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ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਕੰਨਖਜੂਰਾ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਿਦਨ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ,
ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਵਧੀਆ ਿਖਡਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ।

2



ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁਰਗੀ ਤੇਜ਼
ਸੀ, ਪਰ ਕੰਨਖਜੂਰਾ ਉਸ ਤ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਮੁਰਗੀ ਦੂਰ ਿਕੱਕ ਮਾਰਦੀ
ਪਰ ਕੰਨਖਜੂਰਾ ਉਸ ਤ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰ ਿਕੱਕ ਮਾਰਦਾ। ਮੁਰਗੀ ਿਚੜਿਚੜੀ
ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
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ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਹਲਾ ਂਕੰਨਖਜੂਰਾ
ਗੋਲ ਕੀਪਰ ਬਿਣਆ। ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਮੁਰਗੀ ਦੀ
ਗੋਲ ਕੀਪਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ।
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ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਨੇ ਬਾਲ  ਿਕੱਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਨੇ ਬਾਲ  ਟਪਕਾ
ਕੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਨੇ ਬਾਲ  ਿਸਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਨੇ
ਪੰਜ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।
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ਮੁਰਗੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਂਨਹੀ
ਸੀ ਅਪਣਾਈ। ਕੰਨਖਜੂਰਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਿਕ ਿਕ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਖ਼ਲਬਲੀ
ਮਚਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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ਮੁਰਗੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਚੁੰਝ ਖੋਲੀ ਅਤੇ ਕੰਨਖਜੂਰੇ  ਿਨਗਲ
ਗਈ।
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ਜਦ ਮੁਰਗੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ  ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਦੀ ਮਾ ਂਿਮਲੀ।
ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਦੀ ਮਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ  ਦੇਿਖਆ ਹੈ?” ਮੁਰਗੀ ਨੇ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ  ਿਕਹਾ। ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਦੀ ਮਾ ਂਿਚੰਤਤ ਸੀ।
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ਿਫਰ ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਦੀ ਮਾ ਂ  ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। “ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ!”
ਅਵਾਜ਼ ਚੀਕ ਕੇ ਕਿਹੰਦੀ। ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਦੀ ਮਾ ਂਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ। ਅਵਾਜ਼ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
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ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਦੀ ਮਾ ਂਚੀਕੀ, “ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ!” ਕੰਨਖਜੂਰੇ
ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਸੁਆਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਗੀ ਬੀਮਾਰ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।
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ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਡਕਾਰ ਿਲਆ। ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਿਨਗਲ ਕੇ ਥੁਿਕਆ। ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ
ਿਛੱਿਕਆ ਅਤੇ ਖੰਿਘਆ। ਿਫਰ ਹੋਰ ਖੰਿਘਆ। ਕੰਨਖਜੂਰਾ ਿਘਣਾਉਣਾ ਸੀ!
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ਮੁਰਗੀ ਖੰਘਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਕੰਨਖਜੂਰੇ  ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ
ਖੰਿਘਆ। ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਦੀ ਮਾ ਂਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਛੁਪਣ ਲਈ ਚੜ
ਗਏ।
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ਉਸ ਸਮ ਤ, ਮੁਰਗੀਆ ਂਅਤੇ ਕੰਨਖਜੂਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ।
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