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ਇਹ ਖਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੂਬੂਕੂਸੂ ਿਵੱਚ,
ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਚੰਗਾ’ ਹੈ।

• • •

This is Khalai. She is seven years old. Her
name means ‘the good one’ in her language,
Lubukusu.
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ਖਲਾਈ ਜਾਗ ਕੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਸੰਤਰੇ ਦੇ
ਰੁੱਖ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਸੰਤਰੇ ਿਦਓ।”

• • •

Khalai wakes up and talks to the orange tree.
“Please orange tree, grow big and give us lots
of ripe oranges.”
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ਖਲਾਈ ਸਕੂਲ  ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਘਾਹ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਘਾਹ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸ  ਹੋਰ ਹਿਰਆਲੀ
ਪਾ  ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਇਓ।”

• • •

Khalai walks to school. On the way she talks to
the grass. “Please grass, grow greener and
don’t dry up.”
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ਖਲਾਈ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲਾ ਂਕੋਲ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। “ਫੁੱਲ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸ
ਿਖੜੇ ਰਹੋ ਤਾ ਂਕੇ ਮ ਤੁਹਾ  ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਸਜਾ ਸਕਾ।ਂ”

• • •

Khalai passes wild flowers. “Please flowers,
keep blooming so I can put you in my hair.”
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ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ, ਖਲਾਈ ਆਗਂਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਰੁੱਖ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਉਗਾਓ ਤਾ ਂਕੇ
ਅਸ  ਤੁਹਾਡੀ ਛਾ ਂਿਵੱਚ ਪੜ ਸਕੀਏ।”

• • •

At school, Khalai talks to the tree in the
middle of the compound. “Please tree, put out
big branches so we can read under your
shade.”
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ਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾੜੀਆ ਂਦੀ ਵਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂ  ਅੰਦਰ
ਆਉਣ ਤ ਰੋਕੋ।”

• • •

Khalai talks to the hedge around her school.
“Please grow strong and stop bad people
from coming in.”
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ਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਤ ਵਾਪਸ ਆਕੇ, ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਰੁੱਖ  ਿਮਲਦੀ ਹੈ। “ਕੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਰੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹਨ?” ਖਲਾਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ।

• • •

When Khalai returns home from school, she
visits the orange tree. “Are your oranges ripe
yet?” asks Khalai.
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“ਸੰਤਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹਨ,” ਖਲਾਈ ਨੇ ਹਉਕਾ ਿਲਆ। “ਮ ਤੁਹਾ
ਕੱਲ  ਵੇਖਾਗਂੀ, ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਰੁੱਖ,” ਖਲਾਈ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ। “ਸ਼ਾਇਦ ਿਫਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਸੰਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ!”

• • •

“The oranges are still green,” sighs Khalai. “I
will see you tomorrow orange tree,” says
Khalai. “Perhaps then you will have a ripe
orange for me!”
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