पहचान कौन..?

मला 6 पाय आहेत यामळ
ु े मी तुमया घरात, कधी तुमया जेवणाया
ताटात तर कधी तुमया अंगावर चालते तर कधी घरभर उडते. मला ओळखायची
सोपी खण
ू *हणजे, मला 6 पाय असन
ू ह+ मी तुमया घरात,या गळ
ु गळ
ु ीत काचेवर
-कंवा चकचक.त आरशावर आरामात बसन
ू माझा म2त मेकप करते. 3य4 क.,
‘आरशासमोर उभं राहून करतो गमजा, तो माणूस येडा समजा’ असं आमयात
*हणतात ते काह+ उगीच नाह+ हो.
आमया पंखांया मागे पंखांसारखीच अजन
ू एक जोडी असते, पण ते पंख
न8हे त. ते सक
ु ाणू सारखे काम करतात. उडत असताना 9दशा बदल;यासाठ= याचा
आ*हाला उपयोग होतो. आमचं उड;याचं हे >डझाईन काह+ परदे शी @वमान
कंपAयांनी चोरलं आहे असा असा आमचा फ3त Cचकट संशय नाह+ तर Cचकट घD
दावा आहे . आ*हाला काह+वेळा @वमानाने Eवास करावा लागतो ते8हा आ*ह+ हे
आमया हजारो डोFयांनी पा9हलं आहे .
मला -कती डोळे असतील, हे तु*ह+ सांगूच शकत नाह+! कारण तु*ह+ 2
डोळे वाले *हणाल,“असतील 2,4,10 -कंवा 15 ब2स!” साफ चक
ू . मला फ3त 2000
-कंवा याहून ह+ जा2ती डोळे असतात!! काय.. हे वाचन
ू तुमया 2 डोFयांसमोर
200 काजवे चमकले असतील ना?
“हॅ ! श3यच नाह+. आमया नखाए8हढ+ तू आQण तल
ु ा 2000 डोळे कसे काय
गं?” असं तुमया मनात आलंच असेल *हणून सांगते, “आमचे डोळे संय3
ु त
Eकारचे असतात. कळलं का? *हणजे एक डोळा अनेक छोSया छोSया भागांमधे

@वभागलेला असतो. यामळ
ु े आ*ह+ तुमयासारखा चTमा पण लावत नाह+ कारण ये
अपना 2टाईल है.
मी इटूकल+ @पटूकल+ 9दसते *हणून माWयाशी शयXत लावायचा मख
X णा
ू प
कधीच कY नका. मी फा2ट उडायला लागले तर तु*ह+ त4डघशी पडाल. कारण
आमचा उड;याचा वेग 8 -क.मी. E[ततास आहे बरं का!
“आमयाशी म2ती *हणजे रोगांशी दो2ती” असं तुमयात *हणतात ते
ल\ात ठे वा. माWयापासन
ू दरू राहा. आपन
ु से पंगा नह+ लेनेका.
मला ओळख;यासाठ= ‘मावशी’ मधलं एक अ\र लपवा.
नाह+तर मा]सकात इतर^ असणारा माझा फोटो पाहा.
- राजीव तांबे.

