အခန်း ၁
တစ်ေယာက်ေယာက်ေတာ့ ေသေတာ့မယ်

"အိုး မိုင် ေဂါ့ ... "
ကုန်ရီ မျက်ြဖဆိုက် ေနေလပီ။
ငါ့ရဲ မျက်ှာ ေချာေချာေလးေတာ့ သွားပါပီ။ သူတို အရှက် မရှိလွန်း
ဘူးလား။ ပထမဆုံး လက်သီးကတင် ငါ့ရဲ မျက်ှာတည့်တည့်ကိုလား ...
။
ထိုအခိုက်အတန် ကုန်ရီ၏ စိတ်ထဲတွင် ကတိတစ်ခု ြဖတ်ေြပးလာ
သည် ။ သူသည် သူ၏ ပန်းလို ေချာေမာသည့် မျက်ှာေလးကို အလှမပျ
က်ေအာင် ထိန်းသိမ်းထားမည်ဟု ေပးခဲ့ဖူးသည့် ကတိပင်။ သူမျက်ှာ
ေလးသာ ပျက်စီးသွားခဲ့ပါလင် အစ်ကိုရီသည် သူအား ေသချာေပါက်
ချစ်ေတာ့မည် မဟုတ်ေပ ... ။
ကျန်းေဝ၏

လက်သီးတစ်လုံး

ပစ်သွင်း

ဝင်လာသည့်

အချိန်

ေကျာက်ေကျာက်၏ မျက်လုံးထဲတွင် စိတ်လပ်ရှား ေပျာ်ရင်မေလး တစ်
ခု ြဖတ်ေြပးလာေတာ့ပီး ချစ်စဖွယ် ေကာင်းေအာင် လပ်ရှား လာေလပီ။
"ကုန်ရီ ... " ရီမူဖန် အကျယ်ကီး လှမ်းေအာ် သတိေပးလာသည် ။
လျိချန်း၏ မျက်ှာသည် လည်း ချက်ချင်း ပျက်ယွင်းသွားသည် ။ လူ

တိုင်းသည် လည်း ထိတ်လန်တုန်လပ် သွားကသည် ။
ထိုလက်သီးသာ ထိမိသွားပါက သူတို ဇာတ်ကား ိုက်လို ရေတာ့
မည် မဟုတ် ... ။
သိုေသာ် ကျန်းေဝ၏ လက်သီးက ကုန်ရီဆီ ေရာက်လုေရာက်ခင်
အချိန် ... ေနာက်တစ်စကန်တွင် အသံကီးတစ်သံ ဝုန်းခနဲ ေပထွက်လာ
သည် ။
အှီမိန်းကေလး၏ လက်ဖဝါးက အရှိန်ြပင်းြပင်းြဖင့် လာေနသည့်
ကျန်းေဝ၏ လက်သီးအား ရပ်တန်သွားေအာင် တားပစ်လိုက်၏။
ဘယ်လို ... ဘယ်လိုြဖစ်သည် နည်း။
ကျန်းေဝ၏ လူမိုက်ဆန်ဆန် အြပံးကီးမှာ ေတာင့်သွားေတာ့ပီး သူ
လက်သီးသူ ြပန်စူးစမ်း ကည့်လိုက်မိသည် ။
"မင်း …"
ဒီေကာင်မေလးမှာ ဘယ်လိုလုပ်ပီး အားေကာင်း ေနရသည် နည်း။
ကျန်းေဝ ဘာမှ မတုန်ြပန်ိုင်ခင်မှာ ပင် "ဝုန်း" ခနဲ အသံကီးတစ်
သံ ထွက် လာပီး သူကိုယ်မှာ စွန်တစ်ခုလို ေနာက်သို ပျံတက်သွားေလပီ
။ သူတစ်ကိုယ်လုံး ေြမာက်တက်သွားပီး တိုင်ကီး တစ်တိုင်အား ဝင်
တိုက်ကာ ြပတ်ကျသွားသည် ။ ေြမကီးေပကို ပုံပုံကေလး ြပတ်ကျ
သွားသည် မှာ စုတ်ြပတ်ကျိးေကျ ေနသည့် အုပ်တစ်ုပ် အလားှယ် ..
.။
"ဖူး" ကျန်းေဝ ေသွးတစ်လုတ် အန်သွား၏။
လူတိုင်းသည် ထိုခပ်ေတာင့်ေတာင့် လူကီးအား ပစ်လှဲပစ်ိုင်သည့်

အိမ်အကူဝတ်စုံှင့် အုပ်မေလးကို စိုက်ကည့် ေနမိကသည် မှာ မျက်
လုံးြပး မျက်ဆံြပး။ ထိုအုပ်မေလး၏ လှစ်ခနဲ တိုက်ခိုက် ပစ်လိုက်ပုံ
သည် SFX ုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းှင့်ပင် တူလှေချသည် ။
ကုန်ရီခမျာေတာ့ ဆင်တစ်ေကာင်ေလာက် ဝင်နားေလာက်ေအာင်ကို
ပါးစပ်ေဟာင်းေလာင်းကီး ြဖစ်ေနပီး ရီမူဖန်မှာ မယုံကည်ိုင်စွာြဖင့် မျ
က်လုံးတို ကို ပွတ်သပ် ေနေလသည် ။
"အဟွတ် အဟွတ် အဟွတ် အဟွတ် ... "
ကျန်းေဝက ေချာင်းေပျာ့ေပျာ့ေလး ဟမ့်လာေတာ့မှ သာလင် သူေနာ
က်လိုက်တို မှာ သတိကပ်သွားကပီး ကျန်းေဝ ရှိရာဆီ အေြပးသွား က
ေတာ့သည် ။
"ေဘာ့စ်"
"ေဘာ့စ် ... အဆင်ေြပရဲ လား"

***

ေဘာပဲ ... ဒါက ဘယ်လို အေြခအေနကီးလဲ။ အိမ်အကူေလး တစ်
ေယာက်က ငါတို ရဲ ေဘာ့စ်ကို တစ်ချက်တည်းနဲ ေြမာက်တက် သွား
ေအာင် ကန်ပစ်ိုင်တယ်လား။
လူတိုင်းသည် မျက်လုံးြပး မျက်ဆံြပးြဖင့် ထိုေကာင်မေလးအား
ေကာင်ကည့် ေနကေလပီ။ သူတို ၏ စိတ်ထဲတွင် ဤေကာင်မေလးသ
ည် ဤမထိ ကမ်းလိမ့်မည်ဟု စိတ်ပင်မကူးခဲ့မိ ကပါေချ။

ကျန်းေဝခမျာ သူရင်ဘတ်ကို ဖိကိုင်ထားေလပီ။
သူမျက်ှာသည် ကား အမည်းကီး မည်းပုတ်ေန၏။
ဘယ်လို ... ဘယ်လိုလုပ်ပီးေတာ့ ငါက မိန်းကေလး တစ်ေယာက်ဆီ
ကေန အထိုးခံလိုက်ရတာလဲ။
ငါ ဘယ်လိုလုပ်ပီး ဒီေလာက်ထိ ရှက်စရာ ေကာင်းတာမျိး ခံစားရ
တာလဲ။
"ဖမ်းစမ်း ... အဲဒီ ေကာင်မစုတ်ေလးကို ဖမ်းကစမ်း။
အားလုံး တစ်ပိင်တည်း တက်က"
သူမသည် တိုက်တတ်ခိုက်တတ်သည် ဆိုလင်ပင် လူတစ်ေယာက်
သာ ြဖစ်သည် မဟုတ်ပါလား။
"ေတာက် … အဲဒီေခွးမေလး ... အားလုံးပဲ အတူတက်ကစမ်း"
ေနာက်လိုက်

အားလုံးမှာ ဝင့်ကွားစွာြဖင့်

ေအာ်ဟစ်လိုက်ပီး

ေကျာက်ေကျာက်ဆီ ေြပးသွားကေလပီ။
"ရတ်--" ပန်းတက်တူးှင့် ေယာက်ျားက အုပ်မေလးဆီကို လက်
သီးတစ်လုံး ပစ်သွင်း လာေလပီ။
အုပ်မေလးသည် အသာေလးပင် လက်ဆန်ထုတ်လိုက်ပီး သူလက်
ေကာက်ဝတ်ကို ဖမ်းဆုပ်ပစ်လိုက်၏။ ေနာက်တစ်စကန် ...
"အား အား အား ... "
ိုက်ကွင်းတစ်ခုလုံး အိုးကျိးသံများ ြဖင့် တဂတ်ဂတ် ညံ လာပီး
လဲပိကုန် ကေလပီ။
တစ်ေယာက်ပီး တစ်ေယာက် လဲကျကုန်သည် ကို ကည့်ေနသည့် ရီ

မူဖန်။ အေစာေလးကပင် အံ့သတုန်လပ် ေနခဲ့သည့် သူခမျာ အခုေတာ့
တစ်စထက် တစ်စ ေကာက်ရွံစိတ်တို စိုးမိုးလာ၏။
ကုန်ရီသည် လည်း ကည့်ရင်းကည့်ရင်း သူထက်ပင် အများကီးပင်
ေကာက်လန် ေနေလသည် ။
"ေသာက် ... ေသာက်ကျိးနည်း ... ဒီေကာင်မေလး ... မဟုတ်ဘူး ...
ေဘာ့စ် ... မချပါနဲ ေတာ့ ... ထပ်ပီးေတာ့ မချပါနဲ ေတာ့ ... ဒါဆို ေတာ်
ေလာက်ပါပီ။ ေဘာ့စ် ထပ်ပီး ချေနဦးမယ် ဆိုရင် သူတို ေသသွားလိမ့်မ
ယ်"
တစ်ဖက်လူမှာ ဘာကိုမှ ပင် ကားိုင်ြခင်းမရှိပါေပ။ တစ်ဖက်လူ၏
လက်ရှိ အေြခအေနအရ သူမ၏ မျက်လုံးတို သည် စိတ်လပ်ရှား ေပျာ်
ရင်မေကာင့် ရဲတွတ်ေနသည် ။ အခုချိန် သူမဟန်ပန်မှာ လူေတွကို
ကက်သီးေမွးညင်း ထသွားေစေလာက်သည့် သုပ်ကားထဲက ဇာတ်
ေကာင်ှင့်ပင် တူေနေလပီ။

***

