81
"ပါ့ပါး....."
"ဟင်"
သူအချိန်အကာကီး ရပ်ေနမိရာ လဲ့ကျီေခသံကိုလည်း မကား၊ လီချး
ေခသံလည်း

မကားေတာ့ဘဲ

ေနာက်ဆုံး

သားငယ်အသံမှသာ

ကား

ေတာ့သည်။
လဲ့ကျီက မျက်ှာဖုံးေအာက်က သူမျက်လုံးေတွကို ေသေသချာချာ စိုက်က
ည့်ရန် ဟန်ေရးြပင်ေနစဉ် စုန်ဟုန်းဟိုင် မျက်ှာလဲလိုက်ေလ၏။ လဲ့ကျီ
မှတ်သားာဏ် အရမ်းေကာင်းတာ သူသိသည်။ ခဏေလးနဲ သူကို မှတ်မိ
သွားိုင်သည်။
သူမသိလိုက်တာက လဲ့ကျီသည် ဒီထဲကို ဝင်လာကတည်းက သူရဲကိုယ်
သင်းနံကို ရေနပီးပီ ဆိုတာပင်။
"သမားေတာ်... အဲဒီေဆးပင်ေတွကို ဘယ်မှာရှာရမလဲ သိလား"
လဲ့ကျီက ခပ်တည်တည်ပဲ ေမးလိုက်သည်။ စုန်ဟုန်းဟိုင် မလိမ်ချင်ပါ။
အဲဒီေဆးပင်ေတွက

သူေနတဲ့ေတာင်ေပမှာ

အေလ့ကျေပါက်ေသာ

အဖိုးတန် ေဆးပင်များပဲ ြဖစ်သည်။ လဲ့ကျီရဲနတ်ဆိုးေသွးက ဘယ်လိုြဖစ်
ေနပီလဲ သူသိချင်ေသး၏။
"သိပါတယ်.... ဒါေပမဲ့ လဲ့အကီးအကဲရဲ ေသွးေကာကို အရင်ဆုံး စမ်းသပ်
ကည့်လို ရမလား"

"ေကာင်းပါပီ"
လဲ့ကျီ လက်ခံေတာ့ သူလည်း ေသွးေကာစမ်းေပးရန်အတွက် ြပန်လှည့်
လာလိုက်သည်။ သိုေသာ် လဲ့ကျီက သူကို လက်ထုတ်မေပးလာေပ။ ထို
အစား သူသည် စုန်ဟုန်းဟိုင်းအနားကို ကပ်သွားပီး
"သမားေတာ်စုန်... ကန်ေတာ့်ရဲေရာဂါကို ကန်ေတာ်တိုှစ်ေယာက်တည်း
သီးသန် ေဆွးေွးလိုရမလား"
စုန်ဟုန်းဟိုင် ဝတ်ုံလက်ကို တင်းတင်းဆုပ်ထားမိသည်။ အဘယ်ေကာ
င့်ဆိုေသာ် တဒိတ်ဒိတ် ခုန်ြမန်လာတဲ့ သူှလုံးခုန်သံကို လဲ့ကျီကားသွားမှာ
ေကာက်ေနမိတာေကာင့်ပဲ ြဖစ်၏။ သိုေပမဲ့ လဲ့ကျီက ဘယ်သူလဲ။
သူချစ်တဲ့သူနဲ ပတ်သက်ရင် အင်မတန် ပါးနပ်တဲ့ သူတစ်ေယာက်ပဲေလ။
သူသမားေတာ်စုန်ကို အခန်းထဲ စဝင်လာကတည်းက ကည့်ေနခဲ့တာြဖစ်ပီး
ေနာက်ေကျာက ကည့်ရင်ေတာင် သူချစ်သူနဲ တူတယ်ဆိုတာ သူခံစားရ
သည်။
အနီးနားကို ေရာက်သွားေလေလ ကိုယ်သင်းနံက ပိုပိုပီး ထွက်လာေလ
ေလ ြဖစ်ေနရာ လဲ့ကျီ ထပ်မံ စမ်းသပ်ကည့်ရန်အတွက် ထပ်မံတိုးကပ်ကာ
စကားဆိုလိုက်ြခင်း ြဖစ်သည်။
စုန်ဟုန်းဟိုင် ဇတ်ဆို ေနာက်ဆုတ်သွားေသာ်လည်း ေနာက်ကျသွားပီဆို
တာ သူမသိလိုက်ပါ။ လဲ့ကျီသည် သူထင်ြမင်ချက်က ၃၀% မှန်ေနပီဆိုတာ
သိထားပီးပီ ြဖစ်ေလသည်။
"သမားေတာ်စုန် ဒီဘက်ကိုကပါ"
လဲ့ကျီက လက်ဟန်ြပပီး အရင်ဆုံး ထွက်သွားသည်။ သူလက်ထဲတွင်
လည်း အားချံးကို ချီသွား၏။ စုန်ဟုန်းဟိုင် စကားလှမ်းေြပာရန် ြပင်လိုက်

သည့်အခိုက်

သူတိုနားမှာ

တြခားသူေတွလည်း

ရှိေနေသးတယ်ဆိုတာ

အမှတ်ရလိုက်တာေကာင့် လဲ့ကျီေနာက်ကို တိတ်တိတ်ကေလး လိုက်လာခဲ့
ရသည်။
အားချံးကေတာ့ လဲ့ကျီကို စကားေတွ တရစပ်ကို ေြပာေန၏။ ေသွးက
စကားေြပာတာေကာင့်လား။ အားချံးလို သူစိမ်းေတွကို မခင်တတ်ေသာ
သူကေတာင် ေတွတာ သိပ်မကာေသးတဲ့ လဲ့ကျီကို ခင်တွယ်ေနပီေလ။
အေနာက်ကလိုက်လာတဲ့ သူကို တစ်ေခါက်ှစ်ေခါက် ြပန်လှည့်ကည့်ပီး
ြပံးြပေသးသည်။ လဲ့ကျီသည် ေရာဂါအေကာင်း ေဆွးေွးမည်ဟုဆိုပီး သူ
တိုသားအဖ ှစ်ေယာက်ကို သူရဲအိပ်ေဆာင်အတွင်းသို ေခသွားေလသည်။
စုန်ဟုန်းဟိုင် အိပ်ေဆာင်ထဲအထိ မလိုက်ချင်ပါ။ သိုေသာ် သူမလိုက်ချင်
တဲ့ အေကာင်းသာ ေြပာလိုက်ရင် လဲ့ကျီက ေမးခွန်းေတွ ေမးလာမည်။
အသံတုက စကားေတွ အများကီးေြပာရင် ြပယ်သွားိုင်လို သူကိုယ်သူ
စကားများများ မေြပာမိေအာင် ထိန်းရမည် ြဖစ်သည်။
အိပ်ေဆာင်ထဲ သူဝင်လိုက်သည်ှင့် တံခါးှစ်ချပ်က သူအလိုလို ပိတ်သွား
သည်။ စုန်ဟုန်းဟိုင် အထိတ်တလန်နဲ လှည့်ကည့်မိ၏။ ထိုအခါ လဲ့ကျီက
ြပံး၍
"ကန်ေတာ့်ရဲေရာဂါက တြခားလူေတွ ကားလို မြဖစ်တာေကာင့်ပါ"
စုန်ဟုန်းဟိုင် ေခါင်းသာ ညိတ်ြပလိုက်ပါသည်။ မှန်ပါသည်။ လဲ့ကျီမှာ
နတ်ဆိုးသားရဲေသွး ရှိေနတာ အြပင်ကို ေပါက်ကားသွားလို မြဖစ်ပါ။
သိုမဟုတ်လင် လဲ့ကျီသည် ဒုတိယဟွမ်ကျင်းေရ ြဖစ်သွားိုင်သည်။
သူကည့်လိုက်ေတာ့ လဲ့ကျီက အားချံးကို မုန်ပွဲေလးချပ် တင်ထားေသာ
စားပွဲတွင် ညင်ညင်သာသာ ချေပးပီး မုန်စားေနရန် မှာကားေနသည်။ ပီး

ေနာက် သူသည် သံမဏိတုံးလို ရပ်ေနတဲ့ စုန်ဟုန်းဟိုင်ဘက်ကို လှည့်
လာ၏။
"သမားေတာ်စုန်.... ပါဝင်တဲ့ ေဆးြမစ်ေတွ ဘယ်မှာရှာရမလဲ သိတယ်ဆို
ေတာ့ ကန်ေတာ့်ရဲေရာဂါကို ကုသေပးိုင်မယ်လို ေမာ်လင့်ပါတယ်...."
"ဆမေစာပါနဲ... ကန်ေတာ် အရင်ဆုံး စမ်းသပ်ပါရေစ"
လဲ့ကျီ သမားေတာ်စုန်၏ အသံကို ေသချာနားေထာင်သည်။
("မဟုတ်ေသးဘူး.... ကိုယ်သင်းနံက ဟုန်းအာနဲတူတယ် လမ်းေလာက်
တာနဲ

ေလသံ

အေနအထားေကာပဲ....

အသံက

ဘာလိုမတူတာလဲ...

ဧက.... အသံတုအစီအရင်")
ထိုအချိန်တွင်

စုန်ဟုန်းဟိုင်သည်

လဲ့ကျီေသွးေကာကို

စမ်းသပ်ရန်

ေလာက်လာေနပီ ြဖစ်သည်။
"သမားေတာ် စစ်ေဆးေပးလက်စနဲ ကန်ေတာ့်ရင်ဘတ်မှာ အစပျိးေနတဲ့
ေသွးစက်ကို စမ်းသပ်ေပးပါလား"
"ဘယ်လို.... "
"ရင်ဘတ်မှာပါ.... "
လဲ့ကျီက ရင်ဘတ်ကိုဖိကာ မျက်ခုံးကို ကျံထားလိုက်သည်။
"အရမ်းနာတယ်... သမားေတာ်စုန် ကူညီေပးပါလား"
နတ်ဆိုးသားရဲေသွးက ဘယ်ေလာက် နာကျင်သလဲဆိုတာ လဲ့ကျီမေြပာ
လည်း သူေတွးကည့်တာနဲ သိသည်။ ထိုေကာင့် သူတတ်ိုင်သေလာက်
စမ်းသပ်ေပးရန် သေဘာတူလိုက်၏။
သူတိုှစ်ေယာက် အားချံးနဲ မနီးမေဝးေနရာသို ေရာက်သွားသည်။ လဲ့ကျီ
က မေှးမြမန်ေသာ အရှိန်ြဖင့် ခါးစည်းကိးကို ေြဖကာ ရင်ဘတ်ကို လှပ်ြပ

လိုက်ေသာ် အနီေရာင် အစက်ကေလး တစ်စက်ကို ေတွလိုက်ရေတာ့သည်။
ေကျာက်စိမ်းြဖ လက်ေချာင်းေလးေတွ စတင်လပ်ရှားလာသည်။ သွယ်
လျေသာ လက်ညိးထိပ်ေလးက တြဖည်းြဖည်း လဲ့ကျီရင်ဘတ်က အနီ
ေရာင်အစက်ဆီသို လှမ်းလာ၏။
("နတ်ဆိုးသားရဲေသွး.... တကယ် နတ်ဆိုးသားရဲေသွးပဲ")
မျက်ှာဖုံးေအာက်မှာ ထိတ်လန်ေနတဲ့ မျက်ှာရှိေနတာကို လဲ့ကျီ မြမင်
ရ။ သိုေသာ် အနီစက်ကို ထိေတွလာတဲ့ လက်ေချာင်းကိုေတာ့ သူလုံးဝမေမ့။
အဲဒါက

သူစိတ်ကို

ေနေရာညပါ

လမ်းမိုးထားသူ

တစ်ေယာက်၏

လက်ေချာင်းေတွဆိုတာ သူသိသည်။
လဲ့ကျီ ေတွးမိသည်။
("သူ.... ဟုန်းအာလား")
ထိုအချိန် သမားေတာ်စုန်က လဲ့ကျီ၏ လက်ေကာက်ဝတ်က ေသွးေကာ
ကို ေြပာင်းလဲ စမ်းသပ်ကည့်ေနသည်။ ေသွးေကာကို စမ်းပီးေတာ့မှပဲ စုန်
ဟုန်းဟိုင် စိတ်သက်သာသွားေလ၏။
"အရမ်းကီး မဆိုးေသးဘူး"
"ဟုတ်တယ်.... ကန်ေတာ် မေနကမှစပီး ခံစားရတာ"
("ဟင့် ဟုန်းအာရဲအသံအစစ် ထွက်လာပီ")
"မင်းအတွက် ေဆးေတွရှိတဲ့ေနရာက ငါေနတဲ့ေတာင်မှာပဲ.... မင်းအချိန်ရ
ရင် လိုက်ယူလိုရတယ်"
စုန်ဟုန်းဟိုင်သည် သူရဲအသံတု အစီအရင် ြပယ်သွားပီ ဆိုတာေတာင်
သတိမထားမိေတာ့ဘဲ လဲ့ကျီကို စကားေတွ ဆက်ေြပာေန၏။ စုန်ဟုန်းဟိုင်
လှည့်ထွက်သွားမည်အြပ ုတ်တရက် လက်တစ်ဖက်က သူကို ဖမ်းဆွဲ

လိုက်သည်။
သူလှည့်အကည့်တွင် လဲ့ကျီက သူအား နံရံတွင် ကပ်ထားလိုက်ေတာ့၏။
စုန်ဟုန်းဟိုင် ုန်းရန်ကိးစားမည် ြပသည့်အချိန် သူြမင်လိုက်ရတာက လဲ့
ကျီသည် သူရင်ဘတ်ကို ြပန်ဆုပ်ထားတာကို ေတွရေလသည်။
"အား....."
"မင်း......"
"နာတယ်..... အထဲမှာ "
လဲ့ကျီလက်တစ်ဖက်က

နံရံတွင်

ေထာက်ထားပီး

ကျန်တစ်ဖက်က

ရင်ဘတ်ကို တင်းတင်း ဆုပ်ထားတာရာ လက်သည်းေကာင့် ေသွးစများပင်
စီးကျလာသည်။ စုန်ဟုန်းဟိုင် မျက်လုံးအြပးသား ြဖစ်သွား၏။
"မင်း.... မင်း.... မင်းေသွးေတွ ထွက်ေနပီ"
"အထဲမှာ အရမ်းနာတယ်... ဆူးနဲထိုးေနသလိုပဲ အရမ်းနာတယ် "
"ငါ ငါဘာလုပ်ေပးရမလဲ"
အများအြမင်တွင် တည်ငိမ်လွန်းတဲ့ နတ်သမားေတာ်သည် လဲ့ကျီေရှမှာ
ေတာ့ ဘယ်ကေနဘယ်လို စကုသရမှန်း မသိေတာ့ဘဲ ေမ့ေလျာ့ေနေချ၏။
သူလက်ေချာင်းများက လဲ့ကျီကို ထိရမလို ေနာက်ဆုတ်မရလို ြဖစ်ေနသည်။
"နာတယ်.... နာတယ်...."
"ငါမင်းကို နာကျင်တာ ေလျာ့သွားေအာင် လုပ်ေပးမယ်"
သူသည် အစိမ်းေရာင် ကုသြခင်းစွမ်းအင်များကို လက်ေချာင်းများကား
စုစည်းလိုက်သည့် အချိန်တွင် လဲ့ကျီက ထိုလက်ေချာင်းများကို ဖမ်းဆုပ်၍
သူကို ငုံကည့်လာ၏။ ြပန်လည်ေမွးဖွားလာပီးေနာက် သူလဲ့ကျီထက် အရပ်
နည်းနည်း ပုသွားလို ေမာ့ကည့်ေနရသည်။

ှစ်ေယာက်သား အကည့်ချင်း ဆုံသွားသည်။ လဲ့ကျီနဖူးထက်တွင် ေခးစ
ေတွ ဝဲသီေနပုံက နာကျင်ေနတာဟာ ဟန်ေဆာင်ေနတာ မဟုတ်ေကာင်း
သိသာလှသည်။
လဲ့ကျီကည့်ပီး စုန်ဟုန်းဟိုင်တစ်ေယာက် ပို၍ပို၍ စိတ်ပူလာသည်။ ထို
အခိုက်အတန်တွင် လဲ့ကျီတ်ဖျားမှ စကားသံထွက်ေပလာေပ၏။
"ဟုန်းအာ...."
"ဟင်...."
မထင်မှတ်ဘဲ စုန်ဟုန်းဟိုင်တ်က ြပန်ထူးမိသွားသည်။
"ကိုယ့်ကိုမုန်းေနတုန်းလား... ကိုယ်ေတာင်းပန်ပါတယ်ေနာ် ကိုယ့်အမှား
ေတွ အားလုံးအတွက် ကိုယ်ဒူးေထာက်ပီး ေတာင်းပန်ပါ့မယ်"
"လဲ့အကီးအကဲ လူမှားေနပီ"
စုန်ဟုန်းဟိုင် သူလက်ကို ုန်းဖယ်ရန် ြပင်ေသာ်လည်း တစ်ဖက်လူက
တင်းတင်းဆုပ်ထား၏။
"ဟုန်းအာ.... မသွားပါနဲ... ကိုယ်မင်းကို ထွက်သွားခွင့် မေပးိုင်ေတာ့
ဘူး.... မင်းအသံ မင်းလပ်ရှားပုံ အသံအေနအထား ကိုယ်သင်းနံ ကိုယ်
အားလုံး မှတ်မိတယ်.... ေကျးဇူးြပပီး ကိုယ့်ကို အမှားြပင်ဆင်ခွင့်ေလး
ေတာ့ ေပးပါ ဟုတ်ပီလား"
("ငါမျက်ှာဖုံး တပ်ထားတာေတာင် သူငါ့ကိုမှတ်မိတယ်")
"မင်းဒီတစ်ခါ ကိုယ်အနားက ထွက်သွားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လည်း မင်းအ
ရင်က ထွက်သွားသလိုမျိး ထွက်သွားလိုက်မယ်"
"လဲ့ကျီ"
ေနာက်ဆုံးေတာ့

သူနာမည်ကို

ေခလိုက်ပီ။

လဲ့ကျီသည်

သူ၏လက်ေချာင်းတိုကို ကင်နာစွာ ေထွးဆုပ်ထားသည့်အကား မျက်ှာက
ြဖဖပ်လာသည်။ စုန်ဟုန်းဟိုင် ေအာက်သို ငုံကည့်ေတာ့ ရင်ဘတ်က အနီ
စက်ဟာ တြဖည်းြဖည်း ေသွးေကာများအြဖစ် ေြပာင်းလဲေနတာ ေတွရ၏။
စုန်ဟုန်းဟိုင် လွတ်ေနေသာ လက်တစ်ဖက်မှ လက်ညိးလက်ခလယ်
ထုတ်ကာ ကုသြခင်းစွမ်းအင်ြဖင့် ေသွးေကာေတွ ထပ်ပျံမလာေအာင် ကုသ
ထိန်းသိမ်းေပးလိုက်၏။ သူလက်ေချာင်းက လဲ့ကျီရင်ဘတ်နဲ မထိတတိ
ကေလး ြဖစ်ေနသည်။
ထိုအခိုက် လဲ့ကျီသည် ေသွးစွန်းေနေသာ လက်ေချာင်းများြဖင့် စုန်ဟုန်း
ဟိုင်မျက်ှာရှိ ေငွေရာင်မျက်ှာဖုံးကို ဆွဲခတ်လိုက်ေတာ့သည်။ စုန်ဟုန်းဟို
င် အာုံက နတ်ဆိုးသားရဲေသွးဆီကေန လဲ့ကျီဆီ ြပန်ေရာက်သွားပီး ေမာ့
ကည့်မိသည့်အခိုက် သူတိုှစ်ဦး မျက်လုံးချင်းဆုံသွားြပန်၏။
လဲ့ကျီ အရင်ဆုံး ကည့်မိတာက စုန်ဟုန်းဟိုင်နဖူးေပက အနီေရာင်
အမှတ်အသားေလးပင်။ ယခုအထိ မေပျာက်သွားေသးတဲ့ အမှတ်အသား
ေလး ြဖစ်သည်။
"တကယ်ပဲ မင်းကိုး.... ဟုန်းအာ"
"ဟုတ်တယ်... ငါ"
"ကိုယ်မင်းကိုချစ်တယ်.....
မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို

အခုမှမဟုတ်ဘူးေနာ်

သိပီးတဲ့ေနာက်လည်း

မင်းကအရှင့်သား

ကိုယ်မင်းကို

ချစ်ခဲ့တာ...

ဒါေပမဲ့ ကိုယ်အရမ်းစိတ်ေတွ ပ်ေနလို မင်းအနားမှာ မေနေပးခဲ့ိုင်တာပါ"
"မင်း...."
"အင်း...."
"သူကို လက်ထပ်လိုက်ပီလား"

("ချီလျန်ဟွနဲ အေကာင်းကို သူအခုအထိ စိတ်ဆိုးေနေသးပုံပဲ")
လဲ့ကျီ သူလက်က ေငွေရာင်လက်စွပ်ေလးကို ေထာင်ြပလိုက်ေတာ့ လဲ့ကျီ
အခုထိ ဘယ်သူကိုမှ လက်မထပ်ရေသးေကာင်း စုန်ဟုန်းဟိုင် နားလည်
သွား၏။ လဲ့ကျီက သူဖမ်းဆုပ်ထားတဲ့ လက်ကေလးကို ကည့်လိုက်သည်။
"လက်စွပ်ေကာ…"
လက်စွပ်က စုန်ဟုန်းဟိုင်လက်တွင် မရှိေချ။ လဲ့ကျီချက်ချင်း အားချံးကို
မျက်လုံးထဲ ြမင်ေယာင်လာ၏။
"မင်းမိန်းမတစ်ေယာက်ကို လက်ထပ်လိုက်တာလား"
"မ မဟုတ်ပါဘူး"
"ဟူး.... ေတာ်ပါေသးရဲ ဒါဆို အားချံးက ဘယ်သူသားလဲ.... ဒါေပမဲ့ ကိုယ်
ကည့်သေလာက်ေတာ့ အားချံးက ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းက ပုံစံနဲ အရမ်းတူ
တယ်"
စုန်ဟုန်းဟိုင် သူကုသေပးလိုက်တဲ့ ေသွးေကာေတွ ပုံမှန်အတိုင်း ြပန်ြဖစ်
သွားေတာ့မှ လက်ေချာင်းကို ြပန်ုပ်ကာ အဝတ်စတစ်ခုြဖင့် ရင်ဘတ်က
ေသွးများကို သုတ်ေပးလိုက်သည်။
"ကိုယ့်သားလား"
"ဘယ်သူက မင်းရဲသားလို ေြပာေနလိုလဲ"
ထိုအခိုက်တွင် စုန်ဟုန်းဟိုင်၏ လက်ေကာက်ဝတ် ှစ်ဖက်လုံး ဖမ်းချပ်ခံ
လိုက်ရပီး တစ်ပိင်နက် နံရံတွင် ကပ်ထားခံရေတာ့၏။ စုန်ဟုန်းဟိုင် လန်
သွားသည်။ လဲ့ကျီရဲယခုလို ေသွးဆိုးတဲ့ မျက်လုံးေတွကို သူမြမင်ခဲ့ဖူးဘူး။
"လဲ့ကျီ....."
"မင်းဘယ်သူနဲ လက်ထပ်ခဲ့တာလဲ.... ေြပာ အဲဒီမိန်းမကို ငါအခုပဲ သွား

သတ်ပစ်မယ်..... အဲဒီမိန်းမရဲ ေဆွးစဉ်မျိးဆက် အားလုံး တစ်ေယာက်မ
ကျန် အကုန်သတ်ပစ်လိုက်မယ်"
"လဲ့ကျီ မင်းငါေြပာတာ နားေထာင်ပါဦး...."
"ဘယ်သူသားလဲ.... မင်းဘယ်သူနဲ လက်ထပ်ခဲ့တာလဲ ငါတိုရဲလက်စွပ်
ဘယ်မှာလဲ.... ေြပာေလ..."
("နတ်ဆိုးေသွးေကာင့်လား")
သူ လဲ့ကျီလက်ထဲကေန ုန်းထွက်ပီး ေြခဖျားနည်းနည်းေထာက်ကာ လဲ့
ကျီကို ဖက်ထားလိုက်သည်။
"လဲ့ကျီ စိတ်ေအးေအးထား..... လက်စွပ်က ရှိပါတယ်.... ငါသားလည်ပင်း
မှာ ဆွဲေပးထားတာ သားကလည်း မင်းရဲသားပါ... စိတ်ေအးေအးထား
နတ်ဆိုးသားရဲေသွးကို မိုးကေစနဲ"
ထိုအခါမှ ေဒါသေတွ တြဖည်းြဖည်း ေပျာက်ကွယ်သွား၏။ စုန်ဟုန်းဟိုင်
ခါးကို လက်ှစ်ဖက်ြဖင့် ကျံးဖက်ကာ တင်းေနေအာင် ဖက်ထားလိုက်ပါ
ေတာ့သည်။
"တကယ်ပဲ ကိုယ့်ရဲသား ြဖစ်ေနတာကိုး...."
"လဲ့ကျီ အချိန်မရှိေတာ့ဘူး.... မင်းရဲဒဏ်ရာကို ေဆးထည့်ရေအာင်"
"မင်းက ကိုယ့်ရဲေဆးပဲေလ"
လဲ့ကျီက မလတ်ေပးသည့်အြပင် ပိုတိုးလို ဖက်ထားသည်။ ဒီလူသားေလး
ကို မဖက်ရတာ ဘယ်ေလာက်ေတာင် ကာပီလဲ။ မေတွရတာလည်း ကာ
ပီ။ ဒီကားထဲ သူအရမ်းလွမ်းေနခဲ့တာ။
********
HTTD note - လဲ့ကျီက တကယ် အရမ်း မှတ်သားာဏ်ေကာင်းပါတယ်

သူက သူချစ်သူနဲ ပတ်သက်ရင် ေသးေသးေလးကအစ အကုန်မှတ်ထားတာ
ပါ

စုန်ဟုန်းဟိုင်က

အသံတုအစီအရင်

လုပ်ထားတာေတာင်

ေလသံ

အသွားအလာကိုကည့်ပီး သူမှတ်မိပါတယ်... ေဘးတစ်ေစာင်း လှည့်ကည့်
တာကအစ လပ်ရှားတဲ့ အြပအမူေတွအဆုံးေပါ့... ဒါေကာင့် သူသာစုန်
ဟုန်းဟိုင်ကို

ေစာေစာြပန်ေတွခဲ့ရင်

ကတည်းက ဆုံကမှာပါ
***

သူတိုှစ်ေယာက်

အေစာကီး

