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|| प्रकाशकाचे शब्द ||
कवी म्हणजे शब्दाांचा स्वामी असे म्हटले जाते. पण कववत्व म्हणजे शब्दाांचे पाांवडत्य नव्हे . कववत्व म्हणजे मनाचे
हळवेपण. कववत्व म्हणजे जाणीवाांचा उद्रे क. कववत्व म्हणजे भावनाांचा कल्लोळ. आवण त्याही पवलकडे कववत्व म्हणजे
परदुःखाचे आत्मभोग. सह-अनभत
ू ीचा झरा नसेल तर त्या कवीला केवळ शब्दाांची आरास माांडता येते पण रक्तात उचांबळ
आणण्याची शक्ती त्या शब्दाांना येत नाही. आवण जेव्हा ममत्वाचा वजवांत झरा अांतमम नात झळझळत असतो तेव्हा साधे, वरवर
खडबडीत वाटणारे शब्ददे खील लखलखीत कववत्व बनन
ू मनाच्या तळाचा ठाव घेतात.
सवचन काकडे याचे हे ८:०५ :: ७:१६ अशा वववचत्र नाांवाचे पस्तक म्हणजे अशा लखलखीत कववत्वाचा परावा. मांबईत
रोज चाळीस लाख लोक लोकलचा प्रवास करतात. पण सवचनला कॉलेज आवण नोकरीची कसरत करत असताना, जी
लोकल वदसली ती लाखातील एखाद्यालाच वदसते, जाणवते, सतावते आवण आश्वस्तही करते. ही लोकल कधी त्याला
आईसारखी मायाळू भासते तर कधी वतचा राक्षसी थांडपणा त्याला हादरवन
ू टाकतो. लोखांडाच्या अनेक पत्रयाांच्या पवलकडे
वचरडत जाणारा जीव सवचनच्या काळजाला हात घालतो. गार वहरवळ त्याचे डोळे शेकते. सक्ष्ू म वनरीक्षण आवण धारदार
जाणीवाांनी सवचनची कववता अवतशय टोकदार झाली आहे . हे टोक जाणवायला कातडी मात्र वजवांत असायला हवी. नाहीतर
आजकाल बघू नये ते बघन
ू बघन
ू डोळे , मन आवण आत्मासद्धा वनजीवच अस्ल्यासारखे असतात. त्याांना सांजीवनी दे ण्याचे
काम सवचनच्या या कववता करतील अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.
-ई

हे पुस्तक “मुुंबई”कराच्या हाताला बाुंधलेल्या तरी हातात नसलेल्या
“वेळेला”
॥ अपडण॥

जॉब चा पहहला ददवस
८.०५ टी : ८.१५- एस. टी
७.१६ - टी : ८.०५ पी. एल.
आयच्यान..
हा हहशोब कसाबसा जुळवला
पप्यानं रात्री कट्ट्यावर ददलेल्या
टाईमटेबलातुन य़ा
चार खुच्याव बाजूला काढ्लल्या
त्यात बसायचं दक
उभं रहायच हवचार करत झोपलो
“कॅ लेंडर च्या आकड्ांवर जगणारा आता
घड्ाळ्याच्या आकड्ांवर
जगणा

च्यात मरणार..”

झोपताना अधाव मेलो
सकाळी उरलेला....'मी'
हे मरण मुंबईत राहुनही
वेळेचा हहशोब न ठे वणा

साठी

"जी..पी.एल." च म्हणावं लागेल
माझ्याही पडली..
सकाळी..
रोज फ़ादर मारायचे..
आज ८.०५ ने
ऑदफ़स + मी = ८.०५ ची लोकल

“पुढे असे हहशोब हतनेच हशकवले....... “

नवी ओळख
हहशोबाच्या वहीत
पहहल्याच पानावर जोरात पडल्याने
जरा सावरुन होतो
१४ + ३८ = ५२ हमहनटं
हह लढाई संपल्यानंतर
पहहल्या ददवशी ऑदफ़सात
लवकर पोहोचण्याचा

११२ गेल्याने दुपारच्या जेवणाचं
टेन्शन माझ्या नहशबात

’गड’ हाती आला

८.०५ चा हहशोब ७.१६ ला लागला...

त्याच ददवशी कं पनीचा "आय.डी" हमळाला

पण, हखशातला "ससह" गेला
दोन हहहझीटींग काडव
चार पासपोटव फोटो
जुनी हबलांची हचटोरं
११२ रुपये, १०ची लकी नोट
आहण कॉलेजचा आय.डी
हा ऐवज पादकटमाराच्या हातात...

- ८.०५ (कॉलेज आय.डी)
+ ७.१६ (ऑफ़ीस आय.डी)
____________________
= "नवीन ओळख"

साला तो 'चोर' नक्की कोण होता ?

जाता-येता
जाताना ८.०५=शेवटचा डबा..
शेवटचा डोअर
येताना ७.१६ =पहहला डबा..पहहला डोअर
माझी ठरलेली जागा
उलट वाटला तरी हा हहशोब
अजुनही सरळच आहे
सुरुवातीला शेवट आहण
शेवटी सुरुवात...
जाताना मागे कु णी
असल्याची हभती नाही
येताना पुढे कु णी असल्याची

मी धावतोय,
लोकलही.....

सन्नाट,
बेभान...

मनासारखा प्रवास,
हबनधास्त,
बेदफ़दकर..

ZÉUÇcÉ...qÉUiÉÉårÉ ÌMü eÉaÉiÉÉårÉ?

वय
दगदग, धावपळ,, दंगा,
आवाज, गोंगाट,
हशव्या, हाणामारी
लोकलला,
लोकलमधल्याला
यांची गदी काही नवी नाही
नवीन असणा

लाही

दगदग
+ लोकल

काहह हमहनटांच्या प्रवासात

________

लगेच सवय हहावी

= मुंबईकर

हाच सगळ्यात सोप्पा हहशोब

“गदीचं वय वाढलं की सवयीचही वाढतंच "

शुन्य नजर
टाईमर : ८ :०२: १६
ईंहडके टर : ८.०५
प्लॅटफ़ॉमववर पोहोचलोच होतो

अंगावर कपडा नाही...

फ़स्टव क्लासच्या हहाईट कॉलसवमधुन

हाडं मोजता येतील

त्यांच्याच मागे असणा

असा तो ईवला देह...

लगेज चा बोजा पार करत

रडतच एका माणसाला हबलगला

सेकंड क्लास पयंत आलो

त्याने हतला लाथेनेच हझडकारलं

लोकल येणा

पोरीनं भोकाड पसरलं

ददशेने नजर

मग ईसडके टर वर
तो हस्थरच ८.०५ वर
मग ती रडक्या आवाजावर
कामाठ्याची चार-पार वषावची
पोर जीव काढू न रडत होती

प्लॅटफ़ॉमववरच्या सगळ्या
नजरा हतच्यावर
माझी त्या माणसावर
त्याची नजर शुन्य

तो पुढे सरकला
ती पुन्हा पायाला हबलगली
त्याने हतच्या डोक्यावरुन
हात दफ़रवला
काहहतरी पुटपुटत हतला दुर के लं

तोही शुन्यच

लोकलच्या भोंग्यातुन, गोंगाटातही

हहशोब लागत नहहता

तीचा रडका आवाज स्पष्ट वाटला

लोकल आली तश्या

मी डोअर पकडला

सगळ्या नजरा वळल्या
माझी हस्थरच त्या दोघांवर

तो माझ्याच डब्यात, माझ्यासमोर
कामाठी...हबगारी असावा
हातात हिन्नी, हातोडी
लोकल सुरु झाली...
प्लॅटफ़ॉमव बराचसा मोकळा

मी नजरे नेच "काय झाल" ?

पण ती पोर आहण हतचं रडणं

एहहढा वेळ शुन्यात असलेला

गदीपेिाही त्राहसक होतं

तो रडतच म्हणाला

त्याची नजर शुन्यात हरवलेली
मी त्या शुन्याचा अथव लावण्यात
पुढच्या ३

हमनीटाला

त्याची नजर ओलावली
रडलाच तो......

"मेरा लेडकी था वो..साब
काम पे जाने नही दे रहा था"

नंतर तो बोललाच नाही
पुन्हा शुन्यातच गेला
त्या शुन्याचा हहशोब लागला

"उद्या हतच्या आयुष्याने हतला रडवु नये
म्हणुन आज तो हतला रडवत होता"

हमशन
दगदग रोजचीच झाली
आहण हतचा हहशोबही
८.०५ लोकल ८ नंबर ला

तसा मलाही, आहण

८.१४ ला पोहोचली की

सोबत असलेल्या "एजंटानाही"

६ वरच्या ८.१५ एस.टी (F)
साठी पहब्लक हिजवर लोक
तुटून पडतात,
सवय नसलेलें
काही नुसतेच पडतात
हॉलीवुड मुहहीजच्या
हसक्रेट एजंट ला जसं
हमशन साठी सेकंदाचा हहशोब

८ नंबर सोडायला २ सेकंद
हिज ४ सेकंदातच चढायचा
६ वर यायला अजुन २
एहहढं जमलं की
५ सेकंदासाठी थांबलेल्या
८.१५ च्या ३

सेकंदाला

डोअर हमळतो...
जन्माएहहढाच तो ददवस
मागी लागतो मग

त्याच्याच मागे "मी"

हवदाऊट
लोकलके हपिे भागनेवालोंका
अलग अलग है रस्ता ।
पैसा नही जेब मे तो
मरना हुआ है सस्ता ।
"शायर" खरं नाव माहहत नहहतं

समोर ४ नंबर वरुन
२ िपरी पोरं , १ हभकारी
१ गररब (कपड्ावरुन)
ट्रॅकवर उड्ा टाकत
४ आहण ५चा ट्रॅक क्रॉस
करत होती
५ नंबर मधे फ़ास्ट हशरत होती

पण ८.१५ च्या शेवटच्या डब्यातले
त्याला शायरच म्हणायचे..

"२ सेकंदच"

८.१५ मधे चढताना
त्याने मला नजरे नं दाखवलं

त्यांची
लोककला,
हजवाला ’हुलकावणी’
शायर आहण माझ्या काळजाला
उड्ा टाकत ते ८.१५ ला चढले
खांद्यावर हात टाकत शायर म्हणाला

"सोच मत...
तेरे पास "रटकट" है ।"

दोस्त
८.१५ : सेंकड क्लासच्या
कॉमन डब्यात

"तो वेगळा आहे" सबसे अलग

मीही ’कॉमन’ झालो
शेवटच्या डोअरला रोज ददसणारा
माझा चेहरा ओळखीचा झाला
मलाही सगळ्याचे

नेहमी जाणवलं
त्याच्या बोलण्यातुन

फ़क्त ओळख बाकीहोती

सुन खुदा, तु रख सलामत मेरे दोस्तों की

तसं माझं नाव पाठ होतं ते

सजदगी ।

फ़क्त पाठी उभा असणा

शायरला

शायर डोहबवलीला डोअर धरायचा

या इससे आगे मुसादफ़रोंको दोस्त मेरा मत
बना ।

ठाण्यात प्लॅटफ़ॉमववर ददसलो
दक मला जागा द्यायचा

शायर माझ्याकडे पाहत म्हणाला...
आजही मुलुंडच्या गणेश मंददरासमोरुन जाताना
रोजच्यासारखा...लोकलच्या डब्यांनी

"गणपती बाप्पा मोरया"..चा गजर के ला...

"बुवा"
"कै वल्याच्या चांदण्याला भुकेला चकोर..
“क्लास..रे ”
मी शायरला म्हणालो
डब्यात बसुन कु णीतरी गात होतं
सोबत टाळ मृदग
ं ाचा साजही होताच
शायर हसला
"चल िोटे मुंबईके ददल मे बैठनेवाले
ददलवालोसे तुझे हमलाता हुं ।"

हे मास्तर, हा साठे , हभडे,
कांबळे , ददप्या, हनत्या, साबळे ,
अस्लम,हा हनल्या
आहण यारहो हा डोअरचा फ़ं टर

अभंग संपताच ओळख झाली
’मन्या’

कु ठलाही अभंग बोला
स्वामीनाथन अय्यर "बुवा"
जसाच्या तसा गातात..

आहशवावद
ईंहडके टर : ७.२१
ट्रेन उशीरानं का होईना पण आली
प्लॅटफ़ॉमव नंबर ४ वर येणारी

EMU HALT

७ वाजुन १६ हमहनटांची

पयंत येताना

कजवतला जाणारी जलद लोकल

२०-२५ जण हतला हात लावुन

आज १० ते १५ हमहनटे
उशीरांने अपेिीत आहे..

हतच्या पाया पडले..
सहज म्हणुन
लोकलच्या डब्यांना हात लावुन

च्यामायला हा एक शॉट

आहशवावद घेणारे ही प्लॅटफ़ॉमववर

डोक आधीच आऊट होतं

बरे च सापडतात..

त्यात ट्रेन लेट...वैताग साला..
ते कशासाठी..याचा हहशोब लावतोय

उत्तर "माझ्या" मनासारखं नाही
सापडलं अजुन..

उत्तर
७.१६ च्या पहहल्या डोअरला
आज एकटाच होतो
ओळखीचं कु णी नहहतं
७.२९ पयंत ऑदफ़सवकव चं

टापटीप कपडे,

मनावर अनुददनी लेखन चालु होतं

फ़स्टव क्लासचा असावा

पहहल्या डोअरला उभं राहहलं दक

अंतर : २००-२५० फ़ु ट

चालत्या लोकलचा "पुढचा ट्रॅक" ददसतो
पुढचा रस्ता, मागव...

वेळ : १५ सेकंद
लि नहहतं त्याचं..

७.३२ ला भानावर आलो

मोटरमने हॉनव अन मी हशव्या ददल्या

चुकल्यागत वाटला

समोर पाहहलं

ये येडझxxxxxxx

मोटरमनने तो बावरु नये म्हणुन

ट्रॅकवर..

हेडलाईटचा फ़्लॅश मारला

बरोबर मधोमध..

अंतर :१००-१५०

एक माणूस लोकलच्या ददशेने

वेळ : ११ सेकंद

चालत येत होता..
No Reaction

हॉनव वाजतच होता
त्याने वर पाहहल..

घाबरला...
बसला...
ट्रॅकमधेच

अंतर : ३०-४० फ़ु ट
वेळ : २ सेकंद

ट्रेन २ हमहनटानंतर स्टेशनवर

त्याची शेवटची नजर मी पाहहली

पोहोचली

आहण डोळे च हमटले

उतरुन मी मोटरमन च्या

पहहला डबा,
पहहला डोअर
पहहलं हहील....
अन मी
कळणं शक्य नहहत "कधी"
पण "ते" जाणवलं मला
त्याचं शरीर आहण
लोकलच हहहल
तो िण...

सवडोवर गेलो
मेला असेल ना? मी हवचारल.
मरायलाच आलेला चुxx...
तीन तुकडे मोजुन"
मोटरमन थरथरत म्हणाला
घरी जाताना
िाती धडधडत होती
लहानपणी पडलेल्या
प्रश्ांचं उत्तर मला हमळालं होतं

माणुस मरताना कसा ददसतो?
काय करतो? कसा मरतो?

ईच्िा
७.१६ ला पहहल्या पगाराचं
फ़ोडलेलं एन्वलप हखशात होतं..

रोज मन मारत

गेल्या १५ हमहनटाचा हहशोब

नजर चुकवत

धडाधड डोळ्यासमोरुन गेला

मनात नसताना दुलवि करत

पहहला पगार हातात..

हतथुन जायचो
हनल्या हशव्या देत म्हणायचा

" आज " शक्य नहहतं

"आपल्यापेिा दुप्पट कमवतात साले"

"श्रीमंत" झालेलो मी

त्याच्या या बोलण्याने

त्याच खुशीत पादकट फ़ोडलं

जरा बरं वाटायचं

नजरा चुकवतच

मनापासुन ईच्िा

मनाला आधार हहायचा

५० च्या को

िीजवरले रोजचे हभकारी

"माहहत आहे रे .."मी खोटं बोलायचो

ओळीत बसलेल्या

त्यातला आंधळा पोरगा

जमायचं ते...

सगळ्यांच्या हातात ददल्या

(हखशात पैसा नसायचा म्हणुन)

मागे न पाहता

पादकटावरच माझं नाव ..
दकतीदा पाहहलं तरी मन भरे ना
जसंच्या तसं देवापुढं ठे वायचं
माझ्यासारखा सेकंड क्लासची

चोरहखशातलं एन्वलप
तेहहाच फ़ाटलं..

नोटा

झपाझप पावलं टाकत
हिज उतरलो..

फ़ोडलेलं पादकट
एका हखशात
आहण
राहहलेले पैसे
एक हखशात
डोळे हमटले..
दीघव श्वास..
अजूनही..
मी ...

“श्रीमंत”

७.१६ ला पहहल्या पगाराचं
फ़ोडलेलं एन्वलप हखशात होतं..

चव
अप पेिा डाऊनमधे
फ़े रीवाले जास्त सापडतात

२ का १ ,५ का ३ चालु झालं

लेदर पादकट, गळ्यातलं लॉके ट

हमठा है क्या? ५ का ४ दे..

रे जर, खेळणी, मॅहजकल स्लेट,

खराब माल नही ना?

संत्री, हचकु , बोरं

हे डब्यातल्यांचे प्रश् हेही ’चालू’च

गृहउपयोगी उत्पादनं, ते थेट
खासी, खोकला झटपट मोकळा
ही पंचलाइन असलेली
आल्याची गोळी सुद्धा
बसल्या जागेवर लोकल मधे सगळं हमळतं
त्या ददवशी १५ वषावचा एक पोरगा
संत्र्याची पाटी घेउन ७.१६ ला चढला

त्यातला एक जण जास्तच करत होता
(टाईमपास..)
२ रुपयाच्या संत्र्यासाठी त्याने

मी हहशोब चालु के ला

पोराची ६ हमहनटं खाल्ली

हातात एकच उत्तर-

शेवटी एक संत्रं उचलत म्हणाला

ठे उन ददली असती..कडक

मीठा है ना?

तो पोरगा त्या माणसाकडे
नीट पाहत म्हणाला

माझी तारच सटकली
त्या पोराच्या जागी मी असतो तर....

हमठा है साब ,
तुम्हारे "सपनो" से भी हमठा है |

महापौर
गेम मास्टर
गुरुवारी ७.१६ ला
आरत्या-भजनं, झालं
दोन ददवसांचा डाव बसतो

हनलेश देशमुख
गेले १४ शहनवार
महापौर पदावर होते
पण १५ व्या सभेचा

"हतरावट"
जो सजकला तो शहनवारचा

गुलाल माझ्या माथ्यावर होता

"महापौर"
आपल्या हवभागा(हखश्या)तुन

ब्लाइं ड गेमर...

हरलेल्या नगसेवकांसाठी
महापौर तो सगळा हनधी देतो
शहनवारच्या
समोसा"पिा" साठी
सगळे पार
तन-मन-धन लावून
हनवडणुकीत लढायचे...

प्लॅटफ़ॉमववर रं ग ददसत नसूनही
झ्याक हचत्र काढणा

"ब्लाईंड गेम"

डोळे नसलेल्या ’गुरु’ उस्मानच्या
रोज ७-८ हमहनटाच्या
हशकवणीचा हवषयही तोच

तो लाईफ़चा सजकलाय …मी
पत्त्याचा

७/११
टाईमर : ७.०६

"यहां बस खून, हचथडे लाशे
और लोकलका फ़टा हुआ हडब्बा है ।
कु ि समझ नहह आ रहा, क्या करुं ?

ईंहडके टर : ७.११

मी ११ सोडु न १६ गॅंगसाठी

टाईमर : ७.११

टाईमर : ७.०९

११ चे १६ कधी झाले कळलं नाही

गळ्यातल्या कॉड्स कानात

वेस्टनव लाइनवर हसररयल

दोनच चॅनल बदलले असतील
93.5 वरच्या आर. जे. शी
एकाच फ़ोनवर बोलणं
घाबरलेल्या आवाजातच सांगत होता

+नेटवकव ब्लॉक
___________

ठरलेल्या इं हडके टरखाली

FM ऑन

ददन्याचा मोबाईल

बॉम्ब फ़ु टलेत
एहहढंच समजलं होतं

?
सालं नेटवकव ही वेळेवर गेलं होतं

आज ७.१६ला सगळे
वेळेवर
बांद

ददन्या चा नंबर आजही लागत नाही....
वरुन येणारा

ददन्या फ़क्त नह्ता

त्या ददवशी तो वेळेवर असता
तर...................................

वेळ
दुस

ददवशी

.
.

"मुंबई लोकल"
.
.
.
नेहमीसारखीच वेळेवर

चूक
सकाळी कधी कधी
टी. आहण एस.टी मधलं
एक मंददर चुकायचं
पाया पडायला हवसरलो
डोअर सोडताना

"आयच्यान..सॉरी.. उद्या नक्की"

हे हमखास आठवायचं

म्हणत देवाला समजवायचं

हुरहुर वाटायची
ददवसभर
डोळ्यासमोर सारखं
तेच मंददर
तो देव
रागावलेला...

तेहहा मग
बरं वाटायचं
देव हसला.... भासायचं

आपण चुकलोय हे आपल्याला
सांगणारा "देव"च असावा

िबु
८.१९ ला सधगाणा असायचा
त्यात ४ थ्या स्टेशनवरचा
एक "िबु" आमच्या डोअरला

ओठाला हलप्स्टीक,
लांब मोकळे के स,
गालावर पावडर

पण,

िबु-म्हणजे

तर थापलेलीच..

आपने पहले मुझे "उस" नजरसे देखा था !

"Third party Installation"

पुरुषाचे हे रुप बघवेनासच..

म्हटल्यावर मात्र..

हनल्या जबर हाणायचा

डोअर धरताना तो नेमका

डब्यात हनल्याचा

ही ’जात’ चंचलच

हनल्याला पाहुन

जयजयकारच सुरु झाला......

स्त्रीसलग-पुसल्लग

आहण जाताना बाय करायचा

वाटणी करताना

हनल्याची टेरच सुटायची

दोन्ही जागी यांनी ’काशी”

अखेर..

के लेली असावी कदाहचत

िबु + हनल्या

यचा

हा हहशोब चुकीचा
ठरवण्यासाठी हनल्याने
िबुला हनबार हाणला

लोकलने दफ़रताना पादकटमारांपेिा
"िबु" लोगसे सावधान !!!

अपघात
आज ८.०५

पण... भान आलं तर समोर...

अबोल , शांत, हनवांत

पांढ

सणवाराचा ददवस

भला मोठा लाल गोळा

त्यात शहनवार
८.१५ मात्र तुडुबं

कपड्ावर

स्टेचवरनं ओघळत रक्त
कु णीतरी कापड उचललं

डोअरची लफ़डी
आजही
नहवन कपड्ांची
तर I My च
स्टेशन बाहेर कधी आलो
आठवेनासं
pending reports डॊक्यात

मेंदु तुटावाच असली...वीज

मी हनघालोच
थांबवेनाच

४-६ तुकड्ात देह
कोपरात तुटका हात

पण... तो 'हात' ददवसभर िळत होता

पोटावरनं सरकला
१८-१९ चा असेल
कु णीतरी कु जबुजलं....

आहण,.. त्या हातातल्या ३ "राख्या"........

आय-माय
सेंट्रल. हाबवर आहण वेस्टनव
हतन्ही लाइनच्या ट्रॅक शेजारची
जागा रे ल्वे प्रशासन
अहतररक्त शेतीसाठी वापरतं
पालक, मेथी, मुळा, माठ
पालेभाज्याचीं हहरवळ ट्रॅकच्या
दोन्ही बाजुला
जवळच एखादी झोपडी

चालती कु दळ थांबवत तो
हसुन आम्हाला हात दाखवायचा
हवषेश वाटायचं
आमच्या हशव्या, आहण
त्याचं हसणं २-३ महहन्यात
सवयीचं झालं
त्या ददवशी रव्या नहहता
भैय्यासुध्दा ददसला नाही

हतथं राहणारे भैय्ये

पुढचे ३-४ ददवस आम्ही

८.१५ ला आमचा एक

मोकळ्या झोपडीकडे पाहुनच

शेतकरी भैय्या दफ़क्स होता

६ व्या ददवशी तोच नवा भैय्या
प्लॅटफ़ॉमववर ददसला
आमच्या डब्याजवळ येउन म्हणाला

हशव्या द्यायचो
५व्या ददवशी हतथं दुसराच भैय्या

"हपिले हप्ते हबमाररसे वो मर गया साब

आम्ही डोअरवाले

त्याचीही आय-माय काढत हवचारलं

इसी हडब्बे को देखकर हसने को कहा है उसने

आय-माय काढायचो त्याची

"वो दकधर गया बे यु.पी.?

रव्या खार खायच्या भैय्यांवर

तो काहीच बोलला नाही

क्यो साब "?

भुल
८.१५ ला जल्लोष असायचा
रोजचा..सधगाणा
ऑदफ़स सकव ल आहण

शायर, राणे, साबळे
मास्तर, अय्यर बुवा,
हसी, मजाक, मस्ती

उलट तेच हवसरतो प्रत्येकजण
हमहनटासाठी वा तासासाठी
जेवढा प्रवास तेवढी भुल
भुलवत्या जगात
भुलणारी माणसं

कट्टा सकव ल पेिा

फ़क्त, फ़क्त दोस्ती

लोकलचा सकव ल

दोस्तीचं हटके जग

वेगळा जाणवतो

इथं फ़क्त "जग"

ऑदफ़समधे ऑदफ़सचे,

इथं नाव(टोपण)

ये सफ़र है या है नशा,

कट्ट्यावर,

असेल तर कळतं

घर + एरीया+ ऑदफ़स +फ़ालतु

नसेल तर हमळतं

ददल राहोंमे खोता चलु ।
सजदगीका इक सफ़र ये
मे हमसफ़र होता चलु ।

ही subject limitations
लोकल सकव ल म्हणजे

चढायचं स्टेशन,
उतरायचं स्टेशन
एहहढीच ओळख पुरते
बाकीचं कु णी हवचारत नाही

शायर गुणगुणायचा

मनातला देव
८.२१ ला डब्यात एक-दोघांची मचमच
हशव्या, हशा रोजचच नवीन नहहतच

नाही बाई आहे..!!

अचानकच लोकल थांबली.....

पुढच्या डब्यांचे मेसेज

नजर टाकली तर शेजारच्या

च्यायला काहहच कळे ना

"त्या" चुकणा
मंदीराजवळू न माणसं
धावली
"कु णीतरी गेलं आयच्यान"

मंददरातुन हनघालेली
पाउलवाट ट्रॅकमधुन
पलीकडे हायवेला जायची
क्रॉस करताना पडली असेल
आमचा शेवटचा डोअर

डब्यात हनरोप गेला

मंददराच्या दारासमोरच

उडवला का ?

"ती" बाई डब्याखालीच

लोकल हळु हळु चालु

मी डोळे गच्च हमटले

नाहह रे ट्रॅकमधे आलाय

मनात देवाला वाचव रे ! म्हंटले

मोटमन उतरला
तसे आम्हीही
बरोबर ट्रॅकमध्ये पडलेली
पण समांतर म्हणुन
अंगावर एक खरचटही नाही
फ़क्त बेशुद्ध ..(हवशेष)
एक दोघांनी उचलुन हतला
हायवेला रीिात बसवलं
आम्ही पुन्हा डब्यात
"च्यायला नहशबवान होती"

अरे !! अजुन हजवंत आहे

"आता आयुष्यभर आठवेल

माणुस आहे..!!

अंगावरुन मुंबईची लोकल गेलीये ते"

डब्यातल्यांना नवीन
च्युंईगम हमळालं
आहण
त्या बाईला नवा जन्म
स्टेशन आलं ...
डोअर सोड्ला...
आहण लिात आलं...

साला आज परत "त्या मंददरा" तल्या
देवाच्या पाया पडायचंच राहीलं..........

पण आज देव रागावलेला नहहता..!

भीती
काल रात्री ७. ५३ नशीबात

मी पुन्हा मागे
धावत प्लॅटफ़ॉमववर

८.१२ ला फोनवर बोलतच

नुसती धावपळ, गोंधळ..

डोअर सोडला..उतरलो

अप-डाउन दोन्ही लोकल

उप-डाउन दोन्ही लोकल

५ सेकंदाच ररकाम्या

१ आहण २ नंबरवर एकाच वेळी

गोंधळात कु णीतरी ओरडलं

२ नंबरची अप, स्टेशन मधे
हशरताना अध्यावतच थांबली

बॉम्ब

अप चा तीन वेळा हॉनव
गाडवला हसग्नल झाला
पहब्लक हमळे ल तसं

एकजण बोंबलत पळाला..

मी आहण १०-१२ जण
आग शोधायला
तेवढ्यात अप ची ४-५ जणं
आमच्यासमोर आली

आयच्यान...टकरलो

उड्ा टाकत पळू लागलं

िातीत धडधड

’घाबरु नका आग-बॉम्ब काहह नाही

डाउन चा मोटरमन हभरव

काही कळे चना

पुढे क्रॉससगवर दगडफ़े क सुरु आहे डोअर बंद करा"

गोंधळ वाढला
"बॉम्ब नाहह आग लागलीये लोकलला"

मोटरमन ते गाडव पयंत ही info पोचवत
आम्ही त्या ४-५ जणांना हवचारलं
"दगडफ़े क कशासाठी?"

"क्रॉससगवर कु णालातरी उडवलंय
हतथलीच लोकं दगड टाकतायत लोकलवर"

काय खवपणा आहे...चचाव सुरु आहण लोकलही

लोकलचा ट्रॅक
+ त्यात आलेला माणुस
________________
= दगडफ़े क

घरी जाताना हा हहशोबच पटत नहहता..!!

कारशेड
टाईमर : ७.१४
ईंडीके टर : ७.१६

लाईट, फ़ॅ न बंद
हळु हळु पुढे

प्लॅटफ़ॊमव नंबर एकची गाडी

सरकत्या डब्यातल्या

कारशेड ला रवाना होईल..

शांत अंधारातुन

प्रवाशांना हवनंती आहे दक त्यांनी
"या" लोकलने प्रवास करु नये

पुढे सरकणारी नजर
एकया हलणा

कड्ा

सगळ सुन्न,
सगळ्यांनी ’तीच्या" कडं

हे मला वाटलेलं
+"ती" ला वाटलेल?
ं
-----------------------------?

शांत,

दुलवि के लं

थकलेल,ं

कारण 'उपयोग' नहहता

हजवावर आल्यागत

७.१६ आली

सगळे च "कारशेड"ला हनघाले...”
-००००-

Mumbai...A Wander City Life….
CjÉÇ PûUuÉÉuÉÇ sÉÉaÉiÉ lÉÉWûÏ...PûUsÉåsÉÇ AxÉiÉÇ
CjÉÇ mÉëuÉÉxÉ bÉQûiÉ lÉÉWûÏ...bÉQûuÉÉrÉcÉÉ AxÉiÉÉå...
zÉÉVûÉ-MüÊsÉåeÉsÉÉ AxÉiÉÉlÉÉ ÌSuÉxÉpÉU MüÉrÉ MüÉrÉ MüUÉrÉcÉÇ Wåû ÌuÉcÉÉU MüUiÉ xÉqÉÉxÉÉmÉÉxÉÑlÉ
mÉ–ûÏlÉå AÉZÉsÉåsrÉÉ iÉÉxÉÉcrÉÉ bÉŽÉ ... BÌÄTüxÉcrÉÉ mÉÌWûsrÉÉ ÌSuÉxÉÉcrÉÉ ÍqÉlÉÏOûÉ-ÍqÉlÉÏOûÉûsÉÉ
xÉUVû MüUiÉÉlÉÉ....eÉå mÉÉÌWûsÉÇ ...iÉå irÉÉ ÌSuÉxÉÉmÉÉxÉÑlÉ ÍsÉÌWûiÉ aÉåsÉÉå....oÉUåcÉ mÉëzlÉ mÉQûsÉå....E¨ÉUÇ
ÍqÉVûÉsÉÏ...iÉÑqWûÉsÉÉWûÏ MüVûsÉÏ AxÉiÉÏsÉ...MüÉUhÉ Wåû MüÉWûÏ MüÉsmÉÌlÉMü lÉÉWûÏ...iÉÑqWûÏ xÉÑkSÉ Wåû
mÉÉÌWûsÉÇ AxÉåsÉ...AÉWûÉiÉ...UÉWûhÉÉU...MüÉUhÉ iÉå cÉÑMüiÉ lÉÉWûÏ....sÉÉåMüsÉWûÏ MükÉÏ cÉÑMüiÉ lÉÉWûÏ...ÄTü£ü
AÉmÉsrÉÉsÉÉ EzÉÏU WûÉåiÉÉå....
D xÉÉÌWûirÉ mÉëÌiÉ¸ÉlÉlÉå ÌSsÉåsrÉÉ rÉÉ xÉÇkÉÏ oÉ¬sÉ zÉiÉzÉ: AÉpÉÉUÏ AÉWåû....!!

xÉÍcÉlÉ MüÉMüQåû
9594566676
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