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ગગંાફોઈ    ખ                .               જ ગગંાફોઈ બાથરૂમમા ંલપસી પડેલા.     

     સ                    . ગઈકાલ ેજ હૉસ્પપટલમાથંી ઘરે આવ્યા હર્ા.        ઘ            જ         

           . 
ગગંાફોઈ ખાલી હાથે ફૂવા સાથે અમેરરકા આવેલા. ગગંાફોઈએ                   રી   જ      .   

     .                       -                       .             .  ખ    .                  
      .  પાપડના મશીન, મસાલા માટે જાર્જાર્ના બ્લેન્ડસા, ગ્રાઈન્ડસા, પેકેજીંગ મશીન વવગેરે ઘમઘમાટ 
ચાલવા લાગ્યા. ગગંાફોઈન  ંફોર્મ્ ાલેશન અને મેનેજમૅન્ટ. ગોરધનફૂવાન  ંમેન્્ ફેક્ચરરિંગ.  વવકાસ થર્ો જ રહ્યો. 
                      શી   .                      ર્રીકે જાણીર્ા થયા.  એમની ફેક્ટરીમા ંત્રીસ 
પાતં્રીસ માણસો કામ કરે. ઓરફસમા ંપદંરેક માણસો કામ કરે. લગભગ બધાજ ઈન્ન્ડયન. અરે! મોટાભાગે 
ગ જરાર્ીઓ જ. જાણ ેએક મોટ ં ક ટ ંબ. ર્હવેારો ઉજવાય, ખાણીપીણી થાય અન ેગરબા પણ ગવાય. 

ઓ        જ   રી         દી                                         ,       .  

         પણ            .     .  

        બૉ               ,                                .                        . 
આમર્ો હાયરરિંગન  ંકામ બૉસ ગગંાફોઈજ કરર્ા. જાહરેાર્ વગર, મોટેભાગે ઓળખાણ અને ભલામણથી 
ગ જરાર્ીઓની જ વનમણ કં થઈ જર્ી; પણ આ વખર્ે જરા જ દ ં થ્ .ં  

ફોઈની માદંગી દરર્મયાન મીના મેટવનિટી લીવ પર ગઈ. પીટરભાઈએ ટેર્મપરરી હલે્પ માટે 
એજન્સીમાથંી બ્લોન્ડ, બોલ્ડ અને બ્્ રટફુલ મોવનકાને હાયર કરી. એના આવર્ાજં ઑરફસ અમેરરકનાઈઝ થઈ 
ગઈ. 
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પેથાભાઈ  પેન્ટ-શટા કે કફની-પાયજામામાથંી ટાઈ અને જેકૅટ પહરેર્ા થઈ ગયા. જગદીશ જારડયાએ 
ડાયેરટિંગ અન ેજોગગિંગ શર  કરી દીધ .ં બલ્લ  બટકાએ રહડન હીલના પ્લેટફોમા સઝૂ ખરીદ્યા. ત્ર્યબંક ટાલીયાએ 
વીગ વસાવી. જીત એ રોજ નવા નવા રડઝાઈનર જીન્સ અને પોલો ટીશટા પહરેવા માડંયા. બધાજ મોવનકાને 
ઈર્મપ્રેસ કરવા રે્ની આજ બાજ  ભટક્યા કરર્ા હર્ા. 

....અન ેમોવનકા એટલે મોવનકા જ. હોટ અને સેક્સી. હસમ ખી અને રમવર્યાળ. એરફસીયન્ટ અને 
ઈન્ટેગલજન્ટ. મીના જે કામ આખા રદવસમા ંકરર્ી રે્ કામ મોવનકા માત્ર દોઢ-બે કલાકમાજં કરી નાખંર્ી. 
સપ્લાયસા અને કપટમરોની પ્રોફાઈલ પણ કોર્મપ્્ ટરમા ંનવી અને સરળ રીર્ે સેટ કરી દીધી. બધાને કંઈન ેકંઈ 
મદદ કરર્ી જાય, નવ  ંવશખવાડર્ી જાય ર્ોય ેમઈૂ નવરી ને નવરી. બ્લોન્ડ વાળ અને ગચત્તાકર્ાક ઉરોજો 
ઉછાળર્ી જ દા જ દા ટેબલ પર ભમર્ી જાય અને બધાને મદદ કરર્ી જાય. રંગીન પર્ગંગ્  ંઉડત   ંરહ ેઅને 
દેશીઓને ઉડાવત   ંરહ.ે 

એક રદવસ બલ્લ  બટકાએ મોવનકાને પછૂ્  ંયે ખર ં. 'ત  ંક્યારે અને કોની સાથે પરણવાની છે?' 

મોવનકાએ જવાબ આપ્યો હર્ો. ર્ારી સાથે. જ્યારે ત   ંમારા કરર્ા ંએક ઈંચ ઉંચો થશે ત્યારે ર્રર્ જ. ગબચારો 
બલ્લ !... 

અન ેસાઠંની ઉપર પહોંચેલા વવધ ર છગનકાકા પણ વાળ રંગીને ઓરફસમા ંઆવર્ા. કોઈએ રટખળ 
કરી. મોવનકા! છગનકાકા ઇઝ મોપટ પ્ટેૂબલ કેન્ન્ડડેટ ફોર ્ . મોવનકા હસીને જવાબ આપર્ી 'હી ઈઝ ટ  યગં 
ફોર મી.  

‘આઈ એમ લ કીંગ ફોર સમવન, હ  ઈઝ મન્લ્ટવમલીયનર એન્ડ નાઈનટી ફાઈવ યર ઓલ્ડ.’ હસર્ી, 
રમર્ી, મીઠ્ઠી મોવનકા બધા પ ર ર્ોની માનીર્ી થઈ ગઈ. 

પણ એ જ ર્ો મોટો પ્રોબ્લેમ હર્ો ને! 
પેથાભાઈ થોડી થોડી વારે નજીવા કામ માટે મોવનકાને પોર્ાની ઑરફસમા ંબોલાવ્યા કરર્ા. 

યસ વપટર, યસ વપટર કરર્ી મોવનકા પેથાભાઈની ઑરફસમા ંઘસૂી જર્ી. રક્ષાભાભીના પેટમા ંર્ેલ રેડાત  .ં 
એક વાર પેથાભાઈએ એને બોલાવીને કહ્  ંકે હ  ંર્ને ત્રણ મરહનામા ંપરમેનન્ટ કરી દઈશ.  રક્ષાભાભીએ 
પરમેનન્ટને બદલ ેપૅ્રગનન્ટ સાભંળ્ .ં 
અને મોવનકાએ કહ્  ં'થેન્ય ...થેન્ય ...થેન્ય  વપટર. ્  આર ગ્રેઈટ. આઈ રફલ વેરી ગ ડ'  

રક્ષા ભાભીએ બહારથી મોવનકાનો સેક્સી અવાજ સાભંળયો.  
બસ થઈ રહ્ .ં સાજંે રસોડ ં બધં. બોલવાન  ંબધં. બધી જ વાર્ે રકટ્ટા. રક્ષાભાભીએ સભંળાવી દીધ  ંકે 

પટેલ! મીડલાઈફ ક્રાયવસસના ર્મારા લખ્ખણ કાબ મા ંરાખ્જો. એ ધોળકી મોવનકા છે પણ લ ઈન્પકી નથી. ર્મે 
ગબલ ક્ક્લન્ટન નથી  પ્રેવસડન્ટ નહીં, વપટર પણ નહીં પણ પેથા પટેલ છો. પટેલ.  જો ચાળા કરવા જશો ર્ો આ 
ર્મારી રહલેરી નથી પણ રક્ષા પટલાણી છે.  



હમેાગંી પણ અકળાયલી હર્ી. ઑરફસમાનંો રહમાશં  એનો બોયફે્રન્ડ હર્ો. બધાજ જાણર્ા હર્ા. 
શ ક્રવારની સાજંથી રવીવારની મોડી રાર્ સ ધી બને્ન સાથેજ ભટકર્ા. હવ ેભાઈસાહબેને હમેાગંી મોળી અને 
ફરાળી લાગર્ી હર્ી. 

રૂપેશ, જે રૂપલની પાછળ મરર્ો હર્ો રે્ મોવનકાની પાછળ પાછળ ફરર્ો થઈ ગયો હર્ો. 
અને જીત  કે જેના વેવીશાળ આરોહી સાથે ગગંાફોઈએ જ કરાવી આપ્યા હર્ા રે્, ચાન્સ મળર્ા ખ ૂણંે-ખાચંરે 
આરોહીને રકસ પણ કરી લેર્ો હર્ો એજ જીત  હવ ેમોવનકાને બીચ પાટી માટે પ્રપોઝલ મ કર્ો હર્ો. નાલાયકર્ો 
મોવનકાને ‘ટોન્ગ’મા ંજોવા ઈચ્છર્ો હર્ો. 

આર્ો હદ થઈ ગઈને! 
ગગંાફોઈની ખ         જ                   જ     . ખ  ખ                                 

             . 
'ફોઈબા! હવ ેર્ો કંઈ રપર્ો કાઢવોજ પડશ.ે ર્મારા ભત્રીજાએ અને મોનકીએ ર્ો મારી રાર્ોની ઊંઘ 

ઉડાડી દીધી છે. એ ભમરીને આપણી કંપનીમાથંી કાઢો. જો એ પમેનન્ટ થશે ર્ો મને ર્મારા ભવત્રજાની 
લાઈફમાથંી લૅ-ઓફ મળી જશે.' રક્ષાભાભી એના હૈયાનો ઉકળાટ બોસ અને ફોઈસાસ  સામે વ્યક્ર્ કરર્ા રડી 
પડયા. 

'દીકરી પહલેા ત   ંશારં્ થઈ જા. ફ્રીઝમાથંી આઈપક્રીમ કાઢ. ત   ંલે અને બધાન ેઆપ. પછી આપણે 
વવચારીયે કે શ  ંકરી શકાય.' ગગંાફોઈએ વહાલથી સાતં્વન આપ્્ .ં 

'મોવનકાન  ંઑરફસન  ંકામકાજ કેવ  ંછે?' 

'એમા ંર્ો જરાયે જોવાપણ  ંનથી. અમારા કરર્ાયંે ઘણ  ંસાર ં અને વ્યવપથીર્ કામ કરે છે.' 
'સમયસર નોકરીએ આવે છે?' 

'ઘણીવાર ર્ો અડધો કલાક વહલેી આવીને ઓવરટાઈમ વગર કામ પર લાગી જાય છે.' 
'ર્મારા કોઈની સાથે કંઈ લડાઈ ઝગડો કે ર્કરાર કરે છે?' 

'ના ફોઈબા જ ઠ  ંર્ો કેમ બોલાય. મઈૂ મીઠડી ર્ો પરાણ ેવહાલ કરાવે એવી છે.' 
'બસ ર્ો કેસ ક્લોઝ. આમા ંકંઈ થઈ શકે નહીં. હ  ંએન ેપરમેનન્ટ કરીશ અને પગાર પણ વધારી 
આપીશ. ર્મારી અદેખાઈને કારણ ેમારે સારી એર્મપ્લોયીને ગ માવવી નથી.' 
'પણ ગગંાફોઈ...'. 
'પણ બણ કંઈ નહીં. ર્મારા મરદન ેકેમ સાચવવા રે્ ર્મને આવડત  ંનથી. મારે ર્ો મારો ગબઝનેસ 

સાચવવાનો અને વધારવાનો છે. ફૂવા કહરે્ા હર્ા કે  મારો આળસ  અને લધર-વધર પેથો પણ હવે 
વ્યવપથીર્ અન ેવહલેો ઑરફસે જાય છે.' 

'ફોઈ ર્મને ર્ો ર્મારા ધધંાની પડી છે. અન ેઅમન ેઅમારી લાઈફની ગચિંર્ા છે.  અમાર ં દાપંત્ય જીવન 
સળગી રહ્  ંછે. ' રક્ષાભાભી ફરી રડી પડયા. બધાની આંખોમાથંી રેલા ઉર્રવા માડંયા. 
'ઓકે, ઓકે. હ  ંબધ  ંસરખ  ંકરી આપીશ, પણ રે્ પહલેા મારે મોવનકાને મળવ  ંપડશ.ે 



રક્ષા! મારો પેથો ભોળીયો છે. સીધો સાદો છે. ગચિંર્ા કરર્ી નહીં. ત   ંપણ જરા નવી ફેશનના કપડા પહરેર્ી થા. 
લધર-વધર, વનરાવિર્ પહરેર્ા ર્ેવા પજંાબી અને થ્રીફટ પટોરમાથંી લાવેલા હોય એવા પેન્ટ-શટા પહરેીને ફયાા 
કરો રે્ આજના જમાનામા ંકેમ ચાલ?ે જાણો છોને? એક નરૂ આદમી, હજાર નરૂ કપડા ંઅને લાખ નરૂ નખરા.  
ખરેખરર્ો ચાળીસે પહોંચ્યા પછી જ લેરડઝ ેસેક્સી દેખાવાની જરૂર છે. ર્મે બધા ભલે દેશી કંપનીમા ંકામ કરો 
પણ જરા અમેરરકન ડ્રેસકૉડ સમજો અને અપનાવો. નવી પેઢીની ફેશન શીખો. જ ઓ, હ  ંર્ો ગામડાની પક લમા ં
સાર્ ચોપડીજ ભણી છ ંપણ અમેરરકામા ંજાર્ ેજાર્ે ઘણ  ંશીખી છ.ં ઘરમા ંભલે દેશી ચરોર્ણીયણ છ ંપણ 
જ્યારે ક્લાયન્ટન ેકે કોઈ ઑરફવસયલ કામ માટે બહાર જાઉં છ ંત્યારે થ્રી વપસ ગબઝનેસ પ્ટૂ પહરેીનેજ જ જાઉં 
છનંે! કાલથીજ ર્મારો દેખાવ અને રીર્ભાર્ બદલો. આપોઆપ જ ર્મારી એરફવસયન્સી વઘી જશે.' 

ગગંાફોઈ અત્યારે ગાગી મેડમ ર્રીકે, બોસ ર્રીકે વશખામણ આપર્ા હર્ા. એણ ેઆરોરહન ેઆદેશ 
આપ્યો. 

'આવર્ી કાલ ેલચં વખર્ ેમોવનકાને અહીં લઈ આવજે. આપણે ત્રણ લચં સાથેજ લઈશ .ં સાથે 
મોવનકાના ટેર્મપ એજ્નન્સીના બધા પેપસા પણ લેર્ી આવજે. ર્મારા વસવાય બીજા કોઈન ેઆ વાર્ કહરે્ી નહીં.’ 
બીજા રદવસ ેઆરોરહની હાજરીમા ંમોવનકાનો હોમ ઈન્ટવ્્ ા શરૂ થયો. 

મોવનકા! ગઈ કાલે રક્ષા આવી હર્ી. ર્ારા ખ બ વખાણ કરર્ી હર્ી. ર્ને અમારી ઓરફસમા ંગમી 
ગ્ નેં?... ફાવે છેને?... 

યસ મેમ. 
ન્વ્હલચેરમા ંબેઠેલા જાજરમાન ગાગી મેડમના હાથમા ંમોવનકાની પસાનલ ફાઈલ હર્ી.  
‘આ પહલેા ત   ંબેન્કમા ંજોબ કરર્ી હર્ી ખરૂનંે? બેન્કની જોબ કેમ છોડી દીધી?’ 
‘મેમ, અમારી બ્રાન્ચ બધં થઈ ગઈ. બધાને લે ઑફ મળી ગયો.’ 
'બેન્કમા ંકેટલો પગાર મળર્ો હર્ો?' 

'વર્ાના ર્ેત્રીસ હજાર.' 
'અત્યારે એજન્સી શ  ંઆપે છે?' 

'કલાકના માત્ર બાર ડોલર.' 
'ર્ારે કાયમને માટે મારી કંપનીમા ંકામ કરવ  ંછે? 

'મને એ ર્ક મળશે ર્ો હ  ંઆપની આભારી રહીશ. કામની બાબર્મા ંર્મને મારા વવશે કોઈ ફરરયાદ ન 
રહશેે ર્ેની હ  ંખાત્રી આપ  ંછ.ં' 
'ઓકે. હ  ંઆજેજ એજન્સીને જણાવી દઈશ. કાલથી ર્ને પરમેનન્ટ કરી દઈશ .ં 
'અત્યારે ર્ને કલાકના સોળ ડોલર આપીશ. છ મરહના પછી કામ અને જવાબદારી પ્રમાણ ેવધારાન  ં
વવચારીશ .ં બરાબર છે?  આર ્  હપેી નાવ?' 

'યસ મેમ. આઈ ડોન્ટ હવે વડડાસ ટ  એક્ષપે્રસ માય ગે્રરટટ્ ડ.' 



'રરમેર્મબર ઈન ઓરફસ, આઈ એમ યોર બોસ ગાગી મેડમ. એટ હોમ આઈ એમ યોર લવીંગ આન્ટી. 
ધીસ ઈઝ ઈન્ન્ડયન ફેવમલી કંપની. ્  ઓલ આર માય ગચલ્ડ્રન. ફોર ્ , ઓલ ધ  કો-વકાસા આર યોર 
બ્રધસ ેએન્ડ વસપટસા.' 
'હવ ેથોડી પસાનલ વાર્. ર્ારે જવાબ ન આપવો હોય ર્ો મારો આગ્રહ નથી. ત   ંવસિંગલ છે. કોઈ 

બોયફે્રન્ડ છે ખરો?' 

'યસ મેમ.' 
'એના વવર્ે ત   ંકહી શકશ?ે' 

મોવનકા જરા અચકાઈ, પણ પછી કહવેા માડં્   ં
'એન  ંનામ જ્યોર્જ છે. અમે હાઈપક લમા ંહર્ા ત્યારથીજ પ્રેમમા ંછીએ. એ હાઈપક લ અને કોલેજમા ંસારો 

બાપકેટ બોલ પ્લેયર હર્ો. કેલોગ્સમા ંપ્રોડ્કક્શન સ પરવાઈઝર હર્ો. અમે લગ્ન કરવાના હર્ા પણ અમારા 
બને્નની જોબ છટી ગઈ એટલે હવે રાહ જોવી પડશ.ે બાય ધ વે હી ઈઝ બ્લેક.' મોવનકાએ મોકળા મને જીવન 
રકર્ાબના પષૃ્ઠો ઉઘાડયા. 

વેરી ગ ડ. એને ફુડલાઈનનો અન ભવ છે. મારા હસબન્ડન ેમજબ ર્ હાથની  મદદની જર ર છે. જો એને 
ફાવત   ંહોય ર્ો એને માટે પણ કંઈ ગોઠવણ કરીશ . 

‘હવ ેસાભંળ,  આવર્ી કાલથી ર્ારે ર્ારા બૉસને વપટર કહવેાને બદલ ેપેથાભાઈ કહજેે.‘ 
‘સે પેથાભાઈ. 
'પેથાબહાઈ.' 
‘નોટ પેથાબહાઈ. પેથાભાઈ.’ આરોરહએ સ ધા્ ા. 
‘પેથાબહાઈ.’ ગબચારી મોવનકાથી ભ નો ઉચ્ચાર ન્હોર્ો થર્ો. 
'ચાલશે'.  ગગંાફોઈએ હસર્ા હસર્ા એપ્ર વલ આપી દીધી. 
માપટર પ્લાન ર્ૈયાર થઈ ગયો. 

આરોરહને મોવનકાના પગારની વાર્ સાભંળીન ેથોડી ઈષ્યાાર્ો થઈ પણ રે્ સમજ  હર્ી. મોવનકા એ પગારને 
લાયક હર્ી. ગગંાફોઈ લાગણીશીલ છર્ાયંે ક શળ ધધંાધારી હર્ા. એમને મન જો એક વ્યસ્ક્ર્ની હાજરીથી 
બાર વ્યસ્ક્ર્ની એરફવસયન્સી અને પ્રોડકરટવવટી વધર્ી હોય, થોડ  ંઓરફસ કલ્ચર બદલાત   ંહોય ર્ો બે પૈસા 
વધારે ખચાવામા ંફાયદો જ છે. 
             ત્રીજે રદવસ ેઑરફસનો માહોલ જ દોજ હર્ો. બધોજ લેરડઝ પટાફ પાટી ડ્રેસમા ંઆવ્યો હર્ો. અરે! 
મોવનકા પણ સરસ ભરેલી સાડીમા ંઆવી હર્ી. માત્ર આરોરહ જીત ને શૉક રિટમેન્ટ આપવા ટૂંક  હોટ પેન્ટ અને 
ટાઈટ લૉ-કટ ટી-શટા પહે્  ા હત  .ં 

બધી મરહલાઓએ મ ૂગં ેમોઢે દશ વાગ્યા સ ધી બરાબર કામ કયાા ક્ ું. પેથાભાઈ અકળાયા. કેમ આજે 
આટલી બધી શારં્ી છે. વવચારર્ા વવચારર્ા એ કેગબનમાથંી બહાર આવ્યા. રક્ષાભાભીને બદલ ેસીધા મોવનકા 
પાસે જ ગયા. એને સાડીમા ંજોઈન ેમોંમાથંી 'ઓહ! વાઊવ' નીકળી ગ્ . 



મોવનકાએ ઉભા થઈ કહ્  ં'પેથાબહાઈ નમપટે' 

'વપટરન ેબદલ ેપેઠાબહાઈ, ગ ડ મોવનિંગ ને બદલ ેનમપર્ે અને પકટાને બદલ ેસાડી! પેથાભાઈ વધ  
વવચારે રે્ પહલેા મોવનકાએ ડેપકના ડ્રોઅરમાથંી પજૂાની થાળી કાઢી. ર્ેમા ંર્ૈયાર રાખેલી આરર્ી સળગાવી. 
બાઘા બનેલા પેથાભાઈની આરર્ી ઉર્ારી. કપાળ પર વર્લક ક્ ું. ગોખી રાખેલ  ંગાવા માડંી. 'બહૈયા મેરે રાખી 
બહન્કો વનભાના. બહૈયા મેરે...ગાર્ા ંગાર્ા ંપેથાભાઈના જમણા હાથ પર મોટ્ટી રાખડી બાધંી દીધી. પથેાભાઈ 
કંઈ બોલવા જાય રે્ પહલેા મોવનકાએ બે-ત્રણ પેંડા એમના મોંમા ંડાબી દીધા. 

હા, આજે બળેવ હર્ી. 
પછી ર્ો બસ નાચર્ા-ક દર્ા મોવનકાએ જગદીશ જારડયા, બલ્લ  બટકા, ત્ર્યબંક ટાગલયા, રહમાશં  અને 

જીત ને પણ રાખડી બાધંી દીધી. છગનકાકાને પણ રાખડી બાધંી પ્રણામ કયાા. બધી મરહલાઓ  દરેક વખર્ ે
હસર્ા ંહસર્ા ંગાર્ી હર્ી. ‘બહૈયા મેરે મોના બહનકો વનભાના.... 

ડઘાઈ ગયેલા જીત  સામે રાખડી હલાવર્ા આરોરહએ મારકણી અદાથી ર્ેન ેપછૂ્ .ં મારી પાસે પણ 
બધંાવવી છે? કે પછી.... 

આરોરહ વધ  બોલ ેરે્ પહલેાજ જીત એ એને બધાની હાજરીમાજં ખેંચીને એના બે હોટ પર પોર્ાના બે 
હોટ ચાપંી દીધા. રદવેલીયા ડાચા સાથે બધા ભાઈઓએ મોવનકા પાસ ેરાખડી બધંાવી. 

આરોરહ અને જીત ન  ંદીઘા ચ બંન ચાલત   ંહત   ંર્ેજ વખરે્ ગગંાફોઈ અને ફૂવા ઓરફસમા ંઆવ્યા. 
ગગંાફૉઈની ન્વ્હલચેર, પરૂા છ ફૂટ નવ ઈંચનો, કાળા ચમકર્ા ચહરેાવાળો, જાણ ેકોઈ મહસેાણાનો કાળો પાડો 
પાડો હોય ર્ેવો માણસ પ શ કરર્ો હર્ો. 
 ગાગી મેડમ ેઓડાર કયો. 'હવ ેબઘા ભાઈઓ મોના બહનેને અગીયાર-અગીયાર ડોલર આપી દો.' 
રક્ષાભાભીએ પેથાભાઈને કહ્  ંમારી નાની નણદંને અગીયાર નહીં પણ એકવીસ આપજો. 
બધાએ કટાણા ંમોંહે્ય વોલેટ ખોલ્યા.ં 

ગગંાફોઈએ જાહરે ક્ ું કે આ છે જ્યોર્જ, આપણી મોનેકાનો આ બોય ફે્રન્ડ છે. એ હવેથી આપણે ત્યા ં
પ્રોડક્શનમા ંકામ કરશ.ે 

‘આઈ વોન્ટ ટ  આપક સમથીંગ ટ  મોવનકા ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ્ફડ લવીંગ ફે્રન્ડસ. મે આઈ?’  જ્યોજ ે
પેથાભાઈ બોસ  ને નમ્રર્ાથી પછૂ્ .ં 

‘પયોર માઈ ફે્રન્ડ. ગો એહડે.’  
જ્યોજ ેગજવામાથંી એક લાલ ડબ્બી કાઢી. મોના સામે ઘ ૂટંણીએ બેઠો. ‘મોવનકા માય ડાગલિંગ, વીલ ્  

મેરી મી.’ 
‘યસ માય લવ. યસ આઈ વીલ.’ 
ર્ાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચ ેપેથાભાઈનો બડબડાટ કોઈએ ન સાભંળયો. પેથાભાઈ બબડર્ા હર્ા...આ 

“ડોશીએ ર્ો ડાટ વાળયો.” 
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