या
डोळ्याांची िागा घ्यार्वी असा प्रयत्न करीन. मला अिून िास्त र्वेळ
थाांबायलाच नको, ह्या िणाला बरीचिी कामे उरकायची आहेत.—ओह
होय, काहीतरी मला तुम्हाला साांगायलाच हर्वां होतां, न्रम.एकदाल,
तुमच्यासाठी न्रम.र्वलटनी काही करायला हर्वां असां तुम्हाला र्वार्लां तर, तर
तुम्ही ग्रोबगटकडे िा त्या बाबतीत.
ग्रेगसटः

तुम्ही ही देऊ के लेली गोि यलमार एकदाल न्रनन्रश्चतच न्रर्वनम्रपणे नाकारील.

न्रम.सोबीः खरां च? मला र्वार्तां मला असां कधीच आठर्वत नाही की पूर्वी त्याांनी तसां
के लेलां...
गीनाः

नाही, बथाट, यलमार आता न्रम.र्वलट कडू न काहीही न्रस्र्वकारणार नाहीत.

यलमारः (हळु र्वारपणे, आन्रण िोर देऊन) तुमच्या भार्वी पतींना माझा नमस्कार
साांगा आन्रण माझ्या र्वतीनां असांही साांगा की लर्वकरच माझा ग्रोबगटला
भेर्ायचा बेत आहे...
ग्रेगसटः

काय! खरां च का तुझा िायचा बेत आहे?

यलमारः ....िसां मी म्हणत होतो, तसां मी ग्रोबगटला भेर्तो आन्रण आिपयंत माझां
दकती देणां झालां आहे ह्याची आर्थटक नोंद घेतो. ते सन्मानाचां ऋण मी
फे डीन-हा! हा-! हा-!—सन्मानाचां ऋण. आपण सन्मानाचां ऋण म्हणू
त्याला! काहीही झालां तरी मी ती सर्वट रक्कम फे डू न र्ाकीन, पाच र्क्के
व्यािासह.

गीनाः

पण यलमार न्रडयर, देर्वाला ठाऊक आहे असां काही करायला आपल्यािर्वळ
एर्वढा पैसा नाही.

यलमारः तुमच्या भार्वी पतींना साांगा की मी आता दृढपणे माझ्या िोधासाठी काम
करीत आहे. कृ पया त्याांना साांगा की हे बेिार करणारे पररश्रमाचे काम
ऋणाच्या यातनापूणट ओझ्यातून मुक्त करण्याची इच्छा आहे. म्हणूनच मी
िोधार्वर काम करीत आहे. हा सांपूणट नफा तुमच्या भार्वी पतीच्या आर्थटक
बांधनातून मुक्त होण्यासाठी मी समर्पटत करीन.
न्रम.सोबीः ह्या घरात काहीतरी घडलांय.
यलमारः होय, तुमचां बरोबर आहे.
न्रम.सोबीः खूप छान मग, गुडबाय! मला अिूनही तुझ्यािी काही बोलायचां होतां,
गीना, पण आता पुढच्या र्वेळेपयंत थाांबू. गुडबाय! (यलमार आन्रण ग्रेगसट
िाांतपणे मान झुकन्रर्वतात. गीना न्रम.सोबींबरोबर दरर्वाज्यापयंत िाते.)
यलमारः उां बरठा ओलाांडायचा नाही गीना. (न्रम.सोबी िाते, ती िाताच गीना
दरर्वािा बांद करते.) झालां आता ग्रेगसट. आता माझ्या खाांद्यार्वरून किाटचा
बोिा उतरला.
ग्रेगसटः

लगेचच तो उतरे ल आता.

यलमारः मला र्वार्तां माझां र्वागणां बहुधा अगदी बरोबर ठरलां ना?
ग्रेगसटः

तू मी ििी कल्पना के ली होती तसा माणूस आहेस.

यलमारः काही न्रनन्रश्चत अिा बाबतीत ध्येयाच्या र्वारसाकडे दुलटि करणां अिक्य
होतां. होय, ह्या घराचा कताट म्हणून माणूस ह्या नात्यानां, ह्या ऋणाच्या
बोज्याखाली न्रचरडला िाऊन मी तळमळत होतो. हाती काही भाांडर्वल
असल्या न्रिर्वाय फार र्वषांचा किाटचा बोिा उतरर्वणां म्हणिे चेिा नव्हे.
त्यातून काळाचा धुरळा साचला होता त्यार्वर. पण त्याला काही उपाय

नाही. माझ्यातला पुरूषाथट िागा झालाय आन्रण तो मागतोय आपले हक्क
माझ्याकडे.
ग्रेगसटः

(यलमारच्या खाांद्यार्वर हात ठे र्वीत) यलमार माय न्रडयर, मी आलो हे
चाांगलां झालां नाही का?

यलमारः होय.
ग्रेगसटः

तुला तुझी पररन्रस्थती नीर् स्पि करून दाखर्वली त्यामुळे तुला आनांद झाला,
नाही का?

यलमारः (थोड्यािा अन्रधरतेने) होय, खन्रचतच ती चाांगली गोि होती, पण एक गोि
अिी आहे की िी माझ्या न्यायबुद्धीच्या न्रर्वर्वेकाला दुखार्वतेय.
ग्रेगसटः

आन्रण काय आहे ती?

यलमारः र्वस्तुन्रस्थती अिी आहे... ठीक, मला कळत नाही की तुझ्या र्वन्रडलाांबद्दल मी
न्रनसांकोचपणे बोलार्वां की नाही ते.
ग्रेगसटः

माझी मुळीच हरकत नाही.

यलमारः ठीक मग...तू बघ, मी काय न्रर्वचार करतोय की ही सांतापिनक र्वस्तुन्रस्थती
नाही का की खऱया लग्नाची प्रन्रचती तुझ्या र्वन्रडलाांना यार्वी आन्रण मला येऊ
नये.
ग्रेगसटः

असां कसां म्हणू िकतोस तू हे!

यलमारः पण हे खरां आहे. तुझे र्वडील आन्रण न्रमसेस सोबी लग्न करताहेत िे पूणट
आत्मन्रर्वश्वासार्वर
आधारलेलां,
दोन्ही
बािूांकडनां
न्रनखालस
मनमोकळे पणार्वर, ते एकमेकाांपासून काहीही लपर्वत नाहीत, त्याखाली
कु ठलांही कपर् नाही. मी असां म्हणेन हे त्याांच्या परस्पराांच्या पापाच्या
कबुलीिबाबार्वर आन्रण पापन्रर्वमोचनार्वर त्याांचा नातेसांबांध आधाररत आहे.

ग्रेगसटः

बरां , मग?

यलमारः ठीक, ही सारी गोि नाही का? तूच नव्हता म्हर्ला होता स्र्वतः की खऱया
लग्नाचा पाया घालण्यासाठी नेमक्या ह्याच अडणींर्वर मात करायला हर्वी?
ग्रेगसटः

पण ही सांपूणटपणे र्वेगळी गोि आहे यलमार. न्रनसांियपणे तू तुलना करायला
िाऊ नकोस ना तुझ्या बायकोची ना तुझी त्या दोघाांिी...? तू बघ माझ्या
म्हणण्याचा अथट, कळला का तुला?

यलमारः तुला काय म्हणायला आर्वडेल ते म्हण, तेथे असां काही आहे की िे माझ्या
न्यायबुद्धीच्या न्रर्वर्वेकाला दुखार्वतेय, आघात करते. ह्या सबांध िगासाठी
काही न्याय आहे असां मला र्वार्त नाही.
गीनाः

आई गां! यलमार! तुम्ही असां काही बोलायला नकोच मुळी.

ग्रेगसटः

हां! अिा प्रकारच्या प्रश्नाांत आपल्याला गुांतायचां नाही.

यलमारः आन्रण तरीही, काही झाले तरी, मी ते करू िकत नाही पण दैर्वाचा
मागटदिटक अांगुलीन्रनदेि ओळखतोय मी. तो आता आांधळा होतोय.
गीनाः

ओह, कदान्रचत न्रनन्रश्चतपणे तसां नसार्वां.

यलमारः आता ह्याबाबतीत काही िांकाच नाही, कारण न्रनन्रश्चतपणे त्याला त्याचीच
योग्य न्रििा न्रमळतेय. एकदा त्याने एका न्रर्वश्वासू प्राण्याला आांधळां के लां
होतां...
ग्रेगसटः

होय त्याने के लां, आन्रण मला हे साांगताना खेद र्वार्तो की त्याने अनेक
लोकाांना आांधळां बनर्वलां.

यलमारः आन्रण आता कठोर, गूढ प्राक्तन उभां ठाकलां आन्रण र्वलटच्या डोळ्याांची मागणी
करतांय.

गीनाः

उः, असां भयांकर कसां बोलू िकता तुम्ही! तुम्ही मला घाबरर्वून र्ाकलांत.

यलमारः अन्रस्तत्र्वाच्या अांधाऱया बािूत अधून मधून झेप घेणां फायदेिीर असतां.
(हेदन्रर्वग, लाांब झग्यात असून डोक्यार्वर हॅर् आहे, ती पॅसेिच्या
दरर्वाज्यातून आत येते. ती खूपच खुिीत असून, धापा र्ाकीतच आत येते.)
गीनाः

तू पुन्हा लगेच आलीस का परत?

हेदन्रर्वगः होय, मला पुढे िायची इच्छाच झाली नाही. आन्रण ते सुद्धा फारच छान
झालां, कारण दरर्वािातच मला कु णीतरी भेर्लां.
यलमारः ती न्रमसेस सोर्बटच असेल नक्की.
हेदन्रर्वगः होय.
यलमारः (येरझाऱया घालीत) मला र्वार्तां ही तुझी िेर्वर्ची भेर् असार्वी. (काही र्वेळ
स्तब्धता. हेदन्रर्वग लािेनां आधी एकाकडे नांतर दुसऱयाकडे बघते. त्याांचा मूड
काय आहे ह्याचा अांदाि घेण्याचा प्रयत्न करते.)
हेदन्रर्वगः (त्याच्याकडे िाऊन लान्रडकपणे) डॅडी!
यलमारः ठीक—काय ते हेदन्रर्वग?
हेदन्रर्वगः न्रमसेस सोर्बटने माझ्यासाठी काही आणलां होतां.
यलमारः (थाांबतो) तुझ्यासाठी?
हेदन्रर्वगः होय. हे काहीतरी उद्यासाठी.
गीनाः

बथाट तुझ्या र्वाढददर्वसासाठी काहीना काही छोर्ी र्वस्तू भेर् देतच असते
नेहमी.

यलमारः काय आहे ते?

हेदन्रर्वगः ओह, तुम्ही ते आत्ताच बघायला नको मुळीच. सकाळी मी अांथरूणातून
उठल्या उठल्याच आई ते आणून देईल मला.
यलमारः काय ही बनर्वाबनर्वी मला अांधारात ठे र्वून!
हेदन्रर्वगः (घाईने) तुम्हाला आर्वडेल तर तुम्ही पाहू िकता. ते एक मोठ्ठां पत्र आहे. (ती
न्रतच्या झग्याच्या न्रखिातून एक पत्र बाहेर काढते.)
यलमारः एक पत्र, सुद्धा?
हेदन्रर्वगः होय, हे फक्त एक पत्रच आहे. मला र्वार्तां, बाकीचां मागाहून येईल. पण
फक्त कल्पना करा, एक पत्र! ह्यापूर्वी मला कधीही कु णाचां पत्र आलां नव्हतां.
आन्रण त्याच्यार्वर ‘न्रमस्’ (र्वाचते) ‘न्रमस हेदन्रर्वग एकदाल’, फक्त कल्पना
करा—म्हणिे मी!
यलमारः बघू दे मला पत्र.
हेदन्रर्वगः (त्याच्या हातात देते) बघा हे.
यलमारः ते म्हाताऱया र्वलटचे हस्तािर आहे.
गीनाः

खात्री आहे का तुमची, यलमार?

यलमारः तू स्र्वतः बघ.
गीनाः

ओह, मला काय कळतांय असल्या गोिीतलां?

यलमारः हेदन्रर्वग, मी हे पत्र उघडू न- आन्रण र्वाचू िकतो का?
हेदन्रर्वगः होय, खन्रचतच तुमची इच्छा असेल तर.
गीनाः

न्रप्लि, आि रात्री नको यलमार. तुम्हाला ठाऊक आहे ते उद्यासाठी आहे
हे.

हेदन्रर्वगः (मृद ू स्र्वरात) ओह, न्रप्लि र्वाचू दे ना त्याांना ते! मला खात्री आहे ते नक्कीच
छान असणार आन्रण मग डॅडी खूि होतील-आन्रण आपण पुन्हा सारे आनांददत
होऊ.
यलमारः मग उघडू का मी हे पत्र?
हेदन्रर्वगः होय डॅडी, न्रप्लि उघडा. आत काय आहे हे पाहणां म्हणिे गांमत आहे.
यलमारः ठीक, छान. (तो ते पत्र उघडतो, र्वाचतो आन्रण थोडासा गोंधळलेला
ददसतो.) काय हे...?
गीनाः

काय म्हर्लांय त्यात?

हेदन्रर्वगः होय डॅडी, साांगाच आम्हाला.
यलमारः गप्प बैस. (तो ते पत्र पुन्हा पूणट र्वाचतो, त्याचा चेहरा न्रनस्तेि होतो, पण
स्र्वतःर्वर सांयम ठे र्वतो.) हे बन्रिसपत्र आहे, हेदन्रर्वग.
हेदन्रर्वगः ठीक, कल्पना करा त्याची! काय न्रमळणार आहे मला?
यलमारः तू स्र्वतःच र्वाचून बघ. (हेदन्रर्वग ददव्यािर्वळ िाऊन ते र्वाचते एक दोन
िण.)
यलमारः (अधटर्वर् मोठ्याने हाताच्या मुठी आर्वळत) डोळे , डोळे —आन्रण नांतर ते पत्र!
हेदन्रर्वगः (र्वाचायचां थाांबते.) होय, पण मला इथे असां ददसतांय की आिोबाांना ते
न्रमळणार आहे.
यलमारः (न्रतच्याकडू न पत्र घेतो) गीना- तुला समिू िकतां हे?
गीनाः

पन्रहली गोि म्हणिे मला त्याबद्दल काहीच ठाऊक नाही. साांगा मला काय
आहे त्यात?

यलमारः न्रमस्र्र र्वलट न्रलन्रहतात हेदन्रर्वगला की न्रतच्या आिोबाला आता ह्यापुढे
नकला करायची गरि नाही, आन्रण भन्रर्वष्यात त्याांनी सरळ ऑदफसात िार्वां
आन्रण तेथून िांभर क्राऊन घेऊन यार्वां.
ग्रेगसटः

ओहो!

हेदन्रर्वगः िांभर क्राऊन, मम्मी, मी र्वाचलांय थोडांसां त्यात.
गीनाः

आिोबाांसाठी दकती छान आहे हे.

यलमारः ...िांभर क्राऊन, िोपयंत त्याांना त्याची गरि आहे तोपयंत. त्याचा अथट
खन्रचतच, ते हयात असेपयंत.
गीनाः

ठीक, न्रबचाऱया म्हाताऱयासाठी ही तरतूद के ली गेली आहे.

यलमारः एर्वढांच सारां नाही. पुढचां तू र्वाचलां नाहीस पूणट, हेदन्रर्वग. त्यानांतर ही देणगी
तुला न्रमळत िाणार.
हेदन्रर्वगः मला? सर्वट काही?
यलमारः ती रक्कम तुला आयुष्यभर न्रमळणार, तो न्रलन्रहतो. तू ऐकलांस का ते गीना?
गीनाः

होय, ऐकलां मी ते.

हेदन्रर्वगः कल्पना करा- हे सारे पैसे मला न्रमळणार! (त्याला खुदळत) डॅडी, डॅडी,
तुम्हाला आनांद झाला नाही का?
यलमारः (न्रतच्यापासून दूर िात) आनांद (येरझाऱया घालतो) ओह, दकती मोठे
मनोदृश्य, काय देखार्वा उघडलाय माझ्या समोर! ही हेदन्रर्वग आहे
न्रिच्यार्वर त्याने देणग्याांचा र्वषाटर्व के लाय.
गीनाः

होय, कारण र्वाढददर्वस आहे न्रतचा...

हेदन्रर्वगः तुम्हालाच ते न्रमळतील, डॅडी. तुम्हाला ठाऊक आहे हे सर्वट पैसे मी तुम्हाला
आन्रण आईला देणार आहे.
यलमारः तुझ्या आईला, होय! आम्हाला ते न्रमळणार.
ग्रेगसटः

यलमार, हा सापळा लार्वला गेलाय तुझ्यासाठी.

यलमारः हा दुसरा सापळा असार्वा, तुला र्वार्तांय असां?
ग्रेगसटः

आि सकाळी िेव्हा ते येथे होते,- ‘यलमार एकदाल तुला र्वार्तो तसा
माणूस नाही.’

यलमारः माणूस नाही...!
ग्रेगसटः

‘थोडांसां थाांब, तू बघिीलच’, ते म्हणाले.

यलमारः म्हणिे लाच देऊन मला त्या ककां मतीत न्रर्वकत घेतलां गेलां...!
हेदन्रर्वगः आई, या सर्वट गोिींचा अथट काय?
गीनाः

िा आन्रण कपडे काढू न ठे र्व. (रडकुां डीला आलेली हेदन्रर्वग स्र्वयांपाकघराच्या
दरर्वाज्याने आत िाते.)

ग्रेगसटः

होय यलमार, आता तू बघिील कोण बरोबर आहे, ते की मी.

यलमारः (कागदपत्रे हळू च दोन तुकड्यात फाडतो आन्रण र्ेबलार्वर ठे र्वतो.) हे माझां
उत्तर.
ग्रेगसटः

अगदी ह्याचीच मला अपेिा होती.

यलमारः (गीनाकडे िातो िी स्र्ोव्हिर्वळ उभी आहे आन्रण खालच्या आर्वािात
म्हणतो) आता अन्रधक खोर्ी सबब नको. िर हे लफडां सांपलां होतां आन्रण
तुझ्यािी असलेला सांबांध सांपला होता... ज्यार्वेळी तुला माझ्याबद्दल काही

र्वार्ू लागलां होतां तेव्हा का त्याने सारी व्यर्वस्था करून आपल्याला लग्न
करायला लार्वलां?
गीनाः

मला असां र्वार्तां की त्याांनी असा न्रर्वचार के ला असार्वा की ह्यामुळे त्याांना
आर्वडेल तेव्हा येथे ये-िा करता यार्वी.

यलमारः एर्वढांच फक्त? काहीतरी अकस्मात घडेल याच्या िक्यतेची भीती नाही
र्वार्ली त्याांना?
गीनाः

मला मान्रहत नाही तुम्हाला काय म्हणयाचांय ते.

यलमारः मला असां िाणून घ्यायचांय की.... तुझ्या पोरीला माझ्या घराच्या
छपराखाली रहायचा अन्रधकार आहे की नाही?
गीनाः

(ताठपणे उभी राहते, न्रतचे डोळे चमकतात.) तुम्ही मला न्रर्वचारताय ते?

यलमारः मला सरळ सरळ उत्तर हर्वां आहे. हेदन्रर्वग ही माझी आहे... ककां र्वा...? ठीक!
गीनाः

(त्याच्याकडे थांडपणे आन्रण बेपर्वाटईने बघत) मला ठाऊक नाही.

यलमारः (थोडासा थरकाप) तुला ठाऊक नाही?
गीनाः

मला कसां ठाऊक असणार? माझ्यासारख्या व्यक्तीला...

यलमारः (सांथपणे न्रतच्यापासून दूर पळत) तर मग माझा या घरािी काहीच सांबांध
रान्रहला नाही.
ग्रेगसटः

तू काय करतोयस याचा नीर् न्रर्वचार कर, यलमार!

यलमारः (ओव्हरकोर् चढन्रर्वत) न्रर्वचार करण्याची येथे आर्वश्यकताच रान्रहली नाही,
न्रनदान माझ्यासारख्या माणसाला तरी.

ग्रेगसटः

होय आहे. न्रर्वचार करण्यािोग्या प्रचांड बाबी आहेत. तुम्ही न्रतघाांनी एकत्रच
रहायला हर्वां, यलमार. उदात्त मनःन्रस्थतीचा ददलदारपणा आन्रण
िमािीलता यातून ते न्रमळर्वायला हर्वां.

यलमारः मला नाही इच्छा तसां करायची. कधीच नाही! कधीच नाही! (त्याची हॅर्
घेतो.) माझां घर कोसळलां-माझ्या डोक्यार्वर, उध्र्वस्त झालांय! (रडू
कोसळते) ग्रेगसट, मला मूल नाही!
हेदन्रर्वगः (न्रिने स्र्वयांपाकघराचा दरर्वािा उघडलाय) काय बोलताय तुम्ही?
(त्याच्यािर्वळ येऊन) डॅडी! डॅडी!
गीनाः

बघा तुम्ही न्रतकडे!

यलमारः माझ्यािर्वळ येऊ नकोस, हेदन्रर्वग! दूर िा! तुझ्याकडे बघर्वत नाही मला,
ओह, ते डोळे ...! गुडबाय. (तो दारापािी िाऊ लागतो.)
हेदन्रर्वगः (त्याला घट्ट पकडते आन्रण ओरडते) नाही! नाही! मला सोडू न िाऊ नका.
गीनाः

(ओरडते) पोरीकडे बघा यलमार! न्रतच्याकडे बघा!

यलमारः मी बघणार नाही! मी बघू िकत नाही! िाऊ दे मला. ह्या सर्वांपासून मला
दूर िायलाच हर्वे. (तो हेदन्रर्वगला झर्कू न दूर करतो आन्रण हॉलच्या
दरर्वाज्यातून बाहेर िातो.)
हेदन्रर्वगः (न्रतच्या डोळ्यात न्रनरािा असते) ते आपल्याला सोडू न िाताहेत, आई! ते
आपल्याला सोडू न िाताहेत. आता ते कधीच परत यायचे नाहीत!
गीनाः

रडू नकोस, हेदन्रर्वग. तुझे डॅडी नक्की येतील परत.

हेदन्रर्वगः (हुांदके देत स्र्वतःला सोफयार्वर झोकू न देते.) नाही, नाही, ते आपल्याकडे
पुन्हा कधीच परत येणार नाहीत.
ग्रेगसटः

तुम्ही माझ्यार्वर न्रर्वश्वास ठे र्वायलाच हर्वा. मी के लां ते उत्तम के लां असा
माझ्या म्हणण्याचा अथट आहे, न्रमसेस एकदाल.

गीनाः

होय, मी कबूल करते तुम्ही ते के लांत. पण तरी देखील देर्व तुम्हाला िमा
करो.

हेदन्रर्वगः (सोफयार्वर पडलेली असताना) ओह, मला आत्ता असां र्वार्तां की मरून िार्वां!
काय के लांय मी? आई तू िाऊन त्याांना पुन्हा घरी परत आणच!
गीनाः

होय, होय, िाांत रहा बघू आता, मी लगेचच िाते आन्रण बघते मला कु ठे
भेर्तात का ते. (बाहेर िायचा पोिाख घालते) बहुधा ते रे ललांगकडे गेले
असतील. पण तू येथे पडू न रडत बसू नकोस आता, प्रॉन्रमस?

हेदन्रर्वगः (आचके देत रडत) होय, मी थाांबर्वेन रडायचां, डॅडी परत आले तरच.
ग्रेगसटः

(गीनाला, िो न्रनघायच्या बेतात असतो) त्याला अखेरपयंत ही झुांि लढू
देणां उत्तम असेल की नाही?

गीनाः

ओह, ते तो नांतर करील. पन्रहली गोि म्हणिे या पोरीला िाांत करणां.
(हॉलच्या दरर्वाज्यातून बाहेर िाते.)

हेदन्रर्वगः (उठू न बसते आन्रण डोळे पुसते.) आता तुम्ही मला साांगायलाच हर्वां की काय
झालां ते. डॅडींना मी का नकोिी झालेय?
ग्रेगसटः

तू िोपयंत मोठी मुलगी होत नाहीस तोपयंत तू हे न्रर्वचारायलाच नको.

हेदन्रर्वगः (हुांदके देत) पण मी मोठी होईपयंत सबांध काळ अिा भयांकर दुःखी किी
भार्वना घेऊन िगूच िकणार नाही.
ग्रेगसटः

(अस्र्वस्थपणे) कसां िक्य आहे ते?

हेदन्रर्वगः आईला मी सापडलेली असेन कदान्रचत. आन्रण बहुधा ते डॅडींच्या आत्ता
लिात आलां असार्वां. अिा गोिींच्या बाबतीत मी र्वाचलेलां आहे.
ग्रेगसटः

ठीक, पण तरीसुद्धा....

हेदन्रर्वगः मला र्वार्तां त्याांना मी कदान्रचत खूप आर्वडत असणार, अन्रधक सुद्धा. काही
झालां तरी आम्हाला ते रानर्ी बदक भेर् म्हणून पाठर्वलां गेलां आन्रण मला ते
भयांकर आर्वडतांय.
ग्रेगसटः

(न्रतला दुसऱया न्रर्वषयाकडे नेत) होय, रानर्ी बदक, अगदी बरोबर. आपण
थोडांसां त्या रानर्ी बदकाबद्दल बोलूया, हेदन्रर्वग.

हेदन्रर्वगः गरीब न्रबचारे लहानसे रानर्ी बदक! न्रतच्याकडे बघणां सुद्धा सहन होत नाही
त्याांना. तुम्हाला ठाऊक आहे ते, त्याची मुांडी मुरगळायला न्रनघाले होते ते.
ग्रेगसटः

ओह, मला खात्री आहे, ते तसां करणार नाहीत.

हेदन्रर्वगः नाही, ते तसां म्हणाले होते. आन्रण मला र्वार्तां डॅडींचां हे म्हणणां दकती भयांकर
होतां. कारण मी प्राथटना करते त्या रानर्ी बदकासाठी प्रत्येक रात्री. आन्रण
प्राथटना करते की न्रतचां दुदर्व
ै आन्रण मृत्यूपासून रिण कर.
ग्रेगसटः

(न्रतच्याकडे बघत) तू नेहमी प्राथटना करतेस का?

हेदन्रर्वगः होय.
ग्रेगसटः

कु णी न्रिकर्वलांय तुला ते?

हेदन्रर्वगः मी माझां स्र्वतःच. एकदा डॅडी खूपच आिारी होते, आन्रण त्याांच्या मानेला
िळर्वा लार्वलेल्या होत्या. आन्रण ते म्हणाले होते की ते मृत्यूच्या दारात
आहेत.
ग्रेगसटः

बरां मग?

हेदन्रर्वगः म्हणून मी त्याांच्यासाठी प्राथटना म्हर्ली, न्रबछान्यार्वर गेल्यानांतर. आन्रण
तेव्हापासून मी तो क्रम चालूच ठे र्वला.
ग्रेगसटः

आन्रण आता तू त्या रानर्ी बदकासाठी प्राथटना करतेस, होय?

हेदन्रर्वगः मग मी न्रर्वचार के ला की त्या रानर्ी बदकाचाही ह्यात समार्वेि करार्वा.
कारण ती सुरूर्वातीला खूपच दुबळी होती.
ग्रेगसटः

तू रोि सकाळी सुद्धा प्राथटना करतेस का?

हेदन्रर्वगः ओह, नाही करीत सकाळी.
ग्रेगसटः

तू सकाळीसुद्धा प्राथटना का म्हणत नाहीस?

हेदन्रर्वगः हे बघा, सकाळी प्रकाि असतो आन्रण मग कसलीच भीती नसते.
ग्रेगसटः

आन्रण ते रानर्ी बदक िे तुला भयांकर आर्वडतां- तुझे र्वडील त्याची मान
मुरगळायला न्रनघाले होते ना?

हेदन्रर्वगः नाही, ते म्हर्ले त्याांना त्याची मुांडी मुरगळायलाच पान्रहिे पण त्याांनी
माझ्याकडे बघून तसां के लां नाही. खूप गोड आहेत माझे डॅडी.
ग्रेगसटः

(िर्वळ येत) समि, तू तुझ्या डॅडींसाठी िांगली बदकाचा त्याग करिील?

हेदन्रर्वगः (उभां राहून) रानर्ी बदक!
ग्रेगसटः

समि, िगात सगळ्यात िास्त मौल्यर्वान गोि तुझ्यासाठी आहे न्रतचा तू
तुझ्या डॅडींसाठी त्याग करायला तयार आहेस?

हेदन्रर्वगः तुम्हाला असां र्वार्तां का की ह्यातून काहीतरी चाांगलां न्रनघेल म्हणून?
ग्रेगसटः

प्रयत्न कर तसा, हेदन्रर्वग.

हेदन्रर्वगः (िाांतपणे, न्रतच्या डोळ्यात चमक आहे.) होय, मी प्रयत्न करीन.

ग्रेगसटः

तुला असां र्वार्तां का की ह्यासाठी तुला तुझ्या मनाचां योग्य सामर्थयट आहे?

हेदन्रर्वगः मी आिोबाांना न्रर्वचारे न की तुम्ही माझ्यासाठी त्या रानर्ी बदकाला गोळी
घालाल का ते.
ग्रेगसटः

होय, कर तसां. पण तुझ्या आईला एक िब्दही ह्याबाबतीत कळायला नको!

हेदन्रर्वगः का नको?
ग्रेगसटः

ती आपल्याला समिून घेणार नाही.

हेदन्रर्वगः ते रानर्ी बदक. उद्या सकाळी आधी मी तोच प्रयत्न करते. (गीना हॉलच्या
दरर्वाज्यातून आत येते.)
हेदन्रर्वगः (न्रतला भेर्ायला िाते.) तुला ते सापडले का आई?
गीनाः

नाही, पण त्याांनी रे ललांगला हाक मारली ती मी ऐकली आन्रण
त्याांच्याबरोबर गेलेत ते.

ग्रेगसटः

खात्री आहे का तुमची तिी?

गीनाः

होय, पोर्टरच्या बायकोने साांन्रगतलां तसां. मोलन्रव्हक सुद्धा त्याांच्याबरोबर
गेलेत असां ती म्हणाली.

ग्रेगसटः

ह्या अिा र्वेळी? िेव्हा त्याच्या आत्म्याला न्रनकराने एकाांतर्वासात राहून
ह्यार्वर मात करायची...!

गीनाः

(ती बाहेरचे कपडे काढते.) होय, पुरूष मोठे न्रर्वलिण असतात, हेच खरे .
देर्वालाच ठाऊक त्या रे ललांगने त्याांना खेचून कोठे नेले ते! मी मादाम
एररकसेनकडे पण गेले, पण ते तेथे नव्हते.

हेदन्रर्वगः (रडू आर्वरायचा प्रयत्न करीत) ओह! काय होईल िर ते पुन्हा घरी परत
आलेच नाहीत तर?
ग्रेगसटः

तो नक्की परत येईल. मी सकाळी त्याच्यासाठी न्रनरोप पाठर्वतो. आन्रण तुम्ही
त्याला घरी आलेलां बघाल. ते सगळां माझ्यार्वर सोपर्व हेदन्रर्वग, आन्रण
िाऊन िाांतपणे झोप. गुडनाईर्. (हॉलच्या दारातून बाहेर िातो.)

हेदन्रर्वगः (आईच्या मानेभोर्वती हात र्ाकू न हुांदके देते) आई! आई!
गीनाः

(न्रतला थोपर्ीत, चुचकारून) हो, होय. रे ललांग खरां बोलत होते. हे असां
होणारच- हे माथेदफरू लोक आपल्याभोर्वती येऊन कसला तो र्वारसा हक्क
मागतात.

अांक पाचर्वा
(यलमार एकदालचा स्र्ु न्रडयो. थांड धूसर प्रकािाची सकाळ. छपराच्या उतरत्या
तार्वदानार्वर ओला बफट पडलेला आहे. गीना स्र्वयांपाकघरातून येते. न्रतने एप्रन र्व
लाळे रे घातलेले आहे. न्रतच्या हातात ब्रि आन्रण डस्र्र आहे. ती बैठकीच्या खोलीच्या
दारािी िाते. त्याच िणाला हेदन्रर्वग हॉलमधून येते.)
गीनाः

(थाांबते) काय झालां?

हेदन्रर्वगः होय, आई, मला र्वार्तां ते बहुधा रे ललांगकडे असार्वेत.
गीनाः

बन्रघतलां ना आता?

हेदन्रर्वगः ...कारण पोर्टरची बायको म्हणाली की न्रतने रात्री रे ललांगबरोबर दोन माणसां
बोलत असताना रात्री बन्रघतली.
गीनाः

मला तेच र्वार्लां होतां.

हेदन्रर्वगः पण ते इथां येत नसतील तर न्रतथां असून त्याांचा काय उपयोग?
गीनाः

न्रनदान मी खाली िाते आन्रण बोलून घेते त्याांच्यािी. (म्हातारा एकदाल
झोपायच्या पोषाखात येतो. त्यानां पाईप पेर्र्वली आहे. तो खोलीच्या
दारापािी ददसतो.)

एकदालः यलमार! यलमार नाही का घरी?
गीनाः

नाही, ते बाहेर गेले आहेत.

एकदालः एर्वढ्या लर्वकर? िेव्हा बफट िोरात पडतोय तेव्हा? ओ ठीक, काही हरकत
नाही. ह्या सकाळी मी एकर्ाच िाईन दफरायला. (तो खुराड्याचा दरर्वािा
उघडतो, हेदन्रर्वग त्याला मदत करते. तो आत िातो आन्रण हेदन्रर्वग तो
गेल्यार्वर दरर्वािा बांद करते.)

हेदन्रर्वगः (खालच्या आर्वािात) ओह, आई, डॅडी आम्हाला सोडू न िाताहेत असां
कळल्यार्वर आिोबा काय म्हणतील बरां ?
गीनाः

ओह, काय हा मूखटपणा! आिोबाांना हे मुळीच कळायला नको. सुदर्व
ै ाची
गोि ही की काल काय झालां त्यार्वेळी ते येथे नव्हते.

हेदन्रर्वगः होय, पण... (ग्रेगसट हॉलच्या दरर्वाज्यातून आत येतो.)
ग्रेगसटः

काही सुगार्वा लागला का त्याचा?

गीनाः

ते म्हणतात ते खाली रे ललांगकडे आहेत.

ग्रेगसटः

रे ललांगबरोबर! तो खरोखर त्या माणसाबरोबर आहे?

गीनाः

त्याांच्याबरोबरच!

ग्रेगसटः

पण तो तसा गेलाच कसा त्याांच्याबरोबर? िेव्हा त्याला न्रर्वचार एकत्र
करण्यासाठी एकाांत िोधायच्या र्वेळी?

गीनाः

होय, तुम्ही म्हणणारच असां. (रे ललांग हॉलमध्ये येतो.)

हेदन्रर्वगः (त्याच्याकडे िात) डॅडी तुमच्यासोबत आहेत का?
गीनाः

(त्याचर्वेळी) न्रतथांच आहेत का ते?

रे ललांगः

खरोखर ते न्रतथांच आहेत.

हेदन्रर्वगः आन्रण तुम्ही आम्हाला कधीच साांन्रगतलां नाही ते!
रे ललांगः

होय, मी गाढर्व आहे.... पण मला त्या दुसऱया गाढर्वाची काळिी घ्यायची
होती- त्या दुिाची- मला म्हणायचां होतां, खन्रचतच. आन्रण नांतर मला झोप
लागली म्हणून मी...

गीनाः

यलमार आि काय म्हणताहेत?

रे ललांगः

ते काहीच बोलत नाहीत.

गीनाः

ते अन्रिबात काहीच बोलले नाहीत का?

रे ललांगः

एक िब्दही नाही.

ग्रेगसटः

नाही, नाही, मी खूप चाांगल्या पद्धतीनां समिू िकतो.

गीनाः

मग ते करताहेत काय तेथे स्र्वतः?

रे ललांगः

ते सोफयार्वर पडले आहेत घोरत.

गीनाः

खरां च की काय? असे ते फारसे घोरत नाहीत.

हेदन्रर्वगः झोपले आहेत? ते खरोखर झोपले आहेत का?
रे ललांगः

होय, न्रनन्रश्चतच तसां ददसतांय.

ग्रेगसटः

पूणट समितेय! आन्रत्मक सांघषाटनां त्याांची बुद्धी फाडू न र्ाकलीय!

गीनाः

रात्रीच्या र्वेळी असां बाहेर पडू न भर्कत दफरलेलां मी त्याांना कधीच पान्रहलां
नाही.

हेदन्रर्वगः त्याांना काहीिी झोप लागली आहे. हे कदान्रचत त्याांच्यासाठी उत्तमच आहे,
आई.
गीनाः

मी ही तोच न्रर्वचार करीत होते. त्याांना लर्वकर उठन्रर्वण्यात काहीच हरकत
नाही. थॅंक्स् न्रमस्र्र रे ललांग. मला अधूनमधून घर स्र्वच्छ करायलाच हर्वां—
चल ये आन्रण मला मदत कर, हेदन्रर्वग. (गीना आन्रण हेदन्रर्वग बैठकीच्या
खोलीत िातात.)

ग्रेगसटः

(रे ललांगकडे र्वळतो) यलमार एकदालच्या अांतःकरणात िी आध्यान्रत्मक
खळबळ आता सुरू आहे त्याबद्दल काय मत आहे तुमचे?

रे ललांगः

कसली डोंबलाची आध्यान्रत्मक खळबळ घेऊन बसलात? मला तरी तसलां
काही ददसलां नाही.

ग्रेगसटः

काय? अिा पेचप्रसांगाच्या र्वेळी, िेव्हा त्याचां सांपूणट िीर्वन पूणटपणे एका
नव्या पायार्वर उभारलां िातांय...? यलमारसारख्याच्या व्यन्रक्तमत्त्र्वाबद्दल
कसां र्वार्तां तुम्हाला...?

रे ललांगः

व्यन्रक्तमत्त्र्व? त्याचां! िर त्याने न्रर्वकृ त व्यन्रक्तमत्त्र्वाच्या खुणा दाखर्वलेल्या
असतील, तर त्याच्या बाबतीत तो तरूण असतानाच त्याच्या फाांद्या आन्रण
मुळां उखडू न गेलीत—हे मी तुला खात्रीनां साांगू िकतो.

ग्रेगसटः

हे मोठां न्रर्वलिणच आहे खरोखर... मोठ्या प्रेमळपणाच्या छायेत, र्वाढला
होता तो.

रे ललांगः

त्या र्वेडसर, उन्मादी अन्रर्वर्वाहीत मार्विाांनी होय?

ग्रेगसटः

मला तुम्हाला एक साांगू द्या, त्या बायाांनी ध्येयाच्या र्वारसा हक्काकडे कधीही
डोळे झाक के ली नव्हती. पण खन्रचतच तू माझी कु चेिा करतोयस पुन्हा.

रे ललांगः

नाही. ह्यार्वेळी तरी मी त्या मनःन्रस्थतीत नाही. न्रिर्वाय मला सारी मान्रहती
आहे त्याबद्दल. त्याच्या त्या दोन ‘आन्रत्मक’ आयाांबद्दल माझ्यापािी खूपच
स्तुती गान्रयली आहे. मला नाही र्वार्त त्याबद्दल त्याांचे त्याने आभार
मानार्वेत. त्याचां दुदर्व
ै हे की तो त्या माणसाांच्या र्वतुटळात प्रकािमय ददर्वा
होता नेहमी.

ग्रेगसटः

कारणान्रिर्वाय नव्हे, खात्रीने. त्याच्या मनात खोल िाऊन बघा.

रे ललांगः

मी तरी तिी काही न्रचन्हे पान्रहली नाहीत. त्याच्या बापाचा त्याच्यार्वर
न्रर्वश्वास होता की नाही आन्रण मला काही त्याचां आश्चयट र्वार्त नाही, तो
म्हातारा लेफर्नांर् आयुष्यभर गाढर्वच रान्रहला.

ग्रेगसटः

िन्मभर त्याचां मन एका छोट्या मुलासारखांच होतां, तेच काय ते तुम्हाला
कळलां नाही.

रे ललांगः

हरकत नाही, हरकत नाही! पण िेव्हा आमच्या न्रप्रय, गोड छकु ल्या
यलमारने न्रर्वद्याथी दिेत प्रर्वेि के ला तेव्हा तो उज्ज्र्वल भन्रर्वष्य असलेली
व्यक्ती म्हणून ओळखला िाऊ लागला होता. तो सुांदर सुद्धा होता, पूणट
आकषटक—गुलाबी आन्रण पाांढरा—त्याच्या प्रेमात कु ठलीही मुलगी पडू
िके ल अिा प्रकारचा. आन्रण तो भार्वुक प्रर्वृत्तीचा असल्यामुळे, आन्रण
त्याच्या आर्वािात काहीतरी र्वेधकता असल्यामुळे आन्रण लोकाांच्या कन्रर्वता
आन्रण कल्पना मोठ्याने पाठ म्हणून दाखर्वण्याचे त्याच्यात कसब
असल्यामुळे......

ग्रेगसटः

(सांतप्तपणे) हे तुम्ही यलमार एकदाल बद्दलच बोलताहात का?

रे ललांगः

होय, तुझ्या परर्वानगीने, मी फक्त ज्या तुमच्या आराध्य दैर्वतासमोर तुम्ही
गुडघे र्ेकताहात त्याचा अांतगटत देखार्वा दाखर्वतोय तुम्हाला.

ग्रेगसटः

मी ठार आांधळा आहे असां कधीच र्वार्लां नव्हतां मला.

रे ललांगः

होय, तू ठार आांधळा आहेस—ककां र्वा िर्वळ िर्वळ, तू मानन्रसक दृष्ट्या
आिारी सुद्धा आहेस.

ग्रेगसटः

हे मात्र तुम्ही बरोबर बोललात.

रे ललांगः

ठीक तर मग, तुझ्या बाबतीत फारच गुांतागुांत आहे. पन्रहलां म्हणिे
पीडादायक चलन्रबचल. पण मग तेथे त्याहीपेिा र्वाईर् आहे, ते म्हणिे तू
नेहमी न्रर्वभूती पूिेच्या उन्मादात राहतोस, तुझ्या व्यन्रतररक्त तू दुसऱयाांना
नेहमीच पूज्य मानतोस, र्वास्तन्रर्वक ज्याच्यािी तुझा काहीही सांबांध नाही.

ग्रेगसटः

होय, मला न्रनन्रश्चतच माझ्या बाहेरचा िोध घ्यायला हर्वा.

रे ललांगः

पण नांतर मग तुझ्या अर्वती भर्वती तुझ्या कल्पनेप्रमाणे िी छान माणसे
राहतात त्याांच्या बाबतीत तू िबर घोडचुका करायला िातोस. आता तू

पुन्हा दुसऱया कामगार र्वस्तीत तुझ्या ध्येयाचा र्वारसा घेऊन आलास. येथे
सारे कफल्लक लोक राहतात.
ग्रेगसटः

िर यलमार एकदाल बाबत तुमची ह्यापेिा उच्च मतां नसतील, तर मला
आश्चयट र्वार्तां की तुम्हाला त्याच्या सहर्वासात नेहमी राहण्यात कसलां सुख
न्रमळतां?

रे ललांगः

हे देर्वा, मी अिा प्रकारचा डॉक्र्र आहे, मलाच तसां म्हणायची लाि र्वार्ते,
नाही? एकाच छपराखाली सोबत राहणाऱया दुखणाईत र्व गरीब न्रबचाऱया
माणसाांची मला काळिी करणां आर्वश्यक आहे.

ग्रेगसटः

खरोखर! यलमार एकदालसुद्धा आिारी आहे?

रे ललांगः

प्रत्येकिण दुदर्व
ै ाने खूप आिारी आहे.

ग्रेगसटः

आन्रण कु ठला इलाि करताहात तुम्ही यलमारर्वर?

रे ललांगः

माझा नेहमीचाच उपाय. मी त्याचा िीर्वनभ्रम आहे तसाच ठे र्वायचा प्रयत्न
करतोय.

ग्रेगसटः

िीर्वन....भ्रम? मला नाही र्वार्त मला ते पुरतां कळलां असेल असां.....?

रे ललांगः

बरोबर तेच मी म्हणतोय: िीर्वनभ्रम. हे बघ िीर्वनभ्रम हे उत्तेिक
नीन्रततत्त्र्व आहे.

ग्रेगसटः

मी आपल्याला न्रर्वचारू िकतो की कु ठला िीर्वनभ्रम यलमारर्वर लबांबर्वला
गेला आहे?

रे ललांगः

नाही, मी माझ्या व्यर्वसायातली गुन्रपतां बाहेरच्या माणसाांना साांगत नसतो.
कदान्रचत तू िािील आन्रण त्याच्या के सचा न्रर्वचका उडर्विील. आधीच तू
न्रबघडर्वली आहेस त्यापेिा अन्रधक. पण मी पारखलेली आन्रण चाचणी
घेतलेली पद्धती असून ती मोलन्रव्हकर्वरही र्वापरलेली आहे. मी त्याला

‘आसुरी’ बनन्रर्वले आहे. हाच न्रर्वन्रिि उपाय आहे ज्याची योिना मला
त्यार्वर करायची होती.
ग्रेगसटः

तो ‘आसुरी’ नाही का?

रे ललांगः

आसुरी होणां ह्याचा तू काय अथट लार्वणार? त्याने न्रिर्वांत रहार्वे म्हणून मी
हा अन्रर्वचारी र्व काहीसा मूखटपणाचा िब्द र्वापरतोय. िर मी ते के लां नसतां
तर ह्या गरीब भूताने मानखांडना आन्रण नैराश्येत स्र्वतःचा बळी ददला
असता. आन्रण अगदी तीच अर्वस्था त्या म्हाताऱया लेफर्नांर्ची पण. पण
त्याने स्र्वतःचा इलाि स्र्वतःच िोधून काढलाय.

ग्रेगसटः

लेफर्नांर् एकदाल? त्याचां काय?

रे ललांगः

ठीक, तुला काय र्वार्तांय? त्याच्याबद्दल िो मोठ्या अस्र्वलाांचा न्रिकारी
होता, खुराड्यातल्या सिाांची न्रिकार करतोय? ह्या म्हाताऱया सारखा खूप
सुखी न्रिकारी िगात नसार्वा िो त्या घाणीत धडपड करतोय, त्या
प्राण्याभोर्वती. त्याने र्वाळलेली िुनी नाताळची झाडे गोळा करून ठे र्वलेली
आहेत आन्रण त्याच्यासाठी होयदालची प्रचांड िांगले आन्रण त्यात काही फरक
नाही, कोंबडे आन्रण कोंबड्या म्हणिे त्याच्यासाठी झाडाांच्या िेंड्याांर्वर
बसलेले पिी आहेत, आन्रण िन्रमनीर्वर उड्या मारणारे ससे म्हणिे त्याांचा
पाठलाग करणाऱया िूर न्रिकाऱयाांसाठी अस्र्वले आहेत.

ग्रेगसटः

गरीब न्रबचारा म्हातारा, दुःखी लेफर्नांर् एकदाल. त्याने न्रनन्रश्चतच
तारूण्यातील खूप ध्येयाांचा त्याग के लेला असार्वा.

रे ललांगः

मी त्याचा न्रर्वचार करतोय. आमचे छोर्े र्वलट साहेब हा परदेिी िब्द कधीच
र्वापरत नाहीतः ध्येय! आम्ही िन्मिात िब्द र्वापरतोय-लबाडी?

ग्रेगसटः

या दोन्ही गोिी एकमेकाांिी सांबांन्रधत आहेत असां तुम्हाला र्वार्तां का?

रे ललांगः

होय, सांसगटिन्य आन्रण दुगंधीयुक्त ज्र्वरापेिा र्वेगळा नव्हे.

ग्रेगसटः

डॉ.रे ललांग यलमारला तुमच्या घट्ट पकडीतून सोडर्वीपयंत मी न्रर्वश्राम घेणार
नाही!

रे ललांगः

त्याच्या बाबतीत खूपच र्वाईर्. सर्वटसाधारण माणसाांपासून त्याांचा
िीर्वनभ्रम लुबाडू न घ्या- की त्याच फर्क्यासरिी त्याांचां सुखसमाधानही
लुबाडलां असां समिा. (बैठकीच्या खोलीतून येत असलेल्या हेदन्रर्वगला)
ठीक, माझ्या रानर्ी बदकाची आई. मी आता नुकताच खाली िातो आन्रण
बघतो की तुझे पप्पा अिूनही पडल्या पडल्या त्या िोधाचां लचांतन करताहेत
की काय. (िातो.)

ग्रेगसटः

मी तुझा चेहरा पाहून साांगू िकतो की अिूनही तू ते के लेलां नाहीस.

हेदन्रर्वगः काय? ओह, रानर्ी बदक. नाही.
ग्रेगसटः

र्वेळ आल्याबरोबर तुझां धाडस गळू न गेलांय का?

हेदन्रर्वगः नाही, तसां नाही. पण आि सकाळीच ज्या र्वेळी मी िागी झाले आन्रण मी
काय बोलले हे मला आठर्वले तेव्हा मला ते अन्रतिय न्रर्वलिण र्वार्ले.
ग्रेगसटः

न्रर्वलिण?

हेदन्रर्वगः होय, मला ठाऊक नाही... काल रात्री िेव्हा मी पन्रहल्याांदाच ऐकलां ते, मला
ती अिी रमणीय कल्पना र्वार्ली, पण मी िेव्हा झोपेनांतर त्यार्वर न्रर्वचार
के ला, तेव्हा ती गोि मला आिमार्वण्यासारखी र्वार्ली नाही.
ग्रेगसटः

ओह नाही. मला नाही र्वार्त की ह्या घरात तू उपद्रर्वान्रिर्वाय र्वाढली
असिील असां.

हेदन्रर्वगः ओह, मी त्याची काळिी करीत नाही. िर बाबा आले असते तर...

ग्रेगसटः

ओह, िर फक्त तुझे डोळे उघडे असते तर िीर्वन कसे आिमार्वण्यासारखे
आहे हे तुला खरोखर कळले असते! आन्रण तो तुझ्याकडे लर्वकरच परत आला
असता िर तुझ्याकडे न्रर्विुद्ध, आनांदी न्रनभटय चैतन्य असतां स्र्वाथट त्यागाचां.
पण तरीही माझा तुझ्यार्वर न्रर्वश्वास आहे, हेदन्रर्वग.
(तो हॉलच्या दरर्वाज्यातून बाहेर िातो. हेदन्रर्वग खोलीत इकडे न्रतकडे
दफरत असते. ती स्र्वयांपाकघरात िाणार तोच खुराड्यातून ठोठार्वण्याचा
आर्वाि येतो. हेदन्रर्वग तेथे िाते आन्रण हळू च तो दरर्वािा थोडासा उघडते.
म्हातारा एकदाल बाहेर येतो, ती पुन्हा तो दरर्वािा लोर्ते.)

एकदालः छे! तुम्ही स्र्वतःच एकर्ां सकाळी दफरायला िाण्यात फारिी गांमत येत
नाही.
हेदन्रर्वगः आि तुम्हाला न्रिकारीला िायचां नव्हतां का, आिोबा?
एकदालः त्यासाठी आिचां हर्वामान फारसां चाांगलां नाही. इतका अांधार आहे की तुम्ही
कोठे िाताहेत हे िेमतेमच तुम्ही बघू िकता.
हेदन्रर्वगः सिाांव्यन्रतररक्त तुम्हाला दुसऱया किाचीच न्रिकार करणां कधीच आर्वडत
नाही का?
एकदालः ते ससेच पुरेसे नाहीत असां र्वार्तां का मग, तुला?
हेदन्रर्वगः मला म्हणायचांय की त्या रानर्ी बदकाबद्दल काय?
एकदालः हा! हा! तुला भीती र्वार्ते का की मी िाईन आन्रण त्या तुझ्या रानर्ी
बदकाची न्रिकार करीन याची? नाही, कधीच नाही, माझ्या छकु ले! मी ते
कधीही करणार नाही!
हेदन्रर्वगः नाही, मला र्वार्तां तुम्ही ते करूच िकत नाहीत. असां समिलां िातां की
रानर्ी बदकाची न्रिकार करणां खूपच कठीण असतां.

एकदालः न्रिकार करता येणार नाही मला? मला तरी खूपसां र्वार्तां की मी करू िके न
त्याची न्रिकार.
हेदन्रर्वगः तुम्ही कसा न्रनधाटर करू िकाल तो, आिोबा? म्हणिे मला माझ्या रानर्ी
बदकाबद्दल बोलायचां नाही, तर इतराांबद्दल.
एकदालः मी बरोबर त्याच्या छातीत गोळी घालतोय की नाही ह्याची खात्री करून
घेईन, ठाऊक आहे तुला? ती एकदम उत्तम िागा आहे. नांतर तुम्ही गोळी
घातली पान्रहिे ती न्रतच्या पांखाांर्वर- पांखाांच्या बािूस कधीच नव्हे.
हेदन्रर्वगः नांतर ते मरतात का, आिोबा?
एकदालः होय, ते मरतातच... पण तुम्ही योग्य ररतीने गोळी झाडली तर. ठीक मी
िाऊन नीर्नेर्कां होणां उत्तम. हां...बघ तू... हां!
(तो त्याच्या खोलीत िातो. हेदन्रर्वग काही िण र्वार् बघते, बैठकीच्या
खोलीच्या दरर्वाज्याकडे दृन्रििेप र्ाकते, बुकके सकडे िाते, पायाांच्या
चर्वड्याांर्वर उभी राहते, िेल्फर्वरचां दोन नळ्याांचां न्रपस्तूल काढू न घेते आन्रण
त्याकडे बघते. गीना ब्रि आन्रण डस्र्र घेऊन बैठकीतून आत येते. हेदन्रर्वग
पर्कन् ते न्रपस्तूल कु णाच्याही नकळत परत त्याच िागी ठे र्वते.)
गीनाः

तुझ्या र्वन्रडलाांच्या र्वस्तू अस्ताव्यस्त करू नकोस, हेदन्रर्वग.

हेदन्रर्वगः (बुकके सपासून दूर िात) मी फक्त ते थोडांसां नीर्नेर्कां करीत होते.
गीनाः

त्याऐर्विी स्र्वयांपाकघरात िा आन्रण बघ कॉफी अिून गरम आहे की नाही
ते. मी ट्रेमध्ये काहीतरी घेऊन िाते, िेव्हा मी त्याांना भेर्ायला खाली
िाईन. (हेदन्रर्वग बाहेर िाते, गीना स्र्ु न्रडयो साफ करायला सुरूर्वात करते.
काही िणाांनांतर पॅसेिचा दरर्वािा अडखळत उघडला िातो आन्रण यलमार
एकदाल आत डोकार्वतो. त्याच्या अांगात ओव्हरकोर् आहे, पण डोक्यार्वर

हॅर् नाही, त्याने तोंड धुतलेलां नाही, त्याचे के स न्रर्वस्कर्लेले असून
अव्यर्वन्रस्थत आहेत. त्याचे डोळे िड आन्रण मरगळलेले ददसताहेत.)
गीनाः

(ती िे काही करतेय ते थाांबन्रर्वते, न्रतचा झाडू न्रतच्या हातात आहे आन्रण ती
त्याच्याकडे बघते.) ओह, यलमार... तुम्ही आलात तर परत?

यलमारः (आत येतो आन्रण रूि आर्वािात उत्तर देतो.) मी आलो आहे... पण मी पुन्हा
लगेच परत िातो.
गीनाः

होय, होय. मला र्वार्लांच तसां सारां . पण अरे देर्वा, काय हा अर्वतार करून
घेतलात, बघा तरी स्र्वतः!

यलमारः अर्वतार!
गीनाः

फक्त बघा, तुमचा थांडीचा कोर्! दकती खराब के लाय, आता काही त्याचा
उपयोग नाही.

हेदन्रर्वगः (स्र्वयांपाकघराच्या दारात) आई, मी आता ते... (यलमारला बघते र्व
आनांदाने ओरडत त्याच्याकडे िाते.) ओह! डॅडी! डॅडी!
यलमारः (बािूला र्वळतो आन्रण न्रतला दूर लोर्तो.) दूर िा, दूर िा! (गीनाला) न्रतला
दूर कर माझ्यापासून, मी साांगतो तुला.
गीनाः

(खालच्या आर्वािात) तू बैठकीच्या खोलीत िा पाहू हेदन्रर्वग. (हेदन्रर्वग
मुकाट्याने बैठकीत िाते.)

यलमारः (र्ेबलाचा ड्रॉव्हर उघडण्यात गकट ) मला माझी पुस्तकां हर्वी आहेत. कोठे
आहेत माझी पुस्तकां ?
गीनाः

कोणती पुस्तकां ?

यलमारः माझ्या र्वैज्ञान्रनक कामाची, खन्रचतच-ताांन्रत्रक मान्रसकां िी मी माझ्या
िोधासाठी र्वापरतोय.
गीनाः

(बुकके सर्वर बघून) ही आहेत का ती? ज्याांना काही मलपृष्ठे नाहीत?

यलमारः खन्रचतच, तेच ते.
गीनाः

(बाईंलडांग न के लेल्या पुस्तकाांचा गठ्ठा र्ेबलार्वर ठे र्वीत) ह्याची पानां
फाडायला साांगू का हेदन्रर्वगला?

यलमारः मला त्या पुस्तकाांच्या पानाांना फाडायची गरि नाही. (िणभर स्तब्धता.)
गीनाः

म्हणिे तुम्ही येथून िाण्याचा, आम्हाला सोडू न िायचा न्रनणटय बदलला
नाही का, यलमार?

यलमारः (पुस्तके उलथी पालथी करीत) होय, ते आता ठरलांच आहे- माझ्या दृिीनांगीनाः

ओह, ठीक.

यलमारः (रागाने) माझ्या हृदयात ददर्वसाच्या प्रत्येक घर्के ला सुरा खुपसून तो
दफरर्वीत बसायचां नाही मला.
गीनाः

मी इतकी र्वाईर् आहे असा न्रर्वचार करताना देर्व तुम्हाला िमा करो.

यलमारः न्रसद्ध करून दाखर्व ते...
गीनाः

काय न्रसद्ध करायचां असेल ते तुम्हीच न्रर्वचार करून न्रसद्ध करायला हर्वां.

यलमारः तुझ्या पूर्वेन्रतहासाबरोबर? काही न्रनन्रश्चत हक्क असतात... मी बहुतकरून
त्याांना ध्येयाचे हक्क म्हणेन...
गीनाः

आिोबाांचां काय? त्याांच्याबरोबर काय होईल, गरीब न्रबचाऱया
म्हाताऱयाबरोबर?

यलमारः माझां कतटव्य मला ठाऊक आहे. तो असहाय्य म्हातारा येईल माझ्याबरोबर.
मी गार्वात िाऊन आर्वश्यक ती व्यर्वस्था करणार आहे. हां! कु णी माझी हॅर्
पान्रहली का न्रिन्यार्वर?
गीनाः

नाही, हरर्वली का तुमची हॅर्?

यलमारः काल रात्री मी परत आलो तेव्हा न्रनन्रश्चतच माझ्या डोक्यार्वर होती ती. पण
आि ती मला पुन्हा सापडलीच नाही.
गीनाः

देर्वा मदत कर आम्हाला! त्या कु चकामी माणसाांबरोबर कोठे गेला होता
तुम्ही?

यलमारः असल्या िुल्लक बाबतीत तू त्रास देऊ नकोस मला. तुला असां र्वार्तां का की
मी हा सारा तपिील स्मरणात ठे र्वण्याच्या मूडमध्ये आहे?
गीनाः

पण तुम्हाला अिी थांडी बाधायला नको, यलमार. (ती बाहेर
स्र्वयांपाकघरात िाते.)

यलमारः (र्ेबलाचा ड्रॉव्हर ररकामा करताना तो रागारागाने स्र्वतःिीच पुर्पुर्त
असतो.) तू बदमाष आहेस रे ललांग, हलकर्, न्रनलटज्ज, व्यसनी. मला र्वार्तां
तुझ्या छातीत सुरा खुपसायला कु णीतरी मला न्रमळालां! (तो काही िुनी पत्रे
एका बािूला ठे र्वतो. आदल्या ददर्विी फाडलेला दस्तऐर्वि त्याला ददसतो,
हातात घेतो आन्रण तुकड्याांकडे बघतो. ििी गीना आत येते तसे तो
घाईघाईने ते खाली ठे र्वतो.)
गीनाः

(ब्रेकफास्र्चा ट्रे र्ेबलार्वर ठे र्वते.) हे थोडांसां गरमागरम ज्याने तुम्हाला ऊब
र्वार्ेल आन्रण काही बर्र आन्रण काहीसां खारर्वलेलां माांस.

यलमारः (ट्रेकडे दृन्रििेप र्ाकू न) खारर्वलेलां माांस? ह्या छपराखाली पुन्हा कधीच
नको! िर्वळ िर्वळ चोर्वीस तास अन्न माझ्या पोर्ात गेलां नाही तरी मला

त्याची पर्वाट नाही. माझ्या नोट्स! माझ्या आत्मचररत्राचे सुरूर्वातीचे कागद!
कोठे आहे माझी डायरी आन्रण सारे माझे महत्त्र्वाचे पेपसट? (तो बैठकीच्या
खोलीचे दार उघडतो, पण मागे सरतो.) ती तेथेच आहे पुन्हा.
गीनाः

अरे देर्वा, ती पोरगी इथेच कु ठे तरी असली पान्रहिे.

यलमारः बाहेर ये. (तो मागे उभा राहतो आन्रण हेदन्रर्वग घाबरलेली स्र्ु न्रडयोत येते.
यलमारचे हात दरर्वाज्याच्या हँडलर्वर असतात, तो गीनाला म्हणतो) मी
माझे िे अखेरचे िण ह्या घरात घालर्वू इन्रच्छतो त्यार्वेळी ज्याांना येथे
थाांबायची आर्वश्यकता नसते त्याांनी थाांबून मला त्रास द्यायला नको...
हेदन्रर्वगः (न्रतच्या आईकडे धार्वत िाते आन्रण थरथरत्या खालच्या आर्वािात
न्रर्वचारते) म्हणिे मलाच म्हणताहेत का ते तसां?
गीनाः

तू स्र्वयांपाकघरातच थाांब, हेदन्रर्वग. ककां र्वा नाही- तू तुझ्याच खोलीत िा पाहू
त्याऐर्विी. (यलमारिी बोलते, िसां न्रतला िायचे असते तेथे ती गेल्यार्वर)
थाांबा थोडां, यलमार. ड्रॉव्हरमधल्या र्वस्तूांची उलथापालथ करू नका. मला
ठाऊक आहे प्रत्येक गोि कोठे आहे ते.

हेदन्रर्वगः (उभी असते काही िण, स्तब्ध, घाबरलेली आन्रण गोंधळलेली. ती न्रतचे ओठ
चार्वून रडण्यार्वर आर्वर घालते, मुठी आर्वळू न पुन्हा सोडते.) ते रानर्ी
बदक! (ती राांगत िाऊन िेल्फर्वरचां न्रपस्तूल घेते. खुराड्याचा दरर्वािा
उघडते, आत िाऊन आतून बांद करते. यलमार आन्रण गीना याांचा बैठकीत
र्वादन्रर्वर्वाद सुरू होतो.)
यलमारः (काही हस्तन्रलन्रखत पुस्तके आन्रण िुने सुर्े कागद घेऊन बाहेर येतो र्व ते तो
र्ेबलार्वर ठे र्वतो.) ओह, त्या िुन्या छोट्या प्रर्वासी बॅगेचा काहीही उपयोग
नाही. हिारएक र्वस्तू मला माझ्याबरोबर गोळा करून न्यायला हव्यात.
गीनाः

(एक प्रर्वासी बॅग घेऊन येते.) ठीक, सध्यापुरत्या काही र्वस्तू येथे सोडू न िा,
फक्त एक िर्ट आन्रण पँट्सची एक िोडी न्या आत्ता बरोबर.

यलमारः छे! ही सारी थकन्रर्वणारी तयारी! (त्याचा ओव्हरकोर् काढू न तो सोफयार्वर
फे कतो.)
गीनाः

आन्रण ती कॉफी थांड होतेय न्रतथे.

यलमारः हां! (काहीही न्रर्वचार न करता एक घोर् घेतो आन्रण मग दुसरा.)
गीनाः

(खुच्यांच्या मागच्या बािू साफ करते.) तुमचां र्वाईर् काम त्या सिाांसाठी
पुरेसां मोठां खुराडां न्रमळर्वील.

यलमारः काय! मी हे सारे ससे फरफर्त नेऊ माझ्याबरोबर?
गीनाः

होय, तुम्हाला ठाऊक आहे की आिोबा सिाांन्रिर्वाय राहूच िकत नाहीत
ते.

यलमारः त्याांनी आता त्याांच्यान्रिर्वाय रहायची सर्वयच करायला हर्वी- आता मी
सिाांपेिा अन्रधक महत्त्र्वाच्या गोिींचा त्याग करायला न्रनघालो नाही का?
गीनाः

(बुकके स साफसूफ करीत) ही बासरीसुद्धा र्ाकू का या सूर्के समध्ये?

यलमारः नाही नको, ती बासरी नको. पण माझां न्रपस्तूल दे मला.
गीनाः

तुम्हाला ते न्रपस्तूल घेऊन िायचां आहे का?

यलमारः होय, माझां ते भरलेलां न्रपस्तूल.
गीनाः

(िोधून बघत) ते गेलां. त्याांनी ते त्याांच्या बरोबर नेलां असणार.

यलमारः ते खुराड्यात आहेत का?
गीनाः

होय खन्रचतच ते खुराड्यात आहेत.

यलमारः हां. गरीब न्रबचारा एकर्ा म्हातारा! (तो पार्व लोण्याचा एक तुकडा खातो,
आन्रण कॉफी न्रपतो.)

गीनाः

ही खोली आपण भाड्यानां ददली नसती तर न्रतथां राहता आलां असतां
तुम्हाला.

यलमारः मी ह्याच छपराखाली रहायचां! कधीच नाही! कधीच नाही!
गीनाः

एकदोन ददर्वसाांसाठी तुम्ही सध्या ह्या बैठकीच्या खोलीत रान्रहलात तर
नाही का चालायचां? ती सगळी तुमच्या ताब्यात राहणार.

यलमारः ह्या लभांतींच्या आत के व्हाही नाही!
गीनाः

ठीक, रे ललांग आन्रण मोलन्रव्हक याांच्यासोबत रान्रहलात तर?

यलमारः त्याांची नार्वे सुद्धा ऐकायची इच्छा नाही माझी. त्याांची नुसती नार्वां िरी
काढली तरी माझी भूक मार्वळते, िर्वळ िर्वळ... छे ! नकोच. मला ह्या
र्वादळात आन्रण बफाटत बाहेर िायलाच हर्वां... ह्या घराबाहेर माझ्या
र्वन्रडलाांसाठी आन्रण माझ्यासाठी न्रनर्वारा िोधायला.
गीनाः

पण यलमार, तुम्हाला हॅर् नाही. तुम्ही तुमची र्ोपी हरर्वलीत, आठर्वतां?

यलमारः ओह, ते पिू. त्याांच्यार्वर न्रर्वश्वासच ठे र्वू िकत नाही मी! मला माझी हॅर्
न्रमळायलाच हर्वी. (पार्वाचा तुकडा र्व लोणी घेतो.) आर्वश्यक ती व्यर्वस्था
करायलाच हर्वी. मला माझां िीर्वन धोक्यात घालायची इच्छा नाही. (ट्रेर्वर
काही आहे की नाही ते बघतो.)
गीनाः

काय िोधताहात तुम्ही?

यलमारः लोणी!
गीनाः

लगेच आणते. (ती बाहेर स्र्वयांपाकघरात िाते.)

यलमारः (न्रतच्या मागे हाक मारीत) ओह, काही तसदी घ्यायची आर्वश्यकता नाही.
िसा आहे तसा मी तो कोरडा खाईन.

गीनाः

(लोण्याची न्रडि आणते) हे घ्या. आत्ता अगदी तािां घुसळू न काढलेलां आहे.
(ती ताज्या कॉफीचा कप भरते, तो सोफयार्वर बसतो, पार्वार्वर आणखी
लोणी लार्वतो, एक दोन िण खातो आन्रण न्रपतो.)

यलमारः हे बघ, िर मला कु णीही त्रास देणार नसेल- कु णी सुद्धा नाही- तर मी
बैठकीच्या खोलीत एक ककां र्वा दोन ददर्वस राहू िकतो?
गीनाः

होय, तुम्ही अगदी छानपणे राहू िकता, आन्रण तुमची इच्छा असेल न्रततके
ददर्वस.

यलमारः कारण मला नाही र्वार्त की र्वन्रडलाांच्या ह्या साऱया र्वस्तू मी इतक्या घाईने
घेऊन िाऊ िके न असां.
गीनाः

आन्रण न्रिर्वाय अिून एक गोि आहे. आता ह्यापुढे तुम्ही आमच्या
कु णाच्याही सोबत राहणार नाही आहात हे त्याांना साांगायला हर्वां आधी.

यलमारः (कॉफीचा कप दूर लोर्त) होय, तीसुद्धा एक गोि आहे. ही सारी गुांतागुांत
त्याांना उलगडू न साांगार्वी लागेल त्याांना. मला थोडा ररकामा र्वेळ हर्वा. हे
मनार्वरचां ओझां मला एकही ददर्वस ठे र्वायचां नाही.
गीनाः

नाही, आन्रण िेव्हा हे असां भयांकर र्वातार्वरण बाहेर असताना.

यलमारः (र्वलटच्या पत्राला स्पिट करत) मी बघतोय हे कागद अिूनही येथेच पडलेले
आहेत.
गीनाः

होय, मी हातही लार्वला नाही त्याांना.

यलमारः नाही, मला त्या कागदाांिी काहीही घेणां देणां नाही...
गीनाः

ठीक, मलाही त्याांचा काही उपयोग नाही.

यलमारः ...पण ते हरर्वायलाही नकोत.- ही सगळी सामानाची उलथापालथ
करताना कदान्रचत ते कागदगीनाः

मी काळिी घेईन त्याांची तिी, यलमार.

यलमारः काहीही झाले तरी सर्वाटत आधी हे पत्र बाबाांच्या मालकीचां आहे, आन्रण
त्याांचा उपयोग करायला हर्वा की नाही हे त्याांनाच ठरर्वू दे.
गीनाः

(न्रनश्वास र्ाकीत) होय, गरीब न्रबचारे म्हातारे बाबा.

यलमारः अन्रधक सुरन्रित ठे र्वण्यासाठी- गोंद कु ठे सापडेल का मला?
गीनाः

(बुकके सकडे िाऊन) ही आहे गोंदाची बार्ली.

यलमारः आन्रण ब्रि?
गीनाः

हा ब्रिही आहे इथां. ( ती त्या र्वस्तू आणून देते.)

यलमारः (कातर घेऊन) फक्त एक कागदाची पट्टी घेऊन अिी मागच्या बािूस... (तो
कापतो आन्रण न्रचकर्र्वतो) माझां िे नाही त्याला मला हात लार्वायचा नाही,
ही सर्वट मालमत्ता त्या न्रनष्काांचन म्हाताऱयाची आहे- आन्रण त्या दुसऱयाच्या
र्वस्तूला, त्या गोिीमुळे... बरां झालां. सध्या ते तेथेच राहू दे. तो कागद
र्वाळला म्हणिे घेऊन िा. मला त्या कागदपत्रार्वर पुन्हा निर सुद्धा
र्ाकायला नको- कधीही नको. (ग्रेगसट र्वलट हॉलमधून आत येतो.)
ग्रेगसटः

(थोड्यािा आश्चयाटने) काय! तू येथेच यलमार?

यलमारः (घाईने उभा राहत) थकव्यामुळे फार गाांगरून गेलो होतो.
ग्रेगसटः

मला र्वार्तां तुझा ब्रेकफास्र् झालाय.

यलमारः िरीराची सुद्धा काही र्वेळा मागणी असते.
ग्रेगसटः

काय करायचां ठरर्वलांस तू?

यलमारः माझ्या सारख्या माणसाला, फक्त एकच मागट ददसतोय. माझ्या महत्त्र्वाच्या
गोिी मला गोळा करायच्या आहेत. पण त्याला िरा र्वेळ लागेल, तू समिू
िकतोस.

गीनाः

(थोड्यािा अन्रधरतेने) तुमची खोली तुमच्यासाठी तयार करू की तुमची
बॅग भरू?

यलमारः (ग्रेगसटकडे सांतप्त कर्ाि र्ाकीत) भर... आन्रण खोली कर तयार.
गीनाः

(सूर्के स घेते.) ठीक आहे, मग मी ते िर्ट आन्रण इतर गोिी ठे र्वते त्यात. (ती
बैठकीत िाते आन्रण दार लार्वून घेते.)

ग्रेगसटः

(थोड्यािा िाांततेनांतर) मला असां कधीच र्वार्लां नव्हतां की ह्या गोिीचा
असा िेर्वर् होईल. हे घरदार सोडू न िाणां तुला खरोखरच आर्वश्यक र्वार्तां
का?

यलमारः (अस्र्वस्थपणे येरझाऱया घालीत) मी काय करार्वां अिी तुझी अपेिा आहे
मग?- दुःखासाठी माझा िन्म झालेला नाही, ग्रेगसट. माझ्याभोर्वती िे काही
आहे ते सारां छान, सुरन्रित आन्रण िाांततामय हर्वां.
ग्रेगसटः

पण ते के लां िाऊ िकत नाही का? प्रयत्न कर. मी असां म्हणेन की तुला
आधारासाठी भक्कम पाया लाभलाय- िर तू नव्यानां सुरूर्वात करणार
असिील तर. लिात ठे र्व िगण्यासाठी तुझा िोधही तुला महत्त्र्वाचा आहे.

यलमारः ओह, माझ्या िोधाबद्दल काहीही बोलू नकोस. तो कदान्रचत खूप खूप दूर
आहे.
ग्रेगसटः

खरां च?

यलमारः अरे देर्वा, र्वास्तन्रर्वक माझ्या िोधाबद्दल काय अपेिा करतोस तू? प्रत्यिात
इतर लोकाांकडू न तो िोध आधीच लार्वला गेलेला आहे. ददर्वसेंददर्वस ते मला
कठीण होत चाललांय.
ग्रेगसटः

तू त्या पररश्रमाांचा आिर्वर एर्वढा त्याग के ल्यानांतर!

यलमारः त्या बदमाि रे ललांगनां न्रचथार्वणी ददली मला.

ग्रेगसटः

रे ललांग?

यलमारः होय, तोच एक होता की सुरूर्वातीला त्यानां मला सुचर्वलां की मी काहीतरी
न्रर्वन्रिि िोध हा फोर्ोग्राफीमध्ये लार्वू िकतो.
ग्रेगसटः

र्वा! ...रे ललांगनांच काय!

यलमारः ओह, मी खरोखरच आनांदी होतो त्यामुळे! म्हणिे त्या िोधाच्या
अन्रभमानामुळे नव्हे, पण हेदन्रर्वगला अन्रभमान होता त्याचा. लहान
मुलाच्या श्रद्धेच्या िोरार्वर न्रर्वश्वास धरून होती ती त्या िोधाबद्दल- एर्वढां
खरां की न्रतचा न्रर्वश्वास आहे असां धरून चालण्याचा मूखटपणा होता माझ्या
अांगी.
ग्रेगसटः

तुला खरोखर असां र्वार्तां का की हेदन्रर्वगने तुला फसर्वलां?

यलमारः मी आता कु ठलाही न्रर्वचार करायला तयार आहे. हेदन्रर्वगच माझ्या मागाटत
आडर्वी येतेय. माझ्या िीर्वनातला सूयटप्रकाि ती झाकोळू न र्ाकील.
ग्रेगसटः

हेदन्रर्वग! तुला म्हणायचांय हेदन्रर्वगच का! ह्यासारखां काहीही असां कसां करील
ती?

यलमारः (त्याला उत्तर न देता) मी तुला साांगू िकत नाही की माझां कसां प्रेम होतां
न्रतच्यार्वर ते. मी तुला साांगूच िकत नाही की दकती आनांद र्वार्ायचा मला
प्रत्येक र्वेळी ज्या ज्या र्वेळी ह्या माझ्या साध्या सुध्या घरी यायचो तेव्हा ती
न्रतच्या गोड न्रिणलेल्या डोळ्याांनी माझ्याकडे धार्वतच यायची. ओह,
अन्रतिय भोळसर् होतो मी! िब्दात व्यक्त करता येणार नाही इतकी ती
मला आर्वडायची... आन्रण मी माझी स्र्वतःचीच फसर्वणूक करून घेत होतो
की ती सुद्धा न्रततकीच माझ्यार्वर प्रेम करते.
ग्रेगसटः

हा तुझा तो फक्त भ्रम होता असां म्हणू िकतोस का?

यलमारः मला कसां ठाऊक असणार? गीनाकडू न मला काहीच न्रमळू िकत नाही
आन्रण काहीही झाले तरी न्रतला ध्येयाांच्या मूलतत्र्वाांबद्दल ह्या
पररन्रस्थतीतील िाणीर्व नाही न्रबलकु ल. पण मला र्वार्तां की मला स्र्वतःला
तुझ्या पुढे हे ओझां उतरर्वून देण्याची गरि आहे. एक भयांकर अन्रनन्रश्चतताहेदन्रर्वगने माझ्यार्वर खरोखरीच कधीच प्रेम के लां नव्हतां- मुळीच नव्हतां.
ग्रेगसटः

न्रतने तुझ्यार्वरील न्रतच्या प्रेमाचा पुरार्वा दाखर्वून ददला तर तू काय
म्हणिील? (ऐकू न) काय ते? मला र्वार्लां मी त्या र्वनहांसीचां ओरडणां ऐकलां.

यलमारः ते रानर्ी बदकच ओरडतांय. र्वडील न्रतकडे खुराड्यात आहेत.
ग्रेगसटः

ते आत आहेत? (आनांदाने त्याचा चेहरा चमकतो.) मी तुला काय साांगत
होतो की हेदन्रर्वगबद्दल तू िो गैरसमि करून घेतलास त्याचा पुरार्वा तुला
न्रमळे ल!

यलमारः ओह, कसला पुरार्वा देऊ िकते ती मला! न्रतच्या म्हणण्यार्वर मी न्रर्वश्वासच
ठे ऊ िकत नाही.
ग्रेगसटः

मला खात्री आहे हेदन्रर्वगच्या बाबतीत लबाडी नाहीच मुळी.

यलमारः ओह, ग्रेगसट, तेच मुळी न्रनन्रश्चत नाहीये. गीना आन्रण न्रमसेस सोबी इथे बसून
काय गप्पा मारीत होत्या आन्रण कु िबुित होत्या ते कु णाला ठाऊक? आन्रण
हेदन्रर्वगचे कान फार तीक्ष्ण आहेत. कदान्रचत न्रतला या बन्रिसपत्राबद्दल
अनपेन्रित असां काही र्वार्लां नसेल. ते न्रतला माझ्याकडू न के व्हाही घेऊन
िाऊ िकतात.
ग्रेगसटः

हेदन्रर्वग तुला कधी कधी सोडू न िाणार नाही.

यलमारः मला खात्री देऊ नकोस. भरल्या हाताांनी न्रतला त्याांनी आन्रमष दाखर्वलां
तर...? ओह, आन्रण मी न्रतच्यार्वर दकती प्रेम करायचो हे मी तुला साांगू

िकत नाही! एखाद्या ररकाम्या खोलीतून न्रभत्र्या मुलीचा हात धरून
अांधारातून नेताना मला सर्वोत्कृ ि आनांद न्रमळायचा! आता मला त्या कडर्वर्
सत्याची खात्री पर्लीय की ह्या दररद्री खपरे लातला हा एक गरीब न्रबचारा
फोर्ोग्राफर न्रतच्या न्रहिेबी नव्हताच मुळी. हे सर्वट ती करीत होती- धूतटपणे
योग्य र्वेळ येण्याची र्वार् बघत.
ग्रेगसटः

तू स्र्वतः खरोखर न्रर्वश्वास ठे र्वू नकोस, यलमार.

यलमारः हीच तर भयांकर गोि आहे, खन्रचतच मला कळत नाही किार्वर न्रर्वश्वास
ठे र्वार्वा आन्रण किार्वर नाही ते.... आन्रण ते मला कधीही कळणार नाही.
पण मी म्हणतो आहे तसां असेल की नाही ह्याची तुला िांका र्वार्ते?
लोकाांच्या आदिटर्वादार्वर तुझा खूप न्रर्वश्वास आहे नाही का, माझ्या लाडक्या
ग्रेगसट? समि दुसरी माणसां आली हातभर आन्रमषे घेऊन, आन्रण त्याांनी त्या
मुलीला हाक मारून म्हर्लां की त्याला सोडू न ये आमच्याकडे, िीर्वन तुझ्या
पायार्वर घोर्ाळतांय....
ग्रेगसटः

(एकदम) ठीक, मग काय? काय र्वार्तांय तुला?

यलमारः िर मी न्रतला न्रर्वचारलां असतां की हेदन्रर्वग तू माझ्यासाठी हे िीर्वन सोडू न
देिील का? (न्रतरस्कारपूणट हसत) ओह, होय! मला म्हणार्वांच लागेल तुला
लर्वकरच कळे ल, कु ठल्या प्रकारचां उत्तर मला न्रमळे ल ते! (खुराड्यातून
न्रपस्तूलाचा गोळीबार ऐकू येतो.)
ग्रेगसटः

(मोठ्या आनांदाने ओरडतो) यलमार!

यलमारः बघ न्रतकडे, आता. त्याची न्रिकार चाललीय!
गीनाः

ओह, यलमार (आत येत) मला ऐकू येतांय आिोबा स्र्वतः सारखा गोळीबार
करताहेत.

यलमारः मी आत िाऊन बघतो.
ग्रेगसटः

(लगेचच, उतार्वीळपणे) थाांब थोडां! तुला ठाऊक आहे काय होतां ते?

यलमारः खन्रचतच मला ठाऊक आहे, काय होतां ते.
ग्रेगसटः

नाही, तुला ठाऊक नाही. पण मला मान्रहत आहे तो पुरार्वा आहे!

यलमारः कसला पुरार्वा?
ग्रेगसटः

त्या पोरीचा त्याग होता तो. न्रतनांच तुझ्या र्वन्रडलाांना त्या रानर्ी बदकाला
गोळी घालायला साांन्रगतली होती.

यलमारः रानर्ी बदकाला गोळी घालायला?
गीनाः

काय.....?

यलमारः पण हे किासाठी?
ग्रेगसटः

िगात न्रतला सर्वाटत मौल्यर्वान र्वार्णाऱया गोिीचा न्रतला त्याग करायचा
होता, तुझ्यासाठी. मग न्रतने न्रर्वचार के ला की आता तरी न्रतला तुझां प्रेम
न्रमळन्रर्वण्यात मदत होईल.

यलमारः (हळू च, भार्वनान्रर्वर्वि होत) ओह, ती पोर!
गीनाः

काय न्रर्वचार करते ही पोर!

ग्रेगसटः

न्रतला फक्त तुझां प्रेम हर्वांय पुन्हा, यलमार. ती त्यान्रिर्वाय िगूच िकत नाही.

गीनाः

(अश्रूांना बाांध घालीत) बघा आता तुम्हीच, यलमार.

यलमारः गीना, कोठे आहे ती?
गीनाः

(हुांदके देत) गरीब न्रबचारी छकु ली, मला र्वार्तां ती स्र्वांपाकघरात बसलेली
असार्वी.

यलमारः (तो िातो आन्रण स्र्वयांपाकघराचा दरर्वािा धाडकन उघडतो) हेदन्रर्वग, ये
बाळा बाहेर! माझ्याकडे ये! (सभोर्वती बघतो) नाही, ती येथे नाही.
गीनाः

मग ती न्रतच्या खोलीतच असायला हर्वी.

यलमारः (बाहेरून) नाही, ती येथेही नाही. (आत येतो) ती बाहेरच गेली असार्वी.
गीनाः

ठीक, तुम्हाला ती ह्या घरात कोठे ही नकोिी होती ना.

यलमारः ओह, िर ती घरी पुन्हा लर्वकरच आली....तर मी न्रतला यथाथाटने
साांगेन....सारां काही छान होईल. ग्रेगसट, आता मी खरोखर न्रर्वश्वास ठे र्वतो
की नन्रर्वन िीर्वनाला पुन्हा सुरूर्वात करीन.
ग्रेगसटः

(िाांतपणे) मला ठाऊक होतां ते—हे न्रर्वमोचन ह्याच पोरीकडू न येईल ते.
(म्हातारा एकदाल त्याच्या खोलीच्या दारापािी ददसतो. त्याने त्याचा
गणर्वेष पूणटपणे घातला आहे. आन्रण तो त्याची तलर्वार कमरे ला घट्ट बाांधतो
आहे)

यलमारः बाबा! तेथे आहात तुम्ही?
गीनाः

तुम्ही तुमच्या खोलीतच गोळाबार करीत होता की काय?

एकदालः (रागाने समोर येत) तू त्या खुराड्यात गोळ्या झाडीत होतास एकर्ाच,
यलमार?
यलमारः (लचांताग्रस्त, गोंधळू न) मग त्या खुराड्यात गोळी झाडली ती तुम्ही नव्हे?
एकदालः मी? गोळी झाडली? हां!
ग्रेगसटः

(यलमारला हाक मारीत) न्रतने स्र्वतःच त्या रानर्ी बदकार्वर गोळी झाडली!

यलमारः काय आहे हे! (तो धार्वतच खुराड्यापािी िातो, एक बािू ओढतो, आत
बघतो आन्रण ओरडतो) हेदन्रर्वग!

गीनाः

(दारापािी धार्वतच िाते) अरे देर्वा, काय झालां हे!

यलमारः (आत िातो) ती िन्रमनीर्वर पडलीय!
ग्रेगसटः

हेदन्रर्वग! िन्रमनीर्वर! (तो यलमारकडे िातो)

गीनाः

(त्याच िणी) हेदन्रर्वग! (ती खुराड्यात िाते) ओह! नाही! नाही!

एकदालः ओह! ती सुद्धा न्रिकारीला गेली र्वार्तां?
(यलमार, गीना, आन्रण ग्रेगसट हेदन्रर्वगला उचलून स्र्ु न्रडओत आणतात, न्रतचा
उिर्वा हात लोंबतोय, न्रतच्या बोर्ाांच्या पकडीत अिूनही न्रपस्तूल आहे)
यलमारः (न्रर्वचन्रलत होऊन) ते न्रपस्तूल उडालां. न्रतनां स्र्वतःला िखम करून घेतलीय.
बोलर्वा, बोलर्वा कु णाला तरी! हेल्प! हेल्प!
गीनाः

(हॉलमध्ये पळत िाते आन्रण ओरडते) रे ललांग! रे ललांग! डॉक्र्र रे ललांग!
लर्वकरात लर्वकर या र्वर! (यलमार आन्रण ग्रेगसट हेदन्रर्वगला खाली
सोफयार्वर ठे र्वतात.)

एकदालः (िाांतपणे) ते िांगल असां सूड घेतां!
यलमारः (न्रतच्या बािूला, गुडघे र्ेकून) ती लर्वकरच िुद्धीर्वर येईल. लर्वकरच
येईल... होय, होय, होय.
गीनाः

(ती आतून परत येते.) कु ठां लागलांय न्रतला? मला काहीच ददसत नाहीये.
(रे ललांग घाईने आत येतो, त्याच्या पाठोपाठ मोलन्रव्हक येतो, त्याांच्या
अांगार्वर ना िाकीर् ना नेकर्ाय आन्रण त्याचा कोर् उघडा उडतोय.)

रे ललांगः

काय चाललांय इथे?

गीनाः

ते म्हणताहेत हेदन्रर्वगनां स्र्वतःला गोळी घातलीय.

यलमारः इकडे या आन्रण मदत करा ना!
रे ललांगः

(तो र्ेबल एका बािूला करतो आन्रण न्रतला तपासायला सुरूर्वात करतो.)

यलमारः (त्याच्याकडे न्रिज्ञासेने र्वर बघत) हे खूप गांभीर असूच िकत नाही, ओ
रे ललांग? न्रतचां रक्तही नाही र्वाहत बाहेर. खरोखर तसां भयांकर काही नाही
ना?
रे ललांगः

कसां झालां हे?

यलमारः ओह, कसां कळणार मला...?
गीनाः

ती त्या रानर्ी बदकाला गोळी घालणार होती.

रे ललांगः

रानर्ी बदकाला?

यलमारः ते न्रपस्तूल उडालांच असेल.
रे ललांगः

हां! खरोखर!

एकदालः िांगल सूड उगर्वतां तरी पण मला भीती र्वार्त नाही. (तो खुराड्यात िातो
र्व आतून दरर्वािा बांद करतो.)
यलमारः ठीक, रे ललांग.... तू काहीतरी बोलत का नाहीस?
रे ललांगः

गोळी न्रतच्या छातीत घुसलीय.

यलमारः होय, पण ती िुद्धीर्वर येतेय ना?
रे ललांगः

तू बघू िकत नाहीस का? हेदन्रर्वग मेली.

गीनाः

(रडू कोसळू न) माझी, छोर्ीिी छकु ली!

ग्रेगसटः

(घोगऱया आर्वािात) समुद्राच्या तळािी...

यलमारः (ताडकन उठू न) नाही, नाही, न्रतनां िगायलाच हर्वां! ओह, देर्वाचां नार्व घेऊन,
रे ललांग... फक्त एक िणभर मला न्रतला साांगू देत माझां न्रतच्यार्वर सर्वटथा
दकती अमयाटद प्रेम होतां ते!
रे ललांगः

न्रतच्या हृदयात ती गोळी गेलीये. न्रतच्या आत मोठ्या प्रमाणार्वर रक्तस्त्रार्व
झालाय. न्रतला तात्काळ मृत्यू आलाय.

यलमारः आन्रण मी न्रतला एखाद्या िांगली िनार्वरासारखां माझ्यापासून दूर लोर्लां
आन्रण ती त्या खुराड्यात गेली घाबरून राांगत आन्रण माझ्या प्रेमाखातर न्रतनां
िीर्व ददला. (हुांदके देत) मी कधीच हे प्रायन्रश्चत्त घेऊ िकणार नाही! मला
न्रतला काहीही साांगता येणार नाही...! (तो मुठी आर्वळू न ओक्साबोक्िी
रडत र्वर बघतो) अरे देर्वा तू र्वर आहेस... िर तू तेथे आहेस! का तू मला ही
न्रििा ददलीस?
गीनाः

िाांत, िाांत व्हा, तुम्ही असां भयांकर बोलायलाच नको. आपल्यािर्वळ न्रतला
ठे र्वायचा आपल्याला काहीच अन्रधकार नव्हता, असां मला र्वार्तां.

मोलन्रव्हकः ती पोर मेली नाही, ती झोपी गेली आहे.
रे ललांगः

मूखाटसारखी बडबड करू नकोस!

यलमारः (िाांत होतो, सोफयाकडे िातो, हाताची घडी करतो आन्रण न्रतच्याकडे
बघतो) ती पडली ताठ आन्रण स्तब्ध.
रे ललांगः

(न्रतच्या हातातलां न्रपस्तूल सोडर्वून घेण्याचा प्रयत्न करतो) खूप घट्ट, खूपच
घट्ट पकडू न ठे र्वलांय न्रतने.

गीनाः

न्रप्लि रे ललांग, न्रतच्या बोर्ाांर्वर िोर देऊ नका. राहू द्या न्रपस्तूल तेथेच.

यलमारः ती ते घेऊन िाईल बरोबर.

गीनाः

होय, घेऊन िाऊ द्या न्रतला ते बरोबर. पण त्या पोरीला इथां ठे र्वून प्रदिटन
करायला नको आपण. ती न्रतच्या लहानश्या खोलीत िाईल, िाईल ती.
मला न्रतला न्रतकडे न्यायला मदत करा, यलमार.

यलमारः (यलमार आन्रण गीना न्रतला उचलून नेत असताना) ओह, गीना तुझ्याच्यानां
हे सारां सहन होईल?
गीनाः

आपण दोघाांनी हे सहन करण्यात एकमेकाांना मदत करायला हर्वी. कारण
आता अखेरीस ती आपल्या दोघाांचीच आहे.

मोलन्रव्हकः (हात र्वर करून पुर्पुर्तो) हे परमेश्वरा, तुझी कृ पा. मातीतून आलेला
िीर्व मातीत िाईल परत. मातीतून मातीत... मातीतून मातीत.....
रे ललांगः

(कु िबुितो) गप्प बैस मूखाट! तू प्यायलेला आहेस! (यलमार आन्रण गीना
न्रतचा मृतदेह स्र्वयांपाकघराच्या दारातून आत नेतात. रे ललांग ते दार बांद
करतो. मोलन्रव्हक हळू च बाहेर न्रनघून िातो. ग्रेगसटकडे िाऊन) न्रपस्तूल
अपघातानां उडालां तर त्यार्वर माझा न्रर्वश्वास बसणार नाही.

ग्रेगसटः

(भेदरलेला, आचके देत) कु णीच साांगू िकणार नाही ही भयांकर गोि किी
घडली ते.

रे ललांगः

न्रपस्तूलाच्या दारूच्या भडक्यामुळे न्रतचे अांगार्वरचे कपडे िळू न गेले आहेत.
न्रतनां ते न्रपस्तूल बरोब्बर छातीर्वर दाबून झाडलांय असांच र्वार्तां.

ग्रेगसटः

हेदन्रर्वग व्यथट मेली नाही! त्या अांतःकरणात िे काही भव्य आन्रण ददव्य होतां
ते ह्या दुःखाच्या आर्वेगासरिी मुक्त झालां हे तुम्ही बन्रघतलां नाहीत का?

रे ललांगः

प्रत्यि मृत्यूच्या उपन्रस्थतीत बहुतेक माणसां उदात्त होतात. पण ही उदात्तता
दकती काळ रर्कते?

ग्रेगसटः

खात्रीने ते सातत्याने राहील आन्रण फोफार्वेल त्याच्या उर्वटररत आयुष्यभर!

रे ललांगः

नऊ मन्रहने लोर्ल्यार्वर हेदन्रर्वग ही सुांदर कल्पना होईल त्याच्या
र्वक्तृ त्र्वासाठी.

ग्रेगसटः

यलमार एकदालन्रर्वषयी असां बोलण्याचां धाडसच कसां करता तुम्ही?

रे ललांगः

न्रतच्या थडग्यार्वरचां पन्रहलां गर्वत र्वाळल्यार्वर ह्याबाबतीत आपण पुन्हा
चचाट करू. नांतर तो प्रदीघट बडबड करील, ‘ती पोर अखेरीस प्रेमळ न्रपत्याचां
हृदय फाडू न न्रनघून गेली,’ हे तुम्ही ऐकाल. नांतर भार्वनेच्या फर्वाऱयात तो
आत्मस्तुती आन्रण स्र्वतःच्या दुःखात न्हाऊन न्रनघेल. थाांबा तुम्ही थोडा र्वेळ.

ग्रेगसटः

िर तुम्ही बरोबर आन्रण मी चूक आहे, तर मग ह्या िगण्याला काहीच अथट
नाही!

रे ललांगः

ओह, िीर्वन हे फारसां र्वाईर् नाही, िर अिा मूखांनी िाांततेत राहणाऱया
अिा गरीब न्रबचाऱया आत्म्याांभोर्वती आपल्या आदिटर्वादाचा नगारा
न्रपर्ला नाही तर.

ग्रेगसटः

(त्याच्याकडे रोखून बघत) ह्याबाबतीत मला आनांद आहे िर माझां हे भाग्य
असेल.

रे ललांगः

िर मी न्रर्वचारलां की काय आहे तुझां भाग्य?

ग्रेगसटः

(िाण्यासाठी र्वळत) िेर्वणाच्या र्ेबलार्वर तेरार्वा होणां.

रे ललांगः

सैतान आहेस तू.
समाप्त.

ई सान्रहत्य प्रन्रतष्ठान
ई सान्रहत्य प्रन्रतष्ठान दहा र्वषांपुर्वी सुरू झालां. िगभरात ई पुस्तकाांची
सांकल्पना रुिू लागत असतानाच मराठीतही ई पुस्तकां सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन
सारखे प्रचांड इन्व्हेस्ट्मेंर् करणारे न्रखलाडी उतरले. त्याांच्यासमोर ई सान्रहत्य म्हणिे
अगदीच ललांबुठर्ांबू. पण गेली दहा र्वषं आन्रण आिही गुगलर्वर “मराठी पुस्तक” ककां र्वा
“Marathi ebook” र्ाकले की ४ कोर्ी ९३ लाख नाांर्वाांमध्ये पन्रहले दुसरे नार्व येते ते
ई सान्रहत्यचेच. ही करामत आहे आमच्या लेखकाांची. र्वाचकाांना सातत्याने दिेदार
मनोरां िक उच्च प्रतीची पुस्तके “न्रर्वनामूल्य” देणारे आमचे लेखक हेच या स्पधेचे न्रर्विेते
आहेत.
मराठीत “सान्रहत्यरत्नाांच्या खाणी” न्रनपिोत या ज्ञानोबाांनी मान्रगतलेल्या
पसायदानाला ईश्वराने तेर्वढ्याच उदारतेने खाणींचा र्वषाटर्व करून प्रन्रतसाद ददला.
मराठीचे दुदर्व
ै हे की या खाणींतली रत्ने बाहेर आणणे आन्रण त्याांचे पैलू पडल्यार्वर
त्याांना िोके स करणे आन्रण िागन्रतक र्वाचकाांसमोर ते पेि करणे यात आपण कमी
पडलो. इथे उत्तम सान्रहत्यासाठी भुकेलेले र्वाचक आन्रण उत्तम र्वाचकाांच्या प्रन्रतिेतले
सान्रहन्रत्यक याांच्यात न्रब्रि बनणे आर्वश्यक आहे. न्रर्विेषतः डॉ. न्रनतीन मोरे याांसारखे
सान्रहन्रत्यक ज्याांना न्रलन्रहण्यात आनांद आहे पण त्यापुढील िर्ील प्रदक्रयेत पडण्यात
रस नाही अिाांसाठी. न्रर्वदेिाांत मोठे लेखक एिांर् नेमतात आन्रण ते बाकी सर्वट व्यर्वहार
पहातात. मराठीत ही सोय नाही.
ई सान्रहत्य प्रन्रतष्ठान ही काही अनुभर्वी प्रोफ़े िनल प्रकािन सांस्था नव्हे. पण
गेल्या दहा र्वषांत आमच्या हे लिात आले की मराठीत रत्नाांच्या खाणी आहेत आन्रण
त्याांत उतरून हात काळे करून माती गाळ उपसत राहून िर न्रचर्वर्पणे काम करत
रान्रहले तर एकाहून एक भारी रत्ने गर्वसणार आहेत. एखाद्या मोठ्या धन्रनकाने,

पांन्रडताांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह िर हे काम हाती घेतले तर मराठी
भाषेतले सान्रहत्य िागन्रतक पर्लार्वर आपला ठसा नक्की उमर्र्वेल.
डॉ. न्रनतीन मोरे याांची अकरा अप्रकान्रित पुस्तके प्रकािात आणण्याचा मान
ई सान्रहत्यला न्रमळाला. माधुरी नाईक याांची दहा, िांभू गणपुले याांची नऊ, डॉ. र्वसांत
बागुल याांची बारा, िुभाांगी पासेबांद याांची सात, अन्रर्वनाि नगरकर याांची पाच,
रत्नाकर महािन याांची सहा, ििाांक परुळे कर याांची चार, अरुण कु ळकणी याांची चार
अिा अनेकाांच्या पुस्तकाांना र्वाचकाांपयंत नेण्याचे भाग्य ई सान्रहत्यला लाभले. असे
अनेक “स्र्वाांतःसुखाय” न्रलहीणारे

उत्तमोत्तम लेखक कर्वी या मराठीच्या

“सान्रहत्यरत्नाांन्रचया खाणीं” मध्ये आहेत. अिोक कोठारे याांनी महाभारताच्या मूळ
सांन्रहतेचे मराठी भाषाांतर सुरू के ले आहे. सौरभ र्वागळे , ओंकार झािे, पांकि घारे ,
न्रर्वनायक पोतदार, ददप्ती काबाडे, भूपेि कुां भार, सोनाली सामांत, के तकी िहा, सुरि
गाताडे, न्रनन्रमष सोनार, सन्रर्वता नाबर, सांिय बनसोडे, आिा पार्ील, नासा
येर्वतीकर, न्रनरां िन कु लकणी असे अनेक नर्वीन लेखक सातत्यपूणट लेखन करत आहेत.
ई सान्रहत्य कडे हौिी लेखकाांची कमी कधीच नव्हती. पण आता हौसेच्या र्वरच्या
पायरीर्वरचे, लेखनाकडे गांभीरपणे पहाणारे आन्रण आपल्या लेखनात प्रगती किी
होईल याकडे लि देणारे लेखक येत आहेत. त्याांच्या सान्रहत्याच्या प्रकािाला उिाळा
न्रमळो. र्वाचकाांना आनांद न्रमळो. मराठीची भरभरार् होर्वो. िगातील सर्वोत्कृ ि
सान्रहन्रत्यक प्रसर्वणारी भाषा म्हणून मराठीची ओळख िगाला होर्वो.
आमेन
सुनील सामांत
ई सान्रहत्य प्रन्रतष्ठान

