हुशार केट
ग्रिम ब्रदर्स

ग्रित्रे: अनिता लोबल

पपिंपािी तोटी उघडूि केट मातीच्या भािंड्यात बीयर घेऊ
लागली. पण आपण िुकतेि शशजवलेले कबाब घेऊि कुत्रा
पळाला, हे लक्षात येताि ती कुत्र्यामागे धावली. या गडबडीत
मातीिे भािंडे काठोकाठ भरूि पपिंपातली बरीिशी बीयर र्गळ्या

फरशीभर पर्रली. फरशी र्ाफ करण्यार्ाठी नतिे त्यावर पीठ
टाकले. िवीिि लग्ि झालेल्या आपल्या पतीला, फ्रेडररकला
नतला र्मजवावे लागले की आपण िपवष्ट जेवण बिवण्यािा
प्रयत्न करत होतो, त्यावेळी अर्ा पर्ारा झाला.

पुढच्या ददवशी काही फेरीवाले त्यािंच्या घरी आले. त्यािंिी
केटला नतच्या पपवळ्या बटणािंच्या बदल्यात मातीिी भािंडी दे ऊ
केली. केटला हा र्ौदा आवडला. पण ती बटणे र्ोन्यािी आहे त,
हे फ्रेडररकिे नतला र्ािंग्रगतले िव्हते.
या गोष्टीत प्रामाणणक आणण प्रेमळ केटला हुशार हे पवशेषण

ग्रिकटवूि योग्य तो न्याय ददला आहे . ग्रिम ब्रदर्स यािंिी ही गोष्ट
मजेदार आहे ि, पण ती पात्रािंिे र्जीव ग्रित्रण करते. छोट्या
वािकािंिा हे ग्रित्रण िक्कीि आवडेल, अशी खात्री वाटते.

हुशार केट
मराठी अिुवाद: र्ुशील मेन्र्ि

एकदा र्काळी फ्रेडररक केटला
म्हणाला, “मी िािंगरणी करायला जातोय.
दप
ु ारी जेवायलाि परतेि.”
“मी तुमच्यार्ाठी िपवष्ट जेवण तयार
ठे वीि,” केट म्हणाली.
आठवड्याभरापव
ू ीि फ्रेडररक आणण
केट यािंिे लग्ि झाले होते.

केटिे घर िीटिेटके केले. दप
ु ारिे जेवण
बिवण्यार्ाठी नतच्याकडे भरपूर वेळ होता.
“फ्रेडररकर्ाठी िटकदार कबाब बिवू,”
नतिे मिाशी ठरवले.
मग नतिे कढईत कबाब ठे वले. थोड्या
वेळािे कबाब शशजू लागले. त्यािंिा खमिंग
दरवळ र्ुटला.

“खमिंग कबाबर्ोबत थिंड बीयर,
ककती छाि लागेल!” ती स्वत:शीि
पुटपुटली.
मग मातीिे एक भािंडे घेऊि ती
तळघरात गेली.

केटिे बीयरच्या पपिंपािी तोटी
कफरवली. बीयर नतच्या हातातील
मातीच्या भािंड्यात पडू लागली.
“ही बीयरिी धार ककती छाि
ददर्तेय!” नतच्या मिात आले.
अिािक नतिे मातीिे भािंडे
खाली जशमिीवर ठे वले.

केटला कुत्र्यािी आठवण झाली.

कुत्र्याच्या तोंडात कबाब होते. केटिे

ती भरभर पायऱ्या िढूि वर आली.

त्याला आवाज ददला, पण कुत्रा

कुत्रा दरवाजाच्या बाहे र पळत

शेतावर इथेनतथे पळू लागला. केट

जातािा नतला ददर्ला.

त्याच्या मागेमागे धावू लागली.

धावूि धावूि केटला धाप लागली

तळघरात मातीिे भािंडे काठोकाठ

आणण ती थािंबली. “जाऊदे ,” म्हणत

भरूि पपिंपातील र्गळी बीयर उतू गेली

नतिे आपले खािंदे उडवले आणण ती

होती. र्ाऱ्या फरशीभर बीयरि बीयर

घरी परतली.

पर्रली होती. केट बीयरच्या पपिंपािी
तोटी बिंद करायलाि पवर्रली होती.

“बापरे ! आता फ्रेडररक काय
म्हणेल?” तळघरातील ग्रित्र
पाहूि केटला ग्रििंता वाटली.

“कबाब गेले आणण आता

बीयरििं पपिंपर्ुद्धा ररकामिं झालिं.
तळघरात िुर्ता ग्रिखल
झालाय. काय कराविं बरिं ?” केट
पविार करत बर्ली.

पोटमाळ्यावर पीठािे एक पोते होते.

त्यामळ
ु े भािंडे कलिंडले आणण

केट घाईघाईत पोटमाळ्यावर िढली.

त्यातील बीयरही फरशीवर र्ािंडली.

नतिे ते पीठािे पोते तळघरात आणले.

“अरे दे वा! उरलीर्ुरली बीयरर्ुद्धा

पोते ठे वतािा गडबडीत त्यािा धक्का

र्ािंडली! आता फ्रेडररकला प्यायला

बीयरिे काठोकाठ भरलेल्या मातीच्या

काय दे ऊ? काय करू?”

भािंड्याला लागला.

मग ती मिाशी म्हणाली, “जाऊदे .”
केटिे पोत्यािी गाठ खल
ु ी केली
आणण र्ारे पीठ फरशीवर ओतले.
“ककती छाि आणण स्वच्छ ददर्तिंय
आता!” ती पुटपुटली.

मग ती वर गेली आणण
फ्रेडररकिी वाट पाहू लागली. तो
येतािा ददर्ताि ती धावत
त्याच्यापाशी गेली.
“फ्रेडररक, र्गळी गडबड झाली,”
ती र्ािंगू लागली.

“मी तळघरात तुझ्यार्ाठी

पपिंपातली बीयर घेत होते, तेव्हाि
कुत्र्यािे तळलेले कबाब घेऊि पळ
काढला. मी त्याच्या मागेमागे धावू
लागले. पण तो काही हाती र्ापडला

रे ड

िाही. मी तळघरात परतले तेव्हा
पपिंपातली र्ारी बीयर फरशीवर
र्ािंडली होती. पण तू काळजी करू
िकोर्. मी फरशीवर पीठ टाकलिंय.
एव्हािा, तळघर पुन्हा
पदहल्यार्ारखिंि लख्ख झालिंय आणण
फरशी िािंगली स्वच्छ झालीय.”

“अगिं वेड,े कुत्रा कबाब घेऊि पळाला
आणण र्गळी बीयर फरशीवर र्ािंडली,

हे खप
ू िव्हतिं का? पुन्हा पीठ कशाला
फुकट घालवलिंर्? अर्िं करायला िको
होतिंर् त,ू ” फ्रेडररक म्हणाला.

“मला काय माहीत, फ्रेडररक? तू
मला आधी र्ागायला हविं होतिंर्,”

केट म्हणाली.

फ्रेडररक मिाशी म्हणाला, “अशा
पत्नीर्ोबत र्िंर्ार करतािा मला खप
ू
काळजी घ्यायला हवी. आजपयंत

र्ाठवलेली र्ोन्यािी िाणी आधी
दडवूि ठे वायला हवीत.”
त्यािे केटला एक पेटी आणायला
र्ािंग्रगतली.

मग तो केटला म्हणाला, “हे बघ,
मी ही पपवळी बटणिं या पेटीत लपवि
ू
ठे वतोय. ही पेटी मी गायीिंच्या
गोठ्यामागे अर्लेल्या जशमिीत
पुरणार आहे . याच्याजवळ कधी
जाणार िाहीर्, अर्िं विि दे मला.”
“मी विि दे ते तल
ु ा, फ्रेडररक,” केट

म्हणाली.

पढ
ु च्या ददवशी काही फेरीवाले
केटच्या घरी आले. ते मातीिी भािंडी
पवकत होते. केटला काही भािंडी खरे दी
करावीशी वाटली. फ्रेडररक घरी िव्हता.

“माझ्याकडे पैर्े िाहीत. पण माझ्या
पतीिे पपवळ्या बटणािंिी भरलेली एक
पेटी गोठ्यामागे पुरूि ठे वलीय.
भािंड्यािंच्या बदल्यात ती पेटी तम्
ु ही

घेऊि जाऊ शकता,” केट त्यािंिा
म्हणाली.
“आम्हाला आधी ती बटणिं पाहायला
हवीत,” फेरीवाले म्हणाले.

“ठीकाय, पण तम
ु िी तम्
ु हीि माती
खोदा आणण पेटी काढा. मी
त्याच्याजवळ जाणार िाही, अर्िं विि
ददलिंय फ्रेडररकला,” केट म्हणाली.

फेरीवाले गोठ्यामागे गेले आणण
त्यािंिी जमीि खोदि
ू पेटी वर काढली.
त्यािंिा पेटीमध्ये बटणािंऐवजी र्ोन्यािी
िाणी ददर्ली. िाणी घेऊि फेरीवाले
तडक पर्ार झाले. आपली भािंडी घेऊि
जाण्यािी तर्दीदे खील त्यािंिी घेतली
िाही.

केट खप
ू खश
ु झाली.
“ककती र्ुिंदर आहे त ही भािंडी!” ती

म्हणाली.
नतिे प्रत्येक भािंड्याला एक भोक
पाडले आणण भािंडी स्वयिंपाकघराच्या
शभिंतीिंवर टािंगि
ू ठे वली.

“हे काय?” घरी परतल्यावर
फ्रेडररकिे पविारले.

“गोठ्यामागे परू
ु ि ठे वलेल्या

“आणण हो, फ्रेडररक, तू र्ािंग्रगतलिंर्
तर्िंि केलिं मी. मी अजजबात त्या

पेटीजवळ गेले िाही. त्यािंिी त्यािंिीि

पेटीतल्या पपवळ्या बटणािंच्या

माती खोदि
ू पेटी काढली,” केट पुढे

बदल्यात मी ही मातीिी भािंडी

म्हणाली.

घेतली,“ केट उत्तरली.

“अगिं केट, ती बटणिं म्हणजे
र्ोन्यािी िाणी होती. तू अर्िं करायला

केटला खप
ू द:ु ख झाले.
“आपण त्या िोरािंिा शोध घेऊ

िको होतिंर्,” फ्रेडररक कपाळाला हात

आणण आपली र्ोन्यािी िाणी परत

लावूि म्हणाला.

शमळवू,” ती म्हणाली.

“पण फ्रेडररक, मला काय माहीत ती

“ही िािंगली कल्पिा आहे ,”

र्ोन्यािी िाणी आहे त म्हणि
ू . तू मला

फ्रेडररक म्हणाला. “वाटे त खायला

अगोदर र्ािंगायला हविं होतिंर्.”

थोडी न्याहरी बािंधि
ू घे.”

केटिे न्याहरी बिवली आणण ते

पण नतला जलद िालायिे जमेिा.

निघाले. फ्रेडररक वेगािे िालत होता.

हळूहळू ती फ्रेडररकच्या मागे पडू

र्रु
ु वातीला केटिे त्याच्या गतीिे

लागली.

िालायिा प्रयत्न केला.

“अर्िं मागेमागे िालणिंि बरिं य. घरी
परततािा मी फ्रेडररकच्या पुढे
अर्ेि,” ती स्वत:शीि म्हणाली.

थोड्याि वेळात केट एक टे कडी िढूि गेली.
वर गेल्यावर नतच्या न्याहरीच्या पपशवीति
ू
िीजिा एक गोळा निर्टूि गडगडत
टे कडीच्या पायथ्याशी गेला. “एवढा िढ िढूि
मी वर आलेय. िीज आणायला खाली गेले
तर पुन्हा र्गळा िढ िढावा लागेल. त्यापेक्षा
दर्
ु रा िीजिा गोळा खाली पाठवते. तो
पदहल्या गोळ्याला वर घेऊि येईल,” केटिे
पविार केला. मग नतिे पपशवीतील दर्
ु रा
िीजिा गोळा खाली र्ोडला. पण या दर्
ु ऱ्या
गोळ्यािे पदहल्या गोळ्याला काही वर आणले
िाही.

“भरकटला वाटतिं!” केट म्हणाली.
“त्याला शोधायला नतर्रा िीजिा गोळा खाली
पाठवू,” अर्िं म्हणत नतिे पपशवीतील आणखी
एक िीजिा गोळा टे कडीवरूि खाली र्ोडला.

िीजिे तीिही गोळे परतले िाहीत,

पण िीजच्या गोळ्यािंिी

हे पाहूि केटला राग आला. नतिे

परतण्यािी ग्रिन्हे ददर्ेिात. शेवटी

पपशवीतील िौथा िीजिा गोळा खाली

ती मोठ्यािे ओरडली, “मी

टाकला. आता नतच्याकडे एकही

िाललेय, वाटलिं तर माझ्या

िीजिा गोळा उरला िाही. केटिे खप
ू

मागेमागे पळत येऊ शकता.”

वेळ वाट पादहली.

आणण ती िालू लागली.

शेवटी नतिे फ्रेडररकला गाठलेि. तो
नतिी वाट बघत थािंबला होता. त्याला भक
ू
लागली होती.
“िल, खाऊि घेऊ,” फ्रेडररक म्हणाला.
केटिे त्याला पपशवीतूि भाकऱ्या काढूि
ददल्या.
“िीज कुठाय?” फ्रेडररकिे पविारले.

“येईलि इतक्यात. एक िीजिा गोळा
पळाला. त्याला शोधि
ू आणायला मी
बाकीच्या िीजच्या गोळ्यािंिा पपटाळलिंय,”
केट म्हणाली.
“तू अर्िं करायला िको होतिंर्, केट,”
कपाळाला हात लावत फ्रेडररक म्हणाला.
“अरे राजा, तू मला आधी तर्िं

र्ािंगायला हविं होतिंर्,” केट म्हणाली.

भाकरी खाऊि झाल्यावर फ्रेडररक
म्हणाला, “केट, तू घराच्या दाराला
कुलूप लावलिंयर् िा?”
“िाही फ्रेडररक, तू मला तर्िं
र्ािंगायला हविं होतिंर्,” केट
म्हणाली.

“ठीकाय, आता आधी घरी जा आणण
र्गळिं काही र्ुरक्षक्षत आहे का, हे
बघि
ू ये. येतािा काही खायला घेऊि
ये. मी इथेि तुझी वाट बघत बर्तो,”
फ्रेडररक केटला म्हणाला.
केट पन्
ु हा घराच्या ददशेिे िालू
लागली.

केटिे पपशवीत काही फळे आणण ज्यर्
ू घेतले.
नतिे दाराच्या वरच्या भागाला कुलूप लावले
आणण दारािा खालिा भाग बबजागरीपार्ूि वेगळा
केला.

“आपल्यार्ोबत ठे वलिं तरि दार र्ुरक्षक्षत
राहील,” ती स्वत:शीि म्हणाली.
“दार पाठीवर लादि
ू िेऊ,” अर्िं म्हणूि नतिे
दार पाठीवर लादले आणण िालू लागली.

“मी र्ावकाश िालत गेले तर फ्रेडररकला
तेवढाि जास्त आराम शमळे ल,” नतिे पविार
केला.
शेवटी फ्रेडररक वाट बघत होता नतथे ती

पोहोिली.
“बघ, मी दारि घेऊि आले, फ्रेडररक. आता ते
आपल्यापाशी र्ुरक्षक्षत राहील,” केट म्हणाली.

“छाि! ककती हुशार आहे माझी पत्नी!”

फ्रेडररक म्हणाला, “आता कुणीही

आपल्या घरात र्हज शशरू शकेल.
ठीकाय, परत मागे वळण्यात अथस िाही.
तू दार र्ोबत आणलिंयर्, तर ते घेऊिि
तुला िालाविं लागेल.”

“हो तर! मी दार पाठीवर घेऊि
िालेि. पण ही फळािंिी पपशवी खूप

जड आहे . मी पपशवी दारावर टािंगते.
म्हणजे, दारि पपशवीला र्ोबत
आणेल.”

फ्रेडररक आणण केट िालू लागले.
शेवटी ते एका जिंगलात पोहोिले.
काळोख पडू लागला होता. दहिंस्त्र

जिावरािंपार्ूि बिाव करण्यार्ाठी ते
एका झाडावर िढूि बर्ले. तेवढ्यात
नतथे तीि माणर्े आली. ते त्याि
झाडाखाली बर्ले. त्यािंिी शेकोटी पेटवली
आणण णखशातूि काही र्ोन्यािी िाणी
बाहे र काढली.
“बघ, फ्रेडररक, हे ि ते फेरीवाले आणण ती
आपली र्ोन्यािी िाणी,” केट म्हणाली.

फ्रेडररक झाडावरूि खाली उतरला.

मग त्यािे ते दगड खाली फेकले.

तो फेरीवाल्यािंच्या पाठीमागे होता.

पण दगड फेरीवाल्यािंिा लागले

त्वररत काही दगड गोळा करूि तो

िाहीत.

पुन्हा झाडावर िढूि बर्ला.

“जोरदार वाऱ्यामुळे झाडािी पाििं
खाली पडतायत वाटतिं,” एक
फेरीवाला म्हणाला.

एव्हािा, केटला पाठीवरील दार
जड वाटू लागले. “फ्रेडररक, मी
पपशवीतली फळिं खाली टाकते.
म्हणजे, पाठीवरििं वजि कमी
होईल,” ती कुजबुजली.
“आत्ता िको केट, िोरािंिा कळे ल,
आपण इथे बर्लोय ते,” फ्रेडररक

म्हणाला.
त्यािे ि ऐकता केटिे पपशवीतील
फळे खाली टाकली.
“पक्षयािंिी पवष्ठा खाली पडतेय

वाटतिं,” दर्
ु रा एक फेरीवाला
म्हणाला.

“अजि
ू वजि वाटतिंय दाराििं. मी
फळािंिा ज्यूर्र्ुद्धा खाली टाकते,” केट

म्हणाली.
“िको केट, फेरीवाल्यािंिा कळे ल,
आपण इथे आहोत ते,” फ्रेडररक
म्हणाला.

त्यािे ि ऐकता केटिे ज्यूर्
खाली टाकला.
“दव पडतिंय वाटतिं, पहाट झाली

की काय!” नतर्रा फेरीवाला
म्हणाला.

“दार अजूि भारी वाटतिंय. ते खाली
टाकूि दे ऊ का?” केटिे फ्रेडररकला
पविारले.

“िको, िको, थोडिं थािंब, िाहीतर
त्यािंिा आपला र्ुगावा लागेल,” फ्रेडररक
म्हणाला.
केटिे त्यािे ि ऐकता दार खाली
टाकले. जशमिीवर आदळल्यावर दारािा
मोठा आवाज झाला.
“बापरे ! र्ैताि आला की काय!”
फेरीवाले घाबरूि ककिंिाळले.

आपला जीव वािवण्यार्ाठी
फेरीवाले र्ोन्यािी िाणी नतथेि
टाकूि पळूि गेले. थोडे
उजाडल्यावर फ्रेडररक आणण केट
झाडावरूि खाली उतरले. त्यािंिी
र्ोन्यािी िाणी गोळा केली. एकही
िाणे कमी झाले िव्हते.

मग ते घरी निघाले. त्यािंिी दारही
र्ोबत घेतले.
“मला भूक लागलीय,” फ्रेडररक
म्हणाला.

“थोड्या वेळािे खाऊया. वाटे त
आपले िीजिे गोळे आपली वाट

बघत अर्तील,” केट म्हणाली.

र्माप्त

आणण केटिा अिंदाज खरा ठरला.

