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वेडोबांची जऽा : भाग ितसरा 
 
 
 

गाणारं पाणी 
  
ःपॅिनश खेडं बघताना ड गराव न खालचं बािसलोना सुदंर दसत होतं. यात एक भलीमोठ  
ूासादवजा इमारतह  अगद  जवळच अस याचं कळत होतं. ‘हे काय आहे कोण जाणे. कुणाला 

वचारणार? पु हा ःपॅिनशची अडचण.’ अस ं हणत हणत, 
ध्विनफ त सांगत होती तेवढं ऐकत गेलो. नवरा हणाला होता 
तसाच भरपूर वेळ मोडला हे माऽ खरं. स वासात कधी वाजले 
कळलेच नाह त. मग कॉफ  यायची इ छा झाली. पायह  दमले. 
हणनू पु हा चौकात आलो. पण तोवर साढया खाणावळ  बंद 
झा या हो या. पु हा वर जाऊन छोट  मेशो यायची क  शोधून 
काढून बरोबर बस यायची हे ठरवताना नवढयाला लहर आली,  

"अग, सारं कस ं हरवंगार, सुदंर 
आहे. हवा सधु्दा छान आहे. 
पायीपायी उत न जाऊया, चल."  
दखुरे पाय वस न मजेत 
रमतगमत खाली येतायेताच 
मघापासनू व न दसणारा तो 
ूासाद परत उजवीकडे दसला. 
या या समोर या ूांगणात 
नाना वध कारंजी होती. िशवाय 
डावीकडे रः यावरसधु्दा 
कारं यांची रांगचरांग होती. यापलीकडे रः या या दतुफा दोन उंच खांब होते. मी या 
कारं यांब ल वाचल ंहोतं. ते हा उजवीकड या पायढया चढून, वर या ूांगणात जाऊन सारं एकदा 
नीट पहावं हणनू वर चढलो. वर कॉफ  आ ण ब कनी िमळत होते. जरास ं वसाव याबरोबर 
पायांनी बंड पुकारल ंहोतं. हणनू ितथ याच एका ं द पायर वर टेकलो. दो ह कडे ितजापयत 
पसरलेली थुईथुई कारंजी पाहून डोळे िनवले. कॉफ ने तकवा आला. पायह  जरा खुशालले.  

ड गराव न दसणारा राजवाडा  

थुई थुई नाच..  
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"आठ वाजले; आताउठावं."  
हणत उभे रा हलो आ ण एकाएक  या चौकात बेथोवनची नववी िसफंनी घुमली. ूांगणा या 

मधोमध असले या सवात मो या, भ य कारं याचं पच बदलल.ं 
साथी या सगंीतसाखळ चे (medley) भाव बदलत गेले; नवरसांची 
आवतनं झाली. या याशी जगुलबंद  करत या कारं याने अगद  
नृ यना य (ballet) सादर केल.ं कधी वाढयावर डोलणाढया हरवळ ची 
लवलव, कधी हंसां या पखंांची फडफड, कधी शेकडो युवतींचं कमनीय 

सांिघक नतन, कधी वादळवाढयात, झझंावातात वृ ां या डोलाढयाची 
होणार  पसाट ग  ग  , कधी रौिगभंीर गगनचुंबी लाटांचं तांडव तर 

कधी आभाळापयत उभ ंठाकलेल ंवेगवेग या घनते या ःथर ढगांचं ेतपटल. उ हं चढताच दाट 
धुकं वरावं तस ंहे घनदाट पटल अगद  णाधात व न जाई आ ण उरे ती अगद  भईुलगतची 
पाणसपाची सळसळ. बरोबरची सरुांची साथ जण ूया नृ यना याचा पडसादच अस यासारखी, सारे 
आभास अिधकच ना यमय करणार  होती. भोवताली, या वःतीण ूांगणात, हजार एक माणस ं
जमली होती. यात युवकयुवतींचा भरणा अिधक होता. ःपॅिनश त णी गहूवण , का या केसां या 
आ ण जांभ या-िन या डो यां या! ह  रंगसगंती सुदंर दसते पण ूथमदशनी एक सखुद ध का 
देते. समोरचा ःवग य देखावा पहात असतानाच तो त मयतेने पाहणाढया या अ सरांकडे 
पु हापु हा पाह याचा मोह मला हातार लासधु्दा आवरत न हता. त णांची अवःथा तर ‘कोणता 
पाहू नीिलमा’ अशीच होती. मध्येच सगंीता या एका ख याळ तुक याशी सगंनमत क न 
कारं या या जलपढयांनी काह  िशंतोडे या नीलपढयां या गालांओठांवर असे उडवले क  या 
ःवतः याह  नकळत अ यंत मोहक लाज या.  हा जादचूा खेळ पाऊण तास चालला. खेळ 
सपं यावर बराच वेळ कुणाला उठ याचं भानच न हतं. मग अगद  हळूहळू गद ला जाग आली; 
थोड  पांगापांग झाली. काह जण माऽ ददु य आशेने , पु हा जतंरमतंर सु  होईल हणनू वाट 
पहात तसेच बसनू रा हले. न ऊ वाजत आले होते. उशीर झाला, दमायलाह  झाल ं हणनू आ ह  
घर  िनघालो,  
"आजचा दवस वःसलू झाला. आता घर  जाऊन झोपूया", अस ं हणत. 
  
रंगली रजनी अशी 
  
हॉटेलवर पोचलो तर दारातच गे या दोन दवसात िमळालेली एक ऑ ःशयन मऽैीण, इसाबेला, 
आ हाला पाहून ची कारली,  
"कुठे होता तु ह ? मी वाटच बघत होते. मी आज राऽीची लमॅकोची घाऊक ित कटं काढली 

आबाला िभडतंय पानी  
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आहेत, आता फ  दोनच जागा िश लक आहेत. यासधु्दा मी तुम यासाठ  राखून ठेवायला 
धडपडले आहे हणनू!"  
पायांची दखुणी बखणी कती मानिसक असतात ते या णी कळल.ंअगद  खोलीवरसधु्दा न जाता 
तसेच िनघालो. बाहेर जोरदार पाऊस पडायला लागला होता. टॅ सी िमळेना. पण इसाबेलाने मेशोचं 
ःटेशनह  सांिगतल ंहोतं. ते हा ितला दु पट दवुा देत पळापळ केली. बयेने आम यासाठ  राखून 
ठेवले या जागाह  अगद  मो या या, ःटेजला िचकटून हो या. येव या िचकटून क  मी पस 
ःटेजवर ठेवली आ ण पाय ःटेजखाली पसरले! 
  
 

क थक नाटक मंडळ  
  
  
लमॅको हा ःपॅिनश लोकनृ याचा ूकार आहे अस ंऐकल ंहोतं. इथे ना पडदा होता ना देखावा. 
दाट वाट ने ठेवले या ूे कां या खु याना िचकटूनच अगद  साधा लाकड  मचं होता. या यावर 

चप या टो या आ ण मळले या तंग का या तुमानी 
घातलेले पाचसहा कामगार होते. हे लोक िचप या-
तुणतु यांसारखी काह  वा  ंआ ण एक िगटार इकडेितकडे 
हालवत होते. बराच वेळ झाला तर  हे कामगार ितथून 
हालेचनात. ूे कात जरा चुळबूळ सु  झाली. इत यात 
यां यात याच एकाने दमदार आवाजात गायलाच 
सु वात केली. ना अनाउ समट ना ितसर  घंटा. गा याची 
पध्दत अगद  आप या ना यसगंीताची. या गा याला 
सवंादाची फेक होती. जण ू याला ू यु र करावं अँया 
थाटात आतून आणखी एक तःसाच मळका-फाटका इसम 
बाहेर आला आ ण गाणाढयासमोर ःथरावला... हणजे, 
याचं शर र ःथरावल.ं पण याचे पाय माऽ आप या 
क थक-भरतना यम ्या थाटात, अ यंत जलद आ ण 

तालबध्द नाचत होते.नाचासोबत घुंगरांची छुमछुम न हती तर लाकड  फरशीवरची बटुांची टपटप, 
ठकठक, कडकड तर कधी कडकडाटच होता. आ ण या यासोबत नाचत होते ते या या चेहढयाचे 
ःनायू. मनातला भावनांचा उिेक अ यंत िनमहाने ता यात ठेव यावर जसा दसेल तसा क लोळ 
या चेहढयावर सयंत केला जात होता. याचा पद यास आ ण भावमिुा आधी या सगंीता या 
सवालाला जण ूजबाब देत होते. 

वेष असावा बावळा 
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मग एका का याच कप यात या बाईने ूवेश केला. ह  दोघ ंपाळ पाळ ने सगंीता या तुक यांना 
नृ यो रं देत गेली. सवंाद चाल ूरा हला. गो  पुढे गेली. डोळे िमटले तर मन कल ःकर ना य 
मडंळ या काळात जाऊन पोचत होतं. ‘वद जाऊ कुणाला शरण’ मधला, ‘ते घडले यथऽऽऽ 
साऽऽऽचे’तला हतबल ग हवर सतत जाणवत होता; मनाचा गाभा हेलावून टाकत होता. पायांवर, 
चेहढयावर ल  क ित केल ंतर ष मखुानंद हॉलमधली िसतारादेवी आठवत होती. आ ण कपडे 
बिघतले क  माऽ मुबंई या ना यावरचं टपोर  टोळकं अगद  ओळखीचं वाटत होतं. मग तसेच 
आणखी एकदोघे आले. कुणी उ कट नाचले; कुणी आत गायले आ ण िनघून गेले.  
  
झुलव पसारा नाऽच 
  
आ ण मग लाल रंगाचा, झलुीझलुीचा पायघोळ झगा घालनू आ ण तशीच लाल शाल पांघ न एक 
नवयौवना आली. इथनू पुढे या सगंीतनाटकाला सवाथाने रंग चढला. गा यातली, पद यासातली, 

भावमिुांतली उ कटता आता िशगेला पोचली. ित या झ याला 
पाठ मागे जिमनीवर लोळणारा फूट-द डफूट असा झलुीचाच डौलदार 
पसारा होता. एखादं आवडतं मांजर 
कंवा लाडकं लहान मलू पायात 
घोटाळत रहावं तसा हा पसारा या 
थयथय या पायात घोळत रा हला 
आ ण या प रसीमे या अकंातला 
सारा सवंाद या पसाढयाभोवती 
फरत रा हला. कधी ती याला रागे 

भरे; कधी या यावर वतैागे; कधी ूेमाने चुचकार ; कधी 
याला ल डवाळपणे उचलनू कुरवाळ , जवळ घे ई; तर कधी 
याला अितदःुखाने कवटाळून उसासे; ितचा तडफडाट होई. भाषेचा गधंह  नस यामळेु ते लाडकं 
बाळ होतं क  ूीतीची याचना करणारा द न ूेिमक होता ते समजल ंनाह . पण तो तासभर 
आमची मनसंधु्दा या पसाढयावर झलुली आ ण भलुली हे न क . नाचा या ठे यावर आ हा 
सग यांचे हात कधी टा या वाजवायला लागले आ ण ताल बदलला तर  कसे बनचकू वाजवत 
रा हले हे कळलसंधु्दा नाह .  
  
 
 

पायघोळ झूल

एक उ कट प वऽा 
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ऐरणी या ठे यासवे बांध फुटे ःफंुदनाचा 
  
आ दालिुशयामध या मु ःलम, यू आ ण ज सी जमाती वेळोवेळ  वेगवेग या राजवट ं या 
दु चबात भरड या गे या; ढयाखोढयात ह पार के या गे या. या गांजले या माणसां या मनात 
उचंबळून येणाढया भावनांची गाणी झाली. या गा यांना ताल होता लोहारा या ऐरणीवर या 
घणाघाताचा कंवा लाकड  जिमनीवर आपटले या काठ चा. अतीव दःुखाने भरलेली, मृ यू या 
सावटाने झाकोळलेली ह  ऐरणीवरची गाणी जा यावर या ओ यांसारखीच उ ःफूत होती. 
साचले या दःुखाचा बांध फुटावा हणनू गायलेली ती ःवगतं होती. यांना ौोते असलेच तर ते 
कुटंुबातलेच, िनकटचे, समदःुखी आ ण तसेच असहा य. गाण ं हणणाढयांना या ौो यांकडून 
समदःुखभावाखेर ज कसलीह  अपे ा न हती. कसलाह  गवगवा तर नकोच होता. यामळेु या 
गा यात हःटे रया, मेलोसामा, आबःताळेपणा यांना वाव नाह . अ यंत उ कट आ ण तर ह  
अ यंत सयंत अशी ह  गाणी होती. भारतातून, मनात क थक बाळगनू, आले या ज सींनी या 
गा यांवर नृ याचं कलम केल.ं आ ण लमॅको ज मला. नंतर या शतकांत दःुखच न हे तर 
कुठलीह  उ कट भावना लमॅकोवाटे य  हो ऊ लागली. 
  
दंडुकेशाह , उपासमार चालचू रा हली. अठरा या शतकात, पोटाची खळगी भर यासाठ  ज सींनी हे 
नाचगाण ंछो याछो या गावात आणल.ं ःव नाळू लेखकांनी हे आप या कथा-कादंबढया-क वतांत 
वापरल ंआ ण ऐयाशी ौीमतंांनी याला आप या रंगमहालात खेचल.ं कधी पोटासाठ  तर कधी 
लोभी रा यक या या हुकुमापायी या लमॅकोला कॅबेरेचा साज चढवला गेला. या मु  ःव छंद  
पाखरांचे आत मनःवी सरू रंगेल सरदारां या तालावर नाचेनात. मग यां या ऐवजी 
आ दालिुशयाची लोकगीतं,  Fandangos, गायली गेली, फोफावली. खरा लमॅको ड गरदढयात 
हरवला. पण कुणी ना कुणी पु या मा पुढे सरसावला. दढयाखोढयात लपलेला खरा लमॅको याने 
पु हा हुडकून काढला; पुढे आणला. ःपॅिनश िस हल यधु्दा या वेळ  अ दालिुशयात उपासमार 
झाली; लमॅकोचे फड िथएटरात उतरले. १९५० पासनू न याने अिधक सशंोधन सु  झाल.ं आजह  
मोठमो या रंगमचंावर दमाखदार रंगीबेरंगी ता यांनी सादर केलेला फॅशनेबल लमॅको बघायला 
िमळतो. पण काह  ठकाणी अ यंत घरगतुी वातावरणात, कस याह  भप यािशवाय हे नाचगाण ं
होतं. ती आतता,उ कटता, ते मृ यूच ंसावट सारं काह  या अँया अनौपचा रक ूकारातून अिधक 
जाणवतं. 
  
घर  यायला र ववार पहाटेचे दोन वाजले. हॉटेलात पोचलो तर आमचा प ह या दवशीचा इंमजी 
बोलणारा रसे शिनःट दोःत खाली भेटला. ूेमाने वचारपूस केलीन ्. या याकडून जे कळल ं
याव न, इसाबेलाने आ हाला या खेळाला नेल ंहोतं तो सादर करणारा वृंद हणे बािसलोना 
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गावातला सव कृ  लमॅकोफड होता. आ ण Font Magica हणजे जादईु कारं यांचा तो देखावा 
ए ूल म ह यात पा या या टंचाईमळेु फ  शुबवार-शिनवारच आ ण राऽी आठ वाजता फ  
एकदाच दाखवला जात होता. आ ह  सोमवार  पहाटेच ःपेनहून िनघणार होतो! पायीपायी खाली 
उतरलो नसतो तर......? 
  
पंडे पंडे मितिभ ना 

  
‘अनंतहःते कमलावराने ’ दान दल ंक  काह  काळ आप या दबु या झो यांवरसधु्दा इंिधनुं यी 
पुटं चढतात. आमचं असचं झाल.ं दसुढया दवशी याहर ला जरा उशीराच पोचलो ते हा अजनूह  
हरखलेले आ ण काह से हरवलेलेच होतो. 
  
तेव यात एक बुजगु ूाध्यापक घाईघाईने याहर  उरकून येताना भेटले. हे दर सहा म ह यांनी 
कॉ फर सेस या िनिम ाने जगभर फरत असतात. सहज चौकशी केली,  
"काल लमॅकोला दसलां नाह . तु ह  काय, पूव ह  पा हला असेल हणा."  
ूाध्यापकां या कपाळावर नाराजीची उभी आठ  उमटली.  
"मी कॉ फर सला येतो तो िशकायला आ ण िशकवायला. नाचगाणी करायला न हे."  
आम याकडे तु छतेने पहात ते अध्ययनानंद  डंुबायला िनघून गेले. 
  
टेबलावर आमचा एक जुना दोःत आम या शेजार  येऊन बसला. तोसधु्दा लमॅकोला न हता. 
याला वचारल ंतर याची वेगळ च तढहा.  

"अरे यार, या सौद  अरे बयात सोमरसाचा एक थबह  िमळत नाह . चातकासारखा तळमळत 
असतो मी. जरा बाहेर पडलो क  उंटासारखी ढोसनू घेतो.नाच बघायला कोणाला सवड आहे इथे? 
सांिमया काय छान लागते! ितथे गहवा पऊन कंटाळलो. इथली केगमधली कावा पतोय ्. जभेवर 
गोल गुळगुळ त फरत फरत काय चढते हणनू सांग!ू न िमळे अशी संधी पु हा झगं या नरा!" 
  
"हाय उगवला, सलाम आलेकुम. काय काय खरेद  केलीस? मी कालचा दवसभर शॉ पगं केल.ं 
काय छान शूज िमळालेत मला! आ ण युवेलर  बघशील तर थ कच होशील. सेसेस सधु्दा बरेच 
घेतले मी. आता ॄ टश एअरवेजने माझ ंजाःतीचं वजन सोडल ंपा हजे. नाह तर उगाच भदुड!",  
दो या, हणजे दिुनया-अवनी-ध रऽी, चार टेबलांपलीकडून अ यानंदाने ओरडून बोलत होती. 
आजबूाजू या वळले या नजरांचं ितला काऽऽह  सोयरसतुक न हतं.  
"तू कायकाय घेतलसं ग, उ गावाला?"  
मा या नावाची ‘उगवला’, आगवाला’, ‘एगवाला’, ‘गावाला’... अशी सहॐनामावली करायची ितला 
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हौस आहे.  
"मी आज करणार आहे शॉ पंग",  
मी थाप मारली.  
"काऽय गऽ इ गावालाऽ, आज र ववार आहे. आज सगळं माकट बंद. कुणाकुणा या घर  जाशील 
खरेद ला? कालपयत झोपली होतीस का? क  गेली होतीस कुठे लमॅको बमकोला?"  
दो याला मा या मदंबुध्द ची खरोखरच क व आली. पण ह  मऽैीण मोठ  कामाची आहे.  
"दो या, अगऽ मा या सासबूा नी ःपेनहून केशर आणायला सांिगतल ंहोतं. आता ग?" 
"घाब  नकोस. मी शंभर ड या घेत या आहेत परवाच. तुला कती वीसपंचवीस पुरतील?"  
"फार तर पाच लागतील मला",  
हे सांगताना मी भयंकर ओशाळले. 
  
ू  फ  केशराचा न हता. मी भटकभवानीसारखी फरत होते. काह च खरेद  केली न हती. 
िनदान जवळ या चारपाच माणसांसाठ  तर  काह  भेट  यायला ह या हो या. तसेच तडक 
शेजार या, युरोपमध या सवात मो या मॉलमध्ये गेलो. ितथे फ  खाऊचे ध के उघडे होते. बाक  
सारं िचड चूप. मग धावत धावत लासा काटालू याला गेलो. मु य मा हतीकि उघडं होतं आ ण 
यां याकडे छो याछो या ःमरणवःतू िमळत हो या. नवढयाला या मळु च पसतं पडेनात. 
दरू ीने, लहान मलुासारखा ह ट घेत, "हे मला ःवतःसाठ च हवंय", हणत मी बराच 
हावरटपणा केला. मनात या मनात माणस ंआठवत जमतील तेव या वःतू पदरात पाडून घेत या.  
  
मममम-ततपप 
  
मा हतीकिात या काउंटरवर या बाईने सांिगतल ंक  कोलबंसा या पुत यापाशी एक मो ठं शॉ पंग 
से टर आहे. ते र ववार सधु्दा उघडं असतं. याचं ितने जे नाव सांिगतल ंते आ हाला पटकन 
कळेना. काह तर  ‘मममम’ येवढच कळल.ं िलहून मािगतल ंतर ती हणाली," ते येवढं मोठं आहे 
क  तु हाला सरळ दसेलच." मी कोलबंसाला काह  कमी ूद णा घात या न ह या. मला काह  
ते सरळ, आडव,ं ितडव,ं कसहं  दस याचं आठवेना. तर  हु जत न घालता कोलबंसा या 
पदकमलांशी पोचलो. ितघाचौघांना खाणाखुणा क न शॉ पंग से टर वचारल.ं एकाला तुटपुंज ं
इंमजी येत होतं. तो हणाला,"नाव काय?" आ ह  ‘मममम’ चं ततपप केल.ं याने उ साहाने 
एका भ यामो या इमारतीकडे बोट दाखवल,ं "हेच ते". पण तो तर मॅ रटाईम यू झयम होता. 
यातून तोह  आज बंदच होता. मग याचा नाद सोडून  आमचे आ ह च डोळे उघडून बघायला 
लागलो. काह च दसेना.  
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भूमध्य सागरातला लकड  पूल 
  
मी टॉयलेटसाठ  एका रेःटॉरंटमध्ये िशरले. शेजार या टॉयले मधून आवाज आला," Mummy, are 

you there?"  वािघणीचं दधू इतकं गोड कधीच लागल ंन हतं. मी या ‘ममी’ला पकडून मा हती 
वचारली. ितने अगद  वाट वाकड  क न मला ‘रा बला देल मार’ हणजे समिुात सरळ जाणारं 
ला रा बलाचं टोक दाखवल.ं हा रःता हणजे एक लांबच लांब कमानदार लाकड  पूल आहे आ ण 
याचे तीन भाग होतात. यातला मधला भाग बोट  जा यासाठ  वाट करायला मधूनमधून 
हालवून बाजलूा करतात. यावेळ  रे वे बॉिसगंसारखी दो ह  बाजनेू फाटकं बंद करतात. हा पूल 
ओलांडून गेल ंक  पलीकडे Maremagnum  नावाचा भला थोरला शॉ पंग मॉल आहे. हाच तो 
‘मममम’. िशवाय एक म ट ले स आयमॅ स िथएटर आ ण म ःयालयह  लागतं. आ ह  या 
मॉलला मम हणत यात फ र फ र फरलो. हा बहुतेक बाजार पा ा य पध्दती या तयार 
कप यांचाच आहे. या यात आम या माणसांना चतील अँया वःतू काह  िमळा या नाह त. 
शेवट  माझा मा हतीकिातला हावरटपणा हाच शहाणपणा ठरला. ितथेच बसनू या मघा या 
नापसतं वःतू आ ण माणस ंयांचा ताळा क न पा हला. तो जम यावर थोडंस ंजेवून मॉलबाहेर या 
लाकड  फलाटावर गेलो.  
  
लाकड  चौपाट  
  

या फलाटाचा ःथिनक लोक चौपाट सारखा उपयोग करतात. 
र ववार अस यामळेु ितथे गद  
होती. मलु ंदडुदडुत होती; 
यांना सपंूण ःवातं य देऊन 
आईबाप ग पा मार यात गुगं 

होते. शेजार या िन याभोर पा यात हात द ड हात लांबीचे 
गबुगबुीत मासे सळुसळुत होते आ ण यांना पाहून ितथे जमले या, अितपूवकड या पाहु यां या 
अड जभा-पड जभा हुळहुळत हो या. इथून थेट आम या हॉटेलपयत बािसलोना या खढया चौपा या 
पसरले या आहेत. यां यावरचं अनावतृ स दय याहाळ याचा स ला आ हाला दला गेला होता. 
आ ह  या ऐवजी  धातू या तारांचा बनलेला एक अजॐ पोकळ मासा पा हला. िशवाय जवळच 
एक भला थोरला हसरा लॉ ःटर आहे. हासधु्दा पोकळ आहे आ ण या या पोटात मःतपैक  
घसरगुडं  दडलेली आहे. यानंतर माऽ घर  जावंच लागल.ं बािसलोनातली क येक ूे णीय 
ठकाण ंपहायची राहूनच गेली होती. पण आता वेळ सपंला होता. अजनू सामान भरायचं होतं. 

हसरा लॉ ःटर  
पोकळ मासा 
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थोड  डुलक ह  काढायची होती.  
  
राऽी हॉटेल सोडताना बल वचारल.ं मा या राह याचे रोजचे स र यूरो हणजे एकूण तीनशे 
प नास यूरो आ ण िमिनबारमध या पा याचे वर थोडे असे हायला हवे होते. पण बल फ  पाच 
यूरो एवढंच आल,ं फ  पा याचं बल. मी नवढयाची पाहुणी फुकटातच सटुले. 
  
िनरोप 
  
हे बािसलोना शहर अजब आहे. आभासां या जगात जगणारा डॉन व झोट, प मेकडे जाऊन 
पूव गाठायचं, पृ वीूद णेचं धाडस क  पाहणारा कोलबंस, भ नाट ॅमिचऽं दसावी आ ण 
िचतारता यावी हणनू अमंली पदाथ घेणारा सा वाडोर डाली, लहान मलू जस ंखेळण ंमोडून पु हा 
वेडंवाकडं जळुवतं तशी नैसिगक पं वेड वाकड  जोडून रेखाटणारा पकासो आ ण तसाच याचा 
चेला मायरो, िनसगाचा एकल य गावड , सारं ःपेन एका मोह यात एकवटू पाहणारे ते चौघे 
ःथाप य वशारद, हे आ ण असे आणखीह  बरेच वेडे पीर या गावाने जपले. यां या वेडेपणाचं 
कौतुक केल.ं यांना अिधक वाव आ ण ूिसध्द  िमळावी हणनू वेळोवेळ  उदंड पदरमोड क न 
जऽा भरव या. हळूहळू हा सारा गावच एक अखंड चालणार  अ  भतु जऽा बनला. या जऽेत 
तढहेतढहेचं सपू पता येतं. पण या जऽेचं सपू कधी वाजत नाह . वाजहू  नये. लासा 
काटालू याजवळ या एका कारं याचं पाणी हणे जादचूं आहे. जो ते पाणी पतो तो कायमचा 
बािसलोनावासी होतो. मी िनमहाने ते पाणी याले नाह . पण मा या मनाने माऽ या पा याची 
चव ज र घेतली. अजनू ितथेच रगाळतंय ्. वेडं कुठल!ं 
  

          - उ वला दळवी 
         १६ जलु ै२००७ 

 
 
 


