ेरणा : सं दप खरे ची क वता काय रे देवा...
आता पु हा सारे गमप येणार

मग प लवी या जु या थोबाडावर जुनेच हसू फुटणार
मग अवधूत जु याच
मग जुनेच

टाई स न याने मांडणार

पधक येउन न याने बोअर करणार

मग माझी िचडिचड होणार
काय रे दे वा....

पण ती िचडिचड कोणाला दाखवता नाह येणार
मग मी ती लप वणार

पण लपवूनह कुणालातर कळावं अस वाटणार
मग मी माबोवर वडं बन िलह णार
मग याची र ा फर वणार
मग काह लोक हसणार
काह नाक मुरडणार

मग नसतंच िल हलं वडं बन तर चाललं असतं असं वाटणार
आण

ा सग याशी ’झी’ला काह च घेणं दे णं नसणार....

काय रे दे वा....
मग नेमका याच वेळ बायको ट वी चालू करणार
मग यावर सारे गमप लागलेलं असणार
प लवीने लाल साड आ ण िनळं
मग जुनाच

लाऊज घातलेलं असणार

पधक येऊन जुनेच गाणे

मग जुनेच पर

हणणार

क मधात बुडवले या, साखरे त घोळवले या कॉमे

मग प लवी ’एकदा जोरदार टा या झा या पा हजेत’ हणणार
मग माझे डोके उठणार
मग मीह

ट ह पुढू न उठणार

काय रे दे वा...
मग मायबोलीवर कोण चांगलं... कोण वाईट चचा घडणार

मग कुणी सा यां वषयी बोलणार तर कुणी गा यां वषयी बोलणार

स दे णार

मग यात भांडणे होणार

मग यासाठ १० सेमी बाय १० सेमी बाफ अपुरा पडणार
मग वपुत भांडावसं वाटणार

आपलेच कसं बरोबर हे सारे ह रर ने पटवत जाणार

मग भांडण कसं गा यासारखं उ कट उ कट होत जाणार
हळू हळू बाफ मग थंड होत जाणार
पण बंद नाह पडणार
काय रे दे वा....
पण

पधा सु च रहाणार

मूख लोक एस.एम.एस पाठवत रहाणार
आपणह िश या घालत पहात रहाणार

मग आपलं मन आता पु हा पहायचे नाह असं ठरवणार
पण

याला ते नाह जमणार

मग ते ’आिलया भोगासी...’ हणणार
समोर तीच ती गाणी सु च असणार
रोज नवनवीन पर

क येणार

कुणी ’पण पण’ करणार, कुणी ’फुणफुण’ करणार
कुनी तोडलंस
कुणी

हणणार, कुणी फोडलंस

हणणार

वत:ला शहाणे समजत फालतू उपमा दे णार

कुणी गाणे सोडू न इतर गो ींवर तासभर िन पण करणार
दर आठव याला एक.. एक..

दर वेळ तीच ती रडारड होणार
जोरदार टा या मा

पधक एिलिमनेट होत जाणार

चालूच रहाणार

काय रे दे वा...
अशातच मेगा फायनल येणार

याआधी कॉलबॅकच नाटक होणार

मग तीन जण फायनलला असणार
मग यात एक ’झी’चं लाडकं य

म व असणार

मग यात एक हं द भा षक असणार
मग

टे जव न पु हा याच याच जु या गा यांचे दळण दळणार

मग अतुल परचुरे

टे जखालून आचरट चाळे क न वात आणणार

मग मा न मुटकून जमवलेले मा यवर मा न मुटुकून
’झी’ची त ड फाटे तोवर

तुती करणार

मग ताणूण ताणून दमले क एकदाचा िनकाल लागणार
’झी’ चे लाडके य

म व जंकणार

’िन काल’ बहते
ु कांना अपे

तच असणार

मग एकदाचा हा ’जाच’ थो या काळासाठ संपणार
सारे गमप गे या वष होतं
सारे गमप

ा वष आहे

सारे गमप पुढ या वष ह असणार
काय रे दे वा...
~िमिलंद छ े

ित

या दे णार

