नेहा दचकून उठली. "हे मी काय दुःस्वप्न पाहहले? वर्तमानपत्रार् माझ्या केस बद्दल लेख?! मला multiple
personality disorder चा छापा, माझं हे असं व्यक्तर्चचत्र ! र्री मी झोपलेच कशी? खूप दमले आहे
मानससक र्णावामळे मी."
स्वप्नंच होर्ं र्े पानभर लेख वालं; त्यार्ला मजकूर पूणप
त णे बरोबर नव्हर्ा, पण र्ो स्वप्नार्ला लेख
आठवून र्ी शहारली. "मी जर आणखीन वेळ घालवला र्र हे च दुः स्वप्न खरे होऊ शकर्े. मला मानससक
आजार आहे असा आरोप करण्यार् येऊ शकर्ो. त्यापव
ू ी मी काहीर्री केलंच पाहहजे."
र्ी जरा दारार् अडखळली र्र प्रसादने लगेच ढोंग केले होर्े तर्ला सावरण्याचे. र्ी काही सापळ्याला बघून
घाबरली नव्हर्ी. पण र्ी नबाब साहे बांच्या ढोंगीपणाला छान ओळखून होर्ी.
दसयात हदवशी र्ी पन्हा आफळे बाईंना भेटली. पूवी तर्चे शेजारी असल्याचे कळल्यामळे त्यांनी लगेचच
भाचा असमर् दे शपांडे याचा नंबर हदला. नेहा असमर्शी बोलली, व मग, "दोन हदवस आईकडे जाउन येर्े,"
असं म्हणन
ू प्रसाद वर घर सोपवन
ू असमर्ला भेटायला प्रसादच्या गावाला गेली.
"वेळेवर गाठलेस र्ू मला," असमर् म्हणाला. "मी सहा महहन्यार् शहर सोडून चाललोय. दसरी नोकरी
समळाली आहे मला."
असमर्ने तर्चे सवत मद्दे ऐकून घेर्ले. वकील तनशा सामंर्चे मद्दे पण वाचले. त्यालाही प्रसादचा स्वभाव
बराच नकली व स्वकेंहिर् वाटायचा. असमर्च्या मर्े स्वर्ुःच्या रं ग -रूपाबद्दल गवत होर्ाच प्रसादला.
सत्याच्या शोधार् त्याने पंचर्ंत्रार्ील चाल वापरली. थेट ससंहगहे र् गेला. प्रसादशी त्याने हळूहळू मैत्री
वाढवली. एके रात्री पाटीर् थोडंसं पपउन प्रसादने केलीवरचे त्याचे प्रेम, त्याच्या वारं वार होणायात अमेररकेच्या
फेयात, त्याचे तर्ला भेटणे, घरगर्ी जीवनाच्या रोजच्या कटकटी, त्यांचा त्याला आलेला कंटाळा, हे सवत
सांचगर्ले, व असमर्ने शांर्पणे त्याचे ध्वतनमिण केले.
परावा समळाला होर्ा. र्े रे कॉर्डिंग नेहाने तनशाला दाखवले. आर्ा आशा हदसू लागली.
पढच्या आठवड्यार् कोटातर् जायचे होर्े. पढे काहीही होवो, कोटत दसरे कठले ही परावे मागो, आर्ा मात्र
नेहाला चचंर्ा नव्हर्ी. तर्ची शंका खरी ठरली होर्ी. तर्चा आत्मपवश्वास वाढला होर्ा. मन हलकं झालं होर्ं.
"जेव्हा आपण सत्यमागातवर चालर्ो र्ेव्हा कसलेही भय नसर्े. आर्ा लोकांनी कसलाही छापा लावला र्री
चालेल, मला स्वर्ुःबरोबरच जगायचे आहे , आणण माझे र्र काहीही चकले नाही." बयातच हदवसांनी नेहा
पन्हा हसली. अगदी हदलखलासपणे.

आणण हे सगळं करर्ाना वाटे र् कठे र्री गप्पागोष्टी रं गल्या असर्ाना नेहाला कळले की असमर् नेहाच्या
जन्या शेजारी, म्हणजे आफळ्यांच्या घरी, एकदा लहानपणी आला होर्ा. र्ेव्हा नेहाला व त्याला घरच्या
मोठ्या माणसांनी बसवले होर्े चांगली बोरं तनवडायला.
"ककडकी बोरे टाकून द्या बरं ! बाहे रून चांगली हदसू शकर्ार् र्ी," असं सांचगर्लं होर्ं त्यांना. आज पन्हा
दोघांनी समळून र्ेच केले होर्े नाही का ? तनरखून, चव बघून, गोड फळांमध्ये जे फळ शोभून हदसर् नव्हर्े र्े
ककडके बोरं च काढून टाकले होर्े ना ?

