'' छान ! तिकडे माझे बुटीक जमीनदोस्ि होिय आणि इकडे या लंडनच्या कंपनीचीही मुदि
तनघून गेली. पुढे काय काय होईल प्रश्नच आहे .'' तिच्या मनाि आले.

कोिाशी बोलावं म्हटलं िर तिला खास ममत्रमैत्रत्रिी नव्हत्याच. िसं तिचं कोिावाचन
ू कधी
अडलं नव्हिंच. 'आपि म्हिू िीच पूवव ददशा ' या अहं कारी वत्ृ िीमुळे कोिाचं एवढं ही ऐकून
घ्यायची तिची ियारी नसायची. ववचाराि असिानाच तिचा मोबाईल वाजला. आई होिी
फोनवर. आईलाही रूहीचे बुटीक जमीनदोस्ि होिार असल्याची बािमी कळली होिी.

'' अग, काय ऐकिेय मी हे रूही? काय ठरवलंयस ि?ू दस
ु रीकडे जागा शोधिार आहे स का? ''
आई ववचारि होिी.

''अजून काहीच ठरवलं नाहीय ् मी. पि िू काळजी करू नकोस. मी पाहून घेईन.'' रूहीला
स्विःलाच आपल्या या शांि स्वराचे आश्चयव वाटले.
'' िुझी िी ओळखीची फॅशन डडझायनर - भैरवी, तिच्याशी बोलून पाहिेस का? बघ काही

मदि होईल तिची.'' एरवी गप्प असिारी आई आज वेगळ्या मूडमध्ये होिी.

'' आई मला नाही कोिाच्या मदिीची जरूर. उपकार नकोयि मला कोिाचे.'' रूही िटकन ्
बोलली.

'' रूही, काय बोलिे आहे स हे ? अग, आपि सगळे च प्रत्येक क्षिाला ककिी ककिी लोकांच्या
उपकाराच्या ओझ्याखाली जगि असिो. कोिीिरी इलेक्ट्रिमसटी शोधन
ू काढली, कुिीिरी

चाक शोधन
ू गाड्या ियार केल्या, कोिी मोठमोठे कारखाने काढून उपयोगाच्या वस्िू ियार
केल्या – यादी न संपिारी आहे ही. आपलं रोजचं आयुष्य इिकं सरळ, कमी कष्टाचं

झालंय, याि या ककिीिरी अदृष्य व्यरिींचे उपकार आहे ि आपल्यावर. ' उपकार घेि नाही '
अशी घमें ड काय कामाची? '' आज आईला बोलायचे बळ आले होिे.
रूहीने फोन ठे वला. लॅ पटॉप उघडून फेसबूकवर नवीन टाकलेल्या कुिीच्या illustrations ना
ककिी likes ममळाले िे पाहून घेिले. तिने वेळ खचन
ूव डडझाइन केलेल्या तिच्या कुिीचं

कोिाला फारसं कौिुक वाटल्याचं ददसलं नाही. जेमिेम 3-4 likes होिे. त्याउलट एका
''आज मस्ि मलंबे ममळाली '' या पोस्टवर 20-25 likes आणि ''if you’ve lemon, make
lemonade '' पासूनचे ककिीिरी कॉमें टस ्. सहज चाळा म्हिून रूहीने गूगलवर ' फॅशन

डडझाइतनंग ' ला पयावयी कररयर शोधायचा प्रयत्न केला. फॅशन माकेदटंग, फॅशन रायटींग

असे काही पयावय ददसले. शेवटी कंटाळून तिने टीव्ही लावला. जुना ‘ माय फेअर लेडी ’
चालू होिा. रूहीला प्रकर्ावने वपयुर्ची आठवि झाली.

'' Will you be my fair lady '' वपयुर्ने आिव स्वराि तिला ववचारलेल्या प्रश्नावर िी हसि

सुटली होिी. तिच्या हसण्याि थोडा हे टाळिीचा अंश होिा. स्विःचे कित्व ृ व, तनिवय घेण्याचे

कौशल्य, महत्त्वाकांक्षी स्वभाव या सगळ्याचा रूहीला फार अमभमान होिा.
''I admire your guts '' म्हिि तिने त्याला वाटे ला लावला होिा. वपयुर् त्यानंिर गाव

सोडून गेला.

रूही 'माय फेअर लेडी ' पहाि असिाना ववचारि पडली. खरं िर काय वाईट होिे त्याच्याि?
ददसायला छान, मशकलेला, एक घरची क्ट्स्थिी बेिाची होिी पि मुख्य म्हिजे त्याचं ककिी
प्रेम होि माझ्यावर. रूहीचे उलटसुलट ववचार सुरु झाले. िेवढ्याि फोन वाजला.

'' रूही, मी वपयर्
ु बोलिोय. मी कालच आलोय. िझ्
ु या बदु टकबद्दल कळले. I want to see
you. येऊ का आत्िा? '' वपयर्
ु चा आवाज इिरया वर्ाांनी ऐकल्यानंिर रूहीचं हृदय

धडधडलं. जेमिेम ''ये'' म्हिन
ू तिने फोन ठे वला. ' पि याला अजन
ू आपली आठवि येिेय

की नस
ु िाच भेटायला येिोय ' असा ववचार तिला आला. तिने दार उघडंच ठे वलं. पंधरा वीस
ममतनटांि वपयर्
ु धडकन दर लोटून घराि आला. रूही बघिच रादहली त्याच्याकडे. ' ककिी
रुबाबदार ददसिोय हा ' मनाि आलं तिच्या.

वपयुर् लगेच म्हिाला, '' खप
ू वर्ाांनी भेटिोय आपि, नाही? मी िुझा वेळ घेि नाही. I am
in rush too. िुझ्या बुटीकबद्दल ऐकलं, जमीनदोस्ि होिेय िी जागा. िू काय ठरवलंयस
बुदटकमधल्या मालाचं? '' वपयुर् बोलिच रादहला. '' I am planning to buy all the

businesses there and relocate them. गावाच्या थोडे बाहे र १५ एकसवची जमीन घेिलीय मी.
मॉल बांधिोय मी. Are you interested to make a deal with me for your boutique?''

