
मी आणि गािी 
 
तुम्ही घराकडे येणाऱ्या गल्लीत गाडी वळवलेली असते, तीन घरं ओलांडली की तुमचे पार्किं ग गॅरेज 
आणण तेवढ्यात गाडीतल्या ऑडडओ ससस्टिम वर तुमचे one of the favorites गाणे लागते. 
गाण्याचा मुखडा होईतो तुमची गाडी घरासमोर आलेली असते…, पण गाडी बंद न करता, तुम्ही तसेच 
गाणे ऐकत बसता. झालंय असं कधी तुम्हाला? 
 
माझ ंहे असं बऱ्याचदा होतं…रेडडओ वर लागलेले असेल गाणे तरी ठीक आहे की खपू ददवसात ऐकलेले 
नाही, पण माझ्याच गाडीतल्या माझ्याच CD वर लागले असेल तरी माझ ंअसंच. आणण म्हणूनच 
जयांना हे मादहती आहे ते “वेडीच आहेस तू” असं म्हणत हसतात. तयांच्या हसण्याचे व वेडी 
म्हणण्याचे काही नाही. पण खरंच, नाही होत का असं कधी तुम्हाला? म्हणजे – ’चनै से हमको कभी’ 
, ’रंजीशी सही ददल दह दुखाने के सलये आ’, ’पलभर ठेहेर जाओ ददल ये संभल जाये’, ’आओगे जब 
तुम ओ साजना’, ’सपना जहााँ दटतक न दे चौखि थी वो आाँखे मेरी’, ’आज जाने की स्जद ना करो’, 
’तुम इतना जो मुटकुरा रहे हो’ पासून ’का रे अबोला का रे दुरावा’, ’सखी मंद झाल्या तारका’, ’गेले 
द्यायचे राहुनी’, ’हे भलते अवघड असते’, ’कसे सरतील सये’, ’पाऊस असा रुणझुणता’, ’सांग संख्या 
रे’, ’लाजून हासणे अन’, ’अखेरचे येतील माझ्या हेच शब्द ओठी’ पासून अगदी ’Quit playing 
games with my heart’, ’Hello’, ’Every night in my dreams’, ’You are beautiful’, 
’Breath’ .. क्लाससकल मधे कौसशकी ची ’तुम आ जाना भगवान’ ची भैरवी पयिंत एक ना अनेक अशी 
गाणी आहेत जी मला अक्षरशः बांधनू ठेवतात. म्हणजे मधेच बंद केलं गाणं तर श्वास अडकल्या 
सारख ंर्कंवा काहीतरी चुकत असल्यासारख ंवाितं… एक वेगळीच रुखरुख लागते मनाला… म्हणून मग 
मी जेंव्हा जेंव्हा शक्य असेल तेंव्हा गाणे पूणण करते आणण मगच गाडीतून उतरते. 
 
मी तर वेडी आहेच. शब्द आणण टवर दोन्हीही मला वेडं करतात बऱ्याचदा…  पण माझ्यासारखेच 
अजून काही वेडे असतील अशी मला उगीचच खात्री वािते. 
 
तुम्ही सांगा, तुमचा काय अनुभव? 
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