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वेडोबांची जऽा : भाग ितसरा

गाणारं पाणी
ःपॅिनश खेडं बघताना ड गराव न खालचं बािसलोना सुद
ं र दसत होतं.

यात एक भलीमोठ

ूासादवजा इमारतह अगद जवळच अस याचं कळत होतं. ‘हे काय आहे कोण जाणे. कुणाला
वचारणार? पु हा ःपॅिनशची अडचण.’ असं

हणत

ध्विनफ त सांगत होती तेवढं ऐकत गेलो. नवरा

हणत,

हणाला होता

तसाच भरपूर वेळ मोडला हे माऽ खरं . स वासात कधी वाजले
कळलेच नाह त. मग कॉफ

यायची इ छा झाली. पायह दमले.

हणून पु हा चौकात आलो. पण तोवर साढया खाणावळ बंद
झा या हो या. पु हा वर जाऊन छोट मेशो

ड गराव न दसणारा राजवाडा

काढू न बरोबर बस

यायची क शोधून

यायची हे ठरवताना नवढयाला लहर आली,

"अग, सारं कसं हरवंगार, सुद
ं र
आहे . हवा सुध्दा छान आहे .
पायीपायी उत न जाऊया, चल."
दख
ु रे पाय वस न मजेत

रमतगमत खाली येतायेताच
मघापासून व न दसणारा तो

ूासाद परत उजवीकडे दसला.
या या समोर या ूांगणात
नाना वध कारं जी होती. िशवाय

थुई थुई नाच..

डावीकडे रः यावरसुध्दा
कारं यांची रांगचरांग होती.

यापलीकडे रः या या दत
ु फा दोन उं च खांब होते. मी या

कारं यांब ल वाचलं होतं. ते हा उजवीकड या पायढया चढू न, वर या ूांगणात जाऊन सारं एकदा
नीट पहावं

हणून वर चढलो. वर कॉफ आ ण ब कनी िमळत होते. जरासं वसाव याबरोबर

पायांनी बंड पुकारलं होतं.

हणून ितथ याच एका ं द पायर वर टे कलो. दो ह कडे

ितजापयत

पसरलेली थुईथुई कारं जी पाहून डोळे िनवले. कॉफ ने तकवा आला. पायह जरा खुशालले.
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"आठ वाजले; आताउठावं."
हणत उभे रा हलो आ ण एकाएक

या चौकात बेथोवनची नववी िसंफनी घुमली. ूांगणा या

मधोमध असले या सवात मो या, भ य कारं याचं

पच बदललं.

साथी या संगीतसाखळ चे (medley) भाव बदलत गेले; नवरसांची
आवतनं झाली.

या याशी जुगलबंद करत

या कारं याने अगद

नृ यना य (ballet) सादर केलं. कधी वाढयावर डोलणाढया हरवळ ची
लवलव, कधी हं सां या पंखांची फडफड, कधी शेकडो युवतींचं कमनीय
आबाला िभडतंय पानी

सांिघक नतन, कधी वादळवाढयात, झंझावातात वृ ां या डोलाढयाची
होणार

पसाट ग ग , कधी रौिगंभीर गगनचुंबी लाटांचं तांडव तर

कधी आभाळापयत उभं ठाकलेलं वेगवेग या घनते या ःथर ढगांचं
धुकं वरावं तसं हे घनदाट पटल अगद

ेतपटल. उ हं चढताच दाट

णाधात व न जाई आ ण उरे ती अगद भुईलगतची

पाणसपाची सळसळ. बरोबरची सुरांची साथ जणू या नृ यना याचा पडसादच अस यासारखी, सारे
आभास अिधकच ना यमय करणार होती. भोवताली,

या वःतीण ूांगणात, हजार एक माणसं

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 रं गसंगती सुद
ं र दसते पण ूथमदशनी एक सुखद ध का
दे ते. समोरचा ःवग य दे खावा पहात असतानाच तो त मयतेने पाहणाढया या अ सरांकडे

पु हापु हा पाह याचा मोह मला

हातार लासुध्दा आवरत न हता. त णांची अवःथा तर ‘कोणता

पाहू नीिलमा’ अशीच होती. मध्येच संगीता या एका ख याळ तुक याशी संगनमत क न
कारं या या जलपढयांनी काह िशंतोडे या नीलपढयां या गालांओठांवर असे उडवले क
ःवतः याह नकळत अ यंत मोहक लाज या.

या

हा जादच
ू ा खेळ पाऊण तास चालला. खेळ

संप यावर बराच वेळ कुणाला उठ याचं भानच न हतं. मग अगद हळू हळू गद ला जाग आली;
थोड पांगापांग झाली. काह जण माऽ दद
ु य आशेने , पु हा जंतरमंतर सु

होईल

पहात तसेच बसून रा हले. नऊ वाजत आले होते. उशीर झाला, दमायलाह झालं

हणून वाट
हणून आ ह

घर िनघालो,
"आजचा दवस वःसूल झाला. आता घर जाऊन झोपूया", असं

हणत.

रं गली रजनी अशी
हॉटे लवर पोचलो तर दारातच गे या दोन दवसात िमळालेली एक ऑ ःशयन मैऽीण, इसाबेला,
आ हाला पाहून ची कारली,

"कुठे होता तु ह ? मी वाटच बघत होते. मी आज राऽीची

लॅमकोची घाऊक ित कटं काढली
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आहे त, आता फ
धडपडले आहे

दोनच जागा िश लक आहे त.

यासुध्दा मी तुम यासाठ राखून ठे वायला

हणून!"

पायांची दख
ु णी बखणी कती मानिसक असतात ते

या

णी कळलं.अगद खोलीवरसुध्दा न जाता

तसेच िनघालो. बाहे र जोरदार पाऊस पडायला लागला होता. टॅ सी िमळे ना. पण इसाबेलाने मेशोचं
ःटे शनह सांिगतलं होतं. ते हा ितला द ु पट दव
ु ा दे त पळापळ केली. बयेने आम यासाठ राखून

ठे वले या जागाह अगद मो या या, ःटे जला िचकटू न हो या. येव या िचकटू न क मी पस
ःटे जवर ठे वली आ ण पाय ःटे जखाली पसरले!

क थक नाटक मंडळ
लॅमको हा ःपॅिनश लोकनृ याचा ूकार आहे असं ऐकलं होतं. इथे ना पडदा होता ना दे खावा.
दाट वाट ने ठे वले या ूे कां या खु याना िचकटू नच अगद साधा लाकड मंच होता.

या यावर

चप या टो या आ ण मळले या तंग का या तुमानी
वेष असावा बावळा

घातलेले पाचसहा कामगार होते. हे लोक िचप यातुणतु यांसारखी काह वा ं आ ण एक िगटार इकडे ितकडे
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 यसंगीताची. या गा याला
संवादाची फेक होती. जणू

याला ू यु र करावं अँया

थाटात आतून आणखी एक तःसाच मळका-फाटका इसम
बाहे र आला आ ण गाणाढयासमोर ःथरावला... हणजे,
याचं शर र ःथरावलं. 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 बुटांची टपटप,
ठकठक, कडकड तर कधी कडकडाटच होता. आ ण

या यासोबत नाचत होते ते

या या चेहढयाचे

ःनायू. मनातला भावनांचा उिे क अ यंत िनमहाने ता यात ठे व यावर जसा दसेल तसा क लोळ
या चेहढयावर संयत केला जात होता.
सवालाला जणू जबाब दे त होते.

याचा पद यास आ ण भावमुिा आधी या संगीता या
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मग एका का याच कप यात या बाईने ूवेश केला. ह दोघं पाळ पाळ ने संगीता या तुक यांना
नृ यो रं दे त गेली. संवाद चालू रा हला. गो

पुढे गेली. डोळे िमटले तर मन कल ःकर ना य

मंडळ या काळात जाऊन पोचत होतं. ‘वद जाऊ कुणाला शरण’ मधला, ‘ते घडले यथऽऽऽ
साऽऽऽचे’तला हतबल ग हवर सतत जाणवत होता; मनाचा गाभा हे लावून टाकत होता. पायांवर,
चेहढयावर ल

क ित केलं तर ष मुखानंद हॉलमधली िसतारादे वी आठवत होती. आ ण कपडे

बिघतले क माऽ मुब
ं ई 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 रं गाचा, झुलीझुलीचा पायघोळ झगा घालून आ ण तशीच लाल शाल पांघ न एक

नवयौवना आली. इथून पुढे या संगीतनाटकाला सवाथाने रं ग चढला. गा यातली, पद यासातली,
भावमुिांतली उ कटता आता िशगेला पोचली. ित या झ याला
पाठ मागे जिमनीवर लोळणारा फूट-द डफूट असा झुलीचाच डौलदार
पसारा होता. एखादं आवडतं मांजर
कंवा लाडकं लहान मूल पायात
घोटाळत रहावं तसा हा पसारा

पायघोळ झूल

या

थयथय या पायात घोळत रा हला

एक उ कट प वऽा

आ ण या प रसीमे या अंकातला
सारा संवाद या पसाढयाभोवती
फरत रा हला. कधी ती

भरे ; कधी

याला रागे

या यावर वैतागे; कधी ूेमाने चुचकार ; कधी

याला ल डवाळपणे उचलून कुरवाळ , जवळ घेई; तर कधी
याला अितदःु खाने कवटाळू न उसासे; ितचा तडफडाट होई. भाषेचा गंधह नस यामुळे ते लाडकं

बाळ होतं क ूीतीची याचना करणारा द न ूेिमक होता ते समजलं नाह . पण तो तासभर
आमची मनंसध्
ु दा

या पसाढयावर झुलली आ ण भुलली हे न क . नाचा या ठे यावर आ हा

सग यांचे हात कधी टा या वाजवायला लागले आ ण ताल बदलला तर कसे बनचूक वाजवत
रा हले हे कळलंसध्
ु दा नाह .
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ऐरणी या ठे यासवे बांध फुटे ःफुंदनाचा
आ दालुिशयामध या मु ःलम,
द ु चबात भरड या गे या;

यू आ ण ज सी जमाती वेळोवेळ वेगवेग या राजवट ं या

ढयाखोढयात ह पार के या गे या. या गांजले या माणसां या मनात

उचंबळू न येणाढया भावनांची गाणी झाली. या गा यांना ताल होता लोहारा या ऐरणीवर या
घणाघाताचा कंवा लाकड जिमनीवर आपटले या काठ चा. अतीव दःु खाने भरलेली, मृ यू या

सावटाने झाकोळलेली ह ऐरणीवरची गाणी जा यावर या ओ यांसारखीच उ ःफूत होती.
साचले या दःु खाचा बांध फुटावा

हणून गायलेली ती ःवगतं होती.

कुटु ं बातलेच, िनकटचे, समदःु खी आ ण तसेच असहा य. गाणं

यांना ौोते असलेच तर ते

हणणाढयांना या ौो यांकडू न

समदःु खभावाखेर ज कसलीह अपे ा न हती. कसलाह गवगवा तर नकोच होता.

यामुळे या

गा यात हःटे रया, मेलोसामा, आबःताळे पणा यांना वाव नाह . अ यंत उ कट आ ण तर ह

अ यंत संयत अशी ह गाणी होती. भारतातून, मनात क थक बाळगून, आले या ज सींनी या
गा यांवर नृ याचं कलम केलं. आ ण
कुठलीह उ कट भावना

लॅमकोवाटे

लॅमको ज मला. नंतर या शतकांत दःु खच न हे तर

य

होऊ लागली.

दं डुकेशाह , उपासमार चालूच रा हली. अठरा या शतकात, पोटाची खळगी भर यासाठ

ज सींनी हे

नाचगाणं छो याछो या गावात आणलं. ःव नाळू लेखकांनी हे आप या कथा-कादं बढया-क वतांत
वापरलं आ ण ऐयाशी ौीमंतांनी

याला आप या रं गमहालात खेचलं. कधी पोटासाठ तर कधी

लोभी रा यक या या हुकुमापायी या

लॅमकोला कॅबेरेचा साज चढवला गेला. या मु

पाखरांचे आत मनःवी सूर रं गेल सरदारां या तालावर नाचेनात. मग
आ दालुिशयाची लोकगीतं, Fandangos, गायली गेली, फोफावली. खरा

ःव छं द

यां या ऐवजी
लॅमको ड गरदढयात

हरवला. पण कुणी ना कुणी पु या मा पुढे सरसावला. दढयाखोढयात लपलेला खरा

लॅमको

याने

पु हा हुडकून काढला; पुढे आणला. ःपॅिनश िस हल युध्दा या वेळ अ दालुिशयात उपासमार
झाली;

लॅमकोचे फड िथएटरात उतरले. १९५० पासून न याने अिधक संशोधन सु

मोठमो या रं गमंचावर दमाखदार रं गीबेरंगी ता यांनी सादर केलेला फॅशनेबल
िमळतो. पण काह

झालं. आजह

लॅमको बघायला

ठकाणी अ यंत घरगुती वातावरणात, कस याह भप यािशवाय हे नाचगाणं

होतं. ती आतता,उ कटता, ते मृ यूचं सावट सारं काह या अँया अनौपचा रक ूकारातून अिधक

जाणवतं.

घर यायला र ववार पहाटे चे दोन वाजले. हॉटे लात पोचलो तर आमचा प ह या दवशीचा इं मजी
बोलणारा रसे शिनःट दोःत खाली भेटला. ूेमाने वचारपूस केलीन.्
याव न, इसाबेलाने आ हाला

या याकडू न जे कळलं

या खेळाला नेलं होतं तो सादर करणारा वृंद

हणे बािसलोना
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गावातला सव कृ

लॅमकोफड होता. आ ण Font Magica हणजे जादई
ु कारं यांचा तो दे खावा

ए ूल म ह यात पा या या टं चाईमुळे फ

शुबवार-शिनवारच आ ण राऽी आठ वाजता फ

एकदाच दाखवला जात होता. आ ह सोमवार पहाटे च ःपेनहून िनघणार होतो! पायीपायी खाली
उतरलो नसतो तर......?

पंडे पंडे मितिभ ना
‘अनंतहःते कमलावराने ’ दान दलं क काह काळ आप या दब
ु या झो यांवरसुध्दा इं िधनुंयी

पुटं चढतात. आमचं असंच झालं. दस
ु ढया दवशी

याहर ला जरा उशीराच पोचलो ते हा अजूनह

हरखलेले आ ण काह से हरवलेलेच होतो.

तेव यात एक बुजग
ु ूा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

लॅमकोला 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 डु ं बायला िनघून गेले.
टे बलावर आमचा एक जुना दोःत आम या शेजार येऊन बसला. तोसुध्दा
याला वचारलं तर
"अरे यार,

लॅमकोला न हता.

याची वेगळ च तढहा.

या सौद अरे बयात सोमरसाचा एक थबह िमळत नाह . चातकासारखा तळमळत

असतो मी. जरा बाहे र पडलो क उं टासारखी ढोसून 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

हणून सांग!ू न िमळे अशी संधी पु हा झंग या नरा!"

"हाय उगवला, सलाम आलेकुम. काय काय खरे द केलीस? मी कालचा दवसभर शॉ पंग केलं.
काय छान शूज िमळालेत मला! आ ण

युवेलर बघशील तर थ कच होशील. से सेस सुध्दा बरे च

घेतले मी. आता ॄ टश एअरवेजने माझं जाःतीचं वजन सोडलं पा हजे. नाह तर उगाच भुदड!",
दो या,

हणजे दिु नया-अवनी-ध रऽी, चार टे बलांपलीकडू न अ यानंदाने ओरडू न बोलत होती.

आजूबाजू या वळले या नजरांचं ितला काऽऽह सोयरसुतक न हतं.
"तू कायकाय घेतलंस 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
खरे द ला? कालपयत झोपली होतीस का? क गेली होतीस कुठे

लॅमको बमकोला?"

दो याला मा या मंदबुध्द ची खरोखरच क व आली. पण ह मैऽीण मोठ कामाची आहे .
"दो या, अगऽ मा या सासूबा नी ःपेनहून केशर आणायला सांिगतलं होतं. आता ग?"

नकोस. मी शंभर ड या घेत या आहे त परवाच. तुला कती वीसपंचवीस पुरतील?"

"घाब

"फार तर पाच लागतील मला",
हे सांगताना मी भयंकर ओशाळले.
ू

फ

केशराचा न हता. मी भटकभवानीसारखी फरत होते. काह च खरे द 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
दरू

या मुळ च पसंत पडे नात.

ीने, लहान मुलासारखा ह ट घेत, "हे मला ःवतःसाठ च हवंय",

हणत मी बराच

हावरटपणा केला. मनात या मनात माणसं आठवत जमतील तेव या वःतू पदरात पाडू न घेत या.

मममम-ततपप
मा हतीकिात या काउं टरवर या बाईने सांिगतलं क कोलंबसा या पुत यापाशी एक मो ठं शॉ पंग
से टर आहे . ते र ववार सुध्दा उघडं असतं.

याचं ितने जे नाव सांिगतलं ते आ हाला पटकन

कळे ना. काह तर ‘मममम’ येवढच कळलं. िलहून मािगतलं तर ती

क तु हाला सरळ दसेलच." मी कोलंबसाला काह कमी ूद
ते सरळ, आडवं, ितडवं, कसंह

हणाली," ते येवढं मोठं आहे

णा घात या न ह या. मला काह

दस याचं आठवेना. तर हु जत न घालता कोलंबसा या

पदकमलांशी पोचलो. ितघाचौघांना खाणाखुणा क न शॉ पंग से टर वचारलं. एकाला तुटपुंजं
इं मजी येत होतं. तो

हणाला,"नाव काय?" आ ह ‘मममम’ चं ततपप केलं.

एका भ यामो या इमारतीकडे बोट दाखवलं, "हे च ते". पण तो तर मॅ रटाईम
यातून तोह आज बंदच होता. मग

लागलो. काह च दसेना.

याचा नाद सोडू न

याने उ साहाने

यू झयम होता.

आमचे आ ह च डोळे उघडू न बघायला
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भूमध्य सागरातला लकड पूल
मी टॉयलेटसाठ एका रे ःटॉरं टमध्ये िशरले. शेजार या टॉयले मधून आवाज आला," Mummy, are
you there?" वािघणीचं दध
ू इतकं गोड कधीच लागलं न हतं. मी

या ‘ममी’ला पकडू न मा हती

वचारली. ितने अगद वाट वाकड क न मला ‘रा बला दे ल मार’ हणजे समुिात सरळ जाणारं

ला रा बलाचं टोक दाखवलं. हा रःता
याचे तीन भाग होतात.

हणजे एक लांबच लांब कमानदार लाकड पूल आहे आ ण

यातला मधला भाग बोट जा यासाठ वाट करायला मधूनमधून

हालवून बाजूला करतात. यावेळ रे वे बॉिसंगसारखी दो ह बाजूने फाटकं बंद करतात. हा पूल
ओलांडून गेलं 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

कप यांचाच आहे .

यात फ र फ र फरलो. हा बहुतेक बाजार पा ा य पध्दती या तयार

या यात आम या माणसांना

चतील अँया वःतू काह िमळा या नाह त.

शेवट माझा मा हतीकिातला हावरटपणा हाच शहाणपणा ठरला. ितथेच बसून

या मघा या

नापसंत वःतू आ ण माणसं यांचा ताळा क न पा हला. तो जम यावर थोडं सं जेवून मॉलबाहे र या
लाकड फलाटावर गेलो.

लाकड चौपाट
या फलाटाचा ःथिनक लोक चौपाट सारखा उपयोग करतात.
र ववार अस यामुळे ितथे गद
होती. मुलं दडु दड
ु त होती;

यांना संपूण ःवातं य दे ऊन

आईबाप ग पा मार यात गुग
ं

पोकळ मासा

होते. शेजार या िन याभोर पा यात हात द ड हात लांबीचे
गुबगुबीत मासे सुळसुळत होते आ ण

हसरा लॉ ःटर

यांना पाहून ितथे जमले या, अितपूवकड या पाहु यां या

अड जभा-पड जभा हुळहुळत हो या. इथून थेट आम या हॉटे लपयत बािसलोना या खढया चौपा या
पसरले या आहे त.

आ ह

याऐवजी

यां यावरचं अनावृत स दय

याहाळ याचा स ला आ हाला दला गेला होता.

धातू या तारांचा बनलेला एक अजॐ पोकळ मासा पा हला. िशवाय जवळच

एक भला थोरला हसरा लॉ ःटर आहे . हासुध्दा पोकळ आहे आ ण
घसरगुड
ं दडलेली आहे .

या या पोटात मःतपैक

यानंतर माऽ घर जावंच लागलं. बािसलोनातली क येक ूे णीय

ठकाणं पहायची राहूनच गेली होती. पण आता वेळ संपला होता. अजून सामान भरायचं होतं.
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थोड डु लक ह काढायची होती.
राऽी हॉटे ल सोडताना बल वचारलं. 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
यूरो एवढं च आलं, फ

पाच

पा याचं बल. मी नवढयाची पाहुणी फुकटातच सुटले.

िनरोप
हे बािसलोना शहर अजब आहे . आभासां या जगात जगणारा डॉन
पूव गाठायचं, पृ वीूद
िचतारता यावी

णेचं धाडस क

व झोट, प

पाहणारा कोलंबस, भ नाट ॅमिचऽं दसावी आ ण

हणून अंमली पदाथ घेणारा सा वाडोर डाली, लहान मूल जसं खेळणं मोडू न पु हा

वेडंवाकडं जुळवतं तशी नैसिगक

पं वेड वाकड जोडू न रे खाटणारा पकासो आ ण तसाच

चेला मायरो, िनसगाचा एकल य गावड , सारं ःपेन एका मोह
यांना अिधक वाव आ ण ूिसध्द िमळावी

याचा

यात एकवटू पाहणारे ते चौघे

ःथाप य वशारद, हे आ ण असे आणखीह बरे च वेडे पीर या गावाने जपले.
कौतुक केलं.

मेकडे जाऊन

यां या वेडेपणाचं

हणून वेळोवेळ उदं ड पदरमोड क न

जऽा भरव या. हळू हळू हा सारा गावच एक अखंड चालणार अ भुत जऽा बनला. या जऽेत
तढहे तढहे चं सूप पता येतं. पण या जऽेचं सूप कधी वाजत नाह . वाजूह नये. लासा
काटालू याजवळ या एका कारं याचं पाणी

हणे जादच
ू ं 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. अजून ितथेच रगाळतंय.् वेडं कुठलं!
- उ

वला दळवी
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