Chapter - 13
အာအိုမာမဲ

သ
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ိုးိုးလာချင်း အရမ်းကို အရက်နာကျေနပီ ဆိုတာ သိလိုက်တယ်။
အာအိုမာမဲ တခါမှ အရက်နာ မကျဖူးဘူး။ ဘယ်ေလာက် ေသာက်ေသာ
က် မနက်ဆိုရင် ကည်ကည်လင်လင် လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ လုပ်စရာ
ရှိတာေတွ အကုန်လုပ် ိုင်တာပဲ။ အဲဒါ သူရဲ ဂုဏ်တခုပဲ။ ဒီေနေတာ့ မ
တူေတာ့ဘူး။ နားထင်မှာ ထိုးပီး တဒုတ်ဒုတ် ကိုက်ခဲေနတယ်။ ြမင်ေန
သမကလည်း မကည်မလင်နဲ ။ ဦးေခါင်းခွံေပမှာ သံခေမာက်ကီး ကျပ်
ေနေအာင် စွပ်ထားရသလိုပဲ။ ဆယ်နာရီေကျာ်ပီ။ ေနေရာင်က မျက်စိကို
လာစူးေနတယ်။ ဆိုင်ကယ်တစီး လမ်းေပကေန အရှိန်လွန်ပီး အခန်း
ကို အဖျက်ယာဉ် တစီး ဝင်တိုက် လိုက်သလိုပဲ။
တကိုယ်လုံး အဝတ်တစမှ မကပ်ဘဲ သူအိပ်ရာထဲ သူြပန်ေရာက် ေန
တယ်။ ဒါေပမဲ့ ဒီကို ဘယ်လို ြပန်လာမိသလဲ ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားလို မရ
ေတာ့ဘူး။ မေနညက ဝတ်ခဲ့တဲ့ အဝတ်ေတွ အကုန်လုံး ကမ်းြပင်ေပမှ
ြပန်ကျဲလို ေနတယ်။ သူဘာသာသူ တစစီ ခတ်လိုက်မိတယ် ထင်တယ်။

လွယ်အိတ်ကေတာ့ စားပွဲေပမှာ ။ တစစီ ြပန်ကျဲေနတဲ့ အဝတ်ေတွကို
ေကျာ်လားရင်း မီးဖိုခန်းထဲသွား ေရတခွက်ပီး တခွက် ေသာက်လိုက်တ
ယ်။ အဲဒီကေန ေရချိးခန်းထဲ သွားပီး မျက်ှာကို ေရေအးနဲ သစ်၊ အဝ
တ်အစားမဲ့တဲ့ ကိုယ်ခာကို ကိုယ်လုံးေပ မှန်ကီးထဲမှာ ကည့်ေနလိုက်
တယ်။ ေသချာကည့်ေတာ့ တကိုယ်လုံး ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်ေတာ့ မရှိဘူး။
စိတ်နည်းနည်း သက်သာသွားတယ်။ ဒါေပမဲ့လည်း ေအာက်ပိုင်းက
ေတာ့ ညပိုင်း တေလာက်လုံး လိင်ဆက်ဆံ ထားပီးရင် ြဖစ်တတ်တဲ့ ခံ
စားချက်မျိး ြဖစ်ေနတယ်။ ချိမိန်တဲ့ ွမ်းလ ပင်ပန်းြခင်း နဲ အတူ ကိုယ်
တွင်းမှာ ေတာ့ အင်အား အြပည့်နဲ လပ်ရှား တက်ကွေနမျိး။ တင်ပါးှစ်
ဖက် ကားမှာ မရင်းှီးတဲ့ ခံစားချက်မျိး ရတယ်။ ဘုရားေရ … အာအို
မာမဲ နားထင်ကို ဖိကိုင်ရင်း သူတို ဒီနားပါ လုပ်လိုက်ကတာလား။
ေသာက်ကွိင်ပဲ ငါဘာမှ ကို မမှတ်မိဘူး။
ဦးေှာက်က

ခုထိ

ေဝဝါးေနတုန်းပဲ။

နံရံမှာ လက်ကို

ေထာက်ထားပီး ေရေွးနဲ ေရချိးလိုက်တယ်။ တကိုယ်လုံးကို ဆပ်ြပာနဲ
တိုက်၊ ေရနဲ ေဆးရင်း မေနညကကိစ တခုတေလများ မှတ်မိမလားလို
ေတွးေနမိတယ်။ မိန်းမကိုယ်နဲ စအိုကို ေသေသချာချာ သန်စင်လိုက်တ
ယ်။ ေခါင်းလည်း ေလာ်တယ်။ ပါးစပ်ထဲက ကပ်ေစးေစး အရသာကီး
ေပျာက်ေအာင် သွားတိုက်တယ်။ သွားတိုက်ေဆးရဲ ပူရှိန်းအရသာက
ကျန်တာေတွကို သန်စင်သွားေစတယ်။ ေနာက်ဆုံးေတာ့ ေရချိးခန်း က
မ်းြပင်ေပမှာ ြပန်ကျဲေနတဲ့ မေနညက ဝတ်ထားတဲ့ အတွင်းခံေတွနဲ ေြခ
အိတ်ေတွကို ေကာက်ယူလိုက်ပီး အဝတ်ေလာ်ြခင်းထဲ ပစ်ထည့်လိုက်
တယ်။
ညက လွယ်တဲ့ အိတ်ထဲက ပစည်းေတွကို ြပန်စစ်တယ်။ ပိုက်ဆံအိ
တ်က ေနရာတကျပဲ။ အေကွးဝယ်ကတ်၊ ေအတီအမ်ကတ်ေတွလည်း ရှိ

ေသးတယ်။ ပိုက်ဆံေတွလည်း အကုန်နီးပါး ရှိတယ်။ မေနညက သုံးလို
က်တာ အိမ်အြပန် တကစီဖိုးပဲ ရှိမယ် ထင်တယ်။ အိတ်ထဲမှာ မရှိေတာ့
တာ ကွန်ဒုံးေတွပဲ။ တိတိကျကျ ေြပာရရင် ကွန်ဒုံး ေလးခု။ ဘယ်လိုလုပ်
များ ေလးခုလုံး ကုန်သွားတာပါလိမ့်။ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ စာရွက်ေခါက်
ေလး တခု။ တိုကျိဖုန်းနံပါတ် တခုေရးထားတယ်။ ဘယ်သူ ဖုန်းနံပါတ်
လဲ စဉ်းစားလို မတတ်ေတာ့ဘူး။
အိပ်ရာထဲ ြပန်ဝင်ရင်း ညက ဘာြဖစ်ခဲ့လဲ ြပန်စဉ်းစားတယ်။ အာယူ
မီ ဟိုဘဲှစ်ေပွ ဝိုင်းကို သွားတယ်။ ချစ်စရာေကာင်းတဲ့ ဟန်နဲ စီစဉ်စရာ
ရှိတာ စီစဉ်တယ်။ ေလးေယာက်သား တူတူေသာက်ကတယ်။ ဟိုှစ်
ေယာက်က ပုံမှန်ပါပဲ။ အနီးနားက ဟိုတယ်တခုမှာ အခန်းှစ်ခန်း ယူ
လိုက်တယ်။ စီစဉ်ထားသလိုပဲ အာအိုမာမဲက ထိပ်ေြပာင်စ ြပေနတဲ့ တ
ေယာက်နဲ အိပ်တယ်။ အာယူမီက ေဘာ်ဒီေတာင့်ေတာင့် ငယ်တဲ့ တ
ေယာက်နဲ ။ အတူေနရတာ မဆိုးပါဘူး။ ှစ်ေယာက်သား ေရတူတူ
ချိးကတယ်။ တမင်ကို ရည်ရွယ်ပီး အကာကီး လုပ်ကတယ်။ အထဲမ
ထည့်ခင်မှာ ကွန်ဒုံးစွပ်တယ်။
တနာရီေလာက် ကာေတာ့ အာယူမီ ဖုန်းဆက် လာပီး သူတို အခန်း
ထဲ လာေသာက်လို ရမလားလို ေမးတယ်။ အာအိုမာမဲလည်း လာခဲ့ေလ
လို ေြပာပီး ခဏေနေတာ့ အာယူမီနဲ ဟိုဘဲ အခန်းထဲကို ေရာက်ကတ
ယ်။ ဝီစကီ တလုံးနဲ ေရခဲမှာ ပီး ေလးေယာက်သား ေသာက်ကတယ်။
အဲဒါပီးေတာ့ ဘာြဖစ်လဲ အာအိုမာမဲ ေသချာ မမှတ်မိေတာ့ဘူး။
ေလးေယာက်သား ေတာ်ေတာ် မူးသွားကတယ် ထင်တယ်။ ဝီစကီက
ေသာက်ေနကျမှ မဟုတ်ဘဲ။ အဲဒါေကာင့် ြဖစ်မယ်။ ဒါမှ မဟုတ်လည်း
ခါတိုင်းလို ေယာက်ျားေလးနဲ ှစ်ေယာက်တည်း မဟုတ်ဘဲ မိန်းကေလး

အေဖာ်ပါေနလို သတိလက်လွတ် ြဖစ်သွားတာလည်း ြဖစ်လိမ့်မယ်။ ေဝ
ေဝဝါးဝါး မှတ်မိတာက ှစ်ေယာက်သား လူလဲပီး အိပ်ကတာပဲ။ ငါက
အငယ်တေယာက် အိပ်ရာေပမှာ ၊ အာယူမီက ဆံပင်ပါးပါး လူနဲ ဆိုဖာ
ေပမှာ ။ အဲဒါေတာ့ ေသချာတယ်။ အဲဒါပီးေတာ့ ဘာြဖစ်လဲ။ ကျန်တာ
ေတွ မမှတ်မိေတာ့ဘူး။ မမှတ်မိတာလည်း ေကာင်းပါတယ်။ ဒီကိစ တခု
လုံးကို ေမ့လိုက်ပစ်ချင်ပီ။ ငါ ကမ်းကမ်းတမ်းတမ်း ဆက်ဆံခဲ့တယ်။
အဲေလာက်ပဲေလ။ ဒီလူေတွနဲ လည်း ေနာက်တခါ ြပန်ေတွေတာ့မှာ မ
ဟုတ်ပါဘူး။
ေနဦး … ဒုတိယ တေယာက်က ကွန်ဒုံးစွပ်ရဲ လား။ အဲဒါကို အာအို
မာမဲ စိတ်ပူသွားတယ်။ ဗိုက်ကီးတာေတွ တြခား ေသာက်သုံးမကျတာ
ေတွ မြဖစ်ချင်ဘူး။ ကည့်ရတာ အဆင်ေြပပုံပါပဲ။ ငါဘယ်ေလာက် မူး
ေနမူးေန ဒီအတိုင်းကီးေတာ့ လုပ်လိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီေန ဘာလုပ်စရာများ ရှိေသးလဲ။ အလုပ်မရှိဘူး။ စေနေနပဲ။ ဟာ
…

မဟုတ်ေသးဘူး။

တခုလုပ်စရာ

ရှိတယ်။

သုံးနာရီကျရင်

မိုးမခအိမ်မှာ မင်းကေတာ်ကို အေကာေလာ့ ေပးရမယ်။ သူ မေနက ဆ
ရာဝန်နဲ ေတွစရာရှိလို အချိန်ကို စေနေန ေြပာင်းမယ်လို တမာု ဖုန်း
ဆက် ထားတာပဲ။ အဲဒါကို လုံးဝ ေမ့ေနတာ ကည့်စမ်း။ ဒါေပမဲ့ သုံးနာ
ရီ မထိုးခင် ေလးနာရီခွဲ အချိန်ရေသးတယ်။ အဲဒီအချိန် အတွင်းမှာ ေခါ
င်းကိုက်တာ

ေပျာက်ေလာက်ပါတယ်။

ေခါင်းလည်း

နည်းနည်း

ကည်သွားမှာ ပါ။
ေကာ်ဖီပူပူေလး ေသာက်လိုက်ပီး ေရများများ ေသာက်လိုက်တယ်။
ေနာက်ပီး တမနက်လုံး အိပ်ရာထဲမှာ ေနေနလိုက်တယ်။ တဘက်ဝတ်စုံ
က လွဲလို ဘာမှ မဝတ်ထားဘူး။ မျက်ှာကက်ကို ေငးကည့်ေနမိတယ်။

ေလာေလာဆယ် လုပ်ိုင်တာ မျက်ှာကက်ကို ေငးကည့်တာ တခုပဲ။ မျ
က ် ှာက က ်မ ှာ ဘာစိတ်ဝင်စားစရာမှ

မရှိဘူး။

ဒါေပမဲ့

ဘယ်တတ်ိုင်မှာ လဲ။ မျက်ှာကက်ဆိုတာ လူေတွ သေဘာကျေအာင်
တပ်ထားတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ နာရီက ေနလယ် ေရာက်ပီလို ြပေနတယ်။
သူဘာမှ မစားချင်ေသးဘူး။ ေခါင်းထဲမှာ ဆိုင်ကယ်ေတွ ကားေတွ စက်
ှိးသံ ကားေနရတယ်။ ပထမဆုံး အရက်နာ ကျဖူးတာပဲ။
ဒါေပမဲ့လည်း မေနညက လုပ်လိုက်ရတာဟာ သူကိုယ်ခာကို အ
ေတာ် ေကာင်းေစတယ်။ ေယာက်ျားတေယာက် သူကိုကိုင်၊ အဝတ်မဲ့ ခ
ာကို ေငးကည့်၊ သူကို ပွတ်သီးပွတ်သပ်လုပ်၊ သူကို လျက်တာေတွ၊ ကို
က်တာေတွ၊ အထဲထိုးထည့် လိုက်တာေတွ၊ ေအာဂါစန် ရေအာင် လုပ်
ေပး လိုက်တာေတွဟာ ကိုယ်ခာထဲက တင်းမာမေတွ အကုန်လုံးကို
ေြပေပျာက် သွားေစတယ်။ အရက်နာကျ ေနတာကေတာ့ အရမ်းကို ဆိုး
ဝါးပါတယ်။ ဒါေပမဲ့လည်း လိင်ဆက်ဆံ ထားရတဲ့ ခံစားချက်ကေတာ့
အရမ်းမိုက်တယ်။
ဒါေပမဲ့ ဒါေတွကို ဘယ်အချိန်အထိ ငါဆက်လုပ် ေနမှာ လဲ။ ဘယ်
ေလာက်ကာေအာင် လုပ်ိုင်မှာ လဲ။ အခုပဲ အသက်သုံးဆယ် ြပည့်ေတာ့
မယ်။ သိပ်မကာလိုက်ခင်မှာ ေလးဆယ်ဆိုတာ ကပ်လာေတာ့မယ်လို စ
ဉ်းစားေနမိတယ်။
ေတာ်ပီ မစဉ်းစားေတာ့ဘူး။ ေနာက် အချိန်ရမှ စဉ်းစားမယ်။ ေလာ
ေလာဆယ် ြဖစ်လာမယ့် ကိစေတွမှ မဟုတ်ဘဲ။ ဒါေတွကို အေလးအန
က်ထားပီး စဉ်းစား ….
အဲဒီအချိန်မှာ ဖုန်းြမည်လာတယ်။ အာအိုမာမဲ နားထဲမှာ ဆူညံ ပွက်
ေလာိုက် သွားတယ်။ လိုဏ်ေခါင်းထဲကို အြမန်ရထား ြဖတ်ေမာင်း

သွားသလိုပဲ။ အိပ်ရာေပက အလူးအလဲ ထပီး ဖုန်းကိုင် လိုက်တယ်။
နာရီလက်တံက ဆယ့်ှစ်ခွဲလို ြပေနတယ်။
အက်ကွဲကွဲ အသံနဲ အမျိးသမီး တေယာက်က သူနာမည်ေမးတယ်။
ဖုန်းဆက်လာတာ အာယူမီ။
"ဟုတ်ပါတယ်။ အာအိုမာမဲပါ" လို ေြဖလိုက်တယ်။
"အဆင်ေြပရဲ လား။ အသံနားေထာင်ရတာ ဘတ်စ်ကားေနာက်
ေြပးလိုက် ထားသလိုပ"ဲ
"အင်း အဲဒီေလာက် နီးနီးပဲ"
"အရက်နာ ကျေနတာလား"
"ဟုတ်တယ်။ ေတာ်ေတာ်ဆိုးတယ်" လို အာအိုမာမဲ ေြပာလိုက်တယ်
"ကန်မအိမ် ဖုန်းနံပါတ် ဘယ်ကရတာလဲ"
"ရှင်မမှတ်မိဘူးလား။

ရှင်ပဲ

ေရးေပးခဲ့တာေလ။

ကန်မ

နံပါတ်လည်း ရှင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ။ ေနာက်တခါ ဆုံကဦးမယ်လို
ေြပာထားတယ်ေလ"
"အို … ဟုတ်လား။ ကန်မ ဘာမှ မမှတ်မိေတာ့ဘူး"
"အင်း ထင်တယ်။ စိတ်ပူလို ဖုန်းဆက်လိုက်တာ။ အိမ်ကို ေကာင်း
ေကာင်း ြပန်ေရာက်ရဲ လားလို သိချင်လို ။ ိုပွန်ဂျီ လမ်းဆုံကေန တက
စီ ငှားေပးလိုက်တာ။ ကားဆရာကိုလည်း ရှင့်လိပ်စာ ေြပာေပးလိုက်တ
ယ်"
အာအိုမာမဲ သက်ြပင်းချပီး "မမှတ်မိေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေကာင်း
ေကာင်း ြပန်ေရာက်လာတယ် ထင်ပါတယ်။ ိုးလာေတာ့ အိမ်က အိပ်

ရာေပမှာ ပဲ"
"ေတာ်ေသးတာေပါ့"
"ခု ရှင်ဘာလုပ်ေနတာလဲ"
"အလုပ် လုပ်ေနတာေလ။ ပတေရာင်လှည့်တဲ့ ကားေလးနဲ လှည့်ပီး
ပါကင်လက်မှတ်ေတွ လိုက်ေရးေနတာ ဆယ်နာရီ ကတည်းက။ ခုက ခ
ဏနားချိန်မလို "
"ေလးစားသွားပီ" လို အာအိုမာမဲ ေြပာလိုက်တယ်။ တကယ်ကို
ေလးစားတာပါ။
"အိပ်ေရးေတာ့ သိပ်မဝဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ မေနညက တကယ် ေပျာ်ဖို
ေကာင်းတယ်။ ရဖူးသမ ထဲမှာ အေကာင်းဆုံး ညေနခင်းပဲ။ ရှင့်ကို အရ
မ်း ေကျးဇူးတင်တယ်"
အာအိုမာမဲ နားထင်ကို လက်ေချာင်းေတွနဲ ဖိှိပ်ေနမိြပန်တယ်။ "အ
မှန်အတိုင်း ေြပာရရင် ကန်မ ဒုတိယပိုင်းကို မမှတ်မိေတာ့ဘူး။ ရှင်နဲ ရှ
င့်ဘဲ အခန်းထဲ ဝင် လာပီး ေနာက်ပိုင်းကို မမှတ်မိေတာ့ဘူး ေြပာတာ"
"ှေြမာဖို ေကာင်းလိုက်တာကွာ" လို အာယူမီက တကယ်ကို ှေြမာ
တသနဲ ေြပာတယ်။ "အရမ်းမိုက်တာ။ ကန်မတို ေလးေယာက်သား အ
ကုန်လုပ်ကတာ။ ယုံေတာင် ယုံမှာ မဟုတ်ဘူး ။ အြပာကားေတွထဲက
အတိုင်းပဲ။ ရှင်နဲ ကန်မနဲ လက်စဘီယမ်ေတွလိုေတာင် လုပ်ေသးတယ်။
ေနာက်ပီးေတာ့ ..."
အာအိုမာမဲ အြမန် စကားစ ြဖတ်လိုက်တယ်။ "အဲဒါေတွက ကိစမရှိ
ပါဘူး။ ကန်မ စိတ်ပူတာက ကွန်ဒုံး သုံးရဲ လား ဆိုတာပဲ။ ကန်မ မမှတ်
မိေတာ့လို "

"သုံးတာေပါ့။ ဒီကိစကို ကန်မလည်း ေသချာကို ဂုစိုက်တယ်။ စိတ်
မပူနဲ ။ ေသချာေပါက် သုံးတယ်။ ဟိုေလ ကန်မက ကားပါကင် လက်မှ
တ်ေတွ လိုက်မေဝတဲ့ အချိန်ဆို အထက်တန်း ေကျာင်းေတွမှာ ေကျာင်း
သူေတွကို ကွန်ဒုံးကို နည်းလမ်း မှန်မှန်နဲ ဘယ်လို သုံးရမယ်ဆိုတာ လို
က်သင်ေပးေနကျ။ တိတိကျကျ အေသးစိတ်ကို သင်ေပးတာ"
"ကွန်ဒုံးကို ဘယ်လို နည်းလမ်း မှန်မှန်နဲ သုံးတာကို သင်ေပးတယ်
ဟုတ်လား" ။ အာအိုမာမဲ အံ့အားသင့် သွားတယ်။ "ရဲေမ တေယာက်က
ဘယ်လိုလုပ်ပီး အထက်တန်း ေကျာင်းသူေတွကို ဒါမျိးေတွ သင်ေပး
တာလဲ"
"တကယ်ကေတာ့ ကန်မက သူတို ကို လိင်အကမ်းဖက်မ၊ လိင်ရာဇ
ဝတ်မေတွကို ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ ဆိုတာ သင်ေပးတာပါ။ ဥပမာ
ချိန်းေတွတဲ့ အချိန် အဓမကျင့်တာမျိး ကံလာရင် ေြမေအာက် ရထား
ေပမှာ အုပ်စုလိုက် အရာယ်ေပးတဲ့ သူေတွ ကံလာရင် ဘယ်လို လုပ်
ရမယ် အဲဒါေတွကို ေြပာြပတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကန်မ တတ်ိုင်သေလာက်
ကွန်ဒုံး သုံးနည်းပါ ထည့်သင်ေပးတာ။ တချိ ေကျာင်းသားေတွ အတွက်
လိင်မကိစဆိုတာ ေရှာင်မရတဲ့ ကိစမဟုတ်လား။ အဲဒါေကာင့်မလို ကို
ယ်ဝန် မရသွားေအာင်၊ မလိုလားအပ်တဲ့ ေရာဂါေတွ မြဖစ်ေအာင် ဒါကို
သင်ေပးတာ။

သူတို

ဆရာေတွပါ

အတန်းထဲမှာ ရှိေနေတာ့

တည့်တည့်ကီးေတာ့ ဘယ်ေြပာလို ရမလဲ။ ဆိုေတာ့ ပညာသားပါပါ
ေြပာြပရတာေပါ့။ ကန်မ ဘယ်ေလာက် ေသာက်ထား ေသာက်ထား အဲ
ဒါေတာ့ ကန်မ မေမ့ဘူး။ အဲေတာ့ စိတ်မပူပါနဲ ရှင်ဘာမှ မြဖစ်ပါဘူး။ ‘
ကွန်ဒုံးမပါရင် မထည့်ရဘူး’ အဲဒါ ကန်မရဲ ေဆာင်ပုဒ်ပ"ဲ
"ေကျးဇူးတင်လိုက်တာ။ ခုမှ ပဲ စိတ်ေပါ့သွားေတာ့တယ်" လို အာအို

မာမဲ ေြပာလိုက်တယ်။
"ဒါနဲ ဘာေတွြဖစ်ခဲ့လဲ သိချင်ေသးလား"
"ေနာက်မှ ေပါ့" အဆုတ်ထဲမှာ ခဲေနတဲ့ ေလေတွကို အာအိုမာမဲ မတ်
ထုတ်လိုက်တယ်။ "ဒီအရည် တရမ်းရမ်း ကိစေတွကို ေနာက်ကျရင် နား
ေထာင်ပါ့မယ်။ ခုေတာ့ မေြပာနဲ ဦး။ ေခါင်းကီး ှစ်ြခမ်း ကွဲထွက်သွား
လိမ့်မယ်"
"အင်းပါ အင်းပါ။ ဒါဆိုေနာက်မှ ေတွမယ်ေလ" လို အာယူမီက အ
ကင်းပါးစွာ ြပန်ေြပာတယ်။ "ရှင်သိလား မနက်ထ ကတည်းက ကန်မ
တို ှစ်ေယာက် အတွဲညီတာကို ေတွးပီး သေဘာကျေနတာ။ ေနာက်တ
ခါလည်း တူတူသွားမယ်ေနာ်။ စိတ်ပါတဲ့ တညကျရင် ရှင့်ကို လှမ်းေခ
လိုက်မယ်။ အဆင်ေြပလား"
"ေြပတာေပါ့" လို ေြဖလိုက်တယ်။
"ဟုတ်ပီ"
"ဖုန်းေခေပးတာ ေကျးဇူးပဲေနာ်"
"အင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂုစိုက"် လို အာယူမိေြပာပီး ဖုန်းချသွားတ
ယ်။
ဘလက်ေကာ်ဖီ ေသာက်လိုက်တာနဲ တေရး အိပ်လိုက်တာေကာင့်
ှစ်နာရီေလာက်မှာ ေခါင်းေတာ်ေတာ် ရှင်းလာတယ်။ ေခါင်းလည်း မကို
က်ေတာ့ဘူး။ ေတာ်ေသးတာေပါ့။ ကွက်သားေတွကေတာ့ ခုထိ အရက်
နာကျတဲ့ ဒဏ်ကို ခံေနရတုန်းပဲ။ ေလ့ကျင်ခန်းအိတ် ယူပီး အခန်းထဲက
ထွက်လာခဲ့တယ်။ အိတ်ထဲမှာ ေတာ့ ေရခဲခွဲစူး မပါပါဘူး။ အဝတ်အစား
နဲ တဘက်ပဲ ထည့်ထားတာ။ အရင်လိုပဲ တံခါးဝမှာ တမာုက သူကို

ေစာင့်ေနတယ်။

