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ਦਾਦੀ ਦਾ ਬਾਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਰੀ, ਬਾਜਰੇ, ਅਤੇ ਕਸਾਵੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਪਰ ਕੇਲੇ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਦਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੈ
ਚੋਰੀ-ਿਛਪੇ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮ◌ਂ ਉਸ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈ ਉਸ ਦੇ
ਘਰ ਸੱਦਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭੇਦ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਕ ਭੇਦ ਉਸ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ: ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਕੇਲੇ ਪੱਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ।
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ਇਕ ਿਦਨ ਮ ਦਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੀ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ
ਹੋਈ ਦੇਖੀ। ਜਦ ਮ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ
ਿਮਿਲਆ, “ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਦੂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ।” ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਈ ਕੇਲੇਆਂ
ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਦਾਦੀ ਸਮ-ਸਮ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਮ ਉਤਸੁਕ ਸੀ।
“ਦਾਦੀ ਇਹ ਪੱਤੇ ਿਕਸ ਲਈ ਹਨ?” ਮ ਪੁੱਿਛਆ। ਮੈ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ
ਿਮਿਲਆ ਸੀ, “ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਦੂ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹਨ।”
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ਮੈ ਦਾਦੀ, ਕੇਲੇ, ਕੇਿਲਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇਖਣਾਂ
ਬਹੁਤ ਿਦਲਚਸਪ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ
ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। “ਦਾਦੀ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈ ਤੁਹਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ
ਿਦਓ…” “ਿਜ਼ੱਦ ਨਹ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ,” ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ
ਿਦੱਤਾ। ਮ ਭੱਜੀ ਗਈ।
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ਜਦ ਮ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਦਾਦੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਟੋਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਕੇਲੇ। “ਦਾਦੀ, ਟੋਕਰੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੇਲੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕੱਥ…
ੇ ” ਪਰ
ਮੈ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਿਮਿਲਆ, “ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਦੂ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਿਵੱਚ ਹਨ।”
ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ!
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ਦੋ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈ ਉਸ ਦੇ ਬਡਰੂਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ
ਸੋਟੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। ਜਦ ਹੀ ਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲਆ, ਮੈ ਪੱਕੇ
ਕੇਿਲਆਂ ਦੀ ਮਿਹਕ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਦਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ
ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮ ਉਸ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਿਘਆ।
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ਦਾਦੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੈ ਡਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ
ਰਹ ਹ? ਜਲਦੀ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਟੀ ਲੈ ਆ।” ਮ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ
ਨਾਲ ਜਲਦਬਾਜੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਈ। “ਤੂੰ ਿਕ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਹ?” ਦਾਦੀ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈ ਇਹਸਾਸ ਦਲਾਇਆ ਿਕ ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਦੂ
ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵਚ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ।
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ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਦ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਿਮਲਣ ਆਈ, ਮ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕਾਹਲੀ
ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਚਕ ਕਰਨ ਗਈ। ਥੇ ਕਈ ਕੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਮ ਇੱਕ ਚੁੱਿਕਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਿਵੱਚ ਲਕੋ ਿਲਆ। ਟੋਕਰੀ ਿਫਰ ਢੱਕਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਮ
ਘਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਲਾ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਮੱਠਾ ਕੇਲਾ ਮ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਖਾਧਾ।
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ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਜਦ ਦਾਦੀ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋੜਦੀ ਸੀ, ਮ ਅੰਦਰ ਿਖਸਕ
ਕੇ ਕੇਿਲਆਂ ਦੇਿਖਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਮ ਚਾਰ ਕੇਿਲਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ
ਚੁੱਕੇ ਿਬਨਾਂ ਰਿਹ ਨਾ ਸਕੀ। ਜਦ ਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਤੇ
ਤੁਰਦੀ ਗਈ, ਮ ਬਾਹਰ ਦਾਦੀ ਖੰਘਦੇ ਸੁਿਣਆ। ਮ ਕੇਲੇ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਦੇ
ਓਹਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਈ।
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ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਿਦਨ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਸਵੇਰੇ ਠੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਕੇ
ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਕਸਾਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮ ਉਸ ਿਦਨ
ਉਸ ਿਮਲਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮ ਿਜਆਦਾ ਸਮ ਤੱਕ ਉਸ ਟਾਲ
ਨਹ ਸੀ ਸਕਦੀ।
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ਉਸ ਸ਼ਾਮ, ਮੈ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ, ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈ ਪਤਾ ਸੀ
ਿਕ । ਉਸ ਰਾਤ ਜਦ ਮ ਸੌਣ ਗਈ, ਮ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮ ਫੇਰ ਚੋਰੀ ਨਹ ਕਰਾਂਗੀ,
ਮੇਰੀ ਮਾਿਪਆਂ ਤ ਨਹ , ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤ ਨਹ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤ
ਨਹ ।
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