ਕਈ ਇਕ ਸਵਾਰ

1

ਸਤਖ ਸਘ ਧ ਰ

ਸੂਰਜ ਦੀ ਟ ਕੀ ਨਾਲ ਤਾਂਗਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਡੇ ਟਿਚ ਲਾਉਂਟਦਆਂ ਬਾਰੂ ਤਾਂਗੇ ਿਾਲੇ
ਨ ਹੋਕਾ ਟਦਤਾ, ”ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਸਿਾਰ ਖੰ ਨ ਦਾ ਬਈ ਓ…!”
ਟਸਆਲ ਟਿਚ ਏਨ ਸਾਝਰੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਭਾਿੇਂ ਕੋਈ ਸਿਾਰ ਆ ਜਾਿੇ, ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਰੋ ੀ ੁਕ ਖਾ ਕੇ ਧੁਪ ਚੜਹੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਟਨਕਲਦੈ ਬੰ ਦਾ। ਪਰ ਬਾਰੂ
ਇਸ ਸਬਬ ਤੋਂ ਿੀ ਟਕਉਂ ਖੁੰ ਝੇ? ਪਾਲੇ ਟਿਚ ਠਰਟਦਆਂ ਿੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਟਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂਗਾ ਅਡੇ ਟਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ
ਬਾਰੂ ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਲ ਮੂੰ ਹ ਕਰਕੇ ਏਕਣ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਕਾ ਮਾਟਰਆ, ਟਜਿੇਂ

ਉਹਨੂੰ ਕੁਲ ਇਕੋ ਸਿਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਿਲੋਂ ਇਕ ਿੀ ਸਿਾਰ ਨਾ
ਆਇਆ। ਫੇਰ ਉਹਨ ਟਪੰ ਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਖੋ ਿਖ ਡੰ ਡੀਆਂ ਿਲ ਅਖਾਂ ਚੁਕ
ਕੇ ਆਸ ਨਾਲ ਤਕਟਦਆਂ ਹੋਕੇ ਲਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ
ਸਪ ਸੁੰ ਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰੂ ਸੜਕ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫੜਹੀ ਿਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀੜੀ
ਪੀਣ ਲਗਾ।
ਬਾਰੂ ਦਾ ਚੁਸਤ ਘੋੜਾ ਟਨਚਲਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਟਤੰ ਨ ਿਾਰ
ਘੋੜੇ ਨ ਨਾਸਾਂ ਫੁਲਾ ਕੇ ਫਰਾ ੇ ਮਾਰੇ, ਪੂਛ ਟਹਲਾਈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪੇ ਦੋ ਟਤੰ ਨ
ਕਦਮ ਤੁਰ ਟਪਆ। ”ਬਸ ਓ ਬਸ ਪੁਤਰਾ! ਕਾਹਲਾ ਟਕਉਂ ਪੈਨ-ਚਲਦੇ ਆਂਆ ਲੈ ਣ ਦੇ ਟਕਸੇ ਅਖਾਂ ਦੇ ਅੰ ਨਹ ਤੇ ਗਠ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ!” ਮੌਜ ਨਾਲ ਹਸਟਦਆਂ

2
www.PunjabiLibrary.com

ਬਾਰੂ ਨ ਨਠ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਿਾਗਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸ ਕੇ ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਬੰ ਬ
ਨਾਲ ਬੰ ਨਹ ਟਦਤਾ।
ਸ ੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਗਡੀ ਨ ਕੂਕ ਮਾਰੀ। ਰੇਲ ਦੀ ਕੂਕ ਬਾਰੂ ਦੇ ਟਦਲ ਟਿਚ ਖੁਭ
ਗਈ। ਉਹਨ ਰੇਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲਹ ਕਢੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੇਲ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ।

ਪਟਹਲੋਂ ਜਨਤਾ ਲੰਘੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਬਾ। ਸਾਲੀਆਂ ਘੰ ੇ ਘੰ ੇ ਮਗਰੋਂ ਗਡੀਆਂ
ਚਲਣ ਲਗ ਪਈਆਂ! ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਰੂ ਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਆਰੀ ਲਈ ਹੋਕਾ
ਮਾਟਰਆ।
ਇਕ ਬੀੜੀ ਉਹਨ ਹੋਰ ਸੁਲਘਾਈ ਤੇ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸੂ ਾ ਟਖਟਚਆ ਟਕ ਅਧੀ
ਬੀੜੀ ਫੂਕ ਟਦਤੀ।
ਬਾਰੂ ਨ ਧੂਏ ਂ ਦੇ ਫਰਾ ੇ ਛਡਟਦਆਂ ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਹ ਕਢ ਕੇ ਸੁ

ਟਦਤਾ।

ਟਮਰਚਾਂ ਿਾਂਗ ਧੂੰ ਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰ ਹ ਟਿਚ ਲੜਨ ਲਗਾ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਟ ਕ ਨਹੀਂ

ਸੀ ਹੁੰ ਦਾ। ਉਹਨ ਇਕ ਦੋ ਿਾਰ ਪੌੜ ਚੁਕ ਚੁਕ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮਾਰੇ। ਮੂੰ ਹ ਟਿਚ
ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਚਬ ਚਬ ਬੂਥੀ ਘੁਮਾਈ। ਗਡੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਜਰਕੀਆਂ,
ਸਾਜ਼ ਜਰਟਕਆ, ਖੰ ਭਾਂ ਦੀ ਰੰ ਗ ਬਰੰ ਗੀ ਕਲਗੀ ਹਿਾ ਟਿਚ ਫਰਕੀ ਤੇ ਗਲ
ਨਾਲ ਲ ਕਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਟਹਲਣ ਲਗੇ। ਬਾਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਚੁਸਤੀ
ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਨ ਬੁਲਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਆਟਖਆ,
“ਬਸ ਓ ਿੈਲੀਆ, ਕਰਦੇ ਆਂ ਹੁਣੇ ਹਿਾ ਨਾਲ ਗਲਾਂ…!
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”ਘੋੜਾ ਤੇਰਾ ਚਤੰ ਨ ਬੜੈ ਬਾਰੂ- ਪੂੰ

ਪੂੰ ਕਰਦਾ ਰਟਹੰ ਦੈ।” ਫੜੀ ਿਾਲੇ ਨ

ਆਟਖਆ।
”ਕੀ ਅੰ ਤ ਐ!! ਬਾਰੂ ਮਾਣ ਟਿਚ ਹੁਬ ਕੇ ਬੋਟਲਆ। ”ਲਬਾਸ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੂੰ -ਟਪੰ ਡੇ
ਉਤੇ ਮਖੀ ਟਤਲਕਦੀ ਐ-ਪੁਤਾਂ ਆਂਗਣ ਸੇਿਾ ਕਰੀਦੀ ਐ ਨਟਥਆ!”
”ਪਸ਼ੂ ਬਚਦਾ ਿੀ ਤਾਂਹੀਂ ਐ,” ਨਥੂ ਨ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਟਕਹਾ।
ਟਦਨ ਚੰ ਗਾ ਚੜਹ ਆਇਆ, ਪਰ ਖੰ ਨ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਇਕ ਸਿਾਰ ਿੀ ਅਜੇ ਤਕ
ਨਾ ਸੀ ਆਇਆ।
ਹੋਰ ਿੀ ਟਤੰ ਨ ਚਾਰ ਤਾਂਗੇ ਅਡੇ ਟਿਚ ਆ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁੰ ਦਨ ਿੀ ਸੜਕ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੰ ਨ ਦੀ ਹੀ ਰੁਖ ਤਾਂਗਾ ਖਲਹਾਰ ਕੇ ਸਿਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਕੇ ਦੇਣ ਲਗ
ਟਪਆ ਸੀ।
ਹਥ ਟਿਚ ਝੋਲਾ ਫੜੀ ਇਕ ਸ਼ੁਕੀਨ ਟਜਹਾ ਬਾਬੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ
ਟਦਟਸਆ। ਬਾਰੂ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਪਛਾਨਣ ਲਗਾ। ਬਾਬੂ ਅਡੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੜੇ ਆ
ਟਗਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨ ਟਕਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੁਖ ਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ।
”ਚਲ ਇਕ ਸਿਾਰ ਸਰਹੰ ਦ ਦਾ..ਕੋਈ ਮਲੋ ਹ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਓ…!” ਿਾਜਾਂ
ਚੀਆਂ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਟਗਆ। ਬਾਰੂ
ਨ ਖੰ ਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਲਾਇਆ।
ਸਿਾਰ ਨ ਟਸਰ ਨਾ ਚੁਟਕਆ।
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ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨ ਮੂੰ ਹੋਂ ਛੇਤੀ ਜੈਂ ਰਮੈਨ ਆਦਮੀ ਬਾਰੂ ਨ ਮਨ ਟਿਚ
ਟਨੰਟਦਆ ਤੇ ਬਾਬੂ ਖੰ ਨ ਦੇ ਰੁਖ ਖੜੇ ਤਾਂਗੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋ ਇਆ।
“ਹੋਰ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਸਿਾਰੀ?” ਉਹਨ ਮਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪੁਟਛਆ।
ਬਾਰੂ ਨ ਅਦਬ ਨਾਲ ਝੋਲਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰ ਟਦਆਂ ਆਟਖਆ, ”ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਬਾਬੂ
ਜੀ ਮੂਹਰੇ-ਹੁਣੇ ਹਕ ਟਦੰ ਨ ਆਂ ਬਸ-ਇਕ ਸਿਾਰ ਲੈ ਲਈਏ।”
ਪਰ ਬਾਬੂ ਨ ਝੋਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਹਿਾ ਟਿਚ ਤਕਦਾ ਚੁਪ ਚਾਪ ਖੜਹਾ
ਟਰਹਾ। ਐਿੇਂ ਘੰ ਾ ਭਰ ਤਾਂਗੇ ਟਿਚ ਬੈਠ ਰਟਹਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਬਾਰੂ ਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸਿਾਰ ਲਈ ਹੋਕਾ ਟਦਤਾ, ਟਜਿੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਕੋ
ਸਿਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬੂ ਜ਼ਰਾ ਟਹਲ ਕੇ ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾ
ਕੁ ਨੜੇ ਹੋ ਟਗਆ। ਬਾਰੂ ਨ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਕਾ ਹੋਰ ਟਦਤਾ। ਬਾਬੂ ਨ
ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਤਾਂਗੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗਦੀ ਉਤੇ ਰਖ ਟਦਤਾ ਤੇ ਆਪ ਪਤਲੂਨ
ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਟਿਚ ਹਥ ਪਾ ਕੇ ਟਹਲਣ ਲਗ ਟਪਆ। ਬਾਰੂ ਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਟਪਠ
ਉਤੇ ਟਪਆਰ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂਗੇ ਦੀਆਂ ਟਪਛਲੀਆਂ ਗਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਐਿੇਂ ਜਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਲਗ ਟਪਆ। ਏਨ ਟਿਚ ਇਕ ਸਾਈਕਲ ਆ ਕੇ
ਤਾਂਗੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਟਗਆ। ਥੋੜਹੀ ਟਜਹੀ ਗਲ ਚੜਹੇ ਚੜਿਾਏ ਸਾਈਕਲ ਿਾਲੇ ਨ
ਬਾਬੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗਦੀ ਉਤੋਂ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਚੁਕਣ ਲਗਾ। ਬਾਰੂ ਨ
ਘ ਦੇ ਟਦਲ ਨਾਲ ਆਟਖਆ, ਹਿਾ ਸਾਹਮਣੀ ਐ ਬਾਬੂ ਜੀ..?
ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ।
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ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਟਦਨ ਚੜਹ ਆਇਆ। ਟਠਠ ਟਜਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰੂ ਫੇਰ ਸੜਕ ਦੇ ਇਕ
ਪਾਸੇ ਫੜਹੀ ਿਾਲੇ ਕੋਲ ਬਟਹ ਟਗਆ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਟਸਗਰ ਪੀਣ ਨੂੰ
ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੋ ਪੈਸੇ ਿਾਲੀ ਟਸਗਰ ਅਜੇ ਉਹ ਟਕਹੜੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪੀਿੇ? ਫੇਰਾ
ਅਜ ਇਕੋ ਮਸੀਂ ਲਗਦਾ ਦੀਂਹਦਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਆਨ ਸਿਾਰੀ ਐ ਖੰ ਨ ਦੀ-ਛੇ
ਸਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਿਧ ਹੁਕਮ ਨਹ ੀ-ਟਤੰ ਨ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਈ ਟਢਡ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ
ਨ…! ਉਹਦੇ ਮਨ ਟਿਚ ਲੂਹਣ ਜੇਹੀ ਲਗੀ। ਇਉਂ ਇਥੇ ਉਹ ਟਕਉਂ ਬੈਠ? ਉਹ
ਉਠ ਕੇ ਤਾਂਗੇ ਟਿਚ ਟਪਛਲੀ ਗਦੀ ਉਤੇ ਬਟਹ ਟਗਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਟਹਲੀ ਨਜ਼ਰੇ
ਸੁਆਰ ਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਟਬਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਪੇ।

ਤਾਂਗੇ ਟਿਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ”ਲਾਰਾ ਲਪਾ, ਲਾਰਾ ਲਪਾ….” ਗੁਣਾਗੁਣਾਉਣ ਲਗਾ,
ਤੇ ਫੇਰ ਹੀਰ ਦਾ ਪਾ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਟਿਚ ਅਚਿੀ ਟਜਹੀ ਲਗੀ।
ਪੇ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਗਏ। ਉਹ ਦੂਰ ਫਸਲਾਂ ਿਲ ਝਾਕਣ ਲਗਾ। ਪੈਲੀਆਂ
ਟਿਚ ਿਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਡੰ ਡੀਆਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਟਧਆਨ
ਨਾਲ ਬਾਰੂ ਨ ਨੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਿਲ ਤਟਕਆ। ਡਬੇ ਤੇ ਟਚ ੇ ਖੇਸਾਂ ਦੀਆਂ
ਬੁਕਲਾਂ ਮਾਰੀ ਚਾਰ ਕੁ ਜ ਟਜਹੇ ਸਨ। ਬਾਰੂ ਨ ਸੋਟਚਆ, ਪੇਸ਼ੀ ਉਤੇ ਜਾਣ
ਿਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਨ ਇਹੋ ਟਜਹੇ ਚੌਧਰੀ। ਉਹਨ ਤਾਂਗੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿਲ ਨੂੰ
ਜਾਂਟਦਆਂ ਿਾਜ ਟਦਤੀ, ”ਖੰ ਨ ਜਾਣੈ ਲੰਬੜਦਾਰੋ? ਆਓ ਬੈਠ ਹਕੀਏ…”
ਸੁਆਰੀਆਂ ਨ ਕੁਝ ਜਕੋ ਤਕੋ ਟਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਟਫਰ ਟਿਚੋਂ ਟਕਸੇ ਆਟਖਆ,
”ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਛੇੜ ਦਮੇ ਹੁਣ!ੇ ”
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” ਹੁਣੇ ਲਓ, ਬਸ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦੇਰ ਐ…।” ਬਾਰੂ ਨ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਮ
ਫੜ ਕੇ ਤਾਂਗੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਅਡੇ ਿਲ ਘੁਮਾ ਟਦਤਾ।
”ਤਸੀਲ ਅਪੜਨ ਅਸੀਂ, ਪੇਸ਼ੀ ਉਤੇ, ਸਮਰਾਲੇ ।”
”ਮਖਾਂ ਬੈਠ ਤਾਂ ਸਹੀ-ਘੁਗੀ ਨਹ ੀ ਖੰ ਘਣ ਟਦੰ ਦਾ?” ਸਿਾਰੀਆਂ ਤਾਂਗੇ ਟਿਚ ਬਟਹ
ਗਈਆਂ।

ਇਕ ਸਿਾਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਟਦੰ ਟਦਆਂ ਬਾਰੂ ਨ ਤਾਂਗੇ ਨੂੰ ਅਡੇ ਿਲ ਤੋਰ ਟਲਆ।
”ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਇਕ ਸਿਾਰੀ?”
ਟਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿਾਰੀ ਨ ਤਾਂਗੇ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤਾਂਗੇ ਿਾਲਾ ਹੀ ਟਨਕਟਲਆ
ਬੁਝ ਕੇ ਆਟਖਆ।
”ਚਲ ਕਰ ਲੈ ਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਿੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ…” ਟਿਚੋਂ ਹੀ ਟਕਸੇ ਨ
ਤਰ ਟਦਤਾ,
”ਅਸੀਂ ਜਾਣੋਂ ਟਬੰ ਦ ਮਗਰੋਂ ਅਪੜ ਲਾਂਗੇ। ਅਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰੂ ਨ ਤਾਂਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਲ
ਭਜਾ ਟਲਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗਭੇ ਬਾਰੂ ਨ ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਬੰ ਬ ਉਤੋਂ ਤਣ ਕੇ ਹੋਕਾ
ਮਾਟਰਆ, ”ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਸਿਾਰ ਖੰ ਨ ਬਈ ਓ!”
”ਕਲੇ ਸਿਾਰ ਨੂੰ ਲੁ ਣੈ ਰਾਹ ਟਿਚ…?”
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ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਿਚੋਂ ਟਕਸੇ

ਚੀ

ੋਕ ਕੇ ਬਾਰੂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਟਿਚ

ਹਾਸਾ ਪੈ ਟਗਆ। ਬਾਰੂ ਦੇ ਟਚ ੇ ਦੰ ਦ ਤੇ ਲਾਲ ਬੁ ਟਦਸਣ ਲਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ

ਗਲਹਾਂ ਫੁਲ ਕੇ ਚਮਕੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਟਿਚ ਹਾਸਾ ਰਲਾ ਕੇ ਸਿਾਰ ਲਈ ਹੋਕਾ
ਟਦੰ ਟਦਆਂ ਉਹਨ ਘੋੜਾ ਮੋੜ ਟਲਆ। ਅਡੇ ਟਿਚ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ
ਖੰ ਨ ਦੇ ਰੁਖ ਤਾਂਗਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਫੜਹੀ ਿਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਾ।
”ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹੀ ਗਲ..!” ਤਾਂਗੇ ਿਾਲੇ ਨੂੰ

ਟਲਆ ਦੇਖਕੇ ਇਕ ਸਿਾਰ

ਬੋਟਲਆ।
”ਓ ਬਈ ਤਾਂਗੇ ਆਟਲਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਏਿੇਂ ਹਰਾਨ ਕਰਨ?” ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਾਰ
ਨ ਆਟਖਆ।
”ਮਖਾਂ ਅ ਕਣਾ ਨਹ ੀਂ ਆਪਾਂ ਨ ਲੰਬੜਦਾਰਾ, ਬਸ ਇਕ ਸਿਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਐਆ ਟਗਆ ਚੰ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ।” ਬਾਰੂ ਨ ਟਦਲ ਧਰਾਇਆ।
ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੰ ਦਨ ਨ ਆਪਣੇ ਤਾਂਗੇ ਨੂੰ ਇਕ

ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗੇ ਕਰਟਦਆਂ ਹੋਕਾ ਟਦਤਾ, ”ਚਲ ਚਾਰੇ ਸਿਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ
ਖੰ ਨ ਨੂੰ…!” ਤੇ ਉਹ ਟਚੜਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰੂ ਿਲ ਟਬ ਟਬ ਝਾਕਣ ਲਗਾ।
” ਲ ਜਾ ਉਏ, ਲ ਜਾ ਨਾਈਆ- ਲ ਜਾ ਤੂੰ ਲਛਣਾਂ ਤੋਂ!” ਬਾਰੂ ਨ ਕੁੰ ਦਨ
ਿਲ ਅਖਾਂ ਕਢੀਆਂ ਤੇ ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰਗਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ
ਤੀਿੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰੰ ਗ ਬਰੰ ਗੀ

ੋਲੀ ਿਲ

ਤਕਟਦਆਂ ਟਕਹਾ, ”ਚਲਦੇ ਆਂ ਸਰਦਾਰੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਸ, ਔਹ ਆ ਗਈਆਂ
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ਸਿਾਰੀਆਂ!”
ਸਿਾਰੀਆਂ, ੋਲੀ ਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਟਫਰ ਟ ਕ ਰਹੀਆਂ। ੋਲੀ ਿਲ ਤਕਦਾ ਬਾਰੂ
ਸੋਚਣ ਲਗਾ, ਟਿਆਹ ਮੁਕਲਾਿੇ ਦੀਆਂ ਸਗੀਆਂ ਰਤੀਆਂ ਸੁਆਰੀਆਂ ਨ ਜਾਣੋਦੋ ਤਾਂਗੇ ਭਰ ਜਾਣ ਭਾਿੇਂ ਨਾਿਾਂ ਿੀ ਚੰ ਗਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ ਇਹੋ ਜੇਹੀਆਂ

ਸੁਆਰੀਆਂ। ੋਲੀ ਨੜੇ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ਹਥਾਂ ਉਤੇ
ਕਪਟੜਆਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਗੋਹਲੇ , ਬਹੋਈਏ ਤੇ ਥਾਲ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਟਪਛੇ ਕੁਝ
ਘੁੰ ਡ ਿਾਲੀਆਂ ਿਹੁ ੀਆਂ ਤੇ ਟਨਿੱਕੀਆਂ ਟਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਰੂ ਨ ਅਗੇ
ਿਧ ਕੇ ਧੀਆਂ ਿਰਗਾ ਪੁਤ ਬਣਟਦਆਂ, ਇਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਟਖਆ, ”ਆਓ ਮਾਈ
ਜੀ, ਟਤਆਰ ਐ ਤਾਂਗਾ, ਬਸ ਥੋਨੰ ੂ ਈ ਡੀਕਦਾ ਸੀ-ਬੈਠ ਖੰ ਨ ਨੂੰ।”
”ਬੇ ਨਾ ਬੀਰ।” ਮਾਈ ਨ ਸਰਸਰੀ ਆਟਖਆ। ”ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਥਾ

ੇਕਣ

ਚਲੀਆਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਥਾਨਾਂ ਤੇ।”
”ਚੰ ਗਾ ਮਾਈ ਚੰ ਗਾ”, ਬਾਰੂ ਹਸ ਕੇ ਟਛਥਾ ਟਜਹਾ ਪੈ ਟਗਆ।
”ਓ ਬਈ ਤੁਰੇਂਗਾ ਟਕ ਨਹੀਂ?” ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕਥੇ ੇਕ ਹੁੰ ਦੀ ਐ, ਤੇ ਹਰ ਘੜੀ
ਬਾਰੂ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ ਟਕਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ

ਾਲੀ ਜਾਂਦਾ।

ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨ ਸਾਫ ਗਲ ਕੀਤੀ, ”ਚਲਦੇ ਆਂ ਬਾਬਾ-ਆ ਲੈ ਣ ਦੇਹ ਇਕ
ਸਿਾਰ-ਕੁਝ ਭਾੜਾ ਤਾਂ ਬਣ ਲਿੇ।”
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”ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾੜਾ ਬਣਾ, ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਖੁੰ ਝ ਜੂ।” ਸਿਾਰੀਆਂ ਿੀ ਸਚੀਆਂ
ਸਨ।
ਕੁੰ ਦਨ ਨ ਫੇਰ ਛੇੜ ਕਰਟਦਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਟਖਆ, ”ਸਧਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਨ ਬਾਜੇ
ਲੋ ਕ-ਟਕਥੇ ਫਸਗੇ-ਅਬਲਾ ਤੁਰਦਾ ਨਹ ੀਂ-ਜੇ ਤੁਟਰਆ ਤਾਂ ਟਕਤੇ ਮੂਧਾ ਟਪਆ ਹੋਊ-

ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਨਹੁੰ ਲੈਂ ਦੈ ਘੋੜਾ-ਜੇ ਉਠ ਖਟੜਹਆ ਤਾਂ ਗੈਬ ਚ ਅੜ ਜੂ ਟਸਰੇ
ਲਗਦਾ ਨਹ ੀਂ।”
ਸਿਾਰੀਆਂ ਕੰ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰੂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੜਹੇ, ਇਕ
ਉਤਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਛੇੜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਿੀ ਜਰਟਦਆਂ ਕੁੰ ਦਨ ਿਲ ਕੌ ੜਾ ਝਾਕ ਕੇ
ਬੋਟਲਆ, ”ਨਾਈਆ, ਨਾਈਆ-ਮੌਤ ਗਲਾਂ ਕਰੌਂਦੀ ਐ ਤੇਰੀ। ਗਡੀ ਤਾਂ ਸੰ ਿਰਾ
ਟਲਆ ਪਟਹਲਾਂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਢੀਚਕੂੰ ਢੀਚਕੂੰ ਕਰਦੀ ਐ, ਐਥੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਨ
ਖੜਹਾ, ਗੁ ਾਰ ਜਾਤ…!”
ਲੋ ਕ ਹਸਣ ਲਗੇ। ਪਰ ਟਜਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁੰ ਦਨ ਤੇ ਹੋਰ
ਤਾਂਗੇ ਿਾਟਲਆਂ ਦੀ। ਟਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕੀਹਨ ਘੋੜੇ ਤੇ
ਬਰ ਦਾ ਟਢਡ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ? ਨਾ ਬਾਰੂ ਟਿਚੋਂ ਤੁਰੇ, ਨਾ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ

ਦੇਿ-ੇ ਸਬਰ ਿੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐ-ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਨ-ਮੰ ਦਾ ਠੰਡਾ ਬਟਣਆ
ਹੋਇਐ-ਚਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਿੇ-ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਿੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇਿ-ੇ ਟਕਥੇ
ਕੁਲਾਲ ਅਟੜਆ ਖੜਹੈ ਮਣਹੇ ਆਂਗੂ ਮੂਹਰੇ! ਕੁੰ ਦਨ ਨ ਆਪਣੀ ਜੜਹ ਉਤੇ ਆਪੇ
ਕ ਲਾਉਂਟਦਆਂ ਟਖਝ ਕੇ ਹੋਕਾ ਮਾਟਰਆ, ”ਚਲ ਚਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਖੰ ਨ ਨੂੰ
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ਬੰ ਬੂਕਾ -ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਟਮੰ ਾਂ ਸਟਕੰ ਾਂ ਟਿਚ ਖੰ ਨ-ਚਲ ਭਾੜਾ ਿੀ ਟਤੰ ਨ-ਟਤੰ ਨ
ਆਨ…!” ਤੇ ਤਾਂਗਾ ਉਹਨ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗੇ ਕਰ ਟਲਆ।
ਸਿਾਰੀਆਂ ਬਾਰੂ ਦੀਆਂ ਅਗੇ ਹੀ ਅਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਸਿਾਰੀਆਂ ਟਕਸੇ
ਦੀਆਂ ਬੰ ਨਹ ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਬਾਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਟਿਗੜ

ਕੇ ਤਾਂਗੇ ਟਿਚੋਂ ਲਟਹਣ ਲਗੀਆਂ। ਬਾਰੂ ਨ ਗੁਸੇ ਟਿਚ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕੁੰ ਦਨ ਨੂੰ
ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲਹ ਕਢੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਦਾ ਲਾਂਗੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਟਖਆ, “ ਤਰ
ਪੁਤ ਹੇਠ ਤਾਂਗੇ ਤੋਂ!”
ਕੁੰ ਦਨ, ਬਾਰੂ ਨੂੰ ਗੁਸੇ ਟਿਚ ਤਟਣਆ ਦੇਖ, ਕੇ ਯਰਕ ਤਾਂ ਟਗਆ, ਪਰ ਉਹ
ਤਾਂਗੇ ਉਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਟਲਆ, ”ਮੂੰ ਹ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਕਢੀਂ ਓਏ
ਗਾਲਹ ਕੁਲਾਲਾ!”
ਬਾਰੂ ਨ ਇਕ ਗਾਲਹ ਹੋਰ ਕਢ ਟਦਤੀ ਤੇ ਹਥ ਟਿਚ ਫੜੀ ਪਰੈਣੀ ਉਤੇ ਉਂਗਲੀ
ਜੋੜ ਕੇ ਆਟਖਆ, ”ਪਹੀਏ ਦੇ ਗਜਾਂ ਟਿਚ ਲੰਘਾ ਦੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਤੀਹਰਾ ਕਰਕੇ!”
”ਤੂੰ ਹਥ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ”, ਕੁੰ ਦਨ ਅੰ ਦਰੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਤੋਂ ਭੜਕਦਾ ਸੀ।
”ਓ ਮਖਾਂ ਟਮ

ਜਾ ਤੂੰ , ਟਮ

ਜਾ, ਨਾਈਆ! ਲਹੂ ਦਾ ਤੁਬਕਾ ਨਹ ੀ ਡੁਲਹਣ

ਦਊਂਗਾ ਭੁੰ ਜੇ-ਸੀਰਮੇ ਪੀ ਜੂੰ !” ਬਾਰੂ ਨੂੰ ਟਖਝ ਸੀ ਟਕ ਕੁੰ ਦਨ ਉਹਨੂੰ ਟਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਬਰਾਬਰ ਗਾਲਹ ਕਢ ਬੈਠਦਾ।
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ਸਿਾਰੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹਾਂ ਿਲ ਤਕਦੀਆਂ ਸਨ।
”ਤੈਨੰ ੂ ਮੈਂ ਕੀ ਟਕਹੈ? ਤੂੰ ਨਾਸਾਂ ਫੁਲਾਉਨ ਿਾਧੂ!” ਕੁੰ ਦਨ ਨ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਡ ਕੇ
ਆਟਖਆ।
”ਸਿਾਰੀਆਂ ਪ ਦੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ!”
”ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦਾਂ-ਤੂੰ ਬੰ ਨਹ ਲੈ ਸਿਾਰੀਆਂ!”
”ਮੈਂ ਸਿੇਰ ਦਾ ਦੇਖਦਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਕੰ ਨੀ- ਬੋਦੀਆਂ ਪ ਦੂੰ !”
ਂ ਾ ਤੂੰ ਬੋਦੀਆਂ…” ਕੁੰ ਦਨ ਬਰਾਬਰ ਟਜਦਣ ਲਗਾ।
”ਪ ਦਏਗ
ਂ ਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ?”
”ਸਿਾਰੀਆਂ ਬਠਾਏਗ
”ਆਹੋ-ਬਠਾਊਂਗਾ!”
”ਬਠਾ ਫੇਰ…” ਬਾਰੂ ਨ ਹੂਰਾ ਗਰ ਟਲਆ।
”ਆ ਬਾਬਾ…” ਕੁੰ ਦਨ ਨ ਇਕ ਸਿਾਰ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫਟੜਆ।
ਬਾਰੂ ਨ ਝ ਕੁੰ ਦਨ ਨੂੰ ਝਗੇ ਦੇ ਗਲਾਿੇਂ ਤੋਂ ਫੜ ਟਲਆ। ਕੁੰ ਦਨ ਨ ਿੀ ਬਾਰੂ
ਨੂੰ ਹਥ ਲਾ ਲਏ। ਦੋਿੇਂ ਉਲਝ ਪਏ। ਫੜੋ ਛੁਡਾਓ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਅਖੀਰ ਹੋਰ
ਤਾਂਗੇ ਿਾਟਲਆਂ ਤੇ ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਟਦਤਾ ਤੇ ਅਡੇ ਦੇ ਠਕੇਦਾਰ
ਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਘਪ ਕਰ ਟਦਤੀ। ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਇਹੋ ਆਟਖਆ ਟਕ ਸਿਾਰੀਆਂ
ਬਾਰੂ ਦੇ ਹੀ ਤਾਂਗੇ ਟਿਚ ਬੈਠਣ। ਟਤੰ ਨ ਤੁੰ ਨ ਆਨ ਐਿੇਂ ਿਾਧੂ ਗਲ ਐ-ਟਕਸੇ
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ਲੈ ਣੇ ਨਾ ਦੇਣ-ੇ ਕੁੰ ਦਨ ਨੂੰ ਸਾਟਰਆਂ ਥੋੜੀ ਟਜਹੀ ਟਫ
ਸਿਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਬਾਰੂ ਦੇ ਤਾਂਗੇ ਟਿਚ ਬਟਹ ਗਈਆਂ।

ਲਾਹਣਤੀ ਟਦਤੀ ਤੇ

ਬਾਰੂ ਨੂੰ ਅਟਕਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਟਰਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਹਮਦਰਦੀ ਟਜਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਟਮਲ ਉਹਦਾ ਤਾਂਗਾ ਭਰਿਾ ਕੇ
ਤੁਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ।
ਸਿਾਰੀਆਂ ਨ ਿੀ ਕਟਹ ਟਦਤਾ ਟਕ ਚਲੋ ਉਹ ਹੋਰ ਘੜੀ ਪਛੜ ਲੈ ਣਗੇ, ਇਹ

ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿੇ-ਇਹਨ ਿੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਟਢਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋ ੀ ਖਾਣੀ ਐ ਂ
ਗਰੀਬ ਨ।

ਏਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੁਟਲਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨ ਨੜੇ ਆਉਂਟਦਆਂ
ਪੁਟਛਆ, ”ਉਏ ਤਾਂਗਾ ਹੈ ਟਤਆਰ ਕੋਈ ਖੰ ਨ ਨੂੰ ਮੁੰ ਟਡਓ?”
ਪਰ ਭਰ ਲਈ ਬਾਰੂ ਨ ਸੋਟਚਆ- ਆ ਗਈ ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਗਾਰ-ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ
ਧੇਲਾ ਪਰ ਝ ਹੀ ਉਹਨ ਸੋਟਚਆ ਟਕ ਨਾਂਹ ਤਾਂ ਪੁਟਲਸ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ,
ਸੁਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਿਧ ਬਠਾ ਈ ਲਊਂਗਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ-ਨਹੀਂ ਭਾੜਾ ਦਊ, ਨਾ
ਸਹੀ-ਤੇ ਬਾਰੂ ਨ ਆਟਖਆ, “ਆਓ ਹੌਲਦਾਰ ਜੀ, ਟਤਆਰ ਈ ਖੜਹੈ ਤਾਂਗਾ,
ਬੈਠ ਮੂਹਰੇ।”

ਹੌਲਦਾਰ ਤਾਂਗੇ ਟਿਚ ਬਟਹ ਟਗਆ। ਬਾਰੂ ਨ ਇਕ ਸਿਾਰ ਲਈ ਇਕ ਦੋ ਤਕੜੇ
ਹੋਕੇ ਲਾਏ। ਇਕ ਲਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਟਬਨਾਂ ਪੁਛੇ ਬਾਰੂ ਦੇ ਤਾਂਗੇ
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ਟਿਚ ਜਾ ਚਟੜਹਆ। ਦੋ ਕੁ ਬੁਢੀਆਂ ਜੇਹੀਆਂ ਅਡੇ ਿਲ ਸੜਕੋ ਸੜਕ ਆ
ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਰੂ ਨ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਿਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਟਛਆ, ”ਮਾਈ ਖੰ ਨ
ਜਾਣੈ?” ਬੁਢੀਆਂਛਤ
ੇ ੀ ਛੇਤੀ ਪੈਰ ਪੁ ਣ ਲਗੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਨ ਹਥ ਉਲਾਰ ਕੇ
ਆਟਖਆ, ਬੇ ਖੜਹੀਂ ਬੀਰ…”
”ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਮਾਈ ਛੇਤੀ!” ਬਾਰੂ ਦੇ ਟਜਿੇਂ ਪੈਰ ਮਚਦੇ ਸਨ।
ਬੁਢੀਆਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂਗੇ ਟਿਚ ਬੈਠਣ ਲਗੀਆਂ, ਿੇ ਭਾਈ ਕੀ
ਂ ਾ?”
ਲਏਗ

”ਬਟਹ ਜਾਓ ਮਾਈ ਕੇਰਾਂ ਝ ਦੇ ਕੇ-ਥੋਤੋਂ ਿਧ ਨਹ ੀਂ ਮੰ ਗਦਾ।”
ਅਠਾਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂਗਾ ਭਰ ਟਗਆ। ਦੋ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਰਦੇ
ਤੁਰਾਉਂਟਦਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੂ ਮਾਲਕ-ਦੋ ਫੇਰੇ ਲਗ ਜਾਣ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ…।
ਬਾਰੂ ਨ ਠਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦੇ ਟਦਤਾ।
”ਲੈ ਬਈ, ਹੁਣ ਨਾ ਪਾਧਾ ਪੁਛ…!” ਪਟਹਲੀਆਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਟਿਚੋਂ ਇਕ ਨ
ਟਕਹਾ।
”ਲਓ ਜੀ, ਬਸ, ਲੈ ਨ ਆਂ ਰਬ ਦਾ ਨਾਉਂ …” ਬਾਰੂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਟਪਠ ਉਤੇ ਥਾਪੀ
ਮਾਰ ਕੇ ਬੰ ਬ ਨਾਲੋਂ ਰਾਸਾਂ ਖੋਲਹਣ ਲਗਾ।
ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਇਕ ਟਸਗਰ

ਿੀ ਲੈ ਲਿੇ। ਇਕ ਪਲ ਲਈ,

ਟਖਆਲ ਟਿਚ, ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ ਪ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਬੰ ਬ ਉਤੇ
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ਤਣ ਕੇ ਬੈਟਠਆਂ ਧੂੰ ਏ ਂ ਦੇ ਫਰਾ ੇ ਮਾਰਦਾ ਤਟਕਆ ਤੇ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂਗੇ ਨੂੰ
ਛਡ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਟਸਗਰ

ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੜਹੀ ਿਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਟਗਆ।

ਭੁਖੀ ਡੈਣ ਿਾਂਗ, ਝ , ਅੰ ਬਾਟਲਓਂ ਲੁਟਧਆਣੇ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਬਸ ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਟਸਰ

ਉਤੇ ਆ ਖੜਹੀ। ਪਲੋ ਪਲੀ ਟਿਚ ਤਾਂਗੇ ਤੋਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਲਟਹ ਕੇ ਬਸ ਦੇ ਿਡੇ
ਟਢਡ ਟਿਚ ਖਪ ਗਈਆਂ।
ਅਡੇ ਟਿਚ ਹੂੰ ਝਾ ਫੇਰ ਕੇ ਡੈਣ ਿਾਂਗ ਚੰ ਟਘਆੜਦੀ ਬਸ ਅਗੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਧੂਏ ਂ
ਦੀ ਸਟੜਹਆਣ ਤੇ ਉਡੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਉਹਦੇ ਮੂੰ ਹ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਰੂ ਨ ਅਡੇ
ਦੇ ਟਿਚਕਾਰ, ਪਰੈਣੀ ਉਚੀ ਕਰਕੇ, ਟਦਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਕ
ਿਾਰ ਫੇਰ ਹੋਕਾ ਮਾਟਰਆ,

ਜ ਦਾ ਕਈ ਇਕ ਸਵਾਰ ਖਨ ਦਾ ਬਈ ਓ..!
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