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शबदाशंी  खळेर्णािी 'ती' मलुगी  

 एक मुलगी असलेली .  

काय फािशी घट्ट मुट्ट नव्हती . होती आपली अशी कशी हवसहवशीत . गोिटेली , बािकीशी.  

पर्ण  हतला  शबदांशी  खेळायची  लई हौस.   

ती  िोज  शबदांचा ढीग  घेऊन खेळायला बसे .   

एक एक शबद  घेऊन , उचकून  , पाचकून , उकरून , हबकरुन काढ े.  

िंगीबेिंगी शबद हतला आविंत पर्ण  कििं े, िंगहीन शबदही ती  सोिंत  नस े.  

सगळयांनाच खेळायला  लावी .  

शबद  खेळायला  बसली  की  जगाहबगाचं  , हपठाहमठाचं  , चोिापोिाच,ं बायाबापड्ांच  ,  

वेर्णीफर्णीचं , कशा कश्शाचं  हतला  भान  म्हरू्णन उित  नसे .  

  

शबदांचा  खेळ म्हर्णज े जबिी  खेळ . 

चकवा .  

खेळ  म्हर्णज े खेळ .  

खेळ  एके्क खेळ .  

खेळ  दरेु्ण  खेळच .  
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शबदांशी  खेळरं्ण आधी सोप्प  वाटल ं तिी त ेनंति कठीर्ण कठीर्ण  होत जार्णािं.  

शबद म्हर्णजे   माया , सग्गळा  घोटाळा! 

शबद खेळता खेळता  कधी  घोळात  घेतील  सांगता  येतयं  का? कठीर्ण  काम .   

शबद  मऊ , शबद कठीर्ण , त्यांचे  नखिे  कठीर्ण , त ेघेऊन  येर्णािे  अथथ  ति  अजूनच  कठीर्ण .  

शबद  िेशमी , शबद जािंभेििं े, शबद  सोनसळी पािदशथक  , शबद  कातळ खिंक जस े.  

शबद मोिहपशी हनळे उधार्ण , शबद  काळे  हनळे  जखमांच े व्रर्ण  तस े. 

  

ढीगभि शबद  सोलावेत तेंव्हा कुठे चाि दोन  दारे्ण  गावर्णाि ! 

  

दहा हजाि  शबद  खेळावेत , अबजभि  मनस्तापाने  ते  हपसावेत  तेंव्हा  एक  खिी  खुिी   हचमुििंी कहवता 

भेटीला  येर्णाि . 

  

ती  खेळत  िाहायची  , शबद  खेळवत िाहायच े. त्यांना  तिी  असलं  मार्णूस  कैक  वर्ाांनी  सापिंलेलं .  

शबदांची मेमिी  तशी  जबिाट  असत े. शबदांशी  खेळर्णािे  द्रकती आले  द्रकती गेले .  

शबदांनीच  ति  त्यांना अजि  अमि  करून  ठेवल े.  
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शबदांशी  खेळर्णािी ती  मुलगी  

शबद  खेळता  खेळता   

स्वतःच  शबद  झाली  

पर्ण  

ती  एक  वेगळी  गोष्टय…. तुम्हाला  माहहतेय  का? 


