ရင်ဘတ်ထဲက ခွဲထွက်လာတဲ့ လိပ်ြပာ
“လူတစ်ေယာက်ကို တကယ် ရင်ထဲကေန
ှစ်ှစ်ကာကာ နင့်နင့်သည်းသည်း
သိပ်ချစ်မိသွားတဲ့အခါ …..
ငါဆိုတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုြဖစ်တည်မ…..
အတေတွ လုံး၀ေပျာက်ဆုံးသွားတယ်…..
သူအတွက် ကိုယ်ဟာ
သူကိုယ်ပွားတစ်ခု၊
အရိပ်တစ်ခုလိုေတာင်
ခံစားမိလာတယ်…..”
လူတစ်ေယာက်ကို
တကယ်ချစ်မိလာတဲ့အခ
ိုးထရေသာ မနက်ခင်းတိုင်းကလည်း
ေမာ်လင့်ချက်များစွာြဖင့်
ရှင်သန်မအတိပီးလျက်…..
အိပ်စက်ရေသာ
ညများစွာတိုကလည်း
လှပေသာအိပ်မက်များစွာြဖင့်
အဓိပါယ် ပီးြပည့်စုံလျက်…..

♥♥♥

အခန (၁)
“ ကိုရှင်းသန်စိုြပည်နဲ ေြပာချင်လိုပါ”
ချိြမွဲအိေသာ မိန်းကေလးသံကို ကားလိုက်ရတိုင်း ေလြပည်တို
မျက်ခုံးှစ်ဖက်စလုံး ကျံိုင်သေရွ လစ်မစ်ကုန် ကျံပစ်မိတတ်ကာ ှတ်ခမ်းက
ေရှသို ခန်ထွက်ေထာ်လန်လာရမဲပင်။ ဒီမိန်းကေလးေတွဟာ အမှတ်သည်းေြခပဲ
မရှိကတာလား၊ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ဂုမစိုက် ထင်ရာစိုင်းတတ်သည့်
တေဇာက်ကန်းေတွလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ညကီးမိုးချပ်ပီဆိုတာှင့် ကိိုကိုအသံကို
နားေသာတ အာုံခံစားလိုေသာ ေဝဒနာ စွဲကပ်ေနတာလား၊ တစ်ခုခုေတာ့ တစ်ခုခုပဲ
ြဖစ်လိမ့်မည်။ ကိုကိုကြဖင့် သူအခန်းထဲမှာ ုပ်ရှင်တစ်ကားှင့် ငိမ့်လို။ mobile
ဖုန်းက ေလြပည့်ရဲ လက်ထဲမှာ။ ဖုန်းြမည်လာလင် ေလြပည်က busy tone ကေလး
ေပးထားလိုက်သည်။ အဲဒီ ေတာ့ကာ mobile ကို ဆက်မရေတာ့ အိမ်ဖုန်းကို
ဆက်ေတာ့သည်။
“ဘယ်သူပါလဲ”
“ေွသစာပါ…. သူသူငယ်ချင်းပါ”
“ကိုကိုမအားေသးဘူး၊ ဟိုဘက်မှာ mobile နဲ အလုပ်ပ်ေနတာေတာ့
ေတွတယ်၊ တိုးတိုးတိုးတိုးနဲေတာ့ ေြပာေနတာပဲ”
“ဟာ… ကာလှပီ…. ဒီမှာ တိုဆက်ေနတာကို သူလက်ထဲ
ဖုန်းသွားေပးေပးေလ”
“ ေပးလိုမရဘူးေလ….. ဒီဖုန်းက ေကာ့ဒ်လက်(စ်)မဟုတ်ဘူးေလ၊
ကိးနဲဖုန်းဆိုေတာ့ ကိုကိုအခန်းက ဟိုးေအာက်မှာ….. တိုက

အေပကေနေြပာေနတာ၊ ေပးလိုမရဘူး”
ေလြပည်က ေလေြပေအးကေလးှင့် ချိချိသာသာကေလးရစ်ဖို
စဉ်းစားထားသည်။ အသံကသာ ချိသာေနတာပါ။ ှတ်ခမ်းကေလးက မဲ့လို။
“ဒါြဖင့်လည်း သွားေြပာေပးေလဟယ်….ဖုန်းလာေနတယ်လို၊
ဟိုဘက်က ဘယ်သူပဲြဖစ်ြဖစ် အဲ့ဒီ mobile နဲ ေြပာေနတာကို ရပ်ပီး ဒီဘက်ကို
လာေြပာပါလို၊ အေရးကီးလို.....လို”
“ဘယ်ေလာက်အေရးကီးလိုလဲဟင်.... တိုကို အရင် ေြပာြပေလ”
“အာ….. သူနဲေြပာမှ ြဖစ်မှာပါဆို….. အေရးထဲ လာရစ်ေနြပန်ပီ….”
“ဒီမှာ…. ခုေြပာေနတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုေရာ.... အဲ့ဒီက အစ်မ
သိရဲလား”
“ဘယ်သူလဲ..ရှင်းသန်ရဲညီမ မဟုတ်လား”
“မှန်သကွယ်…. ရှင်းသန်စိုြပည်ရဲ တစ်ဦးတည်းေသာ
အချစ်ဆုံးညီမေလးပါ၊ ကိုကိုကို တိုပဲပိုင်တယ်၊ ကိုကိုရဲ ကိုယ်ေရးကိုယ်တာကိစဝိစ၊
အမကိစအလုံးစုံကို တိုပဲ ေြဖရှင်းေပးေနကျ၊ ကိုကိုချမယ့် ဆုံးြဖတ်ချက်မှန်သမကို
တိုစွက်ဖက်ခွင့်ရှိတယ်၊ ကိုကိုဝတ်မယ့် အဝတ်အစားက အစ တိုပဲ ေရွးေပးတယ်၊
ကိုကိုကိက်တဲ့ အစားအစာမှန်သမ တိုပဲချက်ေကးတယ်၊ ကိုကိုအတွက်
မိန်းမဆိုတာ မလိုအပ်ရေလေအာင် တိုပဲ အားလုံးစီမံေပးတယ်၊ တိုမကိက်တာဆို
ကိုကိုဘာမှ မလုပ်တတ်ဘူး၊ အဲ့ဒီေလာက် ကိုကိုက
တိုကိုချစ်တယ်....ဦးစားေပးတယ်… အေရးေပးတယ်၊ တိုဘ၀မှာ ချစ်စရာဆိုလို
ဒီေမာင်ှမှစ်ေယာက်ပဲရှိတယ်၊ အဲဒါေကာင့် ကိုကိုကို ေသွးေဆာင်ြဖားေယာင်းဖို
ချဉ်းကပ်လာတဲ့ မိန်းမေတွဆို တိုက ေရေရလည်လည်ကို အြမင်ကပ်တယ်သိလား….
အဲ့ဒါေလးေတာ့ ကိေြပာြပထားတာ၊ ကဲ…ခဏေလးေတာ့ ေစာင့်ေပးေနာ်၊ တို
ကိုကိုကို သွားေြပာေပးမယ်၊ စိတ်ရှည်ရှည်ေလးေတာ့ ေစာင့်ေပး ဟုတ်လား၊

ပျင်းေနမှာစိုးလို သီချင်းေလး ဖွင့်ထားေပးခဲ့မယ်ေနာ်..... ခဏေလး….. ဟုတ်လား”
ေလြပည်က ဖုန်းကို ေဘးမှာ ချထားလိုက်ကာ…..သီချင်းကေလးပင်
ဖွင့်ထားေပးလိုက်ေသးသည်။ ပါးစပ်ကေလးမှာ လက်ှစ်ဖက်အုပ်ကာ အသံတိတ်
အားပါးတရ ရယ်ေမာရင်း ကိုကိုအခန်းဆီ ဆင်းလာခဲ့သည်။ ည ညဆို ကိုကိုက
ညဉ့်နက်ခံပီး စာေရးစာဖတ်လုပ်ေနကျမို ကိုကိုအတွက် ေကာ်ဖီကို စက်ှင့်
ကျကျနန ှပ်ေပးထားရသည်။ ေဆးလိပ်မေသာက်တတ်သူမို ေဆးလိပ်အစား
စာေရးရင်းဝါးဖို ေနကာေစ့ကေလးေတွကို ေလြပည်ကိုယ်တိုင်ခွာေပးပီး
ဖန်ပုလင်းကေလးထဲ ထည့်ထားေပးရတတ်သည်။ ညလည်စာစားဖို ပန်းသီး၊
စေတာ်ဘယ်ရီ၊ သေဘာသး စတာေတွကို လှီးစိပ်ေပးထားပီး ဗူးကေလးေတွှင့်
ကိုကိုအခန်းထဲက mini fridge ကေလးထဲမှာ ထည့်ြပင်ေပးထားရသည်။
သစ်သီးေဖျာ်ရည် တစ်မျိးမျိးကို blender ှင့် ေမပီး ဖန်ခွက်ကေလးှင့် အဆင်သင့်။
ကိိုကိုက သူအတွက် လိုေလေသးမရှိရေလေအာင် အလိုက်တသိ
ြပင်ဆင်ေပးထားတတ်သူ ညီမေလးကိုဆို အသည်းစွဲ တုန်ေနေအာင် ချစ်ြမတ်ိုး
အလိုလိုက်တတ်သူြဖစ်သည်။
ကိုကိုက ေလြပည့်ထက် ငါးှစ်ေကျာ် ပိုကီးေတာ့ ေလြပည့်ထက်
ပိုရင့်ကျက်တည်ငိမ်ကာ အစ်ကိုကီးေတာ့ အဖအရာဆိုသလိုပင် တစ်ဦးတည်းေသာ
ညီမေလးအေပ အစ်ကိုလိုေရာ၊ ဖခင်လိုပါ ငုံထားမတတ်ချစ်ရှာသည်။ ေမေမက
ေလြပည် ေလးှစ်သမီးအရွယ်မှာ ဆုံးပါးခဲ့ပီး၊ ေဖေဖကေတာ့ ကိုကိုဘွဲရပီး
ေလြပည် ဆယ်တန်းေအာင်ပီးမှ ဆုံးရှာသည်။ ရဲရင့်ကံ့ခိုင်ပီး ဇွဲနပဲကီးလှေသာ
ကိုကိုက သူြဖစ်ချင်ေသာ စာေရးဆရာဘ၀ကို ေအာင်ြမင်တဲ့အထိ
ကိးစားအားထုတ်ခဲ့သည်။ စာေရးဆရာမြဖစ်ခင် blogger (ဘေလာ့ဂါ)
တစ်ေယာက်အြဖစ် အချိန်ေတွ ရင်းှီးြမပ်ှံေပးဆပ်ခဲ့ရေပမယ့် ထိုက်တန်ပါသည်။
ကိုကိုက အဂလိပ်စာေမဂျာြဖင့် ဘွဲရခဲ့သူမို အဂလိပ်စာလည်း ကမ်းကျင်ကာ
လူငယ်ေတွအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို ေပးေသာ၊ ိုးကားတက်ကွ

ကိးစားေစေသာ ဘ၀တက်လမ်းအတွက် စာေပေတွ၊ စိတ်ဓာတ်ြမင့်တင်ေသာ
စာေပေတွအများစုကို ဘာသာြပန်ထုတ်ေဝြခင်းြဖစ်သည်။ အဲ့ဒါတင်သာမက
အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ဆီ ခရီးဆန်ကာ ေဟာေြပာပွဲေတွလည်း လိုက်ေဟာရသည်။
ကိိုကိုအေပမှာ ေလးစားအထင်ကီးစိတ်၊ အားကျချစ်ခင်စိတ်တိုြဖင့် ေလြပည်က
အမဲ အသည်းပိုခဲ့ပါသည်။
ကိုကိုက တြခားစာေရးဆရာေတွှင့်မတူ၊ personality
သန်ြပန်ခန်ညားကာ မင်းသားတစ်ေယာက်လို ုပ်ရည်ေချာေမာေြပြပစ်သူမို
မိန်းကေလး ပရိသတ်ေတွက အသည်းစွဲ။ ကိုကိုမို ဘယ်ေနရာေရာက်ေရာက် သူရဲ
ဆယ်ေကျာ်သက် မိန်းကေလးပရိသတ်ေတွက တဝိုင်းဝိုင်းတလည်လည်ရယ်။
ထိုအခါ ညီမြဖစ်သူက အကီးအကျယ် သဝန်ေတွတို၊ ေဂျေတွထကာ
စိတ်ေတွပုပ်ရေလသည်။ ြဖစ်ိုင်လင် ကိုကိုှင့် ေလြပည့်အကားသို ေနာက်ထပ်
ကိုကို ချစ်ခင်ယုယ၊ အေလးေပးရမည့် မိန်းကေလးတစ်ေယာက် ထပ်ပီး
ဝင်မလာေစချင်ပါ။ ေလြပည်ကိုယ်တိုင်လည်း တြခား ဘယ်ေယာကျ်ားေလးကိုမှ
ချစ်သူအြဖစ် ဝင်မလာေစချင်။ ေလြပည်တို ေမာင်ှမကေလး ဒီလိုပဲ တစ်သက်လုံး
ေွးေွးေထွးေထွး ချစ်ချစ်ခင်ခင်ြဖင့် အိမ်ေထာင်ရက်သားမြပကေတာ့ဘဲ အပျိကီး၊
လူပျိကီးဘ၀ှင့် အတူတကွ ေနထိုင်သွားချင်လှသည်။ကိုကိုကို ေြပာြပလင်
ကိုကိုကေတာ့ တဟားဟားေအာ်ရယ်ပီး၊ ေလြပည့်ဦးေခါင်းကေလးကို
ချစ်စိုးဖိအုပ်ကိုင်ကာ ခါယမ်းမဲ။
“ေအးပါ… ကည့်ကေသးတာေပါ့ကွာ… ကိုကိုနဲ ညီမေလး ဘယ်သူက
အရင်စပီး ခွဲမလဲဆိုတာ”
“ ေအာင်မယ်….ကိုကိုက ညီမေလးကို မယုံဘူးေပါ့၊
သစာဆိုထားရမလား….. စိန်လိုက်ေလ၊ ကိုကိုသာ ခုေခတ်မိန်းကေလးေတွက
ခပ်ကဲကဲ ခပ်သည်းသည်းေတွနဲ….ေငါက်ခနဲ ပါသွားမှာ”
“ မပါေစရပါဘူးကွာ….. ကိုကိုက ကိုကိုညီမေလး အိမ်ေထာင်မြပသေရွ

ကိုကိုမြပဘူး၊ ေအးေဆး”
ကိုကိုက ချစ်စဖွယ်အြပံးကေလးြဖင့် ဆိုခဲ့စဉ်က ေလြပည်ြဖင့်
ေပျာ်လိုက်တာ။
“ စိတ်ချ…..စိတ်ချ..... ညီမေလးက ဘယ်ေတာ့မှ အိမ်ေထာင်မြပဘူး၊
ကိုကိုကိုပဲ တစ်သက်လုံး ြပစုမှာ ”
“ သာဓုပါဗျာ....သာဓု....သာဓု”
တကယ်ေတာ့ ကိုကိုလည်း ေလြပည်ှင့်ပတ်သက်လာလင် အလွန်ပဲ
သဝန်တိုတတ်ပါသည်။ ခုချိန်အထိ တစ်ခါတေလ အြပင်ကို အတူတူတွဲထွက်မိလင်
ေကာင်ေလးေတွက ေလြပည့်ကို သမင်လည်ြပန်လိုက်ကည့်တတ်ကသည့်အခါတိုင်း
ကိုကိုမျက်ှာက တင်းတင်းှင့် ပုပ်သိုးေနတတ်သည်။ ကိုကိုှင့်
အြပင်အတူတူထွက်လင် သိပ်ေတာက်ပထင်းလင်းေနေအာင်
ဝတ်စားြပင်ဆင်တာကို မကိက်ေချ။ ညီမကို သူစိတ်တိုင်းကျ
ပုံသွင်းြပင်ဆင်ေပးထားတတ်ေသာ အစ်ကိုမို ေလြပည်က ဆံပင်ရှည်ရှည်ကို
ေဆးဆိုးခွင့် မရှိဘဲ ပိတုန်းေရာင် နက်ေမှာင်ဖားေဝေစကာ၊
ြမန်မာဆန်ဆန်ရင်ေစ့လက်ြပတ်ကေလးေတွှင့် ထဘီရှည်ရှည်ကိုသာ
ဝတ်ေစသူြဖစ်သည်။ တစ်ခါတရံ စိတ်လိုလက်ရရှိလင် ဒီညီမကို ဆံပင်ရှည်ရှည်ေတွ
မိုင်မနင်းမို ကူေလာ်ေပးတတ်ေသာ အစ်ကိုကီးလည်း ြဖစ်သည်။ ညီမအတွက်
အသုံးအေဆာင်ေလးေတွ၊ ပိတ်စအဆင် လှလှကေလးေတွ
ဘယ်ေနရာေရာက်ေရာက် ဝယ်လာဖို မေမ့ေလျာ့တတ်ေသာ အစ်ကိုြဖစ်သည်။
“ ညီမေလး…..ကိုကိုဖုန်းေရာ ယူထားြပန်ပီလား၊ ဒီမှာ သူငယ်ချင်းဆီ
ဖုန်းဆက်မလို ရှာေနတာ မေတွဘူး ”
ကိုကိုအခန်းထဲေရာက်ေတာ့ ကိုကိုက ဆီး၍ ေမးေလသည်။ သူဖုန်းကို
အမဲ ယူ၀ှက်ကာ သူဆီဆက်သမ မိန်းကေလးေတွကို ပညာသားပါပါ ရစ်ေနကျမို

သူနားလည်ပီးသား။ ေလြပည်က ေြပာင်စပ်စပ်ကေလးြပံးရင်း…
“ ကိုကို....ုပ်ရှင်ပီးပီလား၊ ေကာ်ဖီေဖျာ်ေပးဖို ဆင်းလာတာ…..
ညီမေလး အိပ်ေတာ့မှာ”
“ ေအး…. ပီးပီ၊ ခဏေန စာေရးေတာ့မှာ၊ ေကာ်ဖီေဖျာ်ေပးေတာ့ကွာ၊
ကိုကိုဗိုက်ဆာလိုက်တာ..... ဘာစားရမလဲ၊ တစ်ခုခု ေကးဦးကွာ”
“ ညမိုးချပ်ေနပီေလ..... သစ်သီးပဲ ရေတာ့မယ်၊ တြခားဟာေတွ
မစားရေတာ့ဘူး…. ကိုကိုဝိတ်တက်လိမ့်မယ်”
“ လက်ဖက်သုပ် ချဉ်ငံစပ်ေလး ဆွဲချင်တယ် ညီမေလးရာ၊
သွားသုတ်ေပးေနာ်….ငါ့ညီမေလး လိမာရဲသားနဲ…..”
“အာ့ဆို.... ညီမေလးလည်း စားမယ် မအိပ်ေသးဘူး..... ပီးေရာ၊
ကိုကိုအခန်းထဲမှာ ုပ်ရှင်တစ်ကားကည့်မယ်၊ အသံတိုးတိုးေလးပဲ ဖွင့်မှာပါ၊
လက်ဖက်သုပ်ေလးနဲ Ginseng ေရေွးကမ်းေလးနဲ ငိမ့်မယ်ေလ”
“ ေဟ…. ညည်းက မနက်ြဖန် ေကျာင်းတက်ရမှာေလကွာ၊ ကိုကိုက
ေနဖင်ထိုးေအာင် ှပ်လိုရတယ်၊ မိန်းကေလးဆိုတာ ညအိပ်ေရးပျက်လို
မေကာင်းဘူး၊ မျက်ကွင်းေတွ ညိတတ်တယ်….. ၀ လည်း ၀တတ်တယ်၊
အသားအေရလည်း ေြခာက်တတ်တယ်”
“ ဒါြဖင့် ုပ်ရှင်မကည့်ပါဘူး.... တကတည်း….. စာပဲ ဖတ်ပါ့မယ်”
ေလြပည်က မျက်ေစာင်းုုကေလးချီကာ မီးဖိုေချာက်ဘက်
ထွက်ခဲ့သည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အထိန်းေတာ်ကီးလို ြဖစ်ခဲ့ေသာ
ေဒကီးတစ်ေယာက်ကေတာ့ြဖင့် သူအခန်းထဲမှာ မီးမှိတ်ပီး အိပ်ေပျာ်ေနခဲ့တာ
အိပ်မက်ကမာထဲေတာင် ေရာက်ေလာက်ပီ။ လက်ဖက်အသားေတွကို ကက်သွန်ြဖ
ြငတ်သီးစိမ်းှင့် ညက်ေနေအာင်ေထာင်းကာ သံလွင်ဆီကေလး စိမ့်ေနေအာင်

ှပ်ထားပီး ဗူးထဲမှာ အမဲ မြပတ်ေအာင် ြပင်ဆင်ေပးထားရသည်မှာ
ကိုကိုကိက်တတ်ေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။ ေဂဖီရိတ်ရိတ်ပါးပါးလှီးကာ
ခရမ်းချဉ်သီးကေလးေတွ ခပ်ပါးပါးလှီး၊ ကက်သွန်ေကာ်၊ ှမ်းှင့်
ေြမပဲကေလးေတွပဲထည့်ကာ ေရပုဇွန်ေြခာက် နီနီကေလးေတွ ိုင်းချင်းထည့်ပီး
အားပါးတရသုပ်ေပးကာ…. ြငပ်သီးစိမ်းကေလးေတွ
ထိုးစိုက်ြပင်ဆင်ေပးလိုက်သည်။ ေရေွးတစ်အိုးှင့် ကိုကိုအခန်းထဲြပန်ကာ
စာအုပ်ဖတ်ရင်း လက်ဖက်သုပ်ကေလးြမံရင်း ေလြပည်အိပ်ေပျာ်သွားတိုင်း ကိုကိုက
ှိးကာ ေလြပည့်အခန်းထဲသို ြပန်ပိုေပးရတတ်မဲတည်း။ ေလြပည့်ရဲ ဘ၀က
ကိုကိုြဖစ်သည်။

♥♥♥

အခန်း (၂)
ပိတ်ထားေသာ မျက်လုံးေတွကို ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ ပီတိတစ်ေယာက်
၀မ်းသာအားရခုန်ေပါက်ေြပးပီး စင်ဝင်ေအာက်မှာ ရပ်ထားေသာ
အဝါေရာင်ေတာက်ေတာက် အမိုးဖွင့် SUPRA ပိင်ကားကေလးေပ ေစွခနဲ
ခုန်တက်လိုက်ေလသည်။ ေသာ့ထည့်ထားေသာ ဗူးကေလးကို ေဖေဖက လက်ထဲ
လှမ်းေပးရင်း ြပံးေနသည်။ အိုး…..ရင်ေတွခုန်လိုက်တာ။
“ေဖေဖ ကတိတည်ပီေနာ်….သမီး၊ သမီးရဲ ေအာင်ြမင်မအတွက်
ေဖေဖဆုချတာ၊ enjoy your new car….သမီး”
“ ေကျးဇူး….. ေကျးဇူး… ေကျးဇူးေဖေဖ၊ ေဖေဖ့ကို ကမာမှာ အချစ်ဆုံး၊
သူငယ်ချင်းေတွကို သွားပင့်လိုက်ဦးမယ် ေဖေဖ”
ကားကေလးက ေနာက်ဆုံးေမာ်ဒယ်အသစ်ကေလးမို
လှလိုက်တဲ့ြဖစ်ြခင်း။ ပိင်ကားအသစ်ကေလးေပ ေရာက်သွားေတာ့လည်း
ပီတိရဲစိတ်က အလိုလိုေသွးကွကာ ြမးဖျလာေတာ့သည်။ ပီတိ GCSE စာေမးပွဲမှာ
အမှတ်ေတွေကာင်းလင် ေမေမရှိေနေသာ အဂလန်မှာ
ေကျာင်းသွားတက်ခွင့်ရမည်ဆိုလင် ပီတိ အလိုချင်ဆုံးကားတစ်စင်း
ေဖေဖဆုချမည်ဆိုသည့်အတိုင်း ဒီေန ေဖေဖက ဆုချခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ သီချင်းသံကို
အစွမ်းကုန်ကျယ်လွင့်ေနေအာင်ဖွင့်ကာ…. လီဗာကို ခပ်တင်းတင်းနင်းရင်း….
ဆံွယ်ေခွေခွေတွ ေလထဲမှာ ခပ်ိုင်းိုင်းလွင့်ဖွာလန်ေနေသာ
ပိင်ကားေမာင်းရသည့်ဖီလင်ကို ပီတိက အရမ်းသေဘာကျပါသည်။ ြဖစ်ချင်တာက
ပိင်ကားေမာင်းချင်တာ။ ကမာေကျာ် Lewis Hamilton ကို ဘယ်လို
အားကျှစ်သက်မိမှန်းမသိ။ အခုေတာ့ အလိုချင်ဆုံး ပိင်ကားကေလး
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပီ။ ပင်လယ်ြပာေရာင်ြပာလဲ့ေသာ ေနကာမျက်မှန်ကေလးကိုတပ်ရင်း

အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းှစ်ေယာက်ြဖစ်ေသာ ေရလာှင့် ေကသရီအိမ်ေတွဆီ
အသံမေပး ဖုန်းမဆက်ပဲ surprise သွားလုပ်ဖို စိတ်ကူးလိုက်သည်။ မီးပွိင့်မှာ
မီးနီချိန်မှာ အချိန်ကို အကျိးရှိစွာ အသုံးချသည့်အေနှင့် I phone ကေလးှင့်
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် selfie ေတွ အမျိးမျိးိုက်ကာ facebook ေပ ချက်ချင်း update
လုပ်လိုက်သည်။ တကယ်ေတာ့ facebook ဆိုတာကလည်း ကွားလိုဝါလို
အေကာင်းဆုံး ေနရာတစ်ခု မဟုတ်လား။ အသစ်အဆန်းကေလးတစ်ခု ရလာတာှင့်
Facebook ေပ ချက်ချင်း ိုက်တင်လိုက်လင် ချီးကျးက ေြမာက်ပင့်က
စကေနာက်ကှင့် comments ပင်လယ်ေကာမှာ ေမျာပါရတာ ကလည်း ဘ၀ရဲ
အှစ်သာရတစ်ခုပါေပ။
ေရလာ့ြခံထဲ ကားကေလးကို ဂိုက်ေပးကမ်းကမ်းြဖင့်
ေမာင်းဝင်လာခဲ့ပီး ဟွန်းကိုဆူညံေအာင်ပင် တီးပစ်လိုက်လင် ေရလာမ
တစ်ေယာက် ကိုိုကားယား ေြပးထွက်လိုလာသည်။
“ဟယ်….ဒါေလးက ဘူေလးတုန်း၊ ေဟာလိဝုဒ်က Jennifer Lawrence
ကေလးလားလို၊ ဟယ် မိန်းမ…. ကားလာကွားတာေပါ့ေလ၊ လန်းလှချည်လား…..
မိုက်ထှာကွယ်”
“ ကဲ.... ေတာသူမ မိေရာက်အထာနဲ ြပးတူးပဲတဲေတွ
လုပ်မေနနဲဟယ်… သွား အြမန်ဆုံး အဝတ်အစားလဲေချ… ှစ်မိနစ်ပဲ အချိန်ရမယ်၊
အလန်းဆုံးနဲ အလန်ဆုံးသာ ေကာက်စွပ်ခဲ့”
“ အိုေက”
ေရလာ လှစ်ခနဲ ြပန်ဝင်ေြပးကာ တကယ်ပဲ ှစ်မိနစ်အတွင်းမှာ
ဂါဝန်တိုကေလးှင့် ဖျတ်ခနဲ ြပန်ေရာက်လာကာ ေစွခနဲ ခုန်တက်လာသည်။
“ မိုက်လှချည်လားဟယ်….. ေရေရလည်လည် မိုက်တယ်”
“ ေဖေဖဆုချတာေလ”

“ ေအး… နင်အဂလန်သွားရင်….. ငါတိုကို အေမွေပးခဲ့… ဟိဟိ”
“ ရမယ် အားကီး၊ ဂိုေဒါင်ထဲ ေစာင်ြခံပီး သိမ်းခဲ့မှာ၊ ေကျာင်းတက်ပီး
ြပန်လာမှာပဲဟဲ့”
“ကျမ်း….. Facebook ေတာင် တင်ပီးပီေပါ့ေလ….ငကွားမ”
“ ေဟ…. ကွားစရာရှိလို ကွားရတာ ေလဟယ်….. အဲ့မှာမှ မကွားရရင်
ဘယ်မှာ ကွားရမတုန်း”
“မိနစ်ပိုင်းပဲ ရှိေသးတယ်၊ like ေတွ ရာေကျာ်သွားပီ၊ မိုက် (စ်)”
“ ဘ၀ဆိုတာ လိုချင်တာကေလးေတွရ… ြဖစ်ချင်တာေလးေတွ..ြဖစ်၊
ေပျာ်ချင်တာေလးေတွ ေပျာ်ရတာ အရသာရှိသားေနာ်၊ ငါေလ…. ဒီဘ၀ေလးကို
ဘာနဲမှ မလဲချင်ဘူး…. အရမ်းမက်စက်တာပဲ”
“ ဒီကားေလးနဲ ခရီးေလးဘာေလး သွားရေအာင်ဟယ်၊
ေနြပည်ေတာ်သွားရေအာင်၊ မိထဲမှာ ကားေတွ ကပ်တာနဲ ပိတ်တာနဲ
ေကာင်းေကာင်းမေမာင်းရဘူး”
“ငါ စိတ်ကူးထားပီးသားပါ…. ေဖေဖ့ကို ခွင့်ေတာင်းပီး ငါ
စီစဉ်လိုက်မယ်၊ သွားတာေပါ့”
ြမးကွသွက်လက်လွန်းေသာ သီချင်းသံေတွ
ဆူညံခုန်ေပါက်လျက်ရှိေသာ ပီတိတို၏ ပိင်ကားအမိုက်စားကေလးဆီသို
ကားေတွေပကေရာ၊ လမ်းမေတွေပကပါ ဆန်းတြပားြပား ြမင်ကွင်းသဖွယ်
လှည့်လှည့်ကည့်သွားက… ေနာက်ေြပာင် ကျီစယ်သွားကတာကို… ပီတိတိုက
မမေလေသာ မျက်ှာေပး….. မထီတရီ ေမာ့ေမာ့ေကာ့ေကာ့
ဟန်ပန်ကေလးေတွြဖင့် ခံယူေလသည်။ ဒါကိုပဲ ဟုတ်လှပီ ထင်ေနတာကိုး….။
ေကသရီြခံထဲေရာက်ေတာ့လည်း ထုံးစံအတိုင်း ဟွန်းသံကို

နရီစည်းချက်ကျကျတီးပီး ေဆာင့်ကွားကွားကေလး လှမ်းေခရသည်။ ေကသရီက
သူအချစ်ေတာ် Chihuahua ေခွးကေလး ပိုက်ရက်သားြဖင့် အလန်တကား
ေြပးထွက်လာသည်။
“ဟဲ့…. ဟဲ့…. ဒါက ဘယ်လိုြဖစ်လာတာတုန်း၊ ငါ့ြခံထဲ
ေနခင်းေကာင်ေတာင် သူပုန်များဝင်စီးတာလားလိုေဟ့၊ ဟယ်.... နတ်ြမင်းပျံကီးက
မိုက်လှချည်လား….. Wow”
“ ကီကီမ…. စကားေတွ ရှည်မေနနဲ၊ ခုချက်ချင်း ေဘာင်းဘီတို
သွားစွပ်ခဲ့၊ အေပက တီရှပ်လဲမေနနဲ…. အချိန်မရှိဘူး၊ မိြပင်ဘက် ယွန်းမလို…..”
“ အိုေက…..”
ေကသရီေရာ ေရလာပါ ပိန်တာိုးကေလးေတွမို ခုံှစ်ခုံသာပါေသာ
ပိင်ကားကေလးထဲမှာ ှစ်ေယာက်သား တစ်ခုံတည်း ပူးကပ်စွာ ထိုင်ကသည်။
သုံးေယာက်သား လူစုံပီမို ပီတိက မိြပင်ဘက်အထိ ဦးတည်ခဲ့သည်။ ေဖေဖ့ကိုေတာ့
ဖုန်းဆက်အေကာင်းကားလိုက်ပီ။
“ကားေတာ့ ြဖည်းြဖည်းေမာင်း သမီး၊ ငါ့သမီးေတာ့ ပိင်ြမင်းကို
အေတာင်ပံတပ်ေပးလိုက်သလို ြဖစ်ေနပီကွာ၊
သိပ်မေမှာင်ေစနဲသမီး....ေဖေဖစိတ်ပူေနမှာ”
“ ဟုတ်…. ေဖေဖ”
ေဖေဖ့ကို ဖုန်းချလိုက်ပီးတာှင့် လီဗာကို ခပ်ဖိဖိကေလး
နင်းလိုက်ပါသည်။ မိြပင်ဘက်ေရာက်လာလင် ကားေတွ ရှင်းစြပလာပီမို ပီတိတို
ပိင်ကားေမာင်းရြခင်း၏ အရသာကို ရင်ခုန်မက်ေမာစွာ
အြပည့်အ၀ခံစားကေလသည်။ ထိုအချိန်ကာလကေလးေတွမှာ ပူပန်ေကာင့်က၊
ေသာကရယ်လို ဆံချည်တစ်မင်မပင် မရှိေချ။ ရင်ခုန်ြခင်း၊ ေပျာ်ရင်ြခင်း၊
စွန်စားြခင်း၊ စိတ်လပ်ရှားြခင်းတိုြဖင့်သာ ဘ၀က စိန်ေခမအတိ ပီးေနခဲ့ေတာ့သည်။

“ပီတိစမ်းေရ” ၏ ဘ၀က လွပ်လပ်မြဖစ်သည်။

♥♥♥

အခန်း (၃)
“ညေန ကိုကိုလာကိမယ်ေနာ်”
စိုြပည်က ကားေပမှဆင်းကာ ြပံးရင်ချိြမေသာ မျက်ှာေပးကေလးြဖင့်
သူကိုလက်ြပေနေသာ ညီမေလးကို ှတ်ဆက်ပီး ကားေမာင်းထွက်ခဲ့သည်။
ဒါေတာင် ကိုယ့်ညီမကို စိတ်မချိုင်သလို ေနာက်ကည့်မှန်ကေနတဆင့်
လှမ်းကည့်မိေသးသည်။ UFL မှာ အဂလိပ်စာ ဆက်တက်ေနေသာ ကိုယ့်ညီမကို
သူစိတ်ထဲမှာ ခုချိန်ထိ အကျႌြဖ ထဘီစိမ်းကေလးှင့်
အထက်တန်းေကျာင်းသူေလးလိုပဲ သူစိတ်ပူတတ်၊ စိတ်မချြဖစ်တတ်တုန်း။ ေနတိုင်း
ေကျာင်းကိပိုတာကို သူရဲ အဓိက တာဝန်အြဖစ်ခံယူထားတုန်းပင်။ ဒါေတာင်
သူနယ်သို ခရီးထွက်တာ၊ စာေပေဟာေြပာပွဲေတွ သွားတဲ့အချိန်ေတွမှာဆိုရင်ေတာ့
အခင်မင်ဆုံး မိန်းကေလးသူငယ်ချင်း မမမိုးြမင့်ကို အကူအညီေတာင်းကာ
ကိပိုတာဝန်ယူေစသည်။ ညီမေလးအေပ အဲဒီ ေလာက်တွယ်တာ ချစ်ခင်လွန်း၊
သံေယာဇဉ်ကီးလွန်း၊ အြဖစ်သည်းလွန်းေသာ သူကို မမမိုးြမင့်က အမဲတမ်း
စကားနာထိုးမဲြဖစ်သည်။
“ ငရှင်းသန်စိုြပည်…. နင်ေတာ့ ဒီတစ်သက်မိန်းမကို
မယူပါနဲေတာ့ဟယ်၊ ငါေစတနာနဲေြပာတာ၊ နင့်ကို ယူရမယ့် မိန်းမကိုလည်း
သနားလွန်းလို၊ ကိုယ်ချင်းလည်း စာလို သိလား၊ ဘယ့်ှယ့်ေတာ် နင့်ေလာက် ညီမကို
တုန်ေနေအာင် ချစ်တတ်တဲ့အစ်ကိုမျိး ဒီကမာေလာကမှာ ရှိိုင်မယ်ေတာင်
မထင်ဘူး၊ တကယ် တကယ်ကို လက်ဖျားခါပါရဲ၊ သချပါရဲ၊ ကကီးကေန အ,အထိ
အေသးစိတ်ကို အကဲပိုလွန်းတယ်”
“ မမရာ… ငါ့မှာ ချစ်စရာ၊ တွယ်တာစရာဆိုလို
ဒီညီမေလးတစ်ေယာက်တည်းပဲ ရှိတာပါဟာ၊ ငါ့ညီမေလးက

သိပ်သနားစရာေကာင်းတာ၊ သူေလးှစ်အရွယ်မှာ မရှိေတာ့ဘူး၊ ငါကပဲ
အေမတစ်ေယာက်လို အစ်မတစ်ေယာက်လို သူကို ြပစုေစာင့်ေရှာက်ခဲ့ရတာ
ေလဟာ၊ သံေယာဇဉ်ထုထည်က နည်းတာမဟုတ်ဘူး၊ သူကလည်း ငါ့ကို အချစ်ဆုံး၊
အားအကိုးဆုံး၊ ငါမှမရှိရင် သူဘ၀ကေလး ဘယ်လိုရှင်သန်မလဲဆိုတာ ေတွးေတာင်
မေတွးတတ်ဘူး၊ ေဖေဖဆုံးေတာ့လည်း သူဆယ်တန်းပဲ ရှိေသးတာကွာ၊ ငါကပဲ
အေဖေနရာမှာဝင်ပီး သူကို ရင်အုပ်မကွာ ေစာင့်ကပ်လာတာ၊ မျက်စိေအာက်က
အေပျာက်မခံတတ်တဲ့အကျင့်က အလိုလိုစွဲသွားတာ”
“ နင်တို ေမာင်ှမ အချစ်သည်းတာေတာ့ စံပါဟယ်”
ဘယ်လိုပဲ ေဝဖန်စကားေတွဆိုဆို၊ မနာလိုေတွြဖစ်ြဖစ်…. မမကလည်း
သူမရှိရင် အစ်မကီးတစ်ေယာက်သဖွယ် အားကိုးစိတ်ချရသည်ပင်။ ညီမေလးကို
ေကျာင်းပိုပီးမှ သူအလုပ်ကိစေတွြဖစ်သည့် စာအုပ်ဆိုင်ေတွသွားပီး စာအုပ်ရှာတာ၊
စာေရးတာ၊ စာဖတ်တာ၊ စာအုပ်ထုတ်ေဝဖို ကိုယ်တိုင်ပဲ ြပင်ဆင် စီစဉ်ရတာ ေတွကို
စာရင်းဇယားနဲ ကိေရးထားပီး လုပ်စရာရှိတာေတွကို လုပ်ရပါသည်။ သူကိုယ်ပိုင်
စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်းကို ကိုယ်တိုင်ပဲ စိတ်တိုင်းကျလုပ်သူမို အရည်အေသွးကို
စိတ်ကိက် အေကာင်းဆုံး ထုတ်ေဝိုင်သည်။ သူေရးသားသမေသာ စာေပေတွသည်
လူငယ်ေတွအတွက် ေအာင်ြမင်တိုးတက်ကီးပွားေစလိုေသာ၊
စိတ်ဓာတ်ခွန်အားြဖည့်ဆည်းေပးေသာ စာေတွြဖစ်သည်။
ိုင်ငံရပ်ြခားစာအုပ်ေတွကိုလည်း သူ ဘာသာြပန်သလို သူကိုယ်တိုင်၏
ကိုယ်ပိုင်အေတွးအေခ အယူအဆကေလးေတွကိုလည်း ေရးသားသည်။ သူကိုယ်ပိုင်
Blog ကေလးလည်း ဖွင့်ထားေသးသလို Facebook မှာလည်း fan page ဖွင့်ပီး သူရဲ
အေတွးအေခ၊ ဘ၀တက်လမ်းှင့် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားေပးစာေတွ
မေဝထားတတ်သြဖင့် သူမှာ လူငယ်ပရိသတ်ေတွများစွာ၏ အားေပးမကိုလည်း
ရရှိေနခဲ့သည်။ အားေပးမ၊ တိုက်တွန်းမ၊ ေတာင်းဆိုမ၊ ေမာ်လင့်မေတွက သူအတွက်
အလုပ်များစွာလုပ်ဖို ခွန်အားေတွ တွန်းအားေတွ ြဖစ်လာခဲ့သည်။ သူရဲ တစ်ေနတာ

အချိန်ဇယားမှာ အားလပ်ချိန်ရယ်လို သိပ်မရှိလှဘဲ ညီမေလးအတွက်
ေပးေသာအချိန်က ပိုများပါသည်။ သူရဲ အခုလက်ရှိဘ၀ေပး အေြခအေနကေလးကို
သူအလွန်ှစ်သက်မက်ေမာပါသည်။ ဒီဘ၀ကေလးထဲကို ရင်ခုန်ယစ်မူးစရာ၊ ချစ်သူ
မိန်းကေလးတစ်ေယာက်ကို ေခသွင်းလာဖိုပင် အေြခအေနမေပးရဲေလာက်ေအာင်
သူဘ၀တစ်ခုလုံး၊ သူှလုံးသားတစ်ခုလုံး၊ သူအချစ်ေတွ အားလုံးကို
ညီမေလးတစ်ေယာက်တည်းအေပ ပုံေအာေပးဆပ်ထားခဲ့သည်။
ညီမေလးဆီကလည်း သူအေပ လိုေလေသးမရှိေလာက်ေအာင်
ြဖည့်ဆည်းတာဝန်ေကျလွန်းခဲ့ပီးသားမို သူမှာ ဘာမှ မလိုအပ်။ ဝတ်စရာ
အဝတ်အစားကစလို ညီမေလးက ေခါင်းဖျားကေန ေြခဖျားအထိ
ဆင်ေပးတတ်သူ….. အစားအေသာက်ဆိုရင်လည်း ညီမေလးက
သင်တန်းေတွေတာင် တက်ပီး သင်ယူထားသူမို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ြပည့်ြပည့်စုံစုံ
အရသာရှိရှိ ချက်ြပတ်ေကးေမွးတတ်သူ။ တြခားမိန်းကေလးတစ်ေယာက်အေပ
သူမထက်ပိုပီး ချစ်ြမတ်ိုး တန်ဖိုးထား ငိတွယ်လိုက်မှာကို
အသက်ဆုံးံးမှာထက်ေတာင် ပိုပီး ေကာက်ရွံစိုးရိမ်တတ်၊
သဝန်တိုတတ်လွန်းေသာ ညီမေလးရဲ စိတဇကို သူနားလည်ခံစားေပးိုင်သလို၊
ညီမေလးကိုလည်း သူကလွဲပီး တြခားဘယ်သူစိမ်းေယာကျာ်းတစ်ေယာက်ကိုမှ
ငိတွယ်စွဲလန်းသွားမှာကို သူမလိုလားြပန်ေချ။ ညီမေလးရဲ စိတ်အာုံတစ်ခုလုံးကို
သူသာလင် လမ်းမိုးအုပ်စိုးထားချင်သည်။ တြခား ဘယ်လိုေယာကျ်ားေလးမျိးနဲမှ
ညီမေလးကို သူစိတ်မချ၊ မရက်ေရာိုင်ခဲ့။ ညီမေလးရဲ ဘ၀ကို သူသာပဲ
ပိုင်စိုးချင်မိသည်။ ဒါကလည်း သူရဲ အစွန်းေရာက် အတတစ်ခုြဖစ်မှန်း….
သူသိေနရက်ှင့်ပင် သူတစ်ကိုယ်ေကာင်းဆန်မဲ အတကီးမဲတည်း။

♥♥♥

ညေနေကျာင်းလာကိေနကျ ကိုကိုကားှင့် ကိုကိုကိုြမင်တိုင်း
ေလြပည်နံေဘးက အပျိမေတွ တဆိတ်အကဲပိုတတ်ကမဲပင်။
တြခားသူေတွထားပါဦး….ေလြပည်ရဲ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းေတွြဖစ်သည့်
ေရရည်ှင့် ေငွဝန်းတိုပင် မျက်ှာထားေတွက ြပံးရင်ရန်းလက်လို.....။
“ ေလြပည်ေရ….. ကိုကိုလာပီ”
“ သိပါ့ေတာ်…. ငါလည်း ြမန်ြမန်သွားမှပါ၊ ိုမိုဆို နင်တိုမျက်လုံးေတွ
စိုးရိမ်ရတဲ့ အေနအထားမှာရှိတယ်”
“ ခိခိခိ…. ေလြပည်ေလးကလည်း၊ ငါတိုကားမပါတာ သိသားနဲဟယ်….
Taxi နဲ မြပန်ချင်ဘူး၊ ဒီေနေတာ့ လိုက်ပိုေပးပါဟယ်၊ ချစ်သူငယ်ချင်းေလးက
လိမာသားနဲ…. ကိုကိုနဲလည်း ခင်ခင်မင်မင်ရှိရတာ ေပါ့”
“အမေလး… မရဘူးဆရာ၊ ကိုကိုက အရမ်းှေမျာတတ်တာ၊ နင်တိုကို
လိုက်ပိုရရင် ဓာတ်ဆီကုန်လို ညည်းလိမ့်မယ်၊ ပီးေတာ့ ဒီေနလည်း ညစာအတွက်
အိမ်ြပန်မှ၊ ငါချက်ြပတ်ရဦးမှာ၊ ကိုကိုက ေဟာ့ေပါ့ေသာက်ချင်တယ်ဆိုလို city mart
ဝင်ရဦးမယ်၊ ကားေတွကလည်း ကပ်က ကပ်နဲ နင်တိုဘာသာပဲ
ြပန်ကေတာ့ေနာ်..... ဟင်းဟင်း”
“ကပ်ေစးနည်းမ၊ ကိုကိုက နည်းနည်း.... နင်က ပိုပိုသာသာပါဟယ်….
ဟွန်း အြမင်ကတ်စရာ၊ ကိုကိုကလည်း ေချာလိုက်တာဟယ်၊ တစ်ေနတစ်ေန
ကည့်ရင်းကည့်ရင်းနဲကို ပိုပိုေချာပီး သန်သန်လာတယ်၊ အသားအရည်ကလည်း
ဝင်းလက်ကည်လင်ေနတာပဲေတာ်၊ ကိုကို ဘာ skin care သုံးလဲဟင် ေလြပည်”
“ သံေချးရည်နဲ ေထာပတ်သီးအပုပ် ေနတိုင်းသုံးတယ်ေဟ့…ကဲ”
“ ဟယ်.... အစုတ်ပလုပ်......စိတ်ပုပ်မ”
“ ေသလိုက်ကပါလားဟယ်......ငါသွားေတာ့မယ်”

ေတာ်ကာ သူတို အတင်းကပ်လိုက်ပီး ကိုကိုကို လာှတ်ဆက်ေနမှာ
စကားေတွ လာေဖာင်ေနမှာ စိုးေသာေကာင့် ေလြပည်က ခပ်သွက်သွက်ကေလး
အေြပးတပိုင်း ကားေပတက်ရသည်။ ေကျာင်းပရဝုဏ်တဝိုက်ရှိ မိန်းကေလးတိုင်းရဲ
မျက်ဝန်းေတွ ကိုကိုရှိရာဆီပဲ တ၀ဲ၀ဲ ြဖာကျေနတတ်ကာ ြပံးစိစိအပိုးမကျိး
တီးတိုးသဖန်းပိုးထိုးေနကေတွကိုလည်း မြမင်ချင်ေယာင်ေဆာင်ရသည်။ ဒါေတာင်
တချိရက်ေတွ ကိုကိုများ ေစာကိေရာက်ှင့်လိုကေတာ့ ကားထဲထိုင်မေနဘဲ
ကားအြပင်ဘက်ထွက်ရပ်ကာ ေစာင့်ေနတာများ ြမင်ရလင် မိန်းကေလးတို
တစ်သိုက်ပီးတစ်သိုက် ေအာ်တိုလက်မှတ်လာထိုးခိုင်းကာ စကားေတွ
လာေြပာတတ်ကရဲ။
ေလြပည်ကေတာ့ သဝန်တိုစိတ်ကို မျိသိပ်ကာ အြပံးကေလးှင့်
ဟန်လုပ်ပီး ကိုကိုကိုလက်တိုကား ြမန်ြမန်ကားထွက်ဖို ေဆာ်သရတာ
မကာခဏပင်။ မင်းသားလည်း မဟုတ်ပါဘဲ စာေရးဆရာတစ်ေယာက်ကို
ုပ်ရည်ေချာေမာသန်ြပန်တာှင့်ပင် မိန်းမငယ်တို အကဲပို
သည်းသည်းလပ်တတ်ကတာကလည်း ကိုကိုရဲ စန်းေကာင့် ထင်ပါရဲ။
“ကိုကို City mart ပိုေပးေနာ်၊ ကိုကိုအတွက် ညေနစာ ေဟာ့ေပါ့
လုပ်ေကးမလို”
“ သူငယ်ချင်းေတွကို လက်ြပလိုက်ဦးေလ ညီမေလးရဲ….. ဟိုမှာ
ှတ်ဆက်ေနတာကို”
“ အို…. ေတာ်ပါပီ၊ သူတိုအထာများ မသိတာမှတ်လို၊
ကိုကိုညီမြဖစ်ရတာ မျက်ှာကေတာ့ ပွင့်ပါ့၊ ဒါေပမယ့် တွန်တိုရလွန်းလို
အကုသိုလ်များတယ်သိလား၊ ကိုကိုက သေဘာေကာင်းတဲ့ ုပ်ကေလးနဲ လူတကာကို
ချိြမြမ ြပံးမြပနဲေလ၊ ခုေခတ် မိန်းကေလးေတွက လွယ်တာ မဟုတ်ဘူး”
“ ေဟာဗျာ.... သဝန်က တိုေနြပန်ပီ”

ကိုကိုက တဟားဟား ေအာ်ရယ်ေနြပန်သည်။ ကိုကိုရယ်လင်
အလွန်ချစ်ဖိုေကာင်း၏ ။ မျက်ဝန်းကေလးေတွ အရည်ရန်းလက်သွားပီး
ပါးချိင့်ရှည်ကေလးေတွနဲ သွားြဖြဖစင်စင်တန်းကေလးေတွ
ညီညာေဖွးလက်သွားတတ်တာမို မိန်းကေလးေတွ အသည်းခိုက်စရာေပါ့။
ေလြပည်ကေတာ့ ကိုကိုကို စိတ်မချိုင်။ သိပ်ချစ်စရာေကာင်းလွန်းကာ
အတတ်ပညာ၊ အထာရဿေတွ ကမ်းကျင်လှေသာ လှပထက်ြမက်သည့်
မိန်းကေလး တစ်ေယာက်ေယာက်ကများ ကိုကိုကို လုယူဆွဲထုတ်သွားမှြဖင့်…..။
“ ကိုကိုေနာ်….. ေြပာထားပါရဲ၊ ဘယ်မိန်းကေလးကိုမှ မချစ်ရဘူးေနာ်”
“ မချစ်ေပါင်ဗျာ၊ ညည်းသာ ဘဲမရှာနဲ…. နာမယ်မှတ်”
ကိုကိုက ေလြပည့်နဖူးကို ချစ်စိုး ဖွဖွထုလိုက်ေသာခဏ၌
ကည်ူးေမွေလျာ်စွာ ရယ်ေမာမိပါေလသည်။
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