၀ဲစားစက်ုပ်
(M)
စက်ုပ်ဝင်မကီးကပ်ေရးဌာနမှာ ဝန်ထမ်းအြဖစ်ေလာက်ရာကေန
ပယ်ချခံရပီး ဆာလဖျရစ် ေဖျာ်ရည်စက်ုံ၊ ပန်းကန်ြပားပျံ၊ မှန်လုပ်ငန်း
စက်ုံေတွကေန ေမာင်းထုတ်ခံရတဲ့ ‘သူ’စာ အသင့်စားသုံး ိုင်ေသာ ဘ
တရီေြခာက်ဘီစကစ်များ စက်ုံဆီ ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။
‘ဟင်.. ေဟ့ေကာင်.. ဘာဝင်လာလုပ်တာလဲ’
‘ဟာ.. ငါတို စက်ုံက အစားအေသာက်ေတွကို မသန်ရှင်းဘူးလို သ
တင်းထွက်ေအာင် လာလုပ် တာလား’
သူ စက်ုံထဲ ေြခလှမ်းုံရှိေသး စက်ုံထဲက လုပ်သားစက်ုပ်ေတွက
သူကိုေတွြမင်သွားပီး မတူသလို မတန်သလို ေအာ်ဟစ်ကတယ်။
‘မ..မဟုတ်ပါဘူး။ ကန် … ကန်..ေတာ်.. စက်ုံအ၀မှာ ဝန်ထမ်းအ
လိုရှိသည် ဆိုလို အလုပ်လာ ေလာက်တာပါ’
‘ေအာင်မာ.. မင်းလိုေကာင်ကို ဘယ်သူက အလုပ်ခန်မှာ လဲ။ လာ
လာချည်ေသး’
‘သွားစမ်းကွာ.. စက်ဆီေဆာ်ကိုနံလို ။ တစ်ကိုယ်လုံးကို ေဟာင်ေန
တာပဲ’

သူအေပ အကဲပိုစွာ ရွံရှာြပကသည် ။
တညီတွတ်တည်း ေမာင်းထုတ်ကသည် ။ ေြမနိမ့်ရာလှံစိုက်ချင်
တဲ့ ေသွးကွစက်ုပ်တစ်ချိ က ကန်ေကျာက်ထိုးကိတ်ဖို ေတာင် လက်
ဆစ်ေတွ တေဖျာက် ေဖျာက် ချိးလာကသည် ။
သူ ဘာတတ်ိုင်မလဲ။ ေနာက်ဆုတ်ေနာက်ဆုတ်နဲ ေခါင်းငုံလှည့်ထွ
က်ခဲ့ရတာ ေပါ့။
၀ဲစားစက်ုပ်ကို ဘယ်စက်ုံကမှ အလုပ်မခန်ကဘူး။

***

(A)
သူဟာ အိမ်ေြခရာေြခမဲ့တစ်ဦးေပါ့။ ဂျစ်ပစီစက်ုပ်လို ေြပာရင်လ
ည်း ရမလားပဲ။ ညဆို လူေြခ တိတ်တဲ့ ကံေလရာလမ်းကားထဲမှာ အိပ်
စက်ရတယ်။ ေအးလွန်းတဲ့ ညေတွဆို ေခွးစက်ုပ်ေတွရဲ မနီး မနားမှာ
အိပ်တတ်တယ်။ အများအားြဖင့်ေတာ့ ိုက်ကလပ်ေတွရဲ ေနာက်ေဖးက
ဂရက်ဖတီေတွ ( ) ေပပွေနေအာင်ဆွဲထားတဲ့ အေမှာင်လမ်းသိုးသိုးထဲမှ
သွားအိပ်တာ များ ပါတယ်။
ဒါေပမဲ့ တစ်ညမှာ ေတာ့..
‘ေဟ့ေကာင်’
ပတ်တေရာင်ရဲစက်ုပ်ကီးက

ေကွးအိပ်ေနတဲ့

သူကို

ထိုးပီး ဖင်ကိုကန်ှိးတယ်။ သူ အိပ်မန်စုံမားနဲ ိုး လာပီး….

ဓာတ်မီနဲ

‘ဘာလဲဗျ’
‘ဘာလဲ

လုပ်မေနနဲ

ပါးပိတ်ိုက်လိုက်လို

နားထင်ထဲက

မူလီပုံစံအိုးေတွ အရစ်ြပန်းသွားဦးမယ်’
စက်ုပ်ရဲသားကီးက ဘလိုင်းကီးဖဲတယ်။
‘မင်းကို ဒီေနရာမှာ ဘယ်သူအိပ်ခိုင်းလဲ’
‘ဘယ်သူအိပ်ခိုင်းတယ်ရယ်လို ေတာ့ မဟုတ်ဘူး ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို
ပဲ ကန်ေတာ်အိပ်ေနကျပါပဲ’
‘ေဆာင့်ကန်ထည့်လိုက်လို ခါးိုးစပရိန် ဖရိန်ေစာင်းသွားဦးမယ်။ မ
င်း… ဒါ ေမှာင်ရိပ်ခိုေနတာပဲ ကွ။ ငါးဖမ်းထည့်လိုက်မှ စက်ုပ်အခွင့်အ
ေရး ဆုံးံးတယ်ေတွ ြဖစ်သွားဦးမယ်.. ဟင်း’
စက်ုပ်ရဲသားကီးက ဟိုဘက်လမ်းထဲမှာ တကယ်ေမှာင်ရိပ်ခိုပီး မ
ဖွယ်မရာလုပ်ေနတဲ့ ိုက် ကလပ်ြပန်စုံတွဲေတွကိုကျ သွားမေြပာဘဲသူကို
မှ လာရစ်ေနတယ်။
‘သွား…. ဒီေနရာ ထွက်သွား။ အို…. မိထဲကကို ထွက်သွားကွာ။
ေနာက်တစ်ခါ မင်းကို မိထဲ မှာ ေတွရင် ငါကိုယ်တိုင် ေဂျးထဲ ထည့်ပစ်
မယ်’
သူ ဘာတတ်ိုင်မှာ လဲ။ မိြပင်ဆီ ေခါင်းငုံဦးတည်….။
အဲဒီ အချိန်ကစပီး…..
၀ဲစားစက်ုပ်ဟာ မိြပင်က ထရန်စဖာအိုးစုတ်ကီးထဲမှာ အိပ်တယ်
။

***

(N)
သူဟာ သင်းကွဲစက်ုပ်ပါပဲ။ အခုမှ စက်ုပ်ြဖစ်ကာစ စက်ုပ်က
ေလးေတွကေတာင် သူကို ှိမ်စရာဟားစရာလို သေဘာထားကတယ်။
‘အူကီး….. အူကီး’
အဲဒီ လို ေအာ်ဟစ်ပီး စက်ုပ်ကေလးေတွက သူကို ဓာတ်ခဲေတွနဲ
ေကာက်ေပါက်ကတယ်။
သူကလည်း

ကေလးေတွ

ြပသမကို

ေခါင်းငုံခံပါတယ်။

ဒီလို

ြဖစ်ရြခင်းအေကာင်းဟာ ကေလးေတွအြပစ်မှ မဟုတ်ဘဲလို သူေတွးတ
ယ်။ သူမျက်ှာကို ဓာတ်ခဲေတာင့်ေတွ လာမှန်ေပမယ့် အဲဒီ ကားကပဲ
ကေလးေတွကို သူ ြပံးြပလိုက်တယ်။
၀ဲစားစက်ုပ်မှာ အွံတာခံစိတ် ရှိတယ်။

***

(G)
သူ မိြပင်ကို ြပန်လာတာ ေနာက်ကျတဲ့ ညဆို သူအေနာက်က မူးယ
စ်တဲ့ လမ်းသရဲ စက်ုပ်ေတွ လိုက်လာကတယ်။
လမ်းသရဲ စက်ုပ်ေတွဟာ ဘီးတစ်လုံးတည်းပါတဲ့ လပ်စီးဆိုင်က

ယ်ေတွကို

တဗျင်းဗျင်းစီးနင်း

လို

ကဲေနကတယ်။

အသံေသး

အသံေကာင်ေတွ ေအာ်ဟစ်လို ေပါ့။
‘ေဟ့ေကာင် ၀ဲစား…. ငါတို ကို သီချင်းဆိုြပစမ်း’
‘လုပ်ပါ…. ၀ဲကီးရ။ ှစ်ရာ ေပးပါ့မယ်’
‘ေအးေပး….. ေပကပ်ကပ် လုပ်မေနနဲ ။ ဆို….. ဆိ…
ု .. ဆိုစမ်း’
သူကို အိုင်ကျင့်ပီး ဆိုခိုင်းကတယ်။
သူ ဘာတတ်ိုင်မလဲ။ သူတို အလိုကျပဲေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူက ဘာသီချ
င်းမှ ေကာင်းေကာင်း မရဘူး။ ဒါေကာင့် ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုသာ ရွတ်ြပလို
က်တယ်။ သူရွတ်ြပလိုက်တဲ့ ကဗျာက သူတို ဂိဟ်မှာ ေရးေလ့ရှိတဲ့ ေခါ
က်ိုးကျိး မဲြပာပုဆိုးပုံစံမျိးေတွ မဟုတ်ဘူး ။ တစ်မျိးတစ်ဖုံ ဆန်းကယ်
ပီး ခွဲထွက်ေန တယ်။ နက်ိင်းလှပတဲ့ ဆွဲငင်မပါတယ်။
ဒါေကာင့်

သူကဗျာရွတ်ေနပုံကို

လမ်းသရဲစက်ုပ်ေတွေတာင်

အမူးေြပပီး ေငးယူရတယ်။
ဒါေပမဲ့ သူဘယ်ေလာက်ပဲ ကဗျာရွတ်ေကာင်းပါေစ ရွတ်ဆိုပီးသွား
ရင်ေတာ့ ရမ်းကားတတ်တဲ့ လမ်းသရဲစက်ုပ်ေတွက ကာဗွန်မိုေနာက်
ဆိုဒ်အရက်ေတွနဲ သူကို ေခါင်းေပကေန ေလာင်းချေတာ့ တာပဲ။
‘၀ဲစားက ဒီေလာက်ကဗျာမရွတ်သတ်သင့်ဘူးကွ ဟား…ဟား…..
ဟား…..’
‘ဟား…..ဟား…..ဟား……’
‘ဟား…..ဟား…..ဟား……’
သူတစ်ကိုယ်လုံး အနံြပင်းတဲ့ အရက်ေတွ စိုးရဲကုန်ေပါ့။ ဘာပဲ

ြဖစ်ြဖစ်ပါ ၀ဲစားစက်ုပ်မှာ အုပညာဓာတ်ခံရှိပါတယ်။

***

(Y)
သူဟာ စက်ုပ်မေတွကို နာကျည်းတယ်။
သ ူမ ှာ ဆန်းြပားတဲ့

ေရာဂါစွဲကပ်

လာပီး

မကာခင်မှာ

ပဲ

သူှစ်ေပါင်းများ စွာ ကိးကိးစားစား လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ကေန ထုတ်ခံခဲ့
ရတယ်။

အလုပ်ထုတ်ခံရလို

စိတ်ညစ်ပီး

အိမ်ြပန်လာေတာ့

သူ

အိမ်တွင်းပစည်းေတွ သူအိမ်ေရှအြပင်မှာ ထုတ်ခံထားရတာ ေတွတယ်
။ ဘာေတွလဲ။ ဘာြဖစ်ကုန် တာလဲလို သူပါးစပ်အေဟာင်းသားနဲ အံ့သ
ေနချိန်မှာ ပဲ အိမ်ေပါက်၀မှ ၀ဖီးတဲ့ စက်ုပ်မကီး ခါးေထာက်လျက် ေပ
လာပီး…..
‘၀မ်းနည်းပါတယ်။ နင့်လို ေရာဂါသည် ကို ငါ အိမ်မငှားိုင်ေတာ့ဘူး
။ ထွက်သွားပါေတာ့’
ေဂျာင်းခနဲ တံခါးပိတ်ပီး စက်ုပ်မကီ ြပန်ဝင်သွားတယ်။
သူ စိတ်ဓာတ်ကျစွာနဲ ေြမေပက ပစည်းေလးေတွကို ြပန်စုစည်းေန
တုန်း ြခံေရှက ဟွန်းသံကို ကားလိုက်ရတယ် ကည့်လိုက်ေတာ့ အမိုးဖွ
င့် ယာဉ်ပျံတစ်စီးေပက ဆင်းလာတဲ့ စက်ုပ်အမျိးသမီး တစ်ေယာက်
ကို ေတွလိုက်ရတယ်။
သူ ၀မ်းသာသွားတယ်။ သူ သူမေရှ အေြပးသွားရပ်လိုက်တယ်။

‘လူး၀စ်… မင်း ကိုယ့်ဆီ လာတာ ကိုယ်၀မ်းသာတယ်ကွာ။ ကိုယ် ဒီ
မှာ အရာရာ အဆင်မေြပ……’
‘ကန်မနဲ ရှင်နဲ ဇာတ်လမ်းက ပီးသွားပါပီ။ ….အမ်’
သူ ပါးစပ်ဝိုင်းသွားတယ်။ သူမက ပုံမှန်မျက်ှာထားနဲ ပဲ….
‘ဘာေကာင့်လဲဆိုတဲ့

အေကာင်းြပချက်ေတာ့

ရှင်မေမးေလာက်

ေတာ့ပါဘူးေနာ်။ ရှင့်အေြခ အေနလည်း ရှင်သိမှာ ပါ။ ရှင့်ကိုယ့် ေရာဂါ
ကိုယ် ဂုစိုက်ပါ။ ကန်မ သွားမယ်’
သူမ ေကျာခိုင်းလှည့်ထွက်သွားပီး ယာဉ်ပျံေပတက်သွားတယ်။ ယာ
ဉ်ပ ျံေပမှာ အသင့်ေစာင့် ေနတဲ့ မျက်မှန်မည်းပိန်းပိန်းကီးဝတ်ထားတဲ့
စက်ုပ်အထီးတစ်ေကာင်ကလည်း ရှိေနတယ်။ သူမ ယာဉ်ေပေရာက်
ေတာ့ အဲဒီ စက်ုပ်က သူမကို တစ်ချက်နမ်းေသးတယ်။ ပီးမှ ယာဉ်ကို
အရှိန်နဲ ေဆာင့်ထွက်ေမာင်းှင်သွားတ.ယ်။
သူ ဒူးေထာက်ကျန်ရစ်ခဲ့ရေပါ့။
အရာရာအားလုံးကို တပိင်တည်း ဆုံးံးလိုက်ရတဲ့ ေန။
သူ နာသွားတယ်။ မေမ့ဘူး။ အဲဒီ ေနရဲ ြမင်ကွင်းဟာ သူဦးေှာက်မ
န်မိုရီထဲမှာ ဘယ်ေတာ့မှ ဗိုင်းရပ်စ်မကိုက်ဘဲ အေကာင်းအတိုင်း ထင်ကျ
န်ရစ်ေနတယ်. ….. ဒါေကာင့…
် .
၀ဲစားစက်ုက်ဟာ စက်ုပ်မေတွကို ေနာင်ကျဉ်သွားတာ မလွန်ဘူး။

***

(R)
သူဟာ ပျံကျအလုပ်ေလးေတွ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရတယ်။
သူဟာ ရတဲ့ ေငွေကးေလးနဲ ၀မ်းေရးအတွက် ေြဖရှင်းရသလို တချိ
ေငွေတွကိုလည်း ြခစ်ကုတ်ပီး ဖဲ့စုေနတယ်။
သူဟာ

တစ်လြပည့်တိုင်း

စုမိတဲ့

ေငွေတွကို

မိဘမဲ့စက်ုပ်ကေလးများ ေဂဟာကို သွားေရာက် လှဒါန်းခဲ့တယ်။
ေနာက်ေဖးေပါက်ကေနဝင်ပီး သူနဲ ရင်းှီးတဲ့ ‘ရှာဆွစ’် အမည်ရှိ ဆရာ
မတစ်ေယာက် ဆီမှာ တိတ်တခိုး သွားလှတယ်။ တြခားသူြမင်သွားရင်
ငိြငင်မှာ စိုးလို တိတ်တခိုး လှဒါန်းရတာ ပါ။
‘အမ်ရယ်…. မင်းမလဲ အဆင်ေြပတာ မဟုတ်ဘဲနဲ ’
ဆရာမက ဂုဏာသက်စွာေြပာေတာ့ သူ ေခါင်းခါတယ်။
‘ကန်ေတာ့်မှာ အဆင်ေြပတယ် မေြပဘူးဆိုတာေတွ သိပ်မရှိေတာ့ပါ
ဘူး။ ကန်ေတာ်နဲ ဘ၀တူ ေတွ အဆင်မေြပမှာ ကိုပဲ စိုးပါတယ်’
ဒီလိုြပန်ေြပာပီး လက်ထဲက ေငွစကေတွ ေပးခဲ့တယ်။
၀ဲစားစက်ုပ်ဟာ မိဘမဲ့တစ်ေယာက်တည်း ြဖစ်တယ်။

***

(O)
သူက ေငွေလးသာ မြဖစ်စေလာက်ရှာိုင်တာ။ ဟို ေထာက်ပံ့ ဒီ

ေထာက်ပံ့နဲ ကိုယ့်ဒုကကိုယ် ရှာပီး သူေတာ်ေကာင်းက လုပ်ချင်ေသးတ
ယ်။
အရက်သမားကီး ေဂျအိုင်ဟာလည်း သူ ညေနတိုင်းအရက်တိုက်ေန
ရသူပါပဲ။ ေဂျအိုင်ဟာ တီထွင်ေရးအဖွဲက ှင်ထုတ်ခံထားရတဲ့ သိပံပ
ညာရှင်စက်ုပ်တစ်ုပ်ပါ။ မူးူးလာရင် သူကို သိပံပညာ အေကာင်း
ေတွ၊ ဂိဟ်ေတွ၊ ကယ်ေတွအေကာင်း ေြပာြပေတာ့တာပဲ။ ကမာလို အ
မည်ရတဲ့ ဂိဟ် အေကာင်းကိုေတာ့ အေြပာဆုံးပဲ။ ပီးေတာ့ ကမာဂိဟ်
သားေတွနဲ ေြပာိုင်ဆိုိုင်တဲ့ ဘာသာစကား ေတွလည်း သူကို သင်ေပး
တယ်။
တစ်ခါက သူ ေမးကည့်မိပါတယ်။
‘ေဂျအိုင်က ဘာလို အရက်ေသာက်တာလဲ’
‘အသည်းကွဲို’
မူးေနလို လာေလး အာေလးြဖစ်ပီးေတာ့ စကားမပီေတာ့တာပါ။
၀ဲစား စက်ုပ်ဟာ အသည်းကွဲတဲ့ အမူးသမားကီးရဲ မိတ်ေဆွ ြဖစ်
တယ်။

***

(B)
မိုးေတွ ရွာပီ။
ထီးေမ့ခဲ့တဲ့ စက်ုပ်ေတွ လမ်းေဘးမိုးလုံဖန်သားစကေတွဆီ ေြပး

လားသွားေနကတယ်။
အဲဒီ အထဲမှာ သူ မပါပါဘူး။ သူက အဲဒီ လို လုပ်စရာ မလိုဘူးေလ။
မိုးရွာထဲ လမ်းေလာက် ခဲ့တယ်။ ရွာေနတဲ့ မိုးေရစက်ေတွကို လက်နဲ လှ
မ်းလှမ်းပုတ်တယ်။ လမ်းေပမှာ အိုင်ေနတဲ့ မိုးေရေတွကို ေြခေထာက်နဲ
ကန်တယ်။
ိုေဘာ့ဂိဟ်တစ်ဂိဟ်လုံး

သိပ်ေကာက်ရွံတဲ့

မိုးေရေတွကို

သူ

မေကာက်ပါဘူး။
ဘယ်တုန်းကလဲ။ သူ ေရာဂါစြဖစ်ပီးတဲ့ အချိန်ကေပါ့။ သူအတွက်
ေရဟာ အရာယ် မရှိေတာ့ပါ။
၀ဲစားစက်ုပ်ဟာ ပထမဆုံး ေရစိုခံစက်ုပ်ြဖစ်လာတယ်။

***

(O)
တစ်ခါက မိုးပျံဘူတာရဲ Toilet တစ်ခုထဲမှာ ေမးခွန်းတစ်ေကာင်း
သူဖတ်ဖူးတယ်။
‘ခင်ဗျားသာ သိပ်စွမ်းပကားကီးမားတဲ့ လက်နက်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်
ရရင် ဘာလုပ်မှာ လဲ’
ေအာက်က တြခားသူေတွ ေြဖထားတာ အမျိးမျိးေပါ့။ ဓားြပတိုက်မ
ယ်၊ မေကာင်းတဲ့ သူေတွ ကို ှိမ်နင်းမယ်။ တြခားဂိဟ်ေတွကို နယ်ချဲမ
ယ် စသြဖင့်ေပါ့။

၀ဲစားစက်ုပ်ကေတာ့ ဒီလိုေြဖတယ်။
‘အဲဒီ လက်နက်ကို ြပန်ဖျက်ဆီးပစ်မယ်’ တဲ့ ။

***

(T)
သူရဲ

ေနထိုင်ရာ

ထရန်စဖာအိုးစုတ်ကီးက

သူတစ်ကိုယ်စာ

လဲေလျာင်းဖို ပဲ ကျယ်ဝန်းပါတယ်။
‘မိန်းမ ယူရင်ေတာ့ ဒီမှာ အိပ်လို ရမှာ မဟုတ်ဘူး ’
လို ေဂျအိုင်က ေြပာေသးတယ်။
အဲဒီ ထရန်စဖာအိုးထဲမှာ ေတာ့ သူ ေနတိုင်းဖတ်တဲ့ စာအုပ်ေတွနဲ ြပွ
တ်သိပ်လို ေပါ့။
သူဟာ စာဖတ်တယ်။ ဒါေကာင့် ေတာ်ေတာ်များများကို ေတွးဆနား
လည်တတ်လာတယ်။ စက၀ဠာေလာကကီးအေကာင်းကို ပိုသိ လာပီး
သက်ရှိသက်မဲ့အားလုံးရဲ အလိုအပ်ဆုံးအရာကို လည်း သူ ရှာေဖွေတွရှိ
လာတယ်။
၀ဲစားစက်ုပ်က ယုံကည်တယ်။
အားလုံးလိုချင်တဲ့ အရာဟာ ငိမ်းချမ်းေရးပဲ။

***

The Mangy Robot
[ေလာကကီးတွင် သက်ရှိှင့်သက်မဲ့ဟူ၍ ှစ်မျိးှစ်စားရှိသည် ။
သိုေသာ် သက်ရှိှင့်သက်မဲ့တို ကို တိတိကျကျ
သတ်မှတ်ထားေသာ နယ်ြခားဟူ၍ မရှိပါ။

Joseph Wood Krutch
(1983-1970)
***

(1)
မိုးပျံယာဉ်လမ်းေတွ

မီးေရာင်တဖျပ်ဖျပ်နဲ

ပ်ပွေနတာဟာ

ိုေဘာ့ဂိဟ်ရဲ ခင်းပါပဲ။ စက်ုပ် ဦးေရ တိုးတက်လာတာှင့်အမ အ
ေဆာက်အဦးေတွ ပိုမိုခန်တက်ြမင့်မားလာသလို ယာဉ်သွားလမ်း ေတွ
ပိုမိုကွန်ယက်ယှက်ြဖာလာတယ်။ တချိယာဉ်ေတွက စည်းကမ်းမဲ့စွာပဲ
ေလ ထ ဲမ ှာ ြဖစ်သလို

ေမာင်းတယ်။

တချိေစျးသည်

ေတွလည်း

ေလထဲမ ှာ ယာဉ်ထိုးရပ်ပီး ေစျးေရာင်းလို ၊ တချိစုံတွဲေတွ ကလည်း
ေလထဲမှာ ပဲ ေဘးဘီမကည့် နမ်းိက်သုပ်ပျက်လို ။
ဒီလို ေတာက်ပမေတွ သွယ်တန်းေနတဲ့ မိေတာ်က ‘အမ်ေဆးနပ်’
ဆိုတဲ့ ၀ဲစားစက်ုပ်ေလးနဲ ေတာ့ ဘာမှ မဆိုင်သလိုပါပဲ။ ‘အမ်’ ဟာ မိ
ေတာ်ခန်းမအနီးက ေချာင်ကျကျ လမ်းေဘးေကာ်ဖီဆိုင် ထဲ ဝင်ခဲ့တယ်။
ဆိုင်နာမည်က ‘လပ်စစ်ကုန်း’။ စက်ုပ်စာေပသမားေတွ ထိုင်ကတဲ့ ဆို
င်ပါ။
စက်ုပ်အယ်ဒီတာေတွ၊ စက်ုပ်ဂျာနယ်လစ်ေတွ၊ စက်ုပ်စာေရးဆ
ရာ၊ စက်ုပ်ကာတွန်း သမား၊ စက်ုပ်ကဗျာသမား စုံလို ့ပါပဲ။
‘အမ်’ ေကာ်ဖီတစ်ခွ်မှာ ပီး ထိုင်ေသာက်ေနလိုက်တယ်။
‘အဲဒီ (MMT-23)ရဲ လက်ရာေတွ ကျပ်တို ဂိဟ်ရဲ အာုံခံစားမမျိး
ေတာင် ဟုတ်ရဲ လားလို သံသယြဖစ်မိတယ်ဗျာ’

‘ဟုတ်တယ်။ ကျပ်လည်း အဲဒါကို ေြပာချင်ေနတာပဲ။ ဒီအတိုင်းဆို ဒီ
ှစ် ဂလက်ဆီကဗျာဆု အတွက်ေတာ့ (MMT-23) ရဲ ကဗျာေတွထံက တ
စ်ပုဒ်ပုဒ် ရမှာ ပဲ’
‘ဒါနဲ ခင်ဗျားတို က ဒီေလာက်ေြပာေနတာ အဲဒီ (MMT-23) ဆိုတဲ့ စ
က်ုပ်ကိုေကာ အခုထိ ေတွဖူးေသးလို လား’
‘အဲ……’
‘အဟင်း…….’
စက်ုပ်သုံးုပ်ထိုင်ေနတဲ့ စကားဝိုင်းေလး စကားေတွနင်ပီး ငိမ်ဆိ
တ်သွားတယ်။ ယေနေခတ် သူတို ဂိဟ်ရဲ စာေပေလာကမှာ ပေဟဠိ ြဖ
စ်ေနတာ အဲဒီ ကိစပါပဲ။ ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့ (MMT-23) ဆိုတဲ့ ကေလာ
င်ရှင်။

လမ်းေဘးစာတိုက်ပုံးထဲ

ေပးပိုသူလိပ်စာမဲ့တဲ့

နည်းနဲ

စာမူေတွပိုပီး ပုန်းလိးကွယ် လိးေနေနတတ်တဲ့ ထူးဆန်းေသာကဗျာ
ဆရာ။
အမ်လည်း သူတို စကားေတွကို တိတ်တိတ်လှမ်းနားစွင့်ေနတယ်။
အဲဒီ အချိန် ‘အမ်’ အနားကို ေရာက်လာတာက ကဗျာဆရာ ဘာမီတွန်
ဆိုတဲ့ စက်ုပ်ပါပဲ။ သူက ကဗျာဆရာသာဆိုတာ သုံးေလး ှစ်ေနလို မှ
တစ်ပုဒ်ေလာက်ပါတာ။ ဘယ်ပါမလဲ ကဗျာေတွက စွံမှ မစွံတာ။ ကဗျာ
ေတွသာ မစွံတာ။ ေလကျ တအားေပါ။ ေလေပါစက်ုပ်လို ေတာင် နာမ
ည်ေြပာင်းသင့်တယ်။

ေလေပါတဲ့

အြပင်

ကွားလုံး

ေတွလည်း

အဆက်မြပတ်လတ်တတ်တယ်။ ဒါေကာင့် သူတို စာေပသမားအားလုံး
ေဝါင်ေဝါင်ေရှးက တယ်။
‘အမ်’ ကေတာ့ အမဲ ေအးေအးသည်းခံတတ်သူဆိုေတာ့ သူအကိက်
ေပါ့။ ထုံးစံအတိုင်း အမ်ကို ေရှထားပီး သူကွားလုံးေတွ ဒရေဟာ သွန်

ေတာ့တယ်။ ဒါေပမဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။ သူကွားပီးရင် အမ်ေသာက်တဲ့
ေကာ်ဖီဖိုးေတာ့ ရှင်းေပးပါလိမ့်မယ်။
ဘာမီတွန်က……
‘မင်း စဉ်းစားကည့်ကွာ။ မင်းက စာေပသမား မဟုတ်ဘူး ဆိုေပမ
ယ့် ငါရှင်းြပတာကို ြဖည်းြဖည်း လိုက်နားေထာင်ရင်း ငါ့ကဗျာကို ာဏ်
မီလာပါလိမ့်မယ်။ ငါ့ကဗျာေတွက သာမန်စက်ုပ်ေတွအတွက် တအား
ေခါင်းစားေစတယ်ေလကွာ။ ေတာ်ုံ အယ်ဒီတာေတွလည်း ငါ့ကဗျာ
ေတွကို မလိုက်ိုင်ေတာ့ သူတို မဂဇင်းေတွထဲ မသုံးရဲကဘူးေပါ့’
‘…….’
‘အင်း….. ဒါလည်း သူတို အြပစ်ေတာ့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ ငါ့ အေရးအ
သားေတွက အလွန်တရာ ြမင့်မားေနတာကိုး။ တကယ်ေတာ့ ငါေရးတဲ့
နည်းပညာကလည်း ……’
အမ် နားှစ်ဖက်ကို ညပ်မပိတ်မိုံတမည်ပါပဲ။ ေခါင်းငုံရင်း နားထင်
ေကာေတွ ံေနမိတယ်။
‘ေအးေလ….. ယူတတ်မှ ရမှာ ပဲ။ မင်းလို ငါ့စကားကို ေခါင်းမေဖာ်
တမ်း နားေထာင်ပီး မှတ်ယူ တတ်တဲ့ သူေတာင် ဆယ်ခွန်းတစ်ခွန်း
ေလာက် လိုက်မီမှာ ဆိုေတာ့လည်း ….’
အမ်က ေခါင်းငုံပီးေနတာကို သူစကား ေလးေလးနက်နက် မှတ်
သားေနတာလို ထင်ေနေသး တယ်။ အမ်ခမျာ ေကာ်ဖီတစ်ခွက်ဖိုး ကိုယ်
တိုင်မဝယ်ေသာက်လိုေသာေကာင့်

ေတာင့်ခံေနခဲ့ရတယ်။

ဘာပဲေြပာေြပာ ေြပာပီးေတာ့လည်း ပီးတာပါပဲေလ။ စက်ုပ်ေအာက်
ကျိလို စက်ုပ်ပိမေသပါဘူး။

ညေနကျေတာ့ အဲဒီ ေကာ်ဖီတစ်ခွက်ဖိုးေငွနဲ အရက်ကေလး တစ်
လုံးဝယ်ပီး ြပန်လာခဲ့တယ်။
သူတစ်ေနလုံး

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းမှာ အပင်ပန်းဆုံးအလုပ်

ေတွ လုပ်ခဲ့ရတယ်။ ပီးေတာ့ ေနလယ်ပိုင်းမှာ လည်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်
အေနနဲ ပစည်းအေဟာင်းေတွ သန်စင်တဲ့ စက်ုံမှာ အညစ်ပတ်ဆုံး ပစ
ည်းေတွကို ကိုင်တွယ်ခဲ့ရတယ်။
အခု ညေနဆိုေတာ့ အလုပ်ပီးပီ။ မိြပင်က ေကျာခင်းရာေလးဆီသို
ြပန်။ အမ်ရဲ နိစဓူ၀က စိုြပည်ြပာလွင်ြခင်း မရှိရှာပါဘူး။
‘ဟူး’
မိြပင်က ေရကန်စပ်မှာ သူထိုင်တယ်။ ြမက်ခင်းမှာ ကိုယ်တစ်ပိုင်း
လှဲရင်း (ေြခေထာက်ေတွ ကေတာ့ စင်းလှဲမထား) မျက်လုံးမှ ိတ်ေနလို
က်တယ်။ အေကာင်းအဆိုး အေတွးေတွအကုန်လုံး ေမာင်းထုတ်ထားတ
ယ်။ ေနလို ေကာင်းလိုက်တာ။
ဒီအချိန်ပဲ ေရကန်ထဲက အသံတချိကို သူကားလိုက်ရပါတယ်။ ေရ
ေတွ လပ်ရှားတိုးခတ်သွား ေနသံေတွ၊ ငါးေတွ ခုန်ပွက်တာေကာင့် မဟု
တ်မှန်းလည်း သူ အလိုလို သိေနတယ်။
သူရဲ

တစ်ကိုယ်ေတာ်အပန်းေြဖမေလး

နည်းနည်း

အေှာင့်အယှက်ြဖစ်သွားတယ်။ ဟူး……. သက်ြပင်းထပ်ချပီး လှဲထား
တဲ့ ကိုယ်တစ်ပိုင်းကို ြပန်မတ်လိုက်တယ်။ သည် ေသာအခါမှာ ေတာ့ သူ
မျက်လုံးထဲ ြမင်ကွင်းတစ်ခုက တိုးဝင်လာေပါ့။
ေရကန်ရဲ ဟိုဘက်ကမ်းစပ်မှာ စက်ုပ်မေလးတစ်ေယာက်။ ေရချိး
ေနတာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါေပမဲ့ ဖိနပ်ခတ်ပီး ေရထဲဆင်းသွားတယ်။ ‘အမ်’

မျက်လုံးနည်းနည်းြပးသွားတယ်။ ဒါ ထိပ်တန်း အရာယ် ပဲ။ ဒီဂိဟ်
က စက်ုပ်ေတွအားလုံး အေကာက်ရဆုံးနဲ အေရှာင်ကဉ်ရဆုံးက ေရပါ
ပဲ။ စက်ုပ်တစ်ုပ် ဟာ ေရနဲ ထိပီး မကာခင် မခံိုင်ေအာင် ယားယံ
လာတတ်တယ်။ ေရထဲ တစ်ကိုယ်လုံးြမပ်စရာမလိုပဲ ကိုယ်တစ်ပိုင်း
ေလာက်ှစ်ပီး စိမ်ထားလိုက်ရင်ကို ဆယ်မိနစ်ကာရင် အရည်ြပားေတွ
တေဖာင်းေဖာင်း ေပါက်ကွဲပီး စုတ်ြပတ်စွာ ေသဆုံးသွားရတယ်. ဒါ စ
က်ုပ်တိုင်းသိတဲ့ သဘာ၀အသိတစ်ခုပဲ။
အခု ဒီစက်ုပ်မေလးလည်း မသိလို မဟုတ်ိုင်။ သိသိရက်နဲ ေရထဲ
ဆင်းေနတာဆိုေတာ့ သူကိုယ်သ…
ူ . သတ်…… သတ်….။
‘ဟင်’
ဒီအေတွးက အမ့်ခါးကို ကျင်စက်နဲ တိုလိုက်သလို ပိုမတ်သွားေစတ
ယ်။ အမ်က မိန်းမေတွကို နာကျည်းေပမယ့် ဒီလို အသက်ေဘးနဲ ကံေန
ရတာ ကိုေတာ့ ငုတ်တုတ်ကည့်မေနိုင်ပါ။ သိုေသာ် သူ ေကျနပ်လို သူ
လုပ်ေနတာဆိုေတာ့လည်း အရမ်းဝင်မစွက်ဖက်သင့်။ ထိုေကာင့် ခဏ
ေလာက် ဆက် ေစာင့်ကည့်ေနလိုက်တယ်။ မတတ်သာတဲ့ အဆုံးကျမှ
သွားကယ်ဖို ဆုံးြဖတ်လိုက်တယ်။
စက်ုပ်မေလး ေရထဲဆင်းတာ ဒူးဆစ်နားအထိ ေရာက် လာပီ။
တစ်ကိုယ်လုံး ြမပ်ေအာင်ဆင်းလို ကေတာ့ တန်းေရှာ့ခ်ိုက်ပီး ေသ
ုံသာ။

ဒူးေခါင်းေကျာ်ေကျာ်

အထိ

ဆင်း

လာပီ။

ေသချာတယ်

ေသေကာင်းကံစည်ုံအြပင် တြခားဘာမှ မြဖစ်ိုင်။ ဒါေပမဲ့ ေပါင်ရင်း
အထိ ဆင်းပီးချိန်မှာ ေတာ့…. အား….. ဆိုပီး ေအာ်ဟစ်လို ကမ်းေပြပ
န်ေြပးလာပါေတာ့တယ်။
အမ် ေခါင်းေမာ့ရယ်ေမာမိသား။ အလကား ေသလည်း မေသရဲဘဲနဲ

။ ဒါေပမဲ့ အမ် အရယ်ရပ် သွားတယ်။
ေကာင်မေလး ကမ်းစပ်ဆီ ြပန်ေြပးလာရင်း ေချာ်လဲသွားလို ပါ။ ေရ
ထဲ ဗိုင်းခနဲ လဲသွားတယ်။ ေြခေထာက်တစ်ခုခု ြဖစ်သွားတယ်။ ြပန်မထ
ိုင်ေတာ့ဘူး။ ယားယံလာပုံလည်း ေပတယ်။ စက်ုပ် မေလး တစ်ကို
ယ်လုံး လွန်းထိုးလပ်ရှားေနတယ်။
အမ်… သက်ြပင်းချ၊ ေခါင်းယမ်းရြပန်တယ်။ စက်ုပ်ေတွ၊ စက်ုပ်
ေတွ တယ်ခက်ပါလား။ ဟိုဘက်ကမ်းစပ်ဆီ အြမန်ေြပးသွားရတယ်။
ပီးေတာ့ ေရကန်ထဲ တစ်ဗွမ်းဗွမ်းေြပးဆင်းတယ်။
စက်ုပ်မေလးက မျက်လုံးေလး အဝင်းသားနဲ သူဆီလာေနတဲ့ အမ်
ကို ေကာင်ကည့်ေနတယ်။ အနားေရာက်ေတာ့ အမ်က စက်ုပ်မေလး
ကို ဒူးေကာက်ခွက်ေအာက်ှင့် ချိင်းှစ်ဖက်ေအာက် လက် လိသွင်းကာ
မချီလိုက်တယ်။
‘အို……’
စက်ုပ်မေလး ယားယံတာကို ခဏေမ့ပီး ရင်ဖိုသွားတယ်။ အမ်က
ေတာ့ ရင်ထဲ ဘာဘာ ညာညာမှ မြဖစ်အား။ သူမ မျက်ှာကိုလည်း မက
ည့်။ ကမ်းေပ ေြခာက်ေသွေသာေနရာအထိ သွားပီးမှ သူမကို ေအာက်
ချေပးလိုက်သည် ။ သူမ ေြမေပြပန်ေရာက်ေရာက်ချင်း ယားလို ကုတ်
ေနရှာ တာ။ တစ်ကိုယ်လုံးပါပဲ။ ကုတ်ရင်းတန်းလန်းနဲ အမ့်ကို အကဲခ
တ်ေနေသးတယ်။
အမ်က သူေဘးလွယ်အိတ်ထဲက တစ်ခုခု ှိက်ေနတယ်။ အိတ်ထဲက
လက်ြပန်ထုတ်လိုက်

ေတာ့

ေသးေလး ပါလာတယ်။

လက်ထဲမှာ ေဆးရည်ကည်ပုလင်းေသး

‘ေရာ့….. ဒါ အယားေြပေဆးပဲ’
စက်ုပ်မေလးက သွက်သွက်လှမ်းယူပီး သူလက်ဖဝါးထဲ ေဆးရည်
တစ်စက်ကို ေလာင်းထည့် လိုက်တယ်။ ပီးေတာ့ သူကိုယ်ေပမှာ လိမ်း
သုတ်ပါတယ်။
အမ် စိတ်ေလသလို ေခါင်းယမ်းရြပန်တယ်။
‘အဲဒါ လိမ်းေဆး မဟုတ်ဘူး ။ ေသာက်ေဆး’
‘ဟင်……’
ဒီေကာင်မေလးကေတာ့ ေအာ်ေကာ့လန်ေလးပါ။ အယားေြပေဆး
ေတာင် မသုံးတတ်ဘူးတဲ့ ။
‘ရှင်က ေဆးေပးကတည်းက တစ်ခါတည်း ေြပာပါလား။ ဘာလို စ
ကားကို ကပ်ေစးှဲေန ေသးလဲ’
သူအြပစ်ကို ကိုယ့်အြပစ်လုပ်ပီး စွာတာတာ ြပန်ေြပာတယ်။ ပီးမှ
လက်ကျန်ေဆးကို ေမာ့ ေသာက်လိုက်တယ်။ ေဆးအာနိသင်မြပေသးသ
ြဖင့် ကုတ်ေတာ့ ကုတ်ေနရဆဲ။
ကုတ်ရင်းပင် သူမအမ့်ကိုလည်း သတိထားမိလိုက်တယ်။ အမ်လည်း
ေရထဲဆင်းပီး သူမကို ကယ်တင်ခဲ့တာပဲမိုလား။ ဒါနဲ ေတာင်…..
‘ရှင်ကကျေတာ့ ဘာလို မယားတာလဲ။ ရှင်လည်း ေရထိခဲ့ေသးတာပဲ
’
အမ်က သူမကို မကည့်ဘဲ မခိုးမခန် ြပံးတယ်။
‘ကိုယ်က ဒီိုေဘာ့ဂိဟ်မှာ ရှိတဲ့ တစ်ဦးတည်းေသာ ေရစိုခံစက်ုပ်
ေလ’

‘ဟင်……’
စက်ုပ်မေလး နားမလည်သလို ြဖစ်သွားတယ်။ ပီးမှ အသိတစ်ခု
ေခါင်းထဲ

လပ်ြပက်သွား

တယ်။

အမ်ရဲ

အဝတ်အစားလွတ်ေနတဲ့

အေရြပားတိုင်းကို လိုက်ကည့်ေတာ့တယ်။ အမ့်အေရြပားေပ က ေမွး
ညင်းအမင်ေလးေတွကို ေတွလိုက်ရေတာ့ သူမအလိုအေလျာက် ှတ်
က ထွက်သွားတယ်။
‘၀ဲစားစက်ုပ’်
အမ့်မျက်ှာက ခံစားမကို ထိန်းိုင်သလို တည်ငိမ်လျက်ပါပဲ။ အမ်
၀ဲစားတယ်ဆိုတာ ခာကိုယ်မှာ ဘုေတွေပါက်ပီး ယားသြဖင့် ကုတ်ေလ
ပွားေလြဖစ်တဲ့ ညစ်ပတ်ရိရွဲတဲ့ ၀ဲကို ေြပာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ေမွးညင်း
အမင်ေလးေတွ ေပါက်လာတာကို ေြပာတာပါ။
ဒီဂိဟ်က စက်ုပ်မှန်ရင် ဘယ်ေနရာမှာ အေမွးမေပါက်ဘူး။ ဒါေပ
မဲ့ အမ့်မှာ ေတာ့ အေမွးေတွ ေပါက်လာခဲ့ပီေလ။ ဒီလို အေမွးေတွ ေပါ
က်လာခဲ့တာကို ၀ဲစားတာတို စက်ုပ်အဖွဲအစည်းတစ်ခုလုံး က တညီတ
ွတ်တည်း သတ်မှတ်လိုက်ကတယ်။
‘ရှင…
် .. ရှင…
် .. တကယ်ပဲ ၀ဲစားစက်ုပ်’
အမ် ေခါင်းညိတ်ြပလိုက်တယ်။
သူမက အမ့်တစ်ကိုယ်လုံးကို ပတ်ကည့်လို မဆုံး ြဖစ်ေနပါတယ်။
အေမွးအမင်ေတွ ေတွရတာ ကိုလည်း ထူးဆန်းေနတယ်။
‘ကန်မ ရှင့်အေကာင်းေတွကားဖူးတယ်။ ရှင့်ကို စက်ုပ်ေတွ အား
လုံးက ဖယ်ကျဉ်ထားတဲ့ အေကာင်းေတွေလ။ ရှင့်ကို ကန်မသိပ်ေတွချ
င်ေနခဲ့တာ။ အဟား…. အခုမှ ပဲ ေတွရေတာ့တယ်’

စက်ုပ်မေလး တကယ်ပဲ ၀မ်းသာေနတယ်။
‘ဘာလို ေတွချင်တာလဲ’
‘မသိဘူး။ ဒီလိုပဲ ေတွကည့်ချင်တာပဲ။ ြမင်ဖူးချင်တာမျိးေပါ့’
‘ကဲ…. အခု ြမင်ဖူးပီ။ ဘာလုပ်မှာ လဲ’
‘ကိုင်ကည့်မယ်’
‘ဟင်……’
အမ် တွန်သွားသလို ေကာင်မေလးလည်း ေကာင်သွားတယ်။ ပီးမှ
ထစ်ထစ်ေငါ့ေငါ့နဲ စကား ြပန်ြဖည့်တယ်။
‘ရှင့် အေရြပားကို ကိုင်ကည့်ချင်တယ်လို ေလ’
‘မကိုင်နဲ ။ ငါ့ မိန်းကေလးေတွရဲ အသားနဲ မထိချင်ဘူး’
ေဆးအာနိသင်ြပလာတာေကာင့် သူမ သိပ်မယားေတာ့ပါ။ အမ်က
အခုမကိုင်ခိုင်းလည်း သူမ ကေတာ့ တစ်ေနေန ရေအာင်ကို ကည့်မှာ ပဲ
လို စက်ုပ်မေလးက ေတးမှတ်ထားလိုက်သည် ။
ပီးေတာ့ အမ်ကလည်း မေမးပဲ ေရထဲဆင်းတဲ့ အေကာင်းေတွ
ေြပာြပေနေသး။
‘စိတ်ညစ်လို ေလ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်ေသမလားလို ။ ဒါေပမဲ့
ေရထဲဆင်းရင် ကန်မကိစက ေသဖို မတန်ေသးဘူးလို ေတွးမိသလို လ
န်လည်း လန်လာတာနဲ ြပန်ေြပးတက်ခဲ့တာေလ။ ေတာ်ေသး တယ် ရှင်
ကယ်လို ’
အမ်က ဘာမ ြပန်မေြပာဘူး။
‘ကန်မ ဘာလို သတ်ေသချင်တာလဲ ရှင်သိလား’

‘…….’
‘မသိလည်း တစ်ချက်ေလာက် ခန်မှန်းကည့်ပါလား’
စက်ုပ်မေလးက သူကို စကားမေြပာေြပာေအာင်လုပ်ေနတယ်။ အ
မ်လည်း ပီးပီးေရာ ေလာက်ေြပာလိုက်တယ်။
‘အေကွးေတာင်းတဲ့ သူေတွ များ လာလို များ လား’
‘ေအာင်မာ…. စက်ုပ်ပါး၀လို ။ ကန်မကို ဘာများမှတ်ေနလဲ။ သူက
မှ သူရည်စား ေနာက်ဘဲနဲ ပါသွားလို မချိမဆန်ကျန်ေနတဲ့ ုပ်နဲ ’
အမ် ဝုန်းခနဲ ထရပ်လိုက်သည် ။
သူမလည်း လန်သွားတယ်။ အမ်စိတ်ကို ေတာ်ေတာ်ြပန်ထိန်းကာ အိ
တ်ကို ြပန်လွယ်၊ အရက် ပုလင်းကိုလည်း ေကာက်ကိုင်လိုက်တယ်။ ဒီ
အချိန်ပ…
ဲ …
‘ယခု ေနေရာင်ြခည် (30 %)၊ အစိုဓာတ် (40%) ြဖစ်ေနပါသြဖင့်
လူကီးမင်းအေနြဖင့် ဤပတ်ဝန်းကျင်တွင် မေနသင့်ေတာ့ပါရှင’်
စက်ုပ်ေကာင်မေလးရဲ
ယာတစ်ခုက

အသံထွက်

လက်ေကာက်ဝတ်မှာ ပတ်ထားတဲ့ ကိရိ
လာတာပါ။

ပတ်ဝန်းကျင်နဲ

ကျန်းမာေရးအေြခအေနကို သတိေပးတဲ့ စက်ပါ။ ဒါမျိးစက်က အေတာ်
ကွယ်၀တဲ့ စက်ုပ်ေတွမှ အသုံးြပိုင်တာပါ။
‘ကဲ….. မင်း စက်ကလည်း ေအာ်ေနပီ။ ြပန်ေတာ့။ ေသာ်….. ဒါနဲ ခု
နက မင်းေြပာတာ မှန် တယ်။ ငါ့ ရည်းစားက ငါ့ကိုစွန်ပစ်ပီး တြခားဘဲ
ေနာက် ပါသွားတာ’
သူ လှည့်မကည့်ဘဲ ေလာက်ခဲ့တယ်။

သူမ အိုးအိုးအမ်းအမ်းေလး ကျန်ခဲ့တယ်။
ခုနက လတ်ခနဲ ေြပာလိုက်မိတဲ့ စကားအတွက်လည်း အားနာသွား
တယ်။

***

