दिवस झराझर सरले. मधल्या काळात रे वती ककतीतरी वेळा सोनुशी खेळायला घरी येऊन
गेली. रे वतीमुळे गीताचा सुद्धा वेळ मजेत जात होता. गीताला वाटायचे, आईववना ही

मुलगी... ततच्या भावनाांना जपायला हवे. गीता स्वतःहून ततला हवे नको ते बघायची.
रे वतीला सुद्धा ह्या घरचा लळा लागला. आणि आता गीता ततच्या िोन्ही मुलाांची वाट बघत
होती. आठवड्यात ती िोघे हजर होिार होती - मदहन्याभरासाठी! बऱ्याच दिवसाांनी
रे वतीसुद्धा किम साहे बाांबरोबर गावाला जािार होती सुट्टीला.
गीताने भरभर घर आवरायला सुरुवात केली. मुलाांच्या खोल्याांना रां ग लावला, प्रसन्न पडिे

लावले, चािरी बिलल्या. मैत्रििीला ववचारून स्वयांपाकाच्या बाईंना पुढच्या आठवड्यापासून
बोलावून घेतले. आता मुलाांना घरी आल्यावर खप
ू च नवीन वाटिार होते. गीताच्या
मैत्रििीांनी ततला सगळ्या बिलाांची पसांतीची पावती दिली!

या सगळ्या गडबडीत गीताचे सोनक
ू डे लक्ष होतांच पि नेहमीइतके नाही. सोनल
ू ा ते सगळे

समजत होते की काय कोिास ठाऊक पि तो अस्वस्थ होता. कधीही जोरात ना भांक
ु िारा
सोनू दिवसा आणि रािी भांक
ु ू न गीताला बेजार करायचा. दिवसभराच्या श्रमाांनी थकलेली

गीता त्याच्या त्या भुांकण्याने करवािन
ू जायची. कधी नव्हे ते ती त्याच्यावर ओरडायला
लागली.

गीतालासुद्धा सोनूच्या वागण्यातला फरक समजत होता पि त्याचे कारि कळत नव्हते. "याला
बरे नाहीये का? हा रे वतीला ममस करतोय का? काय नक्की होतय ह्याला? आता उद्याच मुले

यायचीत आणि हा असाच वागला तर मुलाांना काय वाटे ल? मुलाांचे आणि ह्याचे नीट नाही जमले
तर तीन मािसाांच्या तीन तऱ्हा मी कशा साांभाळू? '' एक नाही हजार ववचार गीताच्या मनात
येऊन गेले. त्याही ववचारात ततला स्वतःचे हसि
ू े खील आले ... आपि सोनल
ू ासद्ध
ु ा मािस
ू च
समजतोय! त्याचा मािसासारखाच ववचार करतोय!

पि खरां च ककती बरोबर बोलन
ू गेले किमसाहे ब त्या दिवशी... की सोनू असा अवतीभोवती आनांि
पसरवविारा आहे . तो प्रेम मागन
ू घेतो आणि प्रेम िे तो ही... .

एकिम गीताला काहीतरी जािवले. अरे , बहुिा आपि या काही दिवसात या गोड बछड्याला प्रेम
द्यायला ववसरलोय. खरां च हा मािसासारखाच वागतोय आता, आपल्याकडून प्रेमाची अपेक्षा
करतोय. याचाच अथथ मुले आल्यावर याच्याकडे जरा िल
थ झाले तर हा नक्कीच त्रबथरिार.
ु क्ष

गीताने पटकन उठून सोनूला जवळ घेतले, त्याचे सोनेरी केस कुरवाळले आणि हळूच त्याला

म्हटले, "सोन,ू अरे मी तुला कशी ववसरे न? तू तर माझ्या आयुष्याचा एक मोठ्ठा तुकडा आहे स.

तुझ्यामुळेच तर आज मी पुन्हा छान हसत-खेळत आयुष्य जगतेय. आणि मुले आली ना, तरीही
तच
ू माझा सगळ्यात लाडका आहे स बरे का!"

सोनूने गीताकडे बतघतले आणि तेवढ्यात िाराबाहे र मोठ्ठा आवाज झाला. गीता आणि सोनू
धावतच िाराकडे गेले. िार उघडून बघतात तर काय.....

