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ਜਦ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦੀ ਮਾ ਂਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਸੀ।
ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਵੱਧੀਆ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਹ
ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦੀ ਮਾ ਂਿਬਨਾ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇ।
ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ।

• • •

When Simbegwire’s mother died, she was very sad.
Simbegwire’s father did his best to take care of his
daughter. Slowly, they learned to feel happy again,
without Simbegwire’s mother. Every morning they sat and
talked about the day ahead. Every evening they made
dinner together. After they washed the dishes,
Simbegwire’s father helped her with homework.

2



ਇੱਕ ਿਦਨ, ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦੇ ਿਪਤਾ ਆਮ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਏ। “ਤੁਸ ਿਕੱਥੇ ਹੋ ਮੇਰੇ
ਬੱਚੇ?” ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ। ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਵਲ ਭੱਜੀ ਗਈ। ਉਹ
ਰੁੱਕ ਗਈ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਦੇਿਖਆ। “ਮ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ  ਿਮਲੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਅਨੀਤਾ ਹੈ,” ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਦੇ ਿਕਹਾ।

• • •

One day, Simbegwire’s father came home later than usual.
“Where are you my child?” he called. Simbegwire ran to
her father. She stopped still when she saw that he was
holding a woman’s hand. “I want you to meet someone
special, my child. This is Anita,” he said smiling.
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“ਹੈਲੋ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈ  ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦੱਿਸਆ ਹੈ,”
ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੱਥ
ਫਿੜਆ। ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸਾਿਹਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਿਤੰਨਾਂ
ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸ  ਅਨੀਤਾ  ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰੋਗੇ,” ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ।

• • •

“Hello Simbegwire, your father told me a lot about you,”
said Anita. But she did not smile or take the girl’s hand.
Simbegwire’s father was happy and excited. He talked
about the three of them living together, and how good
their life would be. “My child, I hope you will accept Anita
as your mother,” he said.
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ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ, ਉਸਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੂਆ  ਘਰ
ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ। ਕੀ ਦਾਵਤ ਸੀ! ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦਾ
ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਖਾਧਾ। ਿਫਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡੇ ਅਤੇ
ਿਸਆਿਣਆ ਂਨੇ ਗੱਲਾ-ਂਬਾਤਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ
ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਵੇਗੀ।

• • •

The next week, Anita invited Simbegwire, with her cousins
and aunt, to the house for a meal. What a feast! Anita
prepared all of Simbegwire’s favourite foods, and
everyone ate until they were full. Then the children played
while the adults talked. Simbegwire felt happy and brave.
She decided that soon, very soon, she would return home
to live with her father and her stepmother.
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ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਮਾ ਂਨਹ ਸੀ। ਅਨੀਤਾ ਉਸ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਿਦੰਦੀ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਸ਼ਾਮ  ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਾਅਦ
ਿਸੱਧਾ ਮੰਜੇ ਵਲ ਚਲੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਉਸ  ਆਰਾਮ ਿਸਰਫ਼ ਰੰਗਲੇ ਕੰਬਲ ਿਵੱਚ ਆਦਾ ਸੀ
ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਂਨੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦੇ ਿਪਤਾ  ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾ ਂਖੁਸ਼ ਹੋਣ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹ ਲਿਗਆ।

• • •

Simbegwire’s life changed. She no longer had time to sit
with her father in the mornings. Anita gave her so many
household chores that she was too tired to do her school
work in the evenings. She went straight to bed after
dinner. Her only comfort was the colourful blanket her
mother gave her. Simbegwire’s father did not seem to
notice that his daughter was unhappy.
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ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਉਸ  ਰੋਜ਼ ਿਮਲਣ ਆਦੇ। ਅਖੀਰ , ਉਹ ਅਨੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਹ
ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। “ਮੈ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮ
ਗ਼ਲਤ ਸੀ,” ਉਹ ਰੋਈ। “ਕੀ ਤੂੰ ਮੈ ਮੁੜ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਗੀ?”
ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਿਚੰਤਤ ਿਚਹਰੇ ਵਲ ਦੇਿਖਆ। ਿਫਰ ਉਸ
ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ  ਜੱਫੀ ਪਾਈ।

• • •

Her father visited her every day. Eventually, he came with
Anita. She reached out for Simbegwire’s hand. “I’m so
sorry little one, I was wrong,” she cried. “Will you let me try
again?” Simbegwire looked at her father and his worried
face. Then she stepped forward slowly and put her arms
around Anita.
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ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂ  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ
ਲਈ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ। “ਮੈ  ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,” ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ। “ਪਰ ਮੈ  ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰੋਗੇ।” ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ
ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਨਿਟਸ ਨਹ  ਕੀਤਾ। ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹ  ਿਕਹਾ। ਉਹ
ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਸੀ।

• • •

After a few months, Simbegwire’s father told them that he
would be away from home for a while. “I have to travel for
my job,” he said. “But I know you will look after each
other.” Simbegwire’s face fell, but her father did not
notice. Anita did not say anything. She was not happy
either.
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ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਦੂਰ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ  ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਭੱਜਕੇ ਛੁਪ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ,
“ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਤਮ ਮਾ ਂਲੱਭੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੈ  ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੈ  ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮੈ  ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ਤੈ  ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ” ਉਹ
ਸਿਹਮਤ ਸਨ ਿਕ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

• • •

Simbegwire was playing with her cousins when she saw
her father from far away. She was scared he might be
angry, so she ran inside the house to hide. But her father
went to her and said, “Simbegwire, you have found a
perfect mother for yourself. One who loves you and
understands you. I am proud of you and I love you.” They
agreed that Simbegwire would stay with her aunt as long
as she wanted to.
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ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਲਈ ਮਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਦੀ
ਜਾ ਂਉਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਤਾ ਂਅਨੀਤਾ ਉਸ  ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮ, ਉਹ
ਔਰਤ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ  ਿਸਰਫ ਕੁੱਝ ਕੁ ਟਕੁੜੇ ਛੱਡਦੀ
ਸੀ। ਹਰ ਰਾਤ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਂਦੇ ਕੰਬਲ  ਜੱਫੀ
ਪਾਦੀ ਸਦੀ ਸੀ।

• • •

Things got worse for Simbegwire. If she didn’t finish her
chores, or she complained, Anita hit her. And at dinner,
the woman ate most of the food, leaving Simbegwire with
only a few scraps. Each night Simbegwire cried herself to
sleep, hugging her mother’s blanket.
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ਜਦ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦੇ ਿਪਤਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ
ਦੇਿਖਆ। “ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਨੀਤਾ?” ਉਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਿਦਲ ਨਾਲ ਪੁੱਿਛਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ
ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। “ਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ
ਕਰੇ,” ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ। “ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸਖਤ ਸੀ।” ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਘਰੋ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਿਪੰਡ ਵੱਲ
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ  ਵੇਿਖਆ ਹੈ।

• • •

When Simbegwire’s father returned home, he found her
room empty. “What happened, Anita?” he asked with a
heavy heart. The woman explained that Simbegwire had
run away. “I wanted her to respect me,” she said. “But
perhaps I was too strict.” Simbegwire’s father left the
house and went in the direction of the stream. He
continued to his sister’s village to find out if she had seen
Simbegwire.
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ਇਕ ਸਵੇਰ, ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ  ਡਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। “ਇਹ ਆਲਸੀ ਲੜਕੀ!”
ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ  ਮੰਜੇ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ
ਿਖੱਿਚਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਕੰਬਲ ਇੱਕ ਮੇਖ ਿਵਚ ਫਸ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ
ਗਏ।

• • •

One morning, Simbegwire was late getting out of bed.
“You lazy girl!” Anita shouted. She pulled Simbegwire out
of bed. The precious blanket caught on a nail, and tore in
two.
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ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦੀ ਭੂਆ ਉਸ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ 
ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ  ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਂਦੇ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਿਵੱਚ ਸਜਾਇਆ। ਉਸ
ਰਾਤ, ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਰਦੀ ਰਦੀ ਸੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਉਸ  ਪਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰੇਗੀ।

• • •

Simbegwire’s aunt took the child to her own house. She
gave Simbegwire warm food, and tucked her in bed with
her mother’s blanket. That night, Simbegwire cried as she
went to sleep. But they were tears of relief. She knew her
aunt would look after her.
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ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਤ ਭੱਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਕੁਝ ਟਕੁੜੇ ਲਏ, ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ  ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਗਈ ਿਜਸ ਉਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਗਏ ਸਨ।

• • •

Simbegwire was very upset. She decided to run away from
home. She took the pieces of her mother’s blanket, packed
some food, and left the house. She followed the road her
father had taken.
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ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਉਤਾਹਂ ਵੇਿਖਆ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਕੰਬਲ
ਦੇ ਟਕੁੜੇ  ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਚੀਕੀ “ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੱਚੀ!” ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ
ਨੇ ਧੋਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਦੀ ਰੁੱਖ ਤ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ
ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ  ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ  ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।

• • •

This woman looked up into the tree. When she saw the girl
and the pieces of colourful blanket, she cried,
“Simbegwire, my brother’s child!” The other women
stopped washing and helped Simbegwire to climb down
from the tree. Her aunt hugged the little girl and tried to
comfort her.
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ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਅਤੇ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਿਬਸਤਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਸਦੀ ਸਦੀ ਗਾ ਣ ਲਗੀ: “ਮਾ,ਂ
ਮਾ,ਂ ਮਾ,ਂ ਤੂੰ ਮੈ  ਛੱਡ ਗਈ। ਤੂੰ ਮੈ  ਛੱਡ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਪਾਪਾ ਹੁਣ
ਮੈ  ਿਪਆਰ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਮਾ,ਂ ਤੂੰ ਕਦ ਵਾਪਸ ਆਵਗੀ? ਤੂੰ ਮੈ  ਛੱਡ ਗਈ।”

• • •

When it came to evening, she climbed a tall tree near a
stream and made a bed for herself in the branches. As she
went to sleep, she sang: “Maama, maama, maama, you
left me. You left me and never came back. Father doesn’t
love me anymore. Mother, when are you coming back?
You left me.”
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ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਿਸਮਬੇਗਵਾਇਰ ਨੇ ਿਫਰ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਜਦ ਮਿਹਲਾਵਾ ਂਨਦੀ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਆਈਆ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਦੁੱਖ ਭਿਰਆ ਗੀਤ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਤ ਆ ਦਾ
ਸੁਿਣਆ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸੋਿਚਆ ਇਹ ਿਸਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਿਤਆ ਂਦਾ ਖੜਾਕ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਗੀਤ  ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ।

• • •

The next morning, Simbegwire sang the song again. When
the women came to wash their clothes at the stream, they
heard the sad song coming from the tall tree. They
thought it was only the wind rustling the leaves, and
carried on with their work. But one of the women listened
very carefully to the song.
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