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ददनाॊक २३ जुरै - ळननलाय, भॅकॉर्भिक प्रेव कनव्शेंळन वेंटय, र्ळकागो 
 
वकाऱी ९ लाजता 
नाश्त्मारा काम? चक्क वाफुदाण्माची णिचडी!  काम कयणाय - तीन प्रेट शाणरी! दवुया ऩमािमच नव्शता. 
तशानरेल्मा भाणवारा अचानक थॊड ऩाण्माने बयरेरा शौद वाऩडाला तवॊच शोतॊ शे. ऩण रलकय आलयामरा 
शलॊ. फपराडले्ल्पमाच्मा 'वुॊदया भनाभध्मे बयरी' पेभ भीना नेरुयकयाॊची ननभीती अवरेरॊ 'भी आणण भाझा 
गोतालऱा' शे नाटक एयी क्राऊन ऑडीटोयीमभभध्मे आशे. ददरीऩ कोल्टकयाॊचॊ ददग्दळिन आणण अतुर 
ऩयचयेु ऩुरॊच्मा भुख्म बूर्भकेत! अजून काम शलॊ एिाद्यारा ळननलायी वकाऱी?   
 
अकया लाजता 
नाटक छानच झारॊ! भुख्म म्शणज ेआभचा ऩूली रॉव अॉजर्रवरा अवरेरा र्भत्र भॊदाय गदे्र माची भोठी 
बूर्भका शोती. कटिन कॉररा ् मारा अतुर नॊतय वगळ्मात जास्त टाळ्मा र्भऱाल्मा.  अतुर ऩयचयेुवलऴमी 
तय वाॊगामराच नको!  एक येस्टरुभ ब्रेक घ्मामरा शला. एयी क्राऊनभध्मे ऩुन्शा ददड एक तावाचा बयगच्च 
कामकं्रभ आशे. वुभाये चाऱीव एक ऩुस्तकाॊचॊ वाभानमक प्रकाळन आणण भग यत्नाकय भतकऱमाॊचॊ बाऴण.  
 
वाडफेाया लाजता 
जीलन गौयल ऩुयस्काय देण्माएलढॊ कामि जगन्नाथ लाणी आणण दादा कायिानीवाॊची.  आणण यत्नाकय 
भतकऱमाॊचॊ बाऴण काम छान झार! एलढॊ छान भयाठी अर्रकड ेऐकरॊच नव्शतॊ. वभाज आणण वादश्म 
माॊच्मा ऩयस्ऩय वॊफॊधाॊच इतक छान वलशे्लऴण केरॊ भतकऱमाॊनी! जेलामरा उळीय शोताम माचॊ बानच यादशरॊ 
नाशी. भयाठी वादश्मातीर अनेक प्रलाश आणण कारानुवाय ्माच ेवभाजालय ऩरयणाभ, वभाजाचॊ 
वादश्मातरॊ प्रनतबफॊफ, काम प्रनतॊबफॊफीत झारॊ आणण काम नाशी!  भॊदाय म्शणारा २५ ऩानी बाऴण आशे. 
एकदा लाचरॊ ऩादशज े्माच्माकडून घेऊन. 
 
दऩुायी एक लाजता 
अये ला! आज आभयव ददवतोम! आभची एर ए ची भॊडऱी कुठे फयॊ फवरी आशेत? पोन करुन वलचारुमा 
्माॊना. ळॊकय भशादेलनचा कामिक्रभ वुरु व्शामरा पक्त एकच ताव फाकी आशे. 
 
दऩुायी २.४० लाजता 
आईळप्ऩथ - ळॊकय भशादेलनने चक्कॊ  भाझ ेभाशेय ऩॊढयी म्शटरॊ! अथाितच बीभवेन ते बीभवेनच. आणण 
्माचा १८ लऴािचा फकि रेत र्ळकणाया भुरगा एका भयाठी धचत्रऩटार वॊगीत देणाय आशे म्शणे. बायी आशे 



फुला!  एकीकड ेस्लयाॊगण आणण दवुयीकड ेएकाॊकीका. काम फघामचॊ फय? 
 
वॊध्माकाऱी ऩाच लाजता 
आभच्मा एर ए च्मा गामकाॊना नाशी ल्जॊकता आरी स्लयाॊगण स्ऩधाि. आता भात्र दभामरा झारॊ आशे. 
शे कन्लेन्ळन वेंटय इतकॊ  भोठॊ आशे की चारून चारून तुकड ेऩडतात ऩामाच.े भी आता शॉटेरलय जाणाय 
आणण चक्क तावबय झोऩणाय! यात्री भयाठी फाणा आशे. 
 
वात लाजता 
अये फाऩये ऩऱामरा शलॊ. एर ए ची भॊडऱी ऩोचरी डामननॊग शॉर भध्मे. भरा चाॊगरीच झोऩ रागरी 
तावबय. आता एकदभ फे्रळ लाटताम. भॊडऱी भी आरोच र्वॊशगडालय... (प्रचॊड डामननॊग शॉरच्मा र्वॊशगड 
नाभक बागात आभची भॊडऱी फवरी आशेत). 
 
वाड ेआठ लाजता  
एयी क्राऊन धथएटय फऱमाऩैकी बयरॊम. चाय शजायारा थोड ेकभी. भजा मेईर इथे भयाठी फाणा फघामरा. 
एलढॊ भोठॊ स्टेज, अळी वाऊॊ ड र्वस्टीभ भुॊफईतच काम ऩण अख्मा र्ळकागोतशी कुठे नवेर.  
 
यात्री फाया लाजता 
भेस्भयाईणझॊग! दवुऱमाॊदा फघूनशी भेस्भयाईणझॊग! फाल्कनीत फवल्माने अनेक नृ् माॊची पॉभेळन अजूनच 
छान ददवरी. राईटचा थोडा गोंधऱ शोता ऩण जे ऩदशल्माॊदा फघताशेत ् माॊना नाशी कऱणाय तो गोंधऱ. 
वेट अगदी भुॊफईवायिाच. िाव कॊ टेनय ने भुॊफईलरुन अभेरयकेत ऩाठलरेरा. कभार आशे अळोक शाॊडचेी 
आणण कन्लेंळन आमोजकाॊची! 
 
यात्री वाड ेफाया लाजता 
शमाट शॉटेरभधल्मा फाय भध्मे आम्शी फवरोम. एर ए च ेआणण एर ए लरुन अभेरयकेतीर इतय ळशयात 
ऩाॊगरेरे. फाय भयाठी रोकाॊनी गच्च बयराम. कोऩऱमात एके दठकाणी शे्रमव तऱऩदेरा रोकाॊनी घेयरॊम. 
फाजूरा 'गोतालऱे'कय भीना नेरुयकय ळॉऩेन पोडत आशेत. कुणी अतुर ऩयचयेुफयोफय पोटो कढून घेत 
आशेत. रोकाॊचा गरका चारू आशे. रोकॊ  शवत णिदऱत भद्याच ेघुटके घेत आशेत. नतकड ेडटे्रॉईटच े
धभूधडाकालारे रोक फवरेआशेत. कुणाचा तयी लाढददलव वाजया कयत आशेत. एकॊ दयीत वलि रोकाॊच्मा 
चशेऱमालय एक आनॊद झऱकतो आशे - आऩरे आप्तेष्ट बेटल्माचा आणण दजेदाय कामिक्रभ फघामरा 
र्भऱाल्माचा. लाईनच ेघुटके घेत भीशी झोऩ ऩयतलनू रालामचा प्रमत्न कयतोम. भरा ह्या धुॊदीत अवॊच 
फवामचॊम. दश यात्र कधी वॊऩूच नमे अवॊ लाटतॊम... 
 
  
 


