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ေမာင္ဟိတ္ (had3s) နဲ႔ စႏီၵလင္း စိတ္ကူးယဥ္ ဖန္တီးတင္ဆက္ပါသည္။ 

 "ခ်စသ္ူ႔အလိုကို ... လုိက္မိေလေသာအခါ" ဒီေခါင္းစဥ္ေလး ေပးပါဆိုမွ။ မေပးႏိုင္ဘူးတဲ့။ ကပေ္စးနဟဲိတ္  
ေကာ္တရာဟိတ္။ နာမည္ေရြးေပးတဲ့အတြက္  Thanks You! ပါရွင္။ အားငယ္ေနတဲ့ အခ်ိန္တိုင္း အားေပးခဲ့တဲ့ ဟိတက္ို  

ဒီေနရာကေန      

အားေပးၾကပါေနာ္။ 
(စႏၵီလင္း) 

လင္း သူ႔ကိုခ်စ္တယ္♥ အရမ္းခ်စ္တယ္♥ မိန္းကေလးမို႔လို႔ ဖြင့္ေျပာလို႔မရတာ♥ လင္း ခ်စ္တာကို ဖံုးကြယ္လို႔ 
မရပါဘူး♥ ေန႔တုိင္း ညတိုင္း အခ်ိန္တုိင္း သူ႔အနားမွာေနခ်င္တယ္♥ သူ႔အသံေလးကို နားေထာင္ခ်င္တယ္♥ 
သူေပးတဲ့ အၾကင္နာေလးေတြကို ခံယူၾကည့့္ခ်င္တယ္♥ သူ႔ရင္ခုန္သံကို နားေထာင္ခ်င္တယ္♥ 
တဖက္သတ္အခ်စ္ဟာ ရင္ပူတယ္ဆိုေပမယ့္ လင္း သူ႔ကို အရမ္းခ်စ္တယ္♥ တေန႔ သူ လင္းကို ခ်စ္မွာပဲ 
ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးက လင္းအတြက္ အားေဆးပါပ♥ဲ ေန႔တိုင္းအသက္ရွဴေနတယ္♥ ေန႔တုိင္း 
ႀကိဳးစားေနတယ္♥ သူ႔အတြက္♥ သူဆိုးပါတယ္♥ ရီးစားေတြ အမ်ားႀကီးပဲ♥ တလကို တေယာက္ေလာက္ 
တြဲေနတယ္♥ လင္း သိတယ္♥ ခြင့္လႊတ္ေပးႏုိင္တယ္♥ သူ႔ရင္ထမဲွာ လင္းကို အခ်စ္ဆံုးဆိုတာ 
လင္းယံုတယ္♥ လင္းရင္ထမဲွာလဲ သူပရဲွိတယ္♥ သူ ေန႔တိုင္း ကလပ္တက္တယ္♥ ေကာင္မေလးေတြ သူ႔ကို 
လာေခၚၾကတယ္♥ လင္း ၀ရန္တာကေန ေခ်ာင္းေခ်ာင္းၾကည့္တယ္♥ စိတ္မေကာင္းပါဘူး♥ ဒါေပယ့္ 



သူ႔အခြင့္အေရးကို မပိတ္ခ်င္ဘူး♥ မတားဆီးခ်င္ဘူး♥ သူ႔ရ႕ဲ စိတ္ကို လင္းနားလည္တယ္♥ 
သူစိတ္ညစ္သြားမွာစိုးတယ္♥ တျခားေကာင္ေလးေတြ ဘယ္ေလာက္ေခ်ာေခ်ာ လင္းသူ႔ကိုပ ဲခ်စ္တယ္♥ 
သူ႔ထက္သာတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ♥ ဒါေပမယ့္ သူ႔ကိုပဲ လင္း ခ်စ္တယ္♥ ဘုရားေပးတဲ့ အခ်စ္လား♥ ရင္ထကဲ 
အႏွစ္လား လင္းေျပာတတ္ဖူး♥ လင္းရင္ထမဲွာ သူတေယာက္ပ ဲရွိတယ္♥ သူ မနက္ ၄ နာရီ ၅ နာရီမွ 
ျပန္လာတယ္♥ လင္း စိတ္မေကာင္းဖူး♥ လင္း ငိုမိတယ္♥ တိတ္တတိ္ေလးေပါ့♥ 

လင္းက သူ႔ေကာင္မေလးေတြေလာက္ မလွပါဘူး♥ sexy မက်ဘူး♥ ေယာက္်ားေလးႀကိဳက္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးေတာ့ 
မဟုတ္ဘူး♥ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတယ္♥ sweet ျဖစ္တယ္♥ လင္း တခါတေလ စကဒ္တုိတိုေလးေတြ ၀တ္တယ္♥ 
သူ အရမ္းေျပာတယ္♥ စကဒ္၀တ္ၿပီး ဘယ္ေကာင့္ကုိ ၾကဴမလုိ႔လတဲဲ့♥ လင္း မ်က္ရည္က်မိတယ္♥ အိမ္ထကဲ 
အိမ္အျပင္မထြက္တဲ့ လင္းက ဘယသ္ူ႔ကို ၾကဴရမွာလဲ♥ မ်က္ေစာင္းေလးထုိးၿပီး သူ႔ကို ေျပာမိတယ္♥ သူ႔ကုိ 
ၾကဴမလုိ႔လို႔♥ ေဒါက္ကန ဲေခါင္းေခါက္ခံရတယ္♥ ကေလးက ကေလးလိုေနတဲ့♥ လင္းက ကေလးလား ၁၈ 
ႏွစ္ျပည့္ၿပီ♥ ဒင္ျပည့္တင္းျပည္းလို႔ ေျပာလို႔မရေသးေပမယ့္ ေက်ာင္းမွာေတာ့ ေကာင္ေလးေတြ 
အေလးေပးခံရပါတယ္♥ ခ်စ္စရာေကာင္းလို႔တဲ့♥ လင္းနဲ႔သူက အိမ္ခ်င္းကပ္ရပ္ပါပ♥ဲ လင္းအခန္းထဲ 
သူခဏခဏလာေပမယ့္ သူ႔အခန္းထဲ လင္းကို ေပးမ၀င္ဘူး♥ ကေလး မ၀င္ရဘူးတဲ့♥ လင္းကလဲ လင္းပ♥ဲ 
တခါတေလ သူ႔ Laptop ကို ဖြင့္ၾကည့္မိတယ္♥ သူ တအားစိတ္ဆိုးတယ္♥ မဆုိင္တာ မကိုင္နဲ႔တဲ့♥ 
အဲဒီေန႔က လင္း ငိုမိတယ္♥ သူဘာလို႔ မဆိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တာလ♥ဲ လင္းက သူ႔ရ႕ဲ ဘာလဟဲင္♥ 
တိတ္တခိုးခ်စ္ေနတာကို သူမသိတာလမဲဟုတ္♥ လင္း သူ႔ကို တပတ္ေလာက္ ခပ္တန္းတန္းပေဲနတယ္♥ 
အဲဒီလိုက်ေတာ့လ ဲလင္းကို အတင္းလာေခၚတယ္♥ မိုးလင္းကတည္းက တေန႔လံုး အိမ္မွာလာေနတယ္♥ 
လင္းအခန္းထမဲွာ♥ ဒီလိုက်ေတာ့လ ဲလင္း ေပ်ာ္တယ္♥ စိတထ္မဲွာ ေက်နပ္တယ္♥ ၾကည္ႏူးတယ္♥ လင္းတို႔ 
ႏွစ္အိမ္က အရမ္းခင္ပါတယ္♥ ေမေမက တျခားေကာင္ေလးေတြ ဖုန္းဆက္ရင္သာ မႀကိဳကတ္ာ♥ သူ 
လင္းအခန္းထဲ လာအိပ္တာ ဘာမွမေျပာဖူး♥ လင္းထင္္တာေတာ့ သေဘာတူတယ္ထင္တာပ♥ဲ 
အခ်ိန္တခုေရာက္လာရင္ ေပးစားဖို႔မ်ား စိတ္ကူးထားလားမသိပါဘူး♥ သူ႔အေမကလ ဲလင္းကို 
တအားခ်စ္ပါတယ္♥ ေန႔တိုင္း စားဖို႔ ဟင္းပုိ႔ေပးတယ္♥ လင္းမွာ အကိုတေယာက္ရွိခဲ့ပါတယ္♥ ဒါေပမယ့္ 
အဖတ္မတင္ဘူး♥ လင္းကို ေမြးၿပီး ေမေမက ထပ္မေမြးႏုိင္ေတာ့ဘူး♥ သူကေတာ့့ တဦးတည္းေသာ သား♥ 
အရမ္းေခါင္းမာတယ္♥ ဒါဆိုမွ ဒါ♥ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္♥ လင္းနဲ႔သူ စိတ္ထားတူတယ္♥ လင္း 
ျဖစ္ခ်င္တာလဲ ဘယ္ေတာ့မွေနာက္မဆုတ္ဘူး♥ ရေအာင္လုပ္တယ္♥ လင္းက ဥာဏ္မေကာင္းဘူး♥ 
ဆယ္တန္းေျဖေတာ့ သူ စာလာလာသင္ေပးတယ္♥ တအားေခါက္ခံရတာပဲ♥ လင္းမွ နားမလည္တာ♥ 
စာမက်က္တတ္ဘူး♥ သူ ရွင္းျပတယ္♥ လင္းနားလည္သြားတယ္♥ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္♥ လင္း 
ဆယ္တန္းေအာင္တယ္♥ သူ႔ေၾကာင့္♥ ဒါေပမယ့္ သူ အထင္ႀကီးမႈေတာ့ မခံရဘူး♥ လင္းက စာမေတာ္လို႔♥ 
သူမ်ားေမးရင္ ငါသင္ေပးတယ္မေျပာနဲ႔တဲ့♥ သူ ေလွာင္ေပမယ့္ လင္းေပ်ာ္တယ္♥ 
ညတိုင္းစာလာသင္ေပးတဲ့အခ်ိန္ေလးကို တန္ဖိုးထားမိတယ္♥ လင္း သူ႔ကို ခ်စ္တယ္♥ 

လင္းစာက်က္ရင္ ည၀တ္ဂါ၀န္ေလး၀တ္တယ္♥ တခါတေလ ဘရာ မ၀တ္ဖူး♥ လင္း 



ျမွဴဆြယ္တာမဟုတ္ေပမယ့္ သူ႔ကို ျမင္ေစခ်င္တယ္♥ ဒီဆႏၵေလးက တေျဖးေျဖးနဲ႔ ပိုၿပီးခိုင္မာလာမိတယ္♥ 
လင္းအတြင္းပစၥည္းေလးက မႀကီးေပမယ့္ သိပ္ေတာ့မေသးပါဘူး♥ ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တဲ့ အတၱစိတ္ေခၚမလား♥ 
လင္း ဒီလိုေလး ၀တ္မိတယ္♥ ႀကိဳ းတေခ်ာင္းဂါ၀န္တိုေလးနဲ႔ လင္း စာက်က္တယ္♥ သူ လင္းကို ျမင္ေတာ့ 
မ်က္လံုးေလး လက္သြားတယ္♥ ဖ်ပ္ကနပဲ♥ဲ လင္း ျမင္လိုက္တယ္♥ သူ ဟန္ေဆာင္တယ္♥ 
ဟန္ေဆာင္တတ္တယ္♥ လင္းကို စိတ္မ၀င္းစားဖူးေပါ့♥ လင္းရ႕ဲအလွအပက သူ႔ေကာင္မေလးေတြကို 
မမွီပါဘူး♥ ဒါေပမယ့္ လင္း သန္႔ရွင္းတယ္♥ ကိုယ့္ကိကုိုယ္ တန္ဖိုးထားတယ္♥ ဒါေတြက သူ႔အတြက္ပါ♥ 
လင္း ေရခ်ိဳးၿပီးတုိင္း လိုးရွင္းလိမ္းတယ္♥ အသားအေရကိုထိန္းသိမ္းတယ္♥ ငယ္ဂဏု္ေၾကာင့္ 
အသားေလးက ၀င္းမြတ္ေနတာပ♥ဲ ၾကြားတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး♥ ေကာင္ေလးေတြက ႀကိဳက္ၾကတယ္♥ 
လင္းကေတာ့ ျပန္မႀကိဳက္ပါဘူး♥ ရင္ထမဲွာ သူပရဲွိတာမုိ႔လို႔ပါ♥ စာေမးပြဲ ေျဖခါနီး တပတ္အလိုထိ 
လင္းစာေတြ အကုန္မရေသးဘူး♥ သူ ေဒါသေတြထြက္ေနတယ္♥ လင္းေၾကာက္တယ္♥ အတင္းစာကို 
ဖိက်က္ေပမယ့္ မရဘူး♥ ေခါင္းေတြဟုန္ေနတယ္♥ စိတ္ညစ္တယ္♥ ည ၁၂ နာရီေက်ာ္တဲ့အထိ 
စာဖတ္ရတယ္♥ သူက ေဘးကေစာင့္ေပးတယ္♥ သနားပါတယ္♥ သူ ပိန္သြားတယ္♥ 

သူ ေဒါသထြက္ေနတယ္♥ လင္းေၾကာက္တယ္♥ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေတြ ေအးစက္ေနတယ္♥ အခန္းထမဲွာ 
အပ္က်သံ မၾကားရေအာင္ တိတ္ဆတိ္ေနတယ္♥ သူ စာျပန္ေမးတယ္♥ ျမန္မာစာ♥ ေရသည္ျပဇာတ္♥ 
ထစ္ေနတယ္♥ ေမ့ေနတယ္♥ စိတ္ညစ္ပါတယ္♥ သူ ဘာမွမေျပာဘူး♥ လာတဲ့♥ အျပင္မွာ သြားဖတ္မယ္တဲ့♥ 
လင္းတုိ႔ ၀ရန္တာမွာ သြားထိုင္ၾကတယ္♥ သူေျပာတာလိုက္ရြတ္တဲ့♥ လင္းေၾကာင္သြားတယ္♥ 
ဘာေၾကာင္တာလ♥ဲ  လိုက္ဆိတုဲ့♥ လင္း ဆယ္တန္းက်ပါက ၀ရန္တာမွ ခုန္ခ်ပါမည္♥ အင္♥ လင္း 
ဆယ္တန္းက်ရင္ ေသခိုင္းတာေပါ့♥ လင္း လိုက္ဆိုမိတယ္♥ ဟုတ္ၿပီ♥ က်ရင္ေသလိုက္ေတာ့တဲ့♥ လင္း 
စိတ္ထဲ ဟုန္းကနဲ သေဘာေပါက္သြားတယ္♥ ဒီအခ်ိန္မွာ စာေမးပြမဲွတပါး ဘာမွမရွိဘူးလို႔♥ လင္း 
စိတ္ေတြၿငိမ္သြားတယ္♥ စာေတြ ျပန္ဆိုၾကည့္တယ္♥ မရတဲ့စာေတြကို မဖတ္ခိုင္းေတာ့ဘူး♥ ခ်န္ခဲ့လိုက္တဲ့♥ 
မပါရင္ သိတာသာေျဖတဲ့♥ လင္းဘ၀ရ႕ဲ အပင္ပန္းဆံုးအခ်ိန္ပါပ♥ဲ ဒါေပမယ့္ ေက်နပ္တယ္♥ လင္း 
သူ႔ဆီကေန သင္ယူခြင့္ရလိုက္တာက စိတ္ဓါတျ္ပတ္သားဖို႔♥ မရရင္ ေသလိုက္ေတာ့တဲ့♥ 
လူတိုင္းေအာင္ႏုိင္တဲ့ စာေမးပြကဲို လင္းမေအာင္ရင္ ေသသင့္တယ္ေပါ့♥ ဟုတ္တယ္♥ လင္းေသသင့္တယ္♥ 
လင္း ဆယ္တန္းေအာင္ခဲ့တယ္♥ ဂုဏ္ထူးေတာ့ မပါဘူးေပါ့ေနာ္♥ သူ႔ေလာက္မွ စာမေတာ္တာ♥ 
ေအာင္စာရင္းထြက္ေတာ့ သူလ ဲေပ်ာ္ပါတယ္♥ ဒါေပမယ့္ ေျပာေသးတယ္ ငါသင္ေပးတာလို႔ ဘယ္ေတာ့မွ 
မေျပာနဲ႔တဲ့♥ ဘာလို႔လဟဲင္ ေမးေတာ့♥ ငါသိကၡာက်တယတ္ဲ့♥ တိန္♥

စာေမးပြ ဲေအာင္စာရင္းထြက္တဲ့ေန႔က သူနဲ႔ လင္း သြားၾကည့္ၾကတယ္♥ လင္းေပ်ာ္တယ္♥ သူ 
ေတာ္ေတာ္ကားေမာင္းၾကမ္းတယ္♥ ၀ွီးကန ဲ၀ွီးကနေဲမာင္းတယ္♥ ၀ုန္းဆို ေက်ာ္တက္တယ္♥ 
အသတဲေအးေအးနဲ႔ ေက်ာင္းေရာက္သြားတယ္♥ လင္း ေအာင္တယ္♥ မွတ္မွတ္ရရ ေပ်ာ္လြန္းလို႔ သူ႔ကို 
ဖက္နမ္းပစ္လိုက္တယ္♥ လင္းသူငယ္ခ်င္းေတြ အကုန္ေအာင္တယ္♥ ေကာင္မေလးေတြ သူ႔ကို 
၀ုိင္းၾကည့္တယ္♥ လင္းကုိ ႀကိဳက္ေနတဲ့ ေကာင္ေလးေတြက ဘုၾကည့္ၾကည့္တယ္♥ လင္း သူ႔လက္ကို 
တအားဖက္ထားၿပီး ျပန္ထြက္လာခဲ့တယ္♥ ေပ်ာ္တယ္♥ အရမ္းေပ်ာ္တယ္♥ မနက္ေစာေစာ 



အင္းယားကန္ေဘာင္သြားၾကေသးတယ္♥ လင္း သူ႔လက္ကို မလႊတ္ဘူး♥ သူကလ ဲလင္းကုိ 
မတြန္းထုတ္ပါဘူး♥ ကန္ေဘာင္က ခံုတန္းေလးမွာ အတူတူထုိင္ျဖစ္တယ္♥ လင္း ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီတဲ့♥ 
ဘာျဖစ္ခ်င္လတဲဲ့♥ ဆုခ်မယ္တဲ့♥ လင္း သူ႔ကို စိုက္ၾကည့္မိတယ္♥ လင္းသိပါတယ္♥ လင္း ရင္ထကဲ 
အခ်စ္ေတြ သူသိေအာင္ သူ ျမင္ေအာင္ ျပလိုက္မိတယ္♥ သူ ဘာမွမေျပာဘူး♥ လင္းႏႈတ္ခမ္းေလးကို 
သူနမ္းတယ္♥ လင္း သူ႔အနမ္းမွာ ေမ်ာသြားတယ္♥ လင္း မ်က္စိေလးမွိတ္ထားမိတယ္♥ ရင္ေတြက 
တအားခုန္တယ္♥ လင္းေၾကာက္တယ္♥ အရမ္းခ်စ္တယ္♥ သူ ေပးတဲ့ဆုကို လင္း ရလိုက္တယ္♥ 
လင္းေပ်ာ္တယ္♥ 

အင္းယားကန္က တုိက္တဲ့့ေလက ေအးပါတယ္♥ ဒါေပမယ့္ လင္းရင္ထဲမွာ ပူလာတယ္♥ တကိုယ္လံုး 
ကတုန္ကယင္နဲ႔ သူ႔ကို ခပ္တင္းတင္းေလး ဖက္ထားမိတယ္♥ အားမရွိေတာ့ဘူး♥ သူ လင္းကုိယ္လံုးထကဲ 
အားေတြ စုပ္ယူသြားသလိုပ♥ဲ လင္း ႏႈတ္ခမ္းေလးကို သၾကားလံုးေလးလို စုပ္တယ္♥ လင္း 
မ်က္စိေလးမွိတ္ထားမိတယ္♥ အရမ္းခ်စ္တယ္ကြယ္♥ ၁၀ စကၠန္႔ အနမ္းေလးေၾကာင့္ လင္း ႏွလံုးသားေလး 
အရည္ေပ်ာ္သြားတယ္♥ အနမ္းဆံုးသြားေတာ့ လင္းသူ႔ရင္ခြင္ထမဲွာ ေခါင္းေလးတိုးၿပီး ေမွးေနလိုက္တယ္♥ သူ 
လင္းကို ဖက္ထားတယ္♥ ေက်ာေလးကို သပ္ေပးတယ္♥ လင္း သူ႔ရင္ခုန္သံကို နားေထာင္မိတယ္♥ ဒိန္းကနဲ 
ဒိန္းကန ဲအက်ယႀ္ကီးပ♥ဲ ေပ်ာ္လြန္းလို႔ တေန႔လံုးၿပံဳးေနမိတယ္♥ ေမေမ့ကို ဖုန္းဆက္♥ ၿပီးေတာ့ 
ကစားကြင္းသြားၾကေသးတယ္♥ သရရဲထား စီးၾကတယ္♥ ေၾကာက္တယ္♥ သူ႔ကို တအားဖက္ထားမိတယ္♥ 
သူ႔လက္ေမာင္းႀကီးက လင္းရင္သားေလးကို ဖိထားတယ္♥ လင္း ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ ပိုၿပီးဖက္ထားမိတယ္♥ 
ရွက္သလိုလိုပါပ♥ဲ ဒါေပမယ့္ ေပ်ာ္တယ္♥ မွတ္မိေသးတယ္♥ လင္း တေန႔လံုး သူ႔လက္ကို ဆြဲထားတယ္♥ 
တိုက္ကားလ ဲေမာင္းၾကေသးတယ္♥ တေယာက္တစီး♥ လင္းကို ေကာင္ေလး သံုးေယာက္က 
အတင္းလိုက္တုိက္တယ္♥ သူ ေဒါသေတြ ထြက္ေနတာလား♥ မ်က္ႏွာႀကီးက နီရတဲြတ္လာတယ္♥ 
တႀကိမ္ေမာင္းၿပီးေတာ့ သူ႔ကားမွာပဲ သြားထိုင္လိုက္တယ္♥ ဟိုေကာင္ေလးေတြ နနဲေဲတာ့ 
စိတ္ပ်က္သြားတယ္♥ သလူဲ စိတ္ေက်နပ္သြားတယ္♥ သူ ျပန္ျပံဳးလာတယ္♥ ေကြ႔ပတ္ၿပီးေမာင္းတယ္♥ 
သူတုိ႔ကို ေနာက္ကေန လိကု္တုိက္တယ္♥ ကန္႔လန္႔ျဖတ္တိုက္တယ္♥ ဒုန္းကန ဲဒုန္းကနဲ 
လြင့္လြင့္သြားေအာင္ တိုက္ပစ္တယ္♥ ေပ်ာ္တယ္♥ သူ အရမ္းေတာ္တယ္♥ လင္းခ်စ္တယ္♥ ေန႔ခင္းေနက 
တအားပူတယ္♥ လင္း ေခါင္းေတြကိုက္လာတယ္♥ သူ အိမ္ျပန္ပို႔ေပးတယ္♥ တအိမ္လံုးေပ်ာ္ၾကတယ္♥ 
၀မ္းသာၾကတယ္♥ လင္း ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီ♥ လင္း ခဏေလး အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္♥ သူလ ဲျပန္သြားတယ္♥ 
ညေနေစာင္းေတာ့ လင္းႏုိးလာတယ္♥ 

တိတ္တခိုးအခ်စ္ေတြက
သူ႔အတြက္ကြယ္♥
သူ႔အတြက္ပါပဲ♥
လင္း ေမွ်ာ္ေနတယ္♥



အရမ္းခ်စ္ၾကတယ္♥
မၾကာခင္မွာ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ခ်စ္ေတာ့မယ္♥
ရီးစားျဖစ္ဖို႔ မလိုပါဘူးကြယ္♥
သူ႔ရ႕ဲ အခ်စ္ကို လင္းသိတယ္♥
I LOVE YOU!

ဒုိင္ယာရီစာအုပ္ထမဲွာ သြက္သြက္ေလး ခ်ေရးမိတယ္♥ လင္း ခစ္ကနဲ ရီမိတယ္♥ ညေန 
ဘယ္သြားရင္ေကာင္းမလ ဲမသိဘူး♥ လင္း ေရခ်ိဳးလိုက္တယ္♥ ေဟာေတာ့♥ လင္း ပိပိေလးက စိုစိုေလး 
ရႊေဲနတယ္♥ အိး♥ အရည္ေတြ♥ လင္း ဆပ္ျပာရည္နဲ႔ အျပင္ပိုင္းကို ေဆးလိုက္တယ္♥ လင္းပန္းေလးက 
နီနီေလးပြင့္အာေနတယ္♥ လင္း စိတ္ညစ္သြားတယ္♥ ဘာျဖစ္တာလမဲသိဘူး♥ လင္း 
ရင္သားေတြတင္းေနတယ္♥ စိတထ္မဲွာ တမ်ိဳ းခ်ည္းပ♥ဲ ေနရထုိင္ရခက္လိုက္တာ♥ တခုခုလိုေနသလိုလို♥ 
ဘာမွန္းေတာ့ မေျပာတတ္♥ ေရခ်ိဳးၿပီး လိုးရွင္းတကုိယ္လံုး လိမ္းလိုက္တယ္♥ သူ နမ္းရင္ ေမႊးေအာင္လုိ႔ေပါ့♥ 
သူက အသန္႔ႀကိဳက္တယ္♥ လင္းသိပါတယ္♥ 

လင္း အေၾကာေတြတင္းေနတယ္♥ လိုးရွင္းလိမ္းေတာ့ ေျခဖ်ားကေန စလိမ္းတယ္♥ 
ေျခသလံုးသားေလးေတြ♥ ၿပီးေတာ့ ေပါင္တံ♥ ဟင့္♥ လင္း တခ်က္ၿငီးမိတယ္♥ 
တကုိယ္လံုးတုန္တက္သြားတယ္♥ ၾကက္သီးေလးေတြ ထလာတယ္♥ လင္း ပိပိေလးနား ကပ္လာေလ 
ပိုဆိုးေလပ♥ဲ အရင္ေန႔ေတြက ဒီလိုလိမ္းတာ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး♥ အခု လင္းပိပိေလးက တမ်ိဳ းျဖစ္ေနတယ္♥ 
ေဖာင္းလာတယ္♥ လင္းမွာ အေမႊးမရွိဘူး♥ ပိပိေလးေပၚမွာ မေပါက္ေသးဘူး♥ ေရးေရးေလးပ ဲရွိတယ္♥ လင္း 
စိတ္ေတြ ပိပိေလးကို ဖိခ်လိုက္ခ်င္တယ္♥ နယ္ဖတ္ပစ္လိုက္ခ်င္တယ္♥ လင္း အားတင္းၿပီး ပိပိေလးကို 
အုပ္ကိုင္လိုက္တယ္♥ ဟင့္♥ အာ♥ အာ♥ လင္း မေျပာတတ္ဘူး♥ ဘယ္လိုျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာ 
တကိုယ္လံုးတုန္တက္သြားတယ္♥ လကက္ ခြာမရဘူး♥ ဖိၿပီးပြတ္တယ္♥ အေရးေၾကာင္းေလးေပၚက 
ပြတ္ေပးရင္ လင္းမခံႏုိင္ဘူး♥ ထြန္႔ထြန္႔လူးသြားတယ္♥ လင္း ကုတင္ေပၚ ပစ္လွမဲိတယ္♥ 
ေပါင္ေလးကားရမလုိ စုရမလုိနဲ႔ လင္း ေမြ႔ယာခင္းကို လက္တဖက္က ဆုပ္ထားမိတယ္♥ လင္း 
ရင္သားေတြကိုေတာ့ မကိုင္ရဘဲူး♥ ပံုစံပ်က္သြားမွာစိုးလုိ႔♥ ပန္းႏုေရာင္ထိပ္ဖ်ားေလးက ေထာင္ေနတာပ♥ဲ 
လင္း မကိုင္ရဘဲူး♥♥ ေအာက္က ပိပိေလးကို ဖိထားရင္း လင္းေကာ့တက္လာမိတယ္♥ လင္း ရင္ထမဲွာ 
တအားပူတယ္♥ မ်က္စိကိုမွိတ္ ေခါင္းေလးေစာင္းလိုက္မိတယ္♥ အိကနဲ အရည္ေတြ စိမ့္ထြက္လာတယ္♥ 
ေကာင္းတယ္♥ ေျပာမျပတတ္ေအာင္ ေကာင္းလြန္းတဲ့ခံစားခ်က္ပါလား♥ ျငိမ့္ကနဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္♥ 
ရင္ေတြက တလွပ္လွပ္နဲ႔♥ အရမ္းခ်စ္တယ္ သူရယ္♥ ေမွးေနရာကေန ျပန္ႏိုးလာေတာ့ စိတ္ေတြက 
တၿငိမ့္ၿငိမ့္နဲ႔♥ လိႈင္းစီးေနရသလိုပဲ♥ လင္း ကုတင္ေပၚမွာ ပက္လကက္ေလး♥ ဟြန္႔ သူ အရမ္းဆိုးတယ္♥ 
အနားက teddy ကို ဗိုက္ေခါကလ္ိမ္ဆြမဲိတယ္♥ အို သူနာသြားမွာေပါ့♥ အုံဖြ အုံဖြ♥ အံမယ္ သူ 
စိတ္ေကာက္တယ္♥ လင္း teddy ကို ဖက္ထားမိတယ္♥ အုိ♥ သူ႔ရ႕ဲ အေမႊးေတြက ယားတယ္♥ အဟိ♥ 
သိမ့္ကနဲ ၾကက္သီးေလးေတြ ထလာတယ္♥ လင္း teddy ေျခေထာက္ႀကီးကို ေပါင္ၾကားထဲ 



ညွပ္ထားမိတယ္♥ လင္းေလ လင္း ဘာမွမသိေတာ့ဘူး♥ တသိမ့္သိမ့္နဲ႔  ပိပိေလးက တအားယားလာတယ္♥ 
လင္း ေအာက္ကေန လႈပ္ေပးမိတယ္♥ သူေလ သိပ္ဆိုးတယ္♥ သူ႔ေျခေထာက္ႀကီးက လင္းရ႕ဲပိပိေလးကို 
ပြတ္တယ္♥ အေမႊးေတြနဲ႔ ယားပါတယ္ဆိုမွ♥ သူ ဆုိးတယ္♥ လင္း ဟင့္ကနဲ ေကာ့ေပးတယ္♥ 
လႈပ္ေပးတယ္♥ အာ♥ ဟာ♥ သိမ့္ကန ဲအရည္ေလးေတြ ထြက္သြားတယ္♥ လင္း ေမာလိုက္တာ♥ လူကလဲ 
ႏုန္းခ်ိသြားတယ္♥ လင္း သူ႔ကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဖက္ထားရင္း teddy ကို ရႊတ္ကန ဲနမ္းပစ္လိုက္တယ္♥ 
လင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္♥ အိမ္မက္ထဲမွာ သူ လင္းကို လာနမ္းတယ္♥ တသိမ့္သိမ့္နဲ႔ လင္း အရသာကုိ 
ခံစားတတ္သြားတယ္♥ မွတ္မွတ္ရရ လင္းရ႕ဲ ပထမဆံုး အေတြ႔အႀကံဳေပါ့♥

လင္းေတာ့ဟုတ္ဖူးေနာ္ ♥ Lee Eun Hye ♥ လင္းရ႕ဲ teddy နဲ႔ ဆင္တယ္ ♥ 

လင္း ေမြ႔ယာေပၚမွာ teddy ကို ဖက္ထားတယ္ ♥ သူ လာေခၚရင္ေကာင္းမွာပလဲို႔ ေတြးမိတယ္ ♥ 
တံခါးလာေခါက္တယ္ ♥ လင္း အ၀တ္ေတြ ျမန္ျမန္၀တ္ၿပီး ဖြင့္ၾကည့္ေတာ့ သူ ♥ လင္းဆုေတာင္းတာ 
ျပည့္တယ္ ♥ သြားမယ္ေလတဲ့ ♥ ျမန္ျမန္အ၀တ္လတဲဲ့ ♥ အင္းလုိ႔ ♥ အျဖဴေရာင္ ဂါ၀န္တုိတိုေလး 
၀တ္ရင္ေကာင္းမလား ♥ ေငြေရာင္ဟုတ္ၿပီ ♥ ေမေမဟိုေန႔က ၀ယ္ေပးထားတဲ့ ဂါ၀န္ ♥ အေပၚက 
ႀကိဳးတေခ်ာင္းန႔ ဲ♥ ဘီဒုိထကဲထုတ္ ♥ မ်က္ႏွာသစ္ ♥ တကိုယ္လံုး လိုးရွင္းျမန္ျမန္လိမ္း ♥ လင္း 
ဘရာလွလွေလး၀တ္တယ္ ♥ ဂါ၀န္ စြတ္တယ္ ♥ ပင္တီေလးကို လွတာေလး၀တ္တယ္ ♥ ေငြေရာင္ ♥



လင္း ႏႈတ္ခမ္းနီလိမ္းအုံးမလို႔ ♥ ေအာ္ သူမႀကိဳက္ဘူး ♥ သဘာ၀အတိုင္းပ ဲပန္းေရာင္ကို သူႀကိဳက္တယ္ ♥ 
အားလံုးၿပီးေတာ့ သူႏႈတ္ခမ္းစူေနတယ္ ♥ ၾကာလိုက္တာတဲ့ ♥ ဟြန္႔ ♥ လင္း လွေအာင္လဲ ျပင္ရေသးတယ္ ♥ 
သူ႔အတြက္ကို ♥ သူက တမ်ိဳး ♥ စိတ္မရွည္ဘူး ♥ လင္းရီျပတယ္ ♥ သူ႔လက္ေမာင္းကို ခ်တိ္ၿပီး ကားဆီကုိ 
ေလွ်ာက္လာခဲ့တယ္ ♥ ေမေမတုိ႔ကေတာ့ ဘာမွ မေျပာပါဘူး ♥ သူနဲ႔ လင္းက ငယ္ငယ္တည္းက ဒီလုိပ ဲ♥ 
လင္းမွာက အကိုတေယာက္ရွိခဲ့ပါတယ္ ♥ သူနဲ႔ ရြယ္တူေပါ့ ♥ သံုးရက္လားပဲ အသက္ရွည္တယ္ ♥ 
ေသသြားတယ္ ♥ လင္းေမေမ ရူးေတာ့တာပ ဲ♥ ေတာ္ေသးတယ္ ♥ ရက္ပိုင္းပ ဲသူ႔ကို သူ႔ေမေမက ေမြးတယ္ 
♥ သူ႔ေမေမက တအားသေဘာထားေကာင္းတယ္ ♥ မိန္းမခ်င္းကုိယ္ခ်င္းစာလို႔ ♥ ေမေမ့ကို သူ႔သားကို 
ေပးထားတယ္ ♥ ေမေမက ႏုိ႔တုိက္တယ္ ♥ သား ♥ သား ♥ သား ♥ နဲ႔ ေမေမက သူ႔ကို တအားခ်စ္တယ္ ♥ 
သူ႔သားလုိ႔ ထင္ေနတယ္ ♥ တေန႔ တေန႔ သူက ေမေမ့ကို လာေတြ႔ရတယ္ ♥ ႏႈတ္ဆက္ရတယ္ ♥ မေတြ႔ရင္ 
ေမေမ့စိတ္ေတြ မၿငိမ္ေတာ့ဘူး ♥ လင္းတုိ႔မိသားစုေတြရ႕ဲ ရင္းႏွီးမႈေပါ့ ♥ ထားပါေတာ့ ♥ 
ကားေပၚေရာက္ေတာ့ ♥ ဘယ္သြားခ်င္လတဲဲ့ ♥ မသိဘူးလို႔ ♥ အုိေကတဲ့ ♥ ကားေလွ်ာက္ေမာင္းမယ္ ♥ 
ဗိုက္ဆာမွ တခုခုစားမယ္တဲ့ ♥ ဟတု္ ♥ သူ ကားေမာင္းတာ ၾကမ္းတယ္ ♥ ေ၀ါကန ဲေမာင္းတယ္ ♥ 
ေက်ာ္တယ္ ♥ တခါတေလ ေအးကနျဲဖစ္သြားတာပဲ ♥ လင္း ေၾကာက္မိတယ္ ♥ ၿမိဳ႕ျပင္ကို ေမာင္းေနတာ ♥ 
လင္းေပ်ာ္တယ္ ♥ ကားရပ္ၿပီး သူနဲ႔ စကားေတြ ေျပာျဖစ္တယ္ ♥ သူ တအားၾကင္နာတတ္တယ္ ♥ 
ေလသံေလးက ႏူးညံ့ေနတယ္ ♥ လင္း သူ႔ပခံုးေပၚမွာ မွီလိုက္မိတယ္ ♥ သူ လင္းခါးေလးကို လာဖက္တယ္ ♥ 
ဒီဘက္လွည့္ပါအုံးတဲ့ ♥ လင္း ေခါင္းေလးေမာ့လိုက္တယ္ ♥ သူ လင္းကို နမ္းတယ္ ♥ လင္း မ်က္စိေလး 
မွိတ္ထားမိတယ္ ♥ ႏႈတ္ခမ္းေလး ႏွစ္ခု ဂေဟဆက္သြားတယ္ ♥ လင္း ခ်စ္တယ္ ♥ တုန္ကန ဲျဖစ္သြားတယ္ 
♥ သူ႔အနမ္းေတြ ပိုၿပီး ျမန္လာတယ္ ♥ လင္း ဘာမွ မသိခ်င္ေတာ့ဘူး ♥ သူ႔ကို ဖက္ထားမိတယ္ ♥ သူ 
လင္းကိ ျပန္ဖက္တယ္ ♥ ကားေပၚမွာ နမ္းၾကတယ္ ♥ လင္းေလလင္း ♥ တအားရင္ေတြခုန္တာပဲ ♥

လင္း ဘာမွမသိေတာ့ဘူး♥ သူေပးတဲ့ အနမ္းေအာက္မွာ လင္းေမ်ာေနတယ္♥ ေျဖးေျဖးေလး လင္းခါးကို 
ပြတ္ေပးတယ္♥ တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ လင္းေပါင္ေလးကို သူ ကိုင္တယ္♥ ပြတ္တယ္♥ အစုန္အဆန္ေပါ့♥ လင္ေလး 
လင္း တအားေၾကာက္တာပ♥ဲ ၾကကသ္ီးေတြ တျဖန္ျဖန္းထသြားတယ္♥ ဟင့္♥ လင္းပိပိေလးထကဲ 
အရည္ေတြစိုစျပဳလာတယ္♥ လင္းသိတယ္♥ တင္းေနၿပီ♥ ေဖာင္းေနၿပီ♥ သူက teddy မဟုတ္ဘူး♥ 
ဘယ္လိုပြတ္ရမလမဲသိဘူး♥ လင္း အထကဲ ယားစိစိ ျဖစ္လာတယ္♥ မေနတတ္ေတာ့ဘူး♥ ရင္သားေတြက 
တင္းလာတယ္♥ ဘရာၾကပ္ၾကပ္၀တ္လာေတာ့ အသက္ရွဴလို႔မ၀ဘူး♥ သူ႔အနမ္းကလဲ မဆံုးႏုိင္ေသးဘူး♥ 
ဟြန္႔♥ လင္း ေခါင္းေလး ဖယ္လိုက္မိတယ္♥ လင္းတို႔အနမ္းေတြ ရပ္သြားတယ္♥ သူ လင္းကို ၿပံဳ းၿပီး 
ၾကည့္ေနတယ္♥ လင္း သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ျပန္နမ္းလိုက္တယ္♥ ခ်စ္လို႔♥ သူ လင္းေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကို 
ငံုလိုက္တယ္♥ လွ် ာေလးနဲ႔ ကလိတယ္♥ အိ♥ လင္း အသေဲတြယားသြားတယ္♥ တကုိယ္လံုး 
ေနရထုိင္ရခက္သြားတာပ♥ဲ သူေလ သူ♥ လင္း ေပါင္ရင္းကို လာကိုင္တယ္♥ စကဒ္ေအာက္နားကို 
လက္တိုးလာတယ္♥ အုိ♥ ဟင့္♥ လင္းအသက္ေအာ့င္ထားမိတယ္♥ သူ တေျဖးေျဖးနဲ႔ လင္းပိပိေလးကို 
ထိသြားတယ္♥ သိမ့္ကန ဲလင္းက်င္တကသ္ြားတယ္♥ လင္း အတင္းဖက္ထားမိတယ္♥ လင္း ဘာမွမသိဘူး♥ 
လင္း ရင္ေတြခုန္ေနတယ္♥ ေမာလေဲမာတယ္♥ သူေလ သူ♥ လင္း ပိပိေလးကို ဖြဖြေလး ပြတ္ေပးတယ္♥ 
လင္း လန္႔သြားတယ္♥ ေပါင္ေလးစုသြားမိတယ္♥ သူ ကိုင္ရခက္သြားတယ္♥ လင္း ရွက္မိတယ္♥ ဒါေပမယ့္ 



မသိမသာေလး ေပါင္ေလးကားေပးလိုက္တယ္♥ သူ႔ကိုခ်စ္လို႔♥ သူ သိတယ္♥ လင္းေပါင္ကားေပးလုိက္ေတာ့ 
သူ႔လက္ညွိဳးက လင္းပိပိေလးကို လာထိတယ္♥ ေတာ္ေသးတယ္♥ ပင္တီေလးခံေနလို႔♥ သူ လင္းပိပိေလးကို 
ထိတယ္♥ ျခစ္တယ္♥ ေၾကာင္ေလးလိုပဲ လက္သည္းနဲ႔ ျခစ္တယ္♥ လင္း အသက္ရွဴသံေတြျမန္လာတယ္♥ 
အုိ♥ အရမ္းခ်စ္တယ္♥ သူရယ္♥  လင္းရင္သားေတြ ေကာ့တက္လာတယ္♥ လင္း အသက္ေလး 
ေအာင့္မိတယ္♥ သူ အရမ္းဆိုးတယ္♥ လင္း ပင္တီေလးကို ဆြဆဲြဲဖယ္ၾကည့္တယ္♥ အရည္ေတြလစဲိုေနၿပီ♥ 
လင္းရွက္တယ္♥ သူေလ လင္းကို နမ္းေနရင္းက လင္း လည္တိုင္ေလးကို လာနမ္းတယ္♥ လင္း 
ထြန္႔ထြန္႔လူးသြားမိတယ္♥ ယားလိုက္တာကြာ♥ သူ ေအာက္မွာလဲ ဘာေတြပြတ္မွန္းမသိဘူး♥ teddy 
ထက္ဆိုးတယ္♥ ပင္တီေလးကို မရမက ဖယ္တယ္♥ လင္း ကိုယ္ေလးယို႔မိတယ္♥ နာလို႔♥ ပင္တီေလးက 
ၾကပ္ေတာ့ နာသြားတယ္♥ သူ အရမ္းမလုပ္ပါဘူး♥ လက္က အေပၚတက္လာတယ္♥ အုိ♥ 
လင္းရင္သားေလးကို သူအုပ္ကိုင္လိုက္တယ္♥ လင္း အသက္ရွဴမရဘူး♥ သူ ဖြဖြေလးကိုင္ပါတယ္♥ လင္း 
တိုးတုိးေလး ေျပာလိုက္မိတယ္♥ အရမ္းမကိုင္နဲ႔လို႔♥ သူ႔လက္ ေအာက္ကို ျပန္ဆင္းသြားျပန္တယ္♥ လင္း 
ကိုယ္ေလးကို ေအာက္ကို နနဲေဲလ်ာေပးလိုက္တယ္♥ ဟာာ♥ ဟင့္♥  သူေလသူ♥ လင္းပင္တီေလးကို 
အတင္းဆြဲဖယ္တယ္♥ တအားဆိုးတာပဲ♥ ဖတ္ကန ဲလင္းပိပိေလး ေပၚလာတယ္♥ ရွက္လိုက္တာ 
ေသေတာ့မယ္♥ လင္း ႏႈတ္ခမ္းေလးကိုက္ၿပီး ေကာ့ေပးလိုက္မိတယ္♥ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ပါေတာ့ သူရယ္♥ 
လင္းရင္ေတြပူေနတာ တအားပ♥ဲ ပိပိေလးထမဲွာလဲ ယားစိေနတယ္♥ သူ စိတ္တိုင္းက် ပြတ္တယ္♥ လင္း 
မခံႏုိင္ဘူး♥ တအားယားတယ္♥ ဟုိလိုပြတ္လိုက္♥ ဒီလိုပြတ္လိုက္♥ လင္း တြန္႔ကန ဲၿပီးသြားတယ္♥ သူ႔ကို 
အတင္းဖက္ထားရင္း လင္းပိပိေလးထကဲ အရည္ေတြ ထြက္သြားတယ္♥ ေကာင္းလုိက္တာ♥ ဟင္းးးး♥

လင္းမ်က္စိေလး မွိတ္ထားရင္း ေမွးေနမိတယ္♥ သူ႔လက္မွာ အရည္ေတြ စိုရႊေဲနတာပဲ♥ 
လင္းေတြ႔လိုက္တယ္♥ ရွက္လိုက္တာအရမ္းပ♥ဲ တစ္ရွဴးျမန္ျမန္ယူၿပီး သုတ္ေပးလိုက္တယ္♥ သူ စတယ္♥ 
လင္း မ်က္ေစာင္းေလးထိုးၿပီး ေအာ္မိတယ္♥ ဟြန္႔♥ သူ ရီတယ္♥ ေကာင္းလားတဲ့♥ သိဖူးလို႔♥ 
ဒ့ီထက္ေကာင္းတာ လုပ္ေပးအုံးမယ္တဲ့♥ အင္း မလုပ္နဲ႔♥ လင္း ျငင္းမိတယ္♥ လင္း ေၾကာက္လုိ႔♥ 
ခ်စ္တာေတာ့ခ်စ္တာေပါ့♥ ဗိုက္ဆာေနၿပီလားတဲ့♥ အင္း ဆာတယ္လို႔♥ တခုခုသြားစားၾကမယ္တဲ့♥ 
ဘာစားခ်င္လလဲို႔♥ ဆူရွီစားခ်င္တယ္လို႔♥ သူ ဆိုင္တခုကို ေခၚသြားတယ္♥ လင္း Toilet ထသဲြားၿပီး 
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္လိုက္ရေသးတယ္♥ အရည္ေတြနဲ႔ စိုစိေနတာ မေနတတ္ဘူး♥ သူ လင္းကို ၾကင္နာပါတယ္♥ 
လင္း တသက္လံုး မေမ့ဘူး♥ လင္း သူ႔ကို ခ်စ္တယ္♥ တစ္ရွဴးေလး ယူေပးတယ္♥ ဆူရွီေလးကို 
ခြံ႔ေကြ် းတယ္♥ လင္း တအားေပ်ာ္တယ္♥ သူ႔ဆီကရတဲ့ ၾကင္နာမႈေလးေတြ လင္းအရမ္း ေမွ်ာ္လင့္တာပ♥ဲ 
လင္းတို႔ေတြ ေလွ်ာက္သြားၾကေသးတယ္♥ ေကာ္ဖီလသဲြားေသာက္တယ္♥ လင္း အိမ္ျပန္ေတာ့မလားတဲ့♥ 
မျပန္ခ်င္ေသးဘူးလို႔♥ ဘယ္သြားခ်င္ေသးလတဲဲ့♥ ကလပ္သြားခ်င္တယ္လို႔♥ သူ အ့ံၾသသြားတယ္♥ လင္းကို 
ေခါင္းညွိတ္ျပတယ္♥ အုိေက သြားမယ္တဲ့♥ အိမ္ကို ဖုန္းဆက္လုိက္တဲ့♥ လင္း ေမေမ့ကို ခြင့္တိုင္လိုက္တယ္♥ 
သူနဲ႔ ကလပ္သြားမယ့္အေၾကာင္း♥ ေမေမကေတာ့ ဘာမွမေျပာပါဘူး♥ ေအးေအးေပါ့♥ သူ႔ကို 
ဖုန္းေပးလိုက္တယ္♥ သူနဲ႔ ေမေမ ေလးငါးခြန္းေျပာျဖစ္တယ္♥ ခြင့္ျပဳပါတယ္ သြားၾကမယ္တဲ့♥ အိုေက♥ 
ကားေပၚတက္ေတာ့ လင္း သူ႔ကို တခါနမ္းမိတယ္♥ သူက ဟင္းေနာ္တဲ့♥ 



ဒိန္း တလိန္း ... ဒိန္း ဒိန္း ဒိန္း ဒိန္း ...
ဒိန္း တလိန္း ... ဒိန္း ဒိန္း ဒိန္း ဒိန္း ...

သံစဥ္ေတြက ျမဴးၾကြ ... လူငယ္ေတြက ထၾကြ ... မီးဆလိုက္ေအာက္မွာ ကၾက ... မင္းတို႔လက္ေတြ ေလထဲ 
ေျမွာက္ထားလိုက္ ... ၀ို႔ ...

ဒိန္း တလိန္း ... ဒိန္း ဒိန္း ဒိန္း ဒိန္း ဒိန္း ... ၀ို႔ ...
ဒိန္း တလိန္း ... ဒိန္း ဒိန္း ဒိန္း ဒိန္း ...

ဘိထုသံက ကလပ္အျပင္ဘက္ထကဲေနေတာင္ ၾကားရသည္ ... လင္း ရင္ေတြခုန္ေနတာလား ... 
ေပ်ာ္ေနတာလားမသိ ... လင္းကို ၾကည့္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္ ၿပံဳးမိတယ္ ... 

"ဆင္းမယ္ေလ ... လင္း ..."
"အင္း ..."

မေရာက္ဖူးသည့္ ေနရာမို႔ အထူးအဆန္း ... လင္း ျဖစ္ေနေသးသည္ ... ဒါေပမယ့္ ... လင္းလ ဲလူငယ္ပ ဲ... 
ကလပ္သီခ်င္းဘိသံေတြၾကားမွာ ... သူ ျမဴးၾကြလာသည္ ... ကားေလာ့ခ်ၿပီး ... လင္းလက္ေလးကို ... 
ကြ်န္ေတာ္ ဆြဲလိုက္တယ္ ... သူ ကြ်န္ေတာ့္လက္ကို ... ဖက္ၿပီး ကလပ္ထ၀ဲင္လာခဲ့တယ္ ... ျမင္ေနက် 
၀ိတ္တာေလးက တံခါးဖြင့္ေပးေတာ့ ... ၁၀၀၀ တန္တရြက္ထုတ္ေပးလိုက္တယ္ ... ေကာင္တာက 
ေကာင္မေလးက ၿပံဳ းျပတယ္ ...

"အကို ... နနဲေဲစာေသးတယ္ ..."
"အင္း ..."

ဘာမွ မေျပာေတာ့ပါဘူး ... ရီပျဲပလိုက္တယ္... လင္းလက္ကေလးကို ဆြဲၿပီး ... ကလပ္ထ ဲ၀င္လာခဲ့တယ္ ... 
ဘိထုသံက နားကြဲမတတ္ ... ရင္ေတြ တုန္လာတယ္ ... စိတ္ေတြက ျမဴးၾကြလာတယ္ ... လင္းလ ဲ... 
နားေတြ အူလို႔ထင္တယ္ ... တုန္တုန္တက္သြားတယ္ ... ႏွာေခါင္းေလး ရႈံ႕သြားတယ္ ... ကေနတဲ့ 
လူေတြၾကားထ ဲတိုး၀င္သြားတယ္ ... သူ ေနာက္က လိကု္ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး ... ညပ္ေနတယ္ ... ဒါနဲ႔ 
ကြ်န္ေတာ္ ေစာင့္ၿပီး ... လင္းကို အေရွ႕ပို႔လိုက္တယ္ ... လင္းခါးကို ဖက္ထားရင္း ဆက္ေလွ် ာက္သြားတယ္ 
... လူနနဲရဲွင္းတဲ့ ေထာင့္ေနရာေလးမွာ ... ကြ်န္ေတာ္ ... လင္းခါးေလးကို ေနာက္ကေန ဖက္ထားလုိက္တယ္ 
... ကြ်န္ေတာ္ လင္းတင္သားေလးေတြကို ဖိထားမိတယ္ ... လင္း မေနတတ္ဘူး ... တြန္႔ကန ဲတြန္႔ကနဲ 
လူးသြားတယ္ ... ၾကက္သီးေလးေတြထလာတယ္ ... ခ်စ္လိုက္တာ ... လင္းရယ္ ... သီခ်င္းဘိေတြအတိုင္း 
... လင္းခါးေလးကို လႈပ္ေပးတယ္ ... လင္း ကြ်န္ေတာ့္ရင္ခြင္ကို မွီထားရင္း ... မကတတ္ ကတတ္နဲ႔ ... 
ခါးေလးကို ရွိတ္လိုက္တယ္ ... ၀ို႔ ... လင္း တင္သားဆိုင္ေလးေတြက ... ကြ်န္ေတာ့္ဟာကို ဖြဖြေလး 



ပြတ္တယ္ ... နနဲေဲလး အရွိန္ရလာေတာ့ ... လင္း ကတာ ျမန္လာတယ္ ... သြက္လာတယ္ ... လင္း 
ကတတ္သြားၿပီ ... စည္းခ်က္အတုိင္း ... သူ ရွိတ္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္ေတြ ၾကြလာတယ္ ... 
သိပ္ခ်စ္ရတဲ့ ေကာင္မေလး ... ကိုယ့္ကုိ ပြတ္သီးပြတ္သပ္လုပ္ေပးေနတာ ... ဘယ္ေယာက္်ားခံႏုိင္မွာလ ဲ... 
ကြ်န္ေတာ္ ကရင္းနဲ႔ ... သူ႔လည္ဂုတ္ေလးကို နမ္းပစ္လိုက္တယ္ ... ရႊတ္ ... သူ တြန္႔ကန ဲျဖစ္သြားတယ္ ... 
လင္း ခါးေလးေကာ့ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ့္ ရင္ခြင္ထ ဲမွီလိုက္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ခါးေလးကိုဖက္ ... 
ဗိုက္သားေလးေပၚမွာ လကတ္င္ၿပီး ဖက္ထားလိုက္မိတယ္ ... ခ်စ္တယ္ လင္းရယ္ ... လင္းတင္သားေလးက 
ထြားတယ္ ... အိတယ္ ... က်စ္တယ္ ... လင္းကို ကလပ္ထကဲ ေကာင္ေလးတခ်ိဳ႕က ... ၀ိုင္းၾကည့္ၾကတယ္ 
... မိုက္လို႔ေပါ့ ... ကြ်န္ေတာ္ ခပ္တင္းတင္းေလး ဖက္ပစ္လိုက္တယ္ ... လင္း ဒီဘက္လွည့္လာတယ္ ... 
ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမာ့ၾကည့္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ... ႏွဖူးေလးကို ဖြဖြေလး နမ္းပစ္လိုက္တယ္ ... 
ကြ်န္ေတာ့္ဟာက ေထာင္လာတယ္ ... စိတ္က ၾကြာလာတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ လင္းကို ေထာက္ထားမိတယ္ 
... သူ ကိုယ္လံုးေလးကို ေရွာင္ၾကည့္ေသးတယ္ ... မရဘူး ... ကြ်န္ေတာ္ ခါးကိ ခပ္တင္းတင္းေလး 
ဖက္ပစ္လိုက္တယ္ ...

"ကိုကိုေနာ္ ... လူေတြနဲ႔ကြာ ..."
"ခ်စ္တယ္ေနာ္ ... လင္း ..."
"အင္း"

အက်ယ္ႀကီး နားနားကပ္ၿပီး ေအာ္ေျပာေပမယ့္ ... တိုးတုိးေလးသာ ၾကားရသည္ ... ကြ်န္ေတာ္ ေပ်ာ္သည္ 
... ရင္ေတြခုန္သည္ ... ခ်စ္တယ္ လင္းရယ္ ... လင္း ကြ်န္ေတာ့္ကို တအားဖက္ထားသည္ ... ခ်စ္သူရ႕ဲ 
အထိအေတြ႔ေၾကာင့္ ... ကြ်န္ေတာ့္ ေသြးေတြ ဆူပြက္လာသည္ ... မျဖစ္ေသး ... ကံေကာင္းသည္ ... 
သီခ်င္းေျပာင္းသြားသည္ ... တ၀ုန္း၀ုန္းနဲ႔ ကလပ္တကခုလံုး ... ခုန္ေပါက္ၾကသည္ ... လင္းလလဲိုက္ခုန္သည္ 
... ကြ်န္ေတာ့္ ရင္ထကဲ လြတ္သြားတယ္ ... ဟူး ... ကတယ္ ... စည္းခ်က္အလိုက္ ... ကြ်န္ေတာ္လဲ 
ရွိတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... မိုက္တယ္ ... လင္း တင္လႈပ္တာေလးက ... သိပ္မကြ်မ္းေပမယ့္ ... သူ႔အထာနဲ႔သူ 
မိုက္တယ္ ... လႊတ္ေပးထားလိုက္တယ္ ... မီးေရာင္ေအာက္မွာ ... လင္း မ်က္ႏွာေလးက ေတာ္ေတာ္ 
ေပ်ာ္ေနတယ္ ... ေကာင္းတယ္ ... ေကာင္မေလး ႏွစ္ေယာက္ ကေနရင္းနဲ႔ ... ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နား 
ကပ္လာတယ္ ... အတူတူကၾကတယ္ ... အေပ်ာ္ေပါ့ ... မဆိုးပါဘူး ... ႏွစ္ေယာက္လံုးက 
ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတယ္ ... တေယာက္က နနဲ ဲsexy ပိုျဖစ္တယ္ ... ပုိေဟာ့တယ္ ... ကေနရင္း ... ကြ်န္ေတာ့္ကို 
စိုက္ၾကည့္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္သိတယ္ ... အီလိုက္ရင္ ၿငသိြားမယ္ ... ခက္တာပဲ ... လင္း ပါေနတယ္ ... 
လင္းကေတာ့ သိပ္မသိဘူး ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမာ့ၾကည့္လိုက္ ... ကလိုက္နဲ႔ ... ေရႊအုိေရာင္ 
ဆံပင္အဖ်ားေကာက္ထားတဲ့ ေကာင္မေလးက ... သူ႔သူငယ္ခ်င္းကို တခုုခုေျပာတယ္ ... ၿပီးေတာ့ ... 
ဘားကို ထြက္သြားတယ္ ... တင္ေလးက လႈပ္သြားတယ္ ... အုိးက မိုက္တယ္ ... ေတာ္ေတာ္ေတာ့င္တယ္ 
... ကြ်န္ေတာ့္ အႀကိဳက္ေပါ့ ... လင္း ကြ်န္ေတာ့္ကို နားနားကပ္ၿပီး ေျပာတယ္ ... ေမာတယ္တဲ့ ...

"အေအးေသာက္မလား ... လင္း ..."



"အင္း ... Coke ေသာက္ခ်င္တယ္ ... ကိုကို ..."
"ဒါဆို ခဏေစာင့္ ... သြား၀ယ္ေပးမယ္ ..."
"အင္း ..."

လင္း ... ဟိုေကာင္မေလးနဲ႔ ကရင္း က်န္ခဲ့တယ္ ... ခဏဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လဲ တေယာက္ထဲ 
ထားခဲ့မိတယ္ ... ဘားမွာ ကိုလာႏွစ္လံုး ၀ယ္လိုက္တယ္ ... ေအာ္ ... သူ ထုိင္ေနတာပ ဲ... ေရႊအုိေရာင္ 
ဆံပင္ေလးနဲ႔ ... မဆိုးပါဘူး ... ႏႈတ္ခမ္းက ဖက္နမ္းခ်င္စရာေလး ... ရင္သားလထဲြားတယ္ ... အနီေရာင္ 
ဂါ၀န္ အျပတ္ေလး ေအာက္မွာ ရုန္းၾကြေနတယ္ ... သူ ကြ်န္ေတာ့္ကို ၿပံဳ းျပတယ္ ... မထိတထိ ... မခို႔တရို႕ 
... ကြ်န္ေတာ္ စၿပီး ႏႈတ္ဆကလ္ိုက္တယ္ ... မေကာင္းဘူးေလ ... ကုိယ့္ကို စိတ္၀င္စားေနတဲ့ မိန္းကေလးကို 
... မ်က္ႏွာလြဲခပဲစ္ ... ကြ်န္ေတာ္ မလုပ္တတ္ဘူး ...

"ဟိုင္း"
"ဟိုင္း ... ယူ တေယာက္ထလဲား ..."
"အင္း ... ဂဖဲရန္႔ေတာ့ပါတယ္ ..."
"ေအာ္ ... ေအာ္ ..."
"ယူ ... ဒီကို ခဏခဏလာတာပလဲား"
"အင္း ... တပတ္ ၃ ခါေလာက္ လာတယ္ ..."
"တို႔နာမည္က ယြန္းနဒီ ... ယူေရာ ..."
"ဟိတ္ ..."
"မိုက္တယ္ ... ယူ႔နာမည္က ... တုိ႔ကို ... ယူ႔ဖုန္းနံပါတ္ ေပးမလား ..."
"အင္း ...."

ေဘာပင္ေလး ေပးတယ္ ... သူ လက္၀ါးေလး ျဖန္႔ေပးတယ္ ... သေဘာက ေရးေပးတဲ့ ... ကြ်န္ေတာ္ 
သူ႔လက္ကေလး ကိုင္ၿပီး ေရးေပးလိုက္တယ္ ...  လက္ကေလးက ႏူးညံ့ပါတယ္ ... မဆုိးဘူး ... 09-
xxxxxxxx ... ေကာင္မေလး တခုခုေတာ့ ေသာက္ထားတယ္ ... ရီေ၀ေ၀ေလး ျဖစ္ေနတယ္ ... 

"Thanks ေနာ္ ... ဒီေန႔ အုိင့္ Birthday!"
"ဟုတ္လား ... ဟက္ပီဘတ္ေဒး ... ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေတာ့ ပါလာဘူးကြာ ..."
"အုိး ရပါတယ္ ... တခုခုလိုက္စားပါလား ..."
"ဟင့္အင္း ... မစားေတာ့ပါဘူး ..."
"Thanks ... ဖုန္းဆက္လုိက္ေလ Birthday Present ေပးဖို႔ ..."
"အုိေက ... ဆက္လုကိ္မယ္ ..."

ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ၿပံဳးျပတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ သိတယ္ ... အီလိုက္ရင္ေတာ့ ၿငိကုန္ေတာ့မယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ 



အသာေလး ႏႈတ္ဆကၿ္ပီး ... ထြက္လာတယ္ ... လင္းဆီကိုေပါ့ ... ဟိုက္ ... ဟိုမွာ ... လင္း ငိုမဲ့မဲ့ေလး 
ျဖစ္ေနတယ္ ... ေဘးမွာ ဘႏဲွစ္ေပြ ... လင္းအနားမွာကပ္ၿပီး ကေနတယ္ ... တခုခု ေမးေနပံုရတယ္ ... လင္း 
ေၾကာက္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး ... လင္းက သတိၱရွိတယ္ ... စိတ္ရႈပ္ေနတာ ... လင္းပါးကို ... 
ဟိုေခြးမသား နမ္းေတာ့မယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ခပ္သြက္သြက္သြားရင္း ... အဲဒီႏွစ္ေကာင္ၾကားထဲ 
၀င္ရပ္လိုက္တယ္ ... နမ္းခ်င္တဲ့ေကာင္ကို ေဆာင့္တြန္းပစ္လိုက္တယ္ ... ၿပီးေတာ့ လင္းလက္ေလးကို 
ေကာက္ဆြလဲုိက္တယ္ ...

"ေဟ့ ... ဘာလကဲြ ..."

တေကာင္က ... ဘုၾကည့္ၾကည့္တယ္ ... တေကာင္က ကြ်န္ေတာ့္နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္လာရပ္ၿပီး 
စိုက္ၾကည့္တယ္ ... ဟ ... ဟ ... ကလပ္ထမဲွာ လာၿဖတဲာလား ... ကြ်န္ေတာ္ ခပပ္တည္တည္ပ ဲ... 
ေမးပစ္လိုက္တယ္ ...

"မင္းက ဘာျဖစ္ခ်င္လို႔လဲ ..."
"မင္းကေရာ ..."
"ေအးေဆးေန ... ျပႆနာာ လာမရွာနဲ႔ ... ဒါ ငါ့ေစာ္ ..."
"ေတာက္ ..."

ႏွစ္ေယာက္သား ေပေစာင္း ေပေစာင္းနဲ႔ ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ၾကည့္တယ္ ... လုပ္ခ်င္လိုက္တာ လက္ကို 
ယားေနတာပဲ ... ဟိုဘက္နားက ... Secu ဆ rity က အထာနပ္တယ္ ... ခ်က္ခ်င္း ေရာက္လာတယ္ ... 

"ညီေလးတုိ႔ ... ေအးေဆး ... ေအးေဆး ..."
"ေဟ့ေကာင္ .... မင္းသတိၱရွိရင္ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာခ်ိန္းလိုက္ ..."

ဆြဲမယ့္လူရွိရင္ ... ဒီေကာင္ေတြက ဒီလုိပါပ ဲ... ၿဖတဲယ္ ... ေသြးေၾကာင္တယ္လို႔ မထင္နဲ႔ ... လင္းပါေနလို႔ 
... ႏုိ႔မို႔လို႔က ေဆာ္ထည့္ပစ္လိုက္ၿပီ ... လင္း ကြ်န္ေတာ့္လက္ကို ... အတင္းကိုင္ထားတယ္ ... ေဘးက 
ေကာင္မေလးေတြလဲ ၀ိုင္းၾကည့္ၾကတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ လက္ခလယ္ေထာင္ျပရင္း ...

"သြားေသလိုက္ ..."
"ဘာကြ ..."

ဟိုေကာင္ ... ထိုးမလို႔ ဟနျ္ပင္တုန္း ... Security သံုးေယာက္ ၾကားထကဲ ၀င္တားလိုက္တယ္ ... 
သြားစမ္းပါကြာ ... သူမ်ားေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ လာမဖ်က္စီးနဲ႔ ... အုပ္စုနဲ႔မွ ... ခ်ရတဲဲ့ေကာင္ေတြ ... ဟိုေကာင္ေတြ 
၀ူး၀ူး၀ါး၀ါး ထလုပ္ေတာ့ ... ကလပ္ထကဲေန ဆြဲထုတ္သြားတယ္ ... ေကာင္းတယ္ ... အေနအထားက 



ေအးေဆး ျဖစ္သြားတယ္ ... ဒီေဂ်က ပိုျမဴးလာတယ္ ... လူငယ္ေတြ ပိုျမဴးလာတယ္ ... ကၾကတယ္ ... လင္း 
အေအးေသာက္ရင္း ဆက္ကတယ္ ... သီခ်င္းတပုဒ္ၿပီးေတာ့ တပုဒ္ ... ကလပ္ပိတ္ခါနီးေလ ... 
ပုိကလို႔ေကာင္းေလပ ဲ... ဟိုေကာင္မေလး ႏွစ္ေယာက္လ ဲအနားမွာလာကၾကတယ္ ... အကုန္လံုး ... 
သီခ်င္းသံၾကားမွာ ေမ်ာသြားၾကတယ္ ... ခုန္ေပါက္ၾကတယ္ ... မိုက္တယ္ ... တီးလံုးေတြၾကားမွာ ... 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပိုၿပီး ရင္းႏွီးသြားတယ္ ... ရွိတ္ရင္းနဲ႔ ႏွလံုးသားခ်င္း နီးကပ္သြားယတ္ ... အရမ္းခ်စ္တယ္ ... 
လင္းေရ ... ၀ွီး ... ေမာလိုက္တာ ... လင္း တအားေပ်ာ္ေနတာ ... ကြ်န္ေတာ္ ... သိတယ္ ... တခစ္ခစ္နဲ႔ 
ကားေပၚမွာ ... စကားေတြ အမ်ားႀကီးေျပာတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္လဲ တအားေပ်ာ္တယ္ ... မ်က္စိထကဲ 
ေဖ်ာက္မရဘူး ... လင္း တင္ေလး လႈပ္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ့္ေရွ႕မွာ ရွိတ္တာ ... ကြ်န္ေတာ္ ေမ့မရဘူး ... 
အရမ္းမုိက္တယ္ ...  အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ... မနက္ ၄ နာရီထုိးေတာ့မယ္ ... ကားရပ္လိုက္ေတာ့ ... လင္း 
ကြ်န္ေတာ့္ဘက္ကို လွည့္ၿပီး ... ရႊတ္ကနဲ နမ္းသြားတယ္ ... ဟင္ ...

"အရမ္းခ်စ္တယ္ ... ကိုကို ..."

ကြ်န္ေတာ့္ကို ေျပာၿပီး ... အိမ္ေပၚေျပးတက္သြားတယ္ ... ေတြ႔မယ္ ... ေတြ႔မယ္ ... လင္း ... 
ကြ်န္ေတာ့္ႏွလံုးသားကို လႈပ္ခတ္သြားေအာင္ ... သူ လုပ္သြားတယ္ ... ခ်စ္တယက္ြာ ... ကြ်န္ေတာ္ 
အေျပးလုိက္သြားေပမယ့္ မမွီေတာ့ဘူး ... သူ အခန္းထဲ ၀င္သြားၿပီ ... ဟင္း ... သိပ္လွတဲ့ ေကာင္မေလးရယ္ 
... ကိုလ ဲအရမ္းခ်စ္ပါတယ္ .. 

လင္းကုိ ေမေမ တံခါးဖြင့္ေပးတယ္♥ ဘာမွေတာ့ မေျပာပါဘူး♥ သူနဲ႔ သြားတာဆိုေတာ့ စိတ္ခ်တယ္♥ ဟြန္႔♥ 
ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္♥ လင္း အခန္းထေဲရာက္ေတာ့ အ၀တ္ေတြ အကုန္ခြ်တ္လိုက္တယ္♥အိပ္လဲ 
မအိပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး♥ မ်က္စိေၾကာင္ေနတယ္♥ ေရခ်ိဳးလိုက္တယ္♥ကိုကိုလို႔ သူ႔ကို ေခၚမိတယ္♥ ခ်စ္လို႔♥ 
ည၀တ္ဂါ၀န္ေလးကို ၀တ္ၿပီး ကုတင္ေပၚမွာ လဲွခ်လုိက္တယ္♥ ကိုကိုေပးတဲ့ အနမ္းေတြ 
လင္းရင္အရမ္းခုန္တာပ♥ဲ အခုထိ သူနမ္းေနသလို ခံစားမိတယ္♥ လင္း ေပါင္ေလးကို ပြတ္မိတယ္♥ ဒီလိုေလး 
သူပြတ္တယ္♥ ဟုတ္တယ္♥ ဒီလိုေလး ရြရြေလး အေပၚကို တက္လာတယ္♥ အို႔ ကိုကိုရယ္♥ စိတ္ကူးထမဲွာ 
ကိုကိုနမ္းတာ♥အေၾကာေတြ တြန္႔သြားတယ္♥ ကုိယ့္ေပါင္ကိုယ္ျပန္ကိုင္တာေတာင္ 
မတူေတာ့ဘူးေနာ္♥လင္းနနဲဲရလဲာတယ္♥ အေတြးထမဲွာ ကိုကိုလုပ္ေပးေနသလိုေတြးၿပီး လင္းပိပိေလးကို 
ကိုင္လိုက္တယ္♥ဟာာ♥လင္း ႏႈတ္ခမ္းေလးကုိက္မိတယ္♥က်င္တက္သြားတာပ♥ဲတမ်ိဳးႀကီး♥ကိုကိုေလ 
လင္းရင္သားေတြကို ကိုင္တယ္♥လင္း လက္ေလးက အေပၚတခုေအာက္တခု ကုိင္မိတယ္♥ဟင့္♥ 
လင္းရင္ေတြ သိမ့္သိမ့္တုန္သြားတယ္♥ လင္း ခါးေလးကို ေကာ့ေပးမိတယ္♥ ကုိကိုရယ္ 
လင္းအရမ္းခ်စ္တယ္♥ဟင့္♥ ေတြးေနတုန္းပဲ ရွိေသးတယ္♥ လင္းပိပိေလးထကဲ အရည္ေတြထြက္လာတယ္♥ 
သိမ့္ကနဲ လင္းေလလင္း မိုးေပၚေရာက္သြားတယ္♥ ေကာင္းလိုက္တာ ကိုကိုရယ္♥ ကိုကိုပြတ္ေပးတာကို 
တသက္လံုးေမ့လို႔ရမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး♥ အဒီဲညက လင္း teddy ကို တအားဖက္ထားရင္း 
အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္♥



အခ်ိန္ေတြက တေန႔ၿပီး တေန႔ကုန္သြားတယ္♥ လင္း သူ႔ကို တေန႔ၿပီးတေန႔ ပိုခ်စ္လာတယ္♥ မထိတထိ သူနဲ႔ 
လင္း ခ်စ္ၾကတယ္♥ တခါတေလ လင္းအခန္းထဲ သူလာတယ္♥ လင္းကို တအားနမ္းတယ္♥  တခါတေလ 
လင္း သူ႔အခန္းထ ဲသြားတယ္♥ သူက တအားနမ္းတယ္♥  ေတြ႔တာနဲ႔ နမ္းတာပ♥ဲ တအားဆိုးတာပ♥ဲ လင္း 
ရင္သားေတြကို သူကိုင္တယ္ ♥ လင္း ပင္တီေလးကိုလ ဲထင္သလို ဆြဲဆြခဲြ်တ္တယ္♥ လင္း ေၾကာက္တယ္♥ 
လင္း ခ်စ္တယ္♥ တအားရင္ခုန္မိတယ္♥ သူ႔အနမ္းေတြေအာက္မွာ လင္း ေမ်ာ့ေမ်ာ့ေလးပ ဲက်န္ခဲ့တယ္♥ 
ခဏခဏပ♥ဲ ဒါေပမယ့္ေလ သူ လင္းကို ဘယ္ေတာ့မွ တအားမခ်စ္ဖူး♥ လင္းက မိန္းကေလးပါ♥ 
လင္းဘ၀ကို သူ႔ကို အကုန္ေပးလိုက္ခ်င္တယ္♥ သူ႔ကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ နားလည္ေပးႏိုင္တယ္♥ 
ေကာင္မေလးေတြနဲ႔ သူတြဲေနတယ္♥ သြားေနတယ္♥ လင္းသိတယ္♥ နာက်င္ေပမယ့္ လင္း 
ခြင့္လႊတ္ႏုိင္တယ္♥ ဘာျဖစ္လုိ႔လဆဲုိေတာ့ လင္း သူ႔ကို သိပ္ခ်စ္တယ္♥ သူ႔ကို မခ်ဳပ္ခ်ယ္ခ်င္ဘူး♥ သူ တေန႔ 
လင္းကို ခ်စ္မွာပဲ ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္♥ အဒီဲေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပါးပါးေလးနဲ႔ လင္းအသက္ရွင္ေနတယ္♥ သူ႔ကို 
လင္းမွာ ရွိတာ အားလံုးေပးလိုက္ခ်င္တယ္♥

တခါတေလေတာ့လဲ လင္း သူ႔ကို နားမလည္ဘူး♥ သူ႔အခန္းထသဲြားတယ္♥ သူ အင္တာနက္သံုးေနတယ္♥ 
လင္း သူ႔ေပါင္ေပၚမွာ လာထိုင္တဲ့♥ လင္း ဂါ၀န္တိုတိုေလး ၀တ္သြားတယ္♥ ထိုင္လိုက္ေတာ့ ကြက္တိ♥ 
လင္းပိပိေလးကိုေလ သူ႔ဟာနဲ႔ ထိမိတယ္♥ လင္း တအားခံရခက္တာပဲ♥ ဒါေပမယ့္ မေျပာပါဘူး♥ 
လင္းေက်နပ္တယ္♥ သူ လင္းကို ဖက္ထားရင္း နမ္းတယ္♥ လင္း ရင္သားေတြ ၾကြတက္လာတယ္♥ 
သူ႔မ်က္ႏွာနဲ႔ တည့္တည့္ပဲ♥ သူေလ လင္းရင္သားေပၚမွာ မ်က္ႏွာအပ္ၿပီး နမ္းတယ္♥ လင္း 
တအားယားတာပ♥ဲ သူ႔လည္ပင္းကို လင္း တအားဖက္ထားမိတယ္♥ သူ႔ေပါင္ၾကားထကဲ မာလာတယ္♥ လင္း 
သိေတာ့သိတယ္♥ ကိုကို႔ရ႕ဲဟာ♥ ေဘာင္းဘီတိုေအာက္မွာ သူ ထလာတယ္♥ လင္းပိပိေလးကို 
အတင္းထိုးတယ္♥ လင္းသိတာေပါ့♥ လင္း ဒါေလး ခြ်တ္ေပးပါလားတဲ့♥ အင္းလို႔♥ လင္း မျငင္းပါဘူး♥ လင္း 
ဂါ၀န္ေလးကို မၿပီး ခြ်တ္ေပးလိုက္တယ္♥ သူေလသူ♥ တအားစိုက္ၾကည့္တာပ♥ဲ လင္း ရင္သားေတြကို 
ဖြဖြေလး ေလွ်ာက္ကိုင္ၿပီး♥ လွလိုက္တာ လင္းရယ္♥ လွလိုကတ္ာ လင္းရယ္တဲ့♥ လင္း ပါးစပ္က 
ထြက္သြားမိတယ္♥ အဒဲါေတြက ကိုကို႔အတြက္လို႔♥ သူ ၿပံဳ းတယ္♥ အရမ္းၿပံဳးတယ္♥ 
တအားခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာပဲ♥ လင္း သူ႔ႏွဖူးေလးကို နမ္းပစ္လိုက္တယ္♥ သူ လင္းရင္သားေတြကို နမ္းတယ္♥ 
ဒါေလးေရာ ခြ်တ္ေပးတဲ့♥ အင္းလို႔♥ လင္း ဘရာေလးကို ခြ်တ္ပစ္လိုက္တယ္♥ ရွက္ေတာ့ရွက္တာေပါ့♥ 
ခြ်တ္ေပးၿပီး မ်က္စိမွိတ္ထားမိတယ္♥ တအားရွက္လုိ႔♥ လင္း ရင္သားေတြက သိပ္ေတာ့မထြားပါဘူး♥ 
အေနေတာ္ေပါ့♥ သူက ထြားတာ ႀကိဳက္တယ္ဆိုလို႔♥ ေဆးလိမ္းၾကည့္ေသးတယ္♥ အိမ္ကိုလာေနက် 
ဆရာ၀န္မမက ေလွ်ာက္မလိမ္းနဲ႔တဲ့♥ ငယ္ငယ္ေလးရွိေသးတယ္တဲ့♥ သူ႔ဟာသူ ထြားလာအုံးမွာတဲ့♥ ဒါနဲ႔ပဲ 
လင္း မလိမ္းေတာ့ဖူး♥ လင္း ထိပ္ဖ်ားေလးက ေသးေသးေလး♥ ပန္းေရာင္ေလး♥ သူ တအားစို႔တာပ♥ဲ 
သူ႔ႏႈတ္ခမ္းက ေႏြးတယ္♥ ယားလယဲားတယ္♥ စိတ္တအားၾကြတာပ♥ဲ အတင္းပ ဲစို႔ေတာ့ 
လင္းတုန္တက္သြားတယ္♥ လင္း ႏႈတ္ခမ္းေလးကိုက္ၿပီး သူ နမ္းတာ လင္း ႀကိတ္ခံတယ္♥ အၾကာႀကီးပဲ 
သူနမ္းတယ္♥ ဒီဘက္ ဟိုဘက္♥ ဟိုဘက္ဒီဘက္♥ အုိ အနမ္းေတြက မဆံုးေတာ့ဘူး♥ လင္းပိပိေလးထကဲ 
အရည္ေတြ အုိင္ဆင္းေနတာပ♥ဲ ရွက္လုိက္တာ♥ သူ႔လက္တဖကက္ လင္း ပိပိေလးကို ႏိႈက္တယ္♥ ဖြဖြေလး 



အေပၚကေန ပြတ္တယ္♥ ေတာ္ေသးတယ္ ပင္တီေလးခံေနလို႔♥ လင္း တအားစိတ္ၾကြလို႔ သူ႔နားရြက္ကို 
ကိုက္မိတယ္♥ သူ ရုန္းတယ္♥ လင္းကို ဖယ္ခိုင္းတယ္♥ ျပန္ေတာ့ေနာ္တဲ့♥ လင္း ၀မ္းနည္းသြားတယ္♥ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ♥ လင္း ဘာမွားမိလို႔လဲ♥ လင္း သူ႔နားရြက္ေလးကို ကိုက္မိတာ ဖြဖြေလးပါ♥ နာေအာင္ 
မကိုက္ပါဘူး♥ သူ စိတ္ဆိုးသြားတာလား♥ လင္း ငိုၿပီး အခန္းျပန္လာခဲ့တယ္♥ ခဏေနေတာ့ ၀ူးကနဲ 
ကားသံၾကားလို႔ လင္း ၀ရန္တာက ထြက္ၾကည့္တယ္♥ သူ ထြက္သြားၿပီ♥ လင္း ဘာမွားမိတာလ♥ဲ လင္း 
မေတြးတတ္ဖူး♥ သူ အဒီဲညက ျပန္မလာဘူး♥ လင္း ငိုေနတယ္♥ အေမွာင္ထမဲွာ တိတ္တိတ္ေလးေပါ့♥ 

ကြ်န္ေတာ္ လင္းကို တအားခ်စ္တယ္ ... လင္းက သိပ္လွတာေပါ့ ... ေကာင္မေလးက ... သိပ္ႏုတာေပါ့ ... 
အသားေလးေတြက ... ကြ်န္ေတာ္ မခ်စ္ရက္ဘူး ... ႏွေျမာမိတယ္ ... အျပင္မွာ ေကာင္မေလးေတြ ထည္လဲ 
တြဲေနေပမယ့္ ... ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကို တအားခ်စ္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ မလုပ္ရက္ဘူး ... ေယာက္်ားပ ဲ... 
ခ်စ္ခ်င္တာေပါ့ ... အားရပါးရ ... တအားခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ေကာင္မေလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ေလ ... 
ေ၀ခြမဲရဘူး ... ကြ်န္ေတာ္ ခ်စ္လိုကၿ္ပီးမွ ... ကြ်န္ေတာ့္ထက္ ခ်စ္ရမယ့္သူ ... သူ ထပ္ေတြ႔ခဲ့ရင္ ... ဟူးးး ... 
ကြ်န္ေတာ္ မခံစားႏုိင္ဘူး ... မခံစားခ်င္ဘူး ... အသကဲြဲ ေ၀ဒနာကို ... ဘ၀မွာ တႀကိမ္ပဲ ႀကံဳေတြ႔ခ်င္တယ္ 
... ႀကံဳခဲ့ၿပီးၿပီ ... အရမ္းခါးတယ္ ... အေတြးက ခါးေတာ့ လီဗာကို တဆံုးနင္းပစ္လိုက္တယ္ ... ေ၀ါ ...

ကလပ္ေရွ႕မွာ ... ကားရပ္လိုက္တယ္ ... ဒုန္းဒုန္း ဒုိင္းဒုိင္း ဘသိံေတြက ... ထံုးစံအတိုင္းေပါ့ ... အျပင္ကို 
လွ်ံထြက္ေနတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ... ကားတံခါးကို ၀ုန္းကနဲ ပိတ္ပစ္လိုက္ၿပီး ... ကလပ္ထ ဲ၀င္လာခဲ့တယ္ ... 
ေကာင္တာက ေကာင္မေလး ရီျပတယ္ ... ၀ိတ္တာေကာင္ေလး ရီျပတယ္ ... ခပ္တည္တည္ပ ဲ... 
ျပန္မၿပံဳးမိဘူး ... စိတ္ညစ္လို႔ ... ကလပ္ထ၀ဲင္တာနဲ႔ ... တခ်က္ၾကည့္လိုက္တယ္ ... ပြကဲ ေကာင္းေနၿပီ ... 
ဒီေဂ်က ျမဴးေနၿပီ ... ေကာင္မေလးေတြ ရွိတ္ေနသည္ ... မုိက္ပါ့ ... ေခါင္းေလးလႈပ္ၿပီး အလယ္ေလာက္ကို 
ေလွ်ာက္သြားၾကည့္တယ္ ... ျဖတ္ကနဲ ေက်ာကို လာပုတ္တယ္ ... ဘယ္သလူဲ ... ဇတ္ကနဲ 
ေနာက္လွည့္ၾကည့္မိတယ္ ... ငတိဆိုလို႔ကေတာ့ ဆြထဲိုးပစ္မယ္ ... မဟုတ္ဘူး ... သူ ... ေရႊအုိေရာင္ 
ဆံပင္ေလးနဲ႔ ... ေကာင္မေလး ... ဟိုေန႔က ေကာင္မေလး ... ကြ်န္ေတာ္ ၿပံဳးျပလိုက္တယ္ ... လွပါတယ္ ... 
အမဲေရာင္ ဂါ၀န္ အတိုအက်ပ္ေလးက ... မီနီစကဒ္သာသာ ... မို႔ေမာက္ေနတယ္ ... တင္းၿပီး 
စိတ္ၾကြေစတယ္ ... sexy ေပါ့ ... ကြ်န္ေတာ့္နားကို ကပၿ္ပီး ေမးတယ္ ...

"တေယာက္ထလဲား ..."
"အင္း ..."
"စိတ္ညစ္ေနတာလား ..."
"အင္း ..."
"ဒါဆို က ... တို႔နဲ႔အတူ က..."
"အုိေက ..."



ဒီေဂ်က ပိုၾကမ္းလာတယ္ ... ဘိသံေတြက ... ပိုမိုက္လာတယ္ ... သူ႔ခါးက ပိုလႈပ္လာတယ္ ... ဆတ္ကနဲ 
ရွိတ္တဲ့ဟန္က ... မိုက္တယ္ ... ေရႊအုိေရာင္ ဆံပင္ေလးက ... ၀ကဲန ဲ၀ကဲန ဲ... မီနီစကဒ္ေလး ေအာက္က 
... တင္သားေတြက ... သိမ့္ကန ဲ.. လႈပ္တယ္ ... ခါတယ္ ယမ္းတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ ေသြးေတြ ဆူလာတယ္ 
... သူ ကြ်န္ေတာ့္အေရွ႕မွာ ... ပြတ္သီးပြတ္သပ္ ကတယ္ ... တင္ေလးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေနာက္ပစ္ၿပီး ... 
ရွိတ္ျပတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ... သူ႔ခါးကို ... ဆတ္ကန ဲဖက္လုိက္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ... 
အတင္းဖိကပ္ထားရင္း ... ေကာ့ေပးလိုက္တယ္ ... သူ တြန္႔ကနဲ တုန္ၿပီး ဟန္မပ်က္ ဆက္ကတယ္ ... 
အိုေက ... ႏွစ္ေယာက္သား ... အထာက်သြားတယ္ ... ဆက္ကတယ္ ... ေမာတဲ့အထိေပါ့ ... ဟူး ... 
သီခ်င္းတပုဒ္ဆံုးေတာ့ ... သူနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ... မခြာေတာ့ဘူး ... ဖက္ထားမိတယ္ ... သူ႔တကိယု္လံုးက 
ေမႊးေနတာပဲ .... အသားေလးက အိေနတာပ ဲ... ကြ်န္ေတာ္ ဖီလင္တက္လာတယ္ ... သူ ေမာ့ၾကည့္တယ္ 
... ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ငံု႔နမ္းပစ္လိုက္တယ္ ... သူ ျပန္နမ္းတယ္ ... မဆိုးဘူးဟ ... ခဏေနေတာ့ အနမ္းေတြ 
ရပ္သြားတယ္ ....

"ေမာတယ္ ... ကိုရယ္ ..."
"အေအးေသာက္မလား ..."
"အင္း ..."

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ ... ဘားကို ေလွ်ာက္သြားတယ္ ... Coke ႏွစ္ဘူး ၀ယ္လိုက္တယ္ ... ရွဴး ... 
ေဖာက္ပစ္ၿပီး ... ႏွစ္ေယာက္ အတူေသာက္ၾကတယ္ ... အၾကည့္ခ်င္းက ဆံုမိတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ သိတယ္ 
... သူ႔ဆႏၵေတြ ... ရမက္ေတြ ထန္ေနတဲ့ မ်က္လံုး ... ဒီညေတာ့ သူနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ... အိပ္မယ္ ... 
ေခၚသြားမယ္ ... ဟိုတယက္ို ... သူ ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမးတယ္ ...

"ဘာလုိ႔ ဖုန္းမဆက္တာလ ဲ..."
"ပ်င္းလို႔ ..."
"ဟြန္႔ ... ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ေပးမယ္ေျပာၿပီး ..."
"ေအာ္ ... ဟုတ္ပါရ႕ဲ ... ဒီည တခုခုလိုက္စားေလ ..."
"အင္း ... အေၾကြးဆပ္တာေပါ့..."
"ဒါေပါ့ ..."
"ခုနက ... ဘာလို႔နမ္းတာလဲ ..."
"ခ်စ္လို႔ ..."
"တို႔နာမည္ မွတ္မိလို႔လား ..."
"ယြန္းနဒီ ... ဖုန္း 09xxxxx"
"ဟ ... ဟ ... ေတာ္ေတာ္ ဥာဏ္ေကာင္းတာပဲ ..."
"မဟုတ္ဘူး ... ဒီအထဲမွာ မွတ္ထားတာ ..."



ကြ်န္ေတာ့္ ရင္ဘတ္ကို ... လက္ညွိဳးထိုးၿပီး ေတာ္ကီပစ္လုိက္တယ္ ... သူ ေၾကြသြားတယ္ ... 
မ်က္ေစာင္းေလးထိုးၿပီး ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ရီျပတယ္ ... ေက်နပ္သြားတဲ့ပံုပါပ ဲ...  ေျပာစရာမလိုပါဘူး ... သူ 
ကြ်န္ေတာ့္ကို ခ်စ္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ သိတယ္ ...

"ယြန္းနဲ႔ ... ကခ်င္ေသးလား ..."
"ကခ်င္တာေပါ့ ... "
"အုိေကေလ ... ဒါဆို let's go ..."

ကြ်န္ေတာ္ သူ႔လက္ေလးကို ဆြဲၿပီး ... အလယ္ေလာက္ကို ျပန္ေလွ် ာက္လာတယ္ ... အေတာ္ပဲ ... 
သီခ်င္းေျပာင္းသြားတယ္ ... သူနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ပိုၿပီး ရင္းႏွီးသြားတယ္ ... သူ ကြ်န္ေတာ့္ ရင္ခြင္ထမဲွာပ ဲ... 
ကတယ္ ... ယြန္းရ႕ဲ ရင္သားေတြက မဆိုးပါဘူး ... ထြားတယ္ ... ခဏခဏ ကြ်န္ေတာ့္ရင္နဲ႔ ပြတ္မိတယ္ ... 
ရင္ခ်င္းပြတ္ေတာ့ ... ႏွလံုးသားမီးပြင့္တာေပါ့ ... မ်က္ႏွာေတြနီလာၾကတယ္ ... ဘိသံေတြက ... ပိုၿပီး 
ျမန္လာတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ ခါးေလးကို ဖက္ပစ္လိုက္တယ္ ... ယြန္း ခါးေလးေကာ့ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ကို 
မွီပစ္လိုက္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ဟာနဲ႔ သူ႔ဟာနဲ႔ ထိမိတယ္ ... ပြတ္မိတယ္ ... အေမွာင္ထဲမွာဆိုေတာ့ ... 
ဘယ္သူမွလ ဲဂရုမထားမိပါဘူး ... အကုန္လံုး ... ကိုယ့္အရွိန္နဲ႔ ကိုယ္ က ေနၾကတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္က 
... တင္းလာတယ္ ... ယြန္းဟာေလးက ေဖာင္းလာတယ္ ... မသိမသာနဲ႔ ... တင္သားေလးကို ... လက္၀ါးနဲ႔ 
အုပ္ပစ္လိုက္တယ္ ... တခ်က္ညွစ္ပစ္လိုက္တယ္ ... အုိ တဲ့ ... သူ ေမာ့ၾကည့္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ 
နမ္းပစ္လိုက္တယ္ ... သူ မ်က္စိေလး မွိတ္သြားတယ္ ... အနမ္းကလဲ မပ်က္ဘူး ... ရွိတ္တာလဲ မပ်က္ဘူး 
... မိုက္တယ္ ... ယြန္းေတာ္တယ္ ... တမိနစ္ေလာက္ၾကာမလား ... ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းကြာသြားတယ္ ... ယြန္း ... 
ကြ်န္ေတာ့္ကို ရီေ၀ေ၀ေလး ၾကည့္တယ္ ... သြားခ်င္တယ္တဲ့ ... ကြ်န္ေတာ္လ ဲနားခ်င္ေနၿပီ ... 
ေအာက္ကေကာင္က ေသာင္းက်န္းေနၿပီ ... 

"ယြန္း ... သြားၾကမယ္ကြာ ..."
"အင္း ... ဗိုက္ဆာလာၿပီ ..."
"အုိေက ... "

ယြန္းနဲ႔ ... ကြ်န္္ေတာ္ ... ကလပ္ကေန ထြက္လာခဲ့တယ္ ...

"ကားပါလား ..."
"ဟင့္အင္း မပါဘူး ..."
"ဒါဆို ... ကို႔ကားနဲ႔ လုိက္ခဲ့ ..."
"အင္း ... သြားေလ ..."

ကားေပၚတက္ၿပီး ... စက္ႏိႈး ... ၀ူးကန ဲေမာင္းထြက္လာခဲ့တယ္ ... ကားထမဲွာ ... ဘိသံေတြက တဒုန္းဒုန္း 



... ယြန္း ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ခဏခဏ စိုကၾ္ကည့္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ သိတယ္ ... သူ တခုခုဆာေနၿပီ ... ယြန္း 
ေပါင္တံေလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ ကိုင္လိုက္တယ္ ... ပြတ္လိုက္တယ္ ... အစုန္အဆန္ေပါ့ ... ယြန္း မျငင္းပါဘူး 
... ကြ်န္ေတာ့္ကို ႏႈတ္ခမ္းေလးကိုက္ၿပီး စိုက္စိုက္ၾကည့္တယ္ ... လက္က ... ေပါင္ရင္းနားကို ကပ္သြားတယ္ 
... သူ တြန္႔သြားတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္လက္ကို ... ဖမ္းကိုင္တယ္ ...

"ကို ... ဘယ္သြားမွာလဲ ..."
"ပြင့္သစ္ဆန္းမွာ ... တခုခုစားမယ္ ... ၿပီးေတာ့ ..."
"ၿပီးေတာ့ ... ဘယ္ကိုသြားမွာလဲ ..."
"ဟိုတယ္သြားမယ္ေလ ..."
"အြန္ ... ဘယ္သကူ လုိက္မယ္ေျပာလို႔လ ဲ..."
"ယြန္းေျပာတာေလ ... ဟုတ္တယ္ဟုတ္ ...
"အ ..."

ကြ်န္ေတာ့္ ညာလက္က ... ေျမြလိုပဲ ... ယြန္းေပါင္ၾကားေလးထဲ ၀င္သြားတယ္ ... သူ ေပါင္ေလးကို 
အတင္းစိတယ္ ... မရဘူးေလ ... ဒီက လက္က ... ေဖာင္းေဖာင္းေလးကို ဖိထားၿပီးၿပီ ... လက္ညွိဳးေလးနဲ႔ 
ကုတ္လိုက္တယ္ ... ယြန္း ... ကြ်န္ေတာ့္လက္ကို အတင္းလာဆုပ္ထားတယ္ ...

"အရမ္းဆိုးတာပ ဲ..."
"လိုက္မယ္မွတ္လား ..."
"ဟင့္အင္း ... ယြန္းေၾကာက္တယ္ ..."
"မေၾကာက္နဲ႔ ... ေျဖးေျဖးေလး ခ်စ္မယ္ေလ ..."
"အင္း ... ေသခ်ာတယ္ေနာ္ ..."
"ေသခ်ာတယ္ ..."
"ယြန္းက ... bf နဲ႔ တခါပဲ ေနဖူးတာ ..."
"ဟုတ္လား "
"အခု ျပတ္သြားၿပီ ..."
"တကယ္ ..."
"အင္း ... "
"သနားပါတယ္ ..."
"စိတ္ညစ္လို႔ ကလပ္မွာ လာကတာ ..."
"ေအာ္ ... ေအာ္ ..."
"အခု စိတ္မညစ္နဲ႔ေတာ့ ..."
"အင္း ..."



ပြင့္သစ္ဆန္း ေရာက္ေတာ့ ... မုန္႔စားျဖစ္တယ္ ... နန္းႀကီးသုတ္ ... ႏွစ္ပြ ဲ... ၂၄ နာရီ ဖြင့္တ့ဆဲိုင္ဆိုေတာ့ ... 
လူမ်ားတယ္ ... လူငယ္ေတြ မ်ားပါတယ္ ... ကလပ္အဆင္းမွာ ... ၀ါးတီးဆြဲၾကတာမ်ားတယ္ ... နနဲေဲတာ့ 
ဆူတယ္ ... လူမ်ားလို႔ေပါ့ ...  စားၿပီးေတာ့ ... ဘယ္ဟိတုယ္ သြားမလ ဲ... စဥ္းစားတယ္ ... အနီးဆံုးက ... 
ေရႊဂံုဒုိင္ ဟိုတယ္ ... ကားေပ်ာက္ ... လူေပ်ာက္ ... အုိေက ... ခပ္တည္တည္ပဲ ... ေရႊဂံုဒုိင္ကို 
ေမာင္းပစ္လိုက္တယ္ ... tunnel ထဲ ေမာင္း၀င္လိုက္တယ္ ... waiter ကို ၁၀၀၀ ထုတ္ေပးလိုက္တယ္ ... 
သူ အခန္း ယူေပးတယ္ ... အုိေက ... 

door lock ကို ေသခ်ာခ်ၿပီး ... သူ႔ကို လွည့္ၾကည့္းလိုက္ေတာ့ ... နနဲဲ ေၾကာက္ေနတယ္ ... 
ရွက္ကိုးရွက္ကန္းနဲ႔ ... ေမြ႔ယာေပၚမွာ ထိုင္ေနတယ္ ... လွပါတယ္ ... အမဲေရာင္ မီနီစကဒ္ ေလးေအာက္မွာ 
... ေပါင္တံလွလွေလးက ... တင္းေနတာပ ဲ... ေဖြးေနတာပ ဲ... ကြ်န္ေတာ္ တခ်က္ၿပံဳးျပလိုက္တယ္ ...

"ယြန္းက ခ်စ္ဖို႔တအားေကာင္းတယ္ေနာ္ ..."
"ဟုတ္လို႔လား ..."
"အင္း ... ဆံပင္လလဲွတယ္ ..."
"ဟုတ္လား ..."
"ၿပီးေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းေလးလဲ လွတယ္ ..."
"အင္း ..."
"ခ်ိဳလ ဲခ်ိဳတယ္ေနာ္ ..."
"အုိ ..."
"ကို ... နမ္းမယ္ကြာ ..."
"ဟာာ ..."

ယြန္း ... ျငင္းသံေလး မဆံုးခင္ ... ကြ်န္ေတာ္ ဖက္နမ္းပစ္လိုက္တယ္ ... ယြန္းႏႈတ္ခမ္းေလးကို ... ဖြဖြေလး 
ခလဲုိက္ ... လွ် ာေလး အထထဲည့္ၿပီး ကလိလိုက္ ... နမ္းပစ္လိုက္တယ္ ... သူလ ဲျပန္နမ္းပါတယ္ ... 
လွ်ာခ်င္းကလိၾကတယ္ ... လက္ခ်င္းကလိၾကတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္က သူ႔ဟာကိုင္ ... သူက 
ကြ်န္ေတာ့္ဟာကိုင္ ... တေျဖးေျဖး အရွိန္က တက္လာတယ္ ... အက်ီ ၤေတြ ခြ်တ္ပစ္လိုက္တယ္ ... 
အတြင္းခံ ... တခုၿပီးေတာ့ တခု ... ခပ္သြက္သြက္ပဲ ... ကုတင္ေအာက္မွာ ... အ၀တ္ေတြ ျပန္႔က်သဲြားတယ္ 
... 

ယြန္း ... ကုတင္ေပၚမွာ ပက္လက္ကေလး ... ရင္သားေတြက ထြားတယ္ ... အရြယ္နဲ႔ မလိုက္ေအာင္ 
ထြားတယ္ ... တင္းတယ္ ... ႏုိ႔သီးေခါင္းေလးက ေထာင္ေနတယ္ ... စိတ္ေတြ ၾကြေနၿပီ ... စိတ္ေတြ 
ထေနၿပီ ... ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားက ... အဖုတ္ေလးက ... အေမႊးေရးေရးေလး ... ဒါေလးျမင္ေတာ့ လင္းကို 
သတိရမိတယ္ ... လင္းလဲ အေမႊးေရးေရးေလး ... ဘာရယ္မဟုတ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ရင္ထဲ ရမက္ဗံုးတလံုး 
ေပါက္သြားတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္ထ ဲ... ယြန္းကို ယြန္းလို႔ မျမင္ဘူး .. လင္း လုိ႔ပ ဲျမင္တယ္ ... ထင္တယ္ 
... ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္း ဆြဲၿဖၿဲပီး ... အဖုတ္ေလးကို အားရပါးရ ယက္ပစ္လိုက္တယ္ ...



"ရွီး ..."

ယြန္း ... ရမက္သံေလး ... ေအာ္တက္လာတယ္ ... ေမြ႔ယာခင္းကို အတင္းဆုပ္ၿပီး ေခါင္းေထာင္ၿပီး 
ၾကည့္တယ္ ... ေမႊးတယ္ ... နနဲေဲလးေတာ့ ငံတယ္ ... ျပႆနာမရွိ ... ကြ်န္ေတာ္ ယက္ပစ္လိုက္တယ္ ... 
အကြေဲၾကာင္း အတိုင္း ... ေအာက္ကေန ေကာ္ၿပီး ယက္ပစ္လိုက္တယ္ ... 

"ဟာာာ ... ဟင့္ ... ကို ... ကို ..."

ခံစားခ်က္က အလူးလူး အလိမ့္လိမ့္ ... ကြ်န္ေတာ့္လွ်ာကလဲ ... လူးလူးလိမ့္လိမ့္ ... ယြန္းရ႕ဲ မ သံေလးကို 
... စည္းကိုက္၀ါးကိုက္ ... ေလွ်ာက္ယက္ပစ္တယ္ ... အဖုတ္ႏႈတ္ခမ္းေဖာင္းေဖာင္းေလးက ... ရကဲနဲ 
ေဖာင္းတက္လာတယ္ ... ေကာင္းတယ္ ... ေဘးကို ဆြဲၿဖလဲိုက္ၿပီး ... လွ် ာကို အထထဲိ ထိုးပစ္လိုက္တယ္ ... 
အားးး ...

ယြန္း ... ေခါင္း တခါခါ ... လည္တခါခါ နဲ႔ ... အတင္းေကာ့ေပးတယ္ ... ထိပ္ဖ်ားက အေစ့ေလးက ... 
ေထာင္လာတယ္ ... ပေဲစ့ေလး ... ကကဲြာ ... ပါးစပ္နဲ႔ ေတ့ၿပီး စုပ္ပစ္လိုက္တယ္ ... အသားႏုေလးက 
ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္ခုၾကားထဲ ... ရႊတ္ကန ဲ၀င္လာတယ္ ... ဖမ္းကိုက္ပစ္လိုက္တယ္ ... ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္ခုနဲ႔ ... 
ဖိထားတယ္ ... လွ် ာေလးနဲ႔ ကလိပစ္လိုက္တယ္ ... ယြန္း ... အေပၚမွာ ေျဗာင္းဆန္ေနတာပဲ ... ေအာ္တာလဲ 
အရမ္းပ ဲ... ကုတင္ကို ... တဘုန္းဘုန္းနဲ႔ ထုတယ္ ... ထု ... ႀကိဳက္သေလာက္သာ ထု ... ကြ်န္ေတာ္ 
ခထဲားတဲ့ ... ပေဲစ့ေလးကို ... မလႊတ္ႏုိင္ေပါင္ ... အဆက္မျပတ္ ... အေပၚေအာက္ ယက္ပစ္လိုက္တယ္ ... 
လွ်ာနဲ႔ တုိ႔တယ္ ... အားကနဲ ... သူ ေအာ္ၿပီး ေကာ့ပစ္လိုက္တယ္ ... ေမြ႔ယာကေန ... တေတာင္ေလာက္ ... 
ေျမာက္တက္လာၿပီး ... အရည္ေတြ ထြက္က်လာတယ္ ... ျပြတ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ... လက္ညွိႈးကို ... 
အကြေဲၾကာင္းအတုိင္း ေအာက္ကေန ... ထည့္ပစ္လိုက္တယ္ ... အရည္ေတြနဲ႔ ဆုိေတာ့ ၾကပ္ေပမယ့္ ... 
၀င္သြားတယ္ ... ေလွ်ာကနဲ ... သူ ဖမ္းညွစ္တယ္ ... အားမရွိဘူး ... ယြန္းေမာေနတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ 
လက္ညွိဳးနဲ႔ ေမႊတယ္ ... အေပၚက အေစ့ေလးကို ခတဲယ္ ... ေျဗာင္းဆန္ေနတာပဲ ... ယြန္း ... ေအာ္ၿပီး 
ေတာင္းပန္တယ္ ...

"ကို ... ကို ... ေတာ္ပါေတာ့ ... ယြန္း မခံႏုိင္ဘူး ... မခံႏုိင္ဘူး ... အီး ..."

ခုတင္ကို တဘုန္းဘုန္းထုၿပီး ... ေတာင္းပန္ရွာတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ရပ္လုိက္တယ္ ... ေကာ့တက္ေနတဲ့ 
ယြန္း တင္သားေတြ ... ၀ုန္းဆုိ ပစ္က်သြားတယ္ ... ၿပီးေတာ့ ရင္ဘတ္ကို လက္ေလးနဲ႔ ဖိထားရင္း ... 
အေမာေျဖတယ္ ... ယြန္းရင္ဘတ္ေတြ လိႈင္းထန္ေနတယ္ ... အသက္ကို ဖုတ္လိုက္ ဖုတ္လိုက္ ရွဴတယ္ ... 
မ်က္စိေလးက စင္းေနတယ္ ... ဟင္း ... ကြ်န္ေတာ္ ဘာမွ မေမးေတာ့ပါဘူး ... ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္ကို ... 
ႏွစ္ခ်က္သံုးခ်က္ ... လက္နဲ႔ ပြတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... ေျဖာင္းကနဲ ေထာင္ထလာတယ္ ... အတင္းမာဆံုး 



အေျခအေနမွာ ... ယြန္းအဖုတ္ေလးထ ဲထုိးထည့္ပစ္လုိက္တယ္ ... တဆံုးပ ဲ... မေစာင့္ဘူး ... တရစ္ခ်င္း 
မထည့္ဘူး ... 

"ဟာ ... ကို ... ကို ... ဟင့္ ... ရွီးးးးးးးးးးးး"

တစ္ေတာ့တစ္ေနတယ္ ... ထစ္ေနတယ္ ... ဒါေပမယ့္ ... ကြ်န္ေတာ္ အဆံုးထိ ေဆာင့္ခ်ပစ္လိုက္တယ္ ... 
ယြန္း ... ေခါင္းေထာင္လာၿပီး ... ကြ်န္ေတာ့္ကို တအားဖက္ထားတယ္ ... ေအာက္ကလဲ 
တအားေကာ့ထားတယ္ ... စီးကန ဲ... ဆီးခံုခ်င္း ကပ္သြားတယ္ ... ေကာင္းတယ္ ... ယြန္း ... ကြ်န္ေတာ့္ကို 
... ရႊတ္ကန ဲနမ္းတယ္ ... 

"တအားဆိုးတာပ ဲ... ကိုေနာ္ ... ဟြန္႔ ... "
"အုိ ... ေျပာေနတုန္း ... အ ..."

ဒီလိုေျပာေတာ့ ... ယြန္းကို ... ဆတ္ကန ဲခါးကဖက္ၿပီး ... အေပၚကို ဆြဲတင္ပစ္လိုက္တယ္ ... ယြန္း ... 
ကြ်န္ေတာ့္ အေပၚကို ေရာက္သြားတယ္ ... ေရႊအုိေရာင္ ဆံပင္ေလး ၀ကဲန ဲျဖစ္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ့္အေပၚမွာ 
ခြထိုင္ထားတယ္ ... အဖုတ္ေလးက ညွစ္ထားဆ ဲ... ရင္သားေတြက ေကာ့ထားတယ္ ... ဆတ္ကနဲ 
လွမ္းစို႔ပစ္လိုက္တယ္ ... ႏို႔သီးေခါင္းေထာင္ေထာင္ေလးေတြကို ... အားရပါးရ စို႔ပစ္လိုက္တယ္ ... 
ဟင္းဟင္း ... ဟင္းဟင္းနဲ႔ ... ယြန္း ကြ်န္ေတာ့္ အေပၚကေန ေဆာင့္ေပးတယ္ ... ပထမ ေျဖးေျဖးေလး ... 
တခ်က္ျခင္း ... ေဆာင့္တယ္ ... အားမရဘူး ... ခါးေလးကို ကိုင္ၿပီး ဆြဲမပစ္လိုက္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ ဒုတ္ 
ကြ်တ္ခါၿပီး ... ပစ္ခ်လုိက္တယ္ ... ၀ုတ္ဆို ... ျပန္အက် ... ေအာက္ကေန ဖမ္းၿပီး ေကာ့ေပးလိုက္တယ္ ... 
အ ... တဲ့ ... ယြန္း ... ထိသြားတယ္ ... ဖင္ေလးကို ... ယမ္းခါပစ္လိုက္တယ္ ... ဒီလို ေမႊရင္ ... ကြ်န္ေတာ္ 
ပိုႀကိဳက္တယ္ ... ယြန္းခါးေလးကို ျပန္ထိန္းၿပီး .... ဖင္ေလးကို ဆြဲမတယ္ ... ျပန္ ပစ္ခ်တယ္ ... ခုနက 
အတိုင္းပ ဲ... ယြန္း ႏွစ္ခါေလာက္ ခံရေတာ့ ... လည္သြားတယ္ ... ပစ္အက်မွာ ... ယြန္း ထိုင္မခ်ဘူး ... 
ခါးေလး ခြက္ၿပီး ေတာင့္ခံထားတယ္ ... ဘယ္ရမလ ဲ... ဒီကေကာင္ကလ ဲ... ဖင္ႏွစ္လံုးၾကားထဲ ... 
လက္ညွိဳးေလးနဲ႔ ... စအို၀ေလးကို ပြတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... ဟင့္ ဟင့္ ဟင့္ ဆို ... ယြန္း ၿပိဳက်လာတယ္ ... 
ဒီေတာ့မွ ... ကြ်န္ေတာ္ ေဆာင့္တင္ပစ္လိုက္တယ္ ... ရွီးးးး ... အရွိန္ကတက္လာတယ္ ... ခါးကိုင္ၿပီး 
တရွီးရွီးနဲ႔ ... ေဆာင့္ပစ္လိုက္တာ ... မရပ္မနားပဲ ... ယြန္း အေပၚမွာ ... ခါးေလးကို လိမ္ၿပီး ေမႊ႔ေမႊ႔ေပးတယ္ 
... ေကာင္းတယ္ ... ေကာင္းတယ္ ... ဒါေပမယ့္ အားမရဘူး ... အေပၚက ယြန္းကုိ ... ေအာက္ျပန္ခ် ... 
ဖင္ေလးေထာင္ေနတုန္း ... ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ... ေကြးၿပီး ရင္ဘတ္မွာ စုလိုက္တယ္ ... ေထာင္လာတဲ့ 
အဖုတ္ေလးထကဲို ... ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္ ... ထည့္ၿပီး ေဆာင့္ပစ္လိုက္တယ္ ... တအားအားပဲ ... ေအာ္တာေပါ့ 
... မညွာႏုိင္ဘူး ... တဇတ္ဇတ္ ေဆာင့္ပစ္လိုက္တယ္ ... ခႏၶာကိုယ္ထကဲ ... အားေတြကုန္ၿပီး ေမာတဲ့ အထိ 
... ေဆာင့္ပစ္လိုက္တယ္ ... ယြန္း ... ပထမပိုင္း ေအာ္ေသးတယ္ ... ေနာက္ပိုင္း ... မေအာ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ... 
လႈပ္ေတာင္ မလႈပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ... ရင္တလွပ္လွပ္နဲ႔ ... ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကိုက္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္ 
ေဆာင့္သမွ် ... သူခံတယ္ ... အရည္ေတြကလဲ ... ပြက္ကန ဲပြက္ကနပဲ ဲ... ယြန္းအဖုတ္ေလးထကဲ ... 



အရည္ေတြ လွ် ံက်လာတယ္ ... ၿပီးခါနီးေလ ... တအားေကာင္းေလပဲ ... ဆက္တုိင္ေဆာင့္ရင္း ... 
ကြ်န္ေတာ့္ တကုိယ္လံုး အေၾကာေတြ တင္းလာတယ္ ... ေနာက္ဆံုးတခ်က္ ... အနက္ဆံုး ၀င္ေအာင္ 
အားကုန္ေဆာင့္ၿပီး ... အရည္ေတြ ပန္းထုတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... ျပြတ္ ... အားးး ... ေကာင္းလိုက္တာ ... 
ယြန္းရယ္ ... အရည္ေတြ ထြက္သြားေတာ့ ... ကြ်န္ေတာ္လဲ အားကုန္သြားတယ္ ... ယြန္းေပၚမွာ 
ေမွာက္အိပ္ၿပီး ခဏမွိန္းေနလိုက္တယ္ ... သူလ ဲမလႈပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ... ႏွစ္ေယာက္သား ေမွးကနဲ 
အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္ကို မခြ်တ္မိဘူး ... စိမ္ထားရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ ...

ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္ ... ဖ်ပ္ကနဲ ႏိုးလာေတာ့ ... ကြ်န္ေတာ္က ပက္လက္ကေလး ... ယြန္း မရွိဘူး ... 
ေမြ႔ယာေပၚမွာ ... ယြန္းမရွိဘူး ... toilet ထဲ သြားတာေနမွာေပါ့ ... toilet ထကဲ မီးလင္းေနတယ္ ... 
သန္႔ရွင္းေရးသြားလုပ္တာနဲ႔ တူတယ္ ... အခုမွ သတိရတယ္ ... ကြန္ဒြန္ မသံုးမိဘူး ... စိတ္က 
အရမ္းထန္ေနေတာ့ ... ကြန္ဒြန္မသံုးမိဘူး ... စိတ္ထမဲွာေတာ့ ... မသိုးမသန္႔ ျဖစ္သြားေသးတယ္ ... 
ဒါေပမယ့္ ... ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္ထဲ ေတြးမိလိုက္ပါေသးတယ္ ... ယြန္းပံုစံေလးက ... သန္႔မယ္ ထင္တာပ ဲ... 
သူ႔ရီးစားနဲ႔ တခါပဲ ေနဖူးတယ္ဆုိေတာ့ ... သန္႔မွာပါေလ ... ေကာင္မေလးက ... ထန္ေတာ့ထန္တယ္ ... 
ကြ်န္ေတာ္ ၾကမ္းသမွ် ... သူ ခံႏုိင္တယ္ ... ေကာင္းတယ္ ... အရမ္းေကာင္းတယ္ ... ေတြးေနရင္း ... 
ကြ်န္ေတာ့္ ဒုတ္က ျပန္ေထာင္လာတယ္ ... မာလာတယ္ ... ယြန္းဘယ္မွာလဲ ... ေတြးေနတုန္း ... ယြန္း 
ျပန္ထြက္လာတယ္ ... မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါေလးကို ... ခါးမွာ စည္းထားတဲ့ ေကာင္မေလးက ... မိုက္တယ္ ... 
ေရႊအုိေရာင္ ဆံပင္ေလးေၾကာင့္ ... sexy ပိုက်ေနသလိုပ ဲ... ရင္သားေတြက ၾကပ္ၾကပ္ေလး စည္းထားေတာ့ 
... အေပၚမွာ မို႔ထြက္ေနတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္ေတြ ၾကြလာတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ဒုတ္ကို ... လက္နဲ႔ 
ညွစ္မိတယ္ ... ပြတ္မိတယ္ ... ယြန္း ... မ်က္ေစာင္းေလးထုိးၿပီး ...

"ကိုေနာ္ ... ဘာလုပ္ေနတာလဲ ..."
"ေနာက္တခါ ခ်စ္မလုိ႔ ..."
"ဟာကြာ ... တအားဆုိးတာပ ဲ..."
"ဆုိးဆိုးပ ဲ... ေကာင္းလား"
"မေကာင္းဘူး ... ဒီမွာ ... ေသေတာ့မယ္ ... တအားပဲ ..."
"အင္း ... ဒီတခါ ... ေျဖးေျဖးေလး ..."
"ေတာ္ပါ ... မယံုဘူး ..."

မယံုဘူးသာ ေျပာတယ္ ... ယြန္း ... ကုတင္ေပၚမွာ တေစာင္းေလးထိုင္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္ကို ... 
မ်က္ေစာင္းေလးထိုးၾကည့္တယ္ ... 

"ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ ဟာႀကီးပ ဲ"
"အင္း ..."



ေျပာလေဲျပာ ... ဆတ္ကန ဲ... ကြ်န္ေတာ့္ ဒုတ္ကို ... ယြန္း ဆုပ္ကိုင္လိုက္တယ္ ... လက္ေလးႏုႏုနဲ႔ ... 
ခပ္တင္းတင္းေလး ... ဆုပ္လိုက္ေတာ့ ... ကြ်န္ေတာ္ ... ရွီးကန ဲေအာ္မိတယ္ ... ယြန္း ... ေခါင္းေလး 
ငံု႔သြားတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ ရင္ထဲ ေအးကန ဲျဖစ္သြားတယ္ ... ေႏြးကနဲ ျဖစ္သြားတာက ... ကြ်န္ေတာ့္ ဒုတ္ 
... ထိပ္ဖ်ားေလးကို ... သူ ငံုၿပီး စုပ္လိုက္တယ္ ... လွပ္ကန ဲ... ယက္ေပးပံုက ... သိမ့္ကန ဲျဖစ္သြားတယ္ ... 
ေကာင္းတယ္ ... စုပ္ ... ဖင္တၾကြၾကြနဲ႔ ... ေအာက္ကေန ... ကြ်န္ေတာ္ ျဖစ္ေနတယ္ ... ဆစ္ကန ဲဆစ္ကနဲ 
... သူ စုပ္တယ္ ... လက္ေလးကလဲ ... အေပၚေအာက္ လႈပ္ေပးတယ္ ... မိုက္တယ္ ... 
တအားေကာင္းတယ္ ... တရွီးရွီးနဲ႔ ... ထိပ္ဖ်ားက ... တအားႀကီးလာတယ္ ... မခံႏုိင္ေတာ့ဘူး ... 
ယားလာတယ္ ... တအားယားလာတယ္ ...လုပ္ခ်င္လာၿပီ ...

"ေတာ္ၿပီ ... ေတာ္ၿပီ ... ယြန္း ... ကို ... တအားခ်စ္ခ်င္လာၿပီ ..."
"ဟြန္႔ ... ဘယ္သကူ ခ်စ္မယ္ေျပာလုိ႔လဲ ..."

ဒုိင္းကန ဲမ်က္ေစာင္းေလးထုိးၿပီး ... မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါေလးကို ခြ်တ္ပစ္လိုက္တယ္ ... ယြန္း 
ႏုိ႔သီးေခါင္းေလးက ေထာင္ေနၿပီ ... ကြ်န္ေတာ္ စို႔မလုိ႔ ကုန္းထလိုက္ေတာ့ ... မရဘူး ... ကြ်န္ေတာ့္ 
ရင္ဘတ္ကို ... သူ တြန္းတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ဘုန္းကနဲ ... ပက္လက္လွန္ပစ္လုိက္တယ္ ... ယြန္း ... 
ဘာဆက္လုပ္မလဲ ... ကြ်န္ေတာ္ ၾကည့္တယ္ ... သူ ကြ်န္ေတာ့္ကို ... ခြထိုင္လိုက္တယ္ ... 
ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္ကို သူကိုင္ၿပီး ... အေပါက္၀မွာ ေတ့လိုက္တယ္ ... ဂလု ... ကြ်န္ေတာ္ တံေတြးမ်ိဳခ်မိတယ္ 
... မိုက္တယ္ ... ယြန္း ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ၾကည့္ၿပီး ... 

"မၾကည့္နဲ႔ကြာ ..."
"ၾကည့္မွာပ ဲ..."
"ရွက္တယ္ကြာ ... မၾကည့္နဲ႔ဆုိ ..."

ယြန္း ဒီလိုေျပာေတာ့ ... ကြ်န္ေတာ္ ေခါင္းအုံးတလံုးယူၿပီး ... မ်က္ႏွာေပၚအုပ္တင္ပစ္လိုက္တယ္ ... လုပ္ ... 
အေပၚကေန ... သူဘယ္လိုလုပ္မလ ဲ... ကြ်န္ေတာ္ သိခ်င္တယ္ ... ဒီလိုမ်ိဳ း မ်က္စိမွိတ္ေပးလိုက္ေတာ့ ... 
ယြန္း လုပ္ရကဲိုင္ရ ဲျဖစ္သြားတယ္ ... ဆတ္ကန ဲ... အေပါက္၀မွာ ေတ့ၿပီးတာနဲ႔ ... ထိုင္ခ်ပစ္လုိက္တယ ... 
မိုက္မုိက္ကန္းကန္းပ ဲ... အားးးး ကန ဲသူေအာ္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္ အဆံုးထိ ၀င္သြားေအာင္ ... 
သူထုိင္ခ်ပစ္လိုက္တယ္ ... ၿပီးေတာ့ သိမ့္ကန ဲျပန္ၾကြသြားတယ္ ...  ျပန္ထုိင္ခ်တယ္ ... အိကနဲ ... ယြန္း ... 
ခါးေလးကို ... ယိမ္းတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္ကို ... သားေရကြင္းနဲ႔ စည္းၿပီး ... ႏွဲ႔ေနသလိုပဲ ... သူႏွဲ႔တယ္ ... 
ဖင္ေလးကို ... ဘယ္ယမ္းလုိက္ ... ညာယမ္းလိုက္ ... သူ စိတ္တိုင္းက် ယမ္းတယ္ ... ေဆာင့္တယ္ ... 
ေကာင္းလာေတာ့ .... သူ ေဆာင့္တာ ... သြက္သြက္ေလး ... ေဆာင့္ေပးတယ္ ... ေကာင္းလိုက္တာ ... 
ရွီးးးးးးးး ... ကြ်န္ေတာ္ မေနႏုိင္ေတာ့ဘူး ... လူးလဲ ထၿပီး ... သူ႔ကို ... ဖင္ေလး ကုန္းခိုင္းလိုက္တယ္ ... သူ 
ကုန္းေပးတယ္ ... ေမြ႔ယာေပၚမွာ ေလးဘက္ေထာက္ၿပီး ... ယြန္း ကုန္းေပးတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ... 
ေဆာင့္တာေပါ့ ... တအားပဲ ... ယြန္း ... ေခါင္းအုံးေပၚမွာ ... မ်က္ႏွာအပ္ၿပီး ... ဖင္ေလးကို ေကာ့့ေပးတယ္ 



... ပထမပိုင္းေတာ့ ေကာ့ေပးေသးတယ္ ... ေနာက္ပိုင္း ... ၾကမ္းလာေတာ့ ... သူ မေကာ့ေပးေတာ့ဘူး ... 
တဘုန္းဘုန္းနဲ႔ ကုတင္ကို ထုတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ကလ ဲမေလွ်ာ့ေပးဘူး ... ဖင္ႏွစ္လံုးကို ၿဖၿဲပီး ...  
ေဆာင့္ေဆာင့္ထည့္တာ ... အဆက္မျပတ္ပ ဲ... တဆံုးဆြထဲုတ္ ... တဆံုး ထိုးထည့္ ... သူ႔ အဖုတ္ထကဲ ... 
အရည္ေတြဆိုတာ ... စီးက်လာတယ္ ... ေတာက္ကန ဲေတာက္ကနဲ ... ေမြ႔ယာေပၚက်သြားတယ္ ... 
အရမ္းမိုက္တာပဲ ... ကြ်န္ေတာ္ အားကုန္ေဆာင့္ၿပီး ... ျပြတ္ကန ဲပန္းထုတ္ပစ္လုိက္တယ္ ... ဟူးးးးးးးးးးးး ... 
ေမာတယ္ ... တအားေမာတယ္ ... ယြန္းလ ဲမလႈပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ... ယြန္းကို ဖက္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္ 
အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ ... ယြန္း တီတီတာတာနဲ႔ ... ညဳေသးတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ တခ်က္နမ္းၿပီး ... 
အိပ္ခိုင္းလိုက္တယ္ ... တအားအိပ္ခ်င္ေနၿပီေလ ... 

လင္း ♥ ကိုကို႔ကို ♥ ေစာင့္ေနတယ္ ♥ သံုးနာရီ ♥ ျပန္မလာဖူး ♥ တနာရီၿပီး တနာရီ မိုးလင္းတယ္ ♥ သူ 
ျပန္မလာဘူး ♥ လင္း ေမြ႔ယာေပၚမွာ ငိုရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ ♥ အိမ္မက္ထမဲွာ လင္း သူ႔ကိုလုိက္ရွာတယ္ 
♥ မေတြ႔ဖူး ♥ လင္း ငိုခ်င္တယ္ တအားပဲ ♥ တေယာက္ေယာက္က လင္းကို စိုက္ၾကည့္တယ္ ♥ လင္း 
မ်က္စိေလး ခိုးဖြင့္လိုက္ေတာ့ ♥ သူ ♥ လင္းကို ♥ ထုိင္ၾကည့္ေနတယ္ ♥ လင္း ေပ်ာ္သြားတယ္ ♥ 
အရမ္းေပ်ာ္သြားမိတယ္ ♥ လင္း အိပ္ေနတာကေနထၿပီး သူ႔ကို ဖက္ထားလိုက္တယ္♥ သူ လင္းကို 
ၿပံဳးျပတယ္♥ သြားလတဲိုက္ဖူးတဲ့♥ တအားညစ္ပတ္တာပတဲဲ့♥ လင္း ရွက္ကိုးရွက္ကန္းနဲ႔ ခိကန ဲရီမိတယ္♥ သူ 
ေရခ်ိဳးခန္းထကဲ သြားတိုက္ေဆး ထည့္ေပးတယ္♥ လင္းေပ်ာ္တယ္♥ ၾကင္နာမႈေပးေတာ့ ေမ့မရဘူးေပါ့♥ 
လင္းသြားတိုက္တာ သူ ေစာင့္ၾကည့္တယ္♥ တအားခ်စ္တာပ♥ဲ လင္း ေပ်ာ္တယ္♥ လင္း စားဖုိ႔ ဒင္းဆမ္းေတြ 
၀ယ္လာတယ္♥ တအားေပ်ာ္တာပ♥ဲ မိုင္လိုနဲ႔ ဒင္းဆမ္း စားတာ ႀကိဳကတ္ယ္♥ ကိုကို လင္းကို ခြံ႔ေကြ် းတယ္♥ 
ဒီလိုၾကင္နာေတာ့လ ဲလင္းအသေဲတြ အရည္ေပ်ာ္သြားတာေပါ့♥ ဒီလိုမနက္တိုင္း မနက္စာ လာေကြ် းတာ 
တလေက်ာ္တယ္♥ တရက္မပ်က္ဖူး♥ လင္း တအားခ်စ္တာပ♥ဲ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္♥ မိုးလင္းလို႔ 
မ်က္စိဖြင့္တာနဲ႔ သူေရာက္ေနၿပီ♥ အၾကင္နာ ဂရုစိုက္မႈေလးေတြ မ်ားလာေတာ့♥ လင္းရင္ထကဲ 
အခ်စ္ေတြကလဲ ပိုၿပီးမ်ားလာတာေပါ့♥ တီတီတာတာ မထိတထိေလးေတြလဲ ပိုမ်ားလာတာေပါ့♥

အရင္ကဆို လင္းကို ေက်ာင္းလိုက္မပို႔ေပးဖူး♥ အခု လိုက္ပို႔ေပးတယ္♥ လာႀကိဳတယ္♥ လင္းခ်စ္တယ္♥ 
တအားေပ်ာ္တာပ♥ဲ
 ေက်ာင္းက ေကာင္ေလးေတြ သူ႔ကို မၾကည္ဖူး♥ ဘုၾကည့္ၾကည့္ၾကတယ္♥ သူ လာႀကိဳေတာ့ လင္း 
သူ႔လက္ေမာင္းကို ခ်ိတ္ပစ္လုိက္တယ္♥ ဒါက လင္းရ႕ဲကိုကို♥ လင္းရ႕ဲ တဘ၀လံုး သူ႔ကိုပ ဲေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္♥ 
လင္း ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ညေနေလး ေရာက္လာတယ္♥ ေဖေဖ ညစာစားပြဲသြားေတာ့ လင္း ကိကုို႔အခန္းဘက္ကို 
သြားမိတယ္♥ ည၀တ္ဂါ၀န္ေလးနဲ႔ေပါ့♥ ေမႊးေမႊးႀကိဳင္ႀကိဳင္ေလး♥ အခုအခံမပါေတာ့♥ ကိုကိုမ်က္လံုးေတြ 
အေရာင္ေျပာင္းေနတယ္♥ လင္းကို တအားဖက္တယ္♥ တအားနမ္းတယ္♥ ဧည့္ခန္းမွာ ေသာင္းက်န္းတယ္♥ 
သူ႔ေပါင္ေပၚမွာ ထိုင္ခိုင္းတယ္♥ လင္းထိုင္ၿပီး သူ႔လည္ပင္းကို ဖက္ထားတယ္♥ လင္း ေပါင္ေလးကို 
ပြတ္တယ္♥ ဖြဖြေလး♥ ယားတယ္♥ တုန္တုန္တက္သြားတယ္♥ ခ်စ္တယ္♥ အရမ္းပ♥ဲ သူ႔လက္က 
လင္းေပါင္ၾကားေလးထဲ တိုး၀င္လာတယ္♥ လင္းႏႈတ္ခမ္းေလးကိုလဲ သူနမ္းတယ္♥ အေပၚေရာ ေအာက္ေရာ 



ကလိေတာ့♥ လင္း တအားေၾကာက္တာပ♥ဲ မ်က္စိေလး မွိတ္ထားမိတယ္♥ ဂါ၀န္ခြ်တ္တဲ့♥ လင္း 
လက္ေလးေျမွာက္မိတယ္♥ ဂါ၀န္ေလးကို ဆြဲခြ်တ္လိုက္ေတာ့♥ ရွက္လိုက္တာ♥ မ်က္ႏွာ 
ဘယ္ထားရမွန္မသိဖူး♥ သူကေတာ့ နမ္းတယ္♥ တကိုယ္လံုးကို အစုန္အဆန္ေပါ့♥ ဆိုဖာေပၚမွာ လင္းက 
ပက္လက္ကေလး♥ သူ လင္းခ်ိဳ ခ်ိဳေလးကို ငံုၿပီးစုပ္တယ္♥ ဖြဖြေလး ခတဲယ္♥ လင္း တအားေကာ့ေပးမိတယ္♥ 
သူ႔ကို တအားဖက္ထားတယ္♥ မရဖူး♥ သူ တအားဆုိးတယ္♥ ဒီဘက္ဟိုဘက္♥ သူ႔စိတ္တိုင္းက် နမ္းတယ္♥ 
လင္းအသေဲတြ ေအးကနျဲဖစ္ျဖစ္သြားတယ္♥ ေႏြးကနဲ ျဖစ္ျဖစ္သြားတယ္♥ ၾကက္သီးေတြက 
တျဖန္းျဖန္းထမိတယ္♥ ေပါင္ေလးကို ကားလိုက္တဲ့♥ လင္း ႏႈတ္ခမ္းေလးကိုက္ထားမိတယ္♥ 
သူ႔ကိုစိုက္ၾကည့္မိတယ္♥ သူ လင္းကိုၾကည့္တယ္♥ အခ်စ္ေတြ♥ ေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ အခ်စ္ေတြကို 
လင္းခံစားမိတယ္♥ စိတ္ညွိဳ႕ခံရသူလိုပ♥ဲ လင္း အလိုလိုက္မိတယ္♥ လင္း စိတ္ကိုဒုန္းဒုန္းခ်ၿပီး 
သူ႔စိတ္တုိင္းက် ေနေပးလိုက္တယ္♥ ခ်စ္လို႔♥ အရမ္းခ်စ္လို႔♥ အရမ္းခ်စ္တယ္ ကိုကိုရယ္♥ 

ကြ်န္ေတာ္ ... လင္းကို ... တအားခ်စ္တယ္ ... မခ်စ္ရက္ေလာက္ေအာင္ ... ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္တယ္ ... 
ဟုတ္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္လက္က ညစ္ပတ္ေနတယ္ ... ရမက္ခိုးေတြ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲ ေ၀ေနတယ္ ... 
ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ရြံမိတယ္ ... သန္႔ရွင္းတဲ့ ခ်စ္သူကို မခ်စ္ရက္ဘူး ... ဒါေပမယ့္လ ဲ... ကြ်န္ေတာ္ 
ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တယ္ ... ရယူခ်င္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ လင္းကို ခ်စ္တယ္ ... သတိၱရွိတဲ့ ခ်စ္သူေလးကို ... 
ဘာလို႔ငါက လက္မတြဲရမွာပ ဲ... သြားမယ္ ... ကိုယ္ကလ ဲခ်စ္တယ္ ... သူကလ ဲခ်စ္တယ္ ... ၿပီးၿပီေပါ့ ... 
က်န္တာေတြ အတိတ္မွာထားခဲ့မယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ လင္းကို ... နမ္းလိုက္တယ္ ... သူ႔ကိုယ္လံုးေလးကို ... 
ကြ်န္ေတာ္ နမ္းတယ္ ... အစုန္အဆန္ေပါ့ ... ဖြဖြေလးနမ္းတယ္ ... ရြရြေလး ခတဲယ္ ... ခ်စ္တယ္ ... 
အခ်စ္စိတ္နဲ႔ မိန္းကေလး တေယာက္ကို ... ခ်စ္ေတာ့ ... ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ေတြ ႏူးညံ့သြားတယ္ ... ရမက္က 
ပူေလာင္ တယ္ဆိုေပမယ့္ ... သိပ္ခ်စ္တဲ့ ခ်စ္သူေလးကို ... မပူေလာင္ေစခ်င္ပါဘူး ... လင္း 
ႏႈတ္ခမ္းေလးကို နမ္းလိုက္တယ္ ... ဖိလိုက္တယ္ ... ခ်ိဳ ျမတဲ့ ... ခ်စ္သူ႔ႏႈတ္ခမ္းေလးက ... 
ပ်ားရည္ခေဲလးလိုပ ဲ... ခ်ိဳၿမိန္တယ္ ... လင္း မ်က္စိမွိတ္သြားတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖက္ထားတယ္ ... 
ခပ္တင္းတင္းေလး ဖက္ထားတယ္ ... သူေၾကာက္ေနတာ ... မေၾကာက္ပါနဲ႔ ... အသရဲယ္ ... အနမ္းေတြက 
ေျဖးေျဖးေလးနဲ႔ မြတ္သိပ္လာတယ္ ... လင္းတကုိယ္လံုးကို ... ကြ်န္ေတာ္ စမ္းၾကည့္တယ္ ... လင္း 
ရင္သားေလးက ထြားတယ္ ... အာရံုက ခ်စ္သူရ႕ဲ ႏုိ႔ေလးကို စို႔ၾကည့္ခ်င္လာတယ္ ... အနမ္းေတြ ခဏရပ္ၿပီး 
... ေအာက္ဘက္ကို ဆင္းသြားတယ္ ... ည၀တ္ဂါ၀န္ေလးေအာက္မွာ ... ဘာမွ အခုအခံမရွိဘူး ... 
ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းလိုက္တာ လင္းရယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ တခ်က္နမ္းၿပီး ...

"ဂါ၀န္ခြ်တ္လိုက္ေနာ္ ..."

လင္း ... ရီေ၀ေ၀ေလးနဲ႔ ... ကြ်န္ေတာ့္ကို စိုက္ၾကည့္တယ္ ... ဘာမွျပန္မေျပာပါဘူး ... လက္ေလး 
ေျမွာက္ေပးတယ္ ... တအားခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာပဲ ... ကြ်န္ေတာ္ ဂါ၀န္ေလးကို ခြ်တ္ပစ္လိုက္တယ္ ... 
လည္ပင္းကေန ... ည၀တ္ဂါ၀န္ေလး ကြ်တ္သြားေတာ့ ... လင္းရယ္ ... ရင္သားေတြက ထြားလိုက္တာ ... 



ျဖဴ၀င္းၿပီး အိေနတဲ့ ... ရင္သားေတြက ... လက္တအုပ္စာ မကေတာ့ဘူး ... ႏုိ႔သီးဖ်ားေလးေတြက 
ပန္းႏုေရာင္ေလးေတြ ... ေသးေသးေလးေတြ ... ကြ်န္ေတာ္ တအားခ်စ္တာပ ဲ... လင္းက ကြ်န္ေတာ့္ကို အၿမဲ 
အလိုလိုက္တယ္ ... ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ အလိုလုိက္တာ မဟုတ္ဘူး ... တကယ္ စိတ္ပါလက္ပါ 
အလိုလိုက္တာ ... အဒဲါကို ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းခ်စ္တယ္ ... ဘ၀မွာ ႏွစ္ခါမရႏုိင္တဲ့ ... ခ်စ္သူေပါ့ ... 
ဆိုဖာေပၚမွာ ပံု႔ပံု႔ေလး ... ထုိင္ေနပံုေလးကို ... ခ်စ္တယ္ ... ဟန္လဲ မေဆာင္တတ္ဘူး ... 
သိပ္လွတဲ့ခ်စ္သူကို ... ကြ်န္ေတာ္ ထုိင္ၾကည့္မိတယ္ ... ခဏပါပ ဲမေနႏုိင္ဘူး ... ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ေတြ 
လိႈင္းထလာတယ္ ... အခ်စ္စိတ္ေတြ တ၀ုန္း၀ုန္းနဲ႔ ေပါက္ကြကဲုန္တယ္ ... ပန္းႏုေရာင္ ႏို႔သီးဖ်ားေလးကို ... 
ကြ်န္ေတာ္ စို႔လိုက္တယ္ ...

"ဟာာာာ"

အရိုင္းဆန္ဆန္ေလး ... သူေအာ္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ႀကိဳက္တယ္ ... မနာက်င္ေအာင္ ဂရုတစိုက္နဲ႔ ... 
လင္းရ႕ဲ ရင္သားေလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ စို႔လိုက္တယ္ ... တဖက္က စို႔ေနတုန္း ... တဖက္က ဖြဖြေလး 
နယ္ေပးလိုက္မိတယ္ ... အပ်ိဳေလးရ႕ဲ ရင္သားမို႔ ... တင္းပါတယ္ ... မို႔ေနတယ္ ... က်စ္ေနတယ္ ... 
ကြ်န္ေတာ္ ခ်စ္တယ္ ... လင္း ရင္သားေတြ ေကာ့တက္လာတယ္ ... အသက္ေအာင့္ထားေတာ့ ... 
ဗုိက္သားေလးက ရွပ္ေနတယ္ ... ဟင္းကန ဲသူ ျပန္အသက္ရွဴတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ နမ္းတယ္ ... 
ႏုိ႔သီးဖ်ားေလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ ခ်စ္တယ္ ... ေသးေသးေလးနဲ႔ ေထာင္ေနတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ 
ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္ခုနဲ႔ ခလဲိုက္တယ္ ...

"အ ... အ ... အ ... ကိုကိုရယ္ ... ဟင့္"
"နာသြားလားဟင္"
"ဟင့္ ... အင္း"

လင္း ... မ်က္စိေလးမွိတ္ၿပီး ျပန္ေျဖတယ္ ... တုိးတုိးေလး ... တကယ္ပါ ... ခ်စ္သူကို ... 
မနာက်င္ေစခ်င္တာ ... ကြ်န္ေတာ့္ရ႕ဲ ဆႏၵအမွန္ပါပ ဲ... ႏုိ႔သီးဖ်ားေလးကို ... လွ်ာေလးနဲ႔ လွပ္ကနဲ 
သိမ္းပစ္လိုက္တယ္ ... လင္း ေကာ့တက္လာတယ္ ... ျပန္က်သြားတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ထပ္ယက္ေပးတယ္ 
... ဖြဖြေလးခတဲယ္ ... လင္း ... ကြ်န္ေတာ့္ကို အတင္းဖက္တယ္ ... ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ကုိက္ထားတယ္ ... 
လင္းက သတိၱရွိတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းခ်စ္တယ္ ... ပါးျပင္ေလးက ရွက္ေသြးနီနီေလး 
တျဖန္းျဖန္းထေနတယ္ ... ျဖဴႏုေနတဲ့ လင္းရ႕ဲ တကိုယ္လံုး ... ၾကက္သီးဘုေလးေတြ ထေနတယ္ ... 
အပ်ိဳေလးဆိုေတာ့ ... ၾကကသ္ီးထမွာေပါ့ ... ကြ်န္ေတာ္ ... ဒီဘက္ကို ပိုနမ္းပစ္လိုက္တယ္ ... ဒီဘက္က 
နနဲေဲသးတယ္ ... ပိုေသးတာ ပိုခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ခပ္ျပင္းျပင္းေလး ... စုပ္မိတယ္ ... လင္း 
... ဆတ္ကန ဲ... ေကာ့တက္လာတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖက္ထားတဲ့ လက္ေတြ ပိုၿပီး တင္းၾကပ္သြားတယ္ 
... ကြ်န္ေတာ္ အားရပါးရ စုိ႔ပစ္လိုက္တယ္ ...



"ဟာ ... ကိုကို ... ကိုကို႔ ..."

အသံေလးက ... သနားစရာ ... နာက်င္သြားတာကို ... လင္း .... ဘာမွ မေျပာဘူး ... မ်က္ႏွာေလး 
မဲ့သြားတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္သိပါတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ခ်စ္လြန္းလို႔ ... အလိုလိုက္တာ ... ကြ်န္ေတာ္ 
ဆိုးမိတယ္ ... တဖက္က ဖြဖြေလး နယ္ေပးရင္း ... တဖက္ကို အတင္းပဲ စို႔မိတယ္ ... ႏို႔သီးဖ်ားေလးကို ... 
လွ်ာေလးနဲ႔ အဆက္မျပတ္ယက္ေပးေတာ့ ... လင္း ေခါင္းေတြ ခါသြားတယ္ ... သူ မခံႏိုင္ဘူး ... ဘယ္နဲ႔ညာ 
ဆို ... ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္ဘက္ရင္သားေလးကို ပိုခ်စ္တယ္ ... နနဲေဲသးေပမယ့္ ပိုမာတယ္ ... 
ႏုိ႔သီးဖ်ားေလးက ပိုေသးတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ႏႈတ္ခမ္းေလးနဲ႔ ခၿဲပီး ... လွ် ာေလးနဲ႔ တုိ႔တုိ႔ေပးေတာ့ ...

"အို ... ကိုကို ... ကိုကို႔ ... ဟာာာာာ"

သံုးေလးခါေလာက္ အဆက္မျပတ္လုပ္ေပးလိုက္ေတာ့ ...

"ဟင့္အင္း ... ဟင့္အင္း ..."

လင္း ... နာသြားၿပီလားမသိဘူး ... ကြ်န္ေတာ္ ရပ္လုိက္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖက္ထားတဲ့ လက္ေတြ 
ေျပေလ်ာ့သြားတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ လင္းကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ... ကြ်န္ေတာ့္ကို စိုက္ၾကည့္ေနတယ္ ... 
မ်က္၀န္းေတြ ေျပာရွာပါတယ္ ... ကိုကိုအရမ္းဆိုးတာပတဲဲ့ ... နီရတဲြတ္ေနတဲ့ လင္းရ႕ဲ ပါးေလးကို 
နမ္းလိုက္တယ္ ... ရႊတ္ ... ေပါင္ေလးကို လိမ္ၿပီး ထိုင္ေနတဲ့ ... လင္းကို ၾကည့္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ့္ရင္ေတြ 
ခုန္လာတယ္ ... ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားက ... ဆီးခံုေလးက မုိ႔မို႔ေလး ... အေမႊးေလးက ပါးပါးေလး ... 
ရွိတယ္ဆိုရံုေလး ေပါက္ေနတာ ... ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းလိုက္တာ ... နမ္းပစ္လိုက္ခ်င္တယ္ ... လင္းရ႕ဲ 
ေပါင္တြင္းသားေလးကို ... ဖြဖြေလး ပြတ္ေပးလိုက္တယ္ ... ေပါင္ေလးက မသိမသာေလး 
ကားခ်င္သလိုလိုျဖစ္လိုက္ ... ျပန္စုသြားလိုက္နဲ႔ ... လင္း ရွက္ေနတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ သိပါတယ္ ... 
လင္းနားကိုကပ္ၿပီး ... တိုးတိုးေလး ေတာင္းဆုိလိုက္တယ္ ...

"ေပါင္ေလး ... ကားလိုက္ကြာ"

လင္း ... တုန္တက္သြားတယ္ ... သနားပါတယ္ ... လင္း ႏႈတ္ခမ္းေလးကိုက္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ့္ကို 
ၾကည့္တယ္ ... ခုနကလိုပဲ ... ရွက္ေသြးေလးျဖာၿပီး ... ေပါင္ေလးကို ကားေပးတယ္ ... တကယ္ပါ ... 
လင္းၾကည့္တဲ့အၾကည့္ကို ေမ့မရဘူး ... တသက္လံုး စြဲသြားေတာ့တာပဲ ... ကြ်န္ေတာ့္အလိုဆႏၵကို 
ဘယ္ေတာ့မွ မျငင္းတဲ့ ... ခ်စ္သူေလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းခ်စ္တယ္ ... လွလိုက္တာ ... 
ေပါင္တြင္းသားႏုႏုေလးၾကားမွာ ... ျဖဴျဖဴ၀င္း၀င္း ခံုးထေနတဲ့ ... လင္းရ႕ဲပိပိေလးက ... အရမ္းလွတယ္ ... 
အေမႊးေရးေရးေလးေပါက္ေနေပမယ့္ ... ေျပာင္ရွင္းေနတာပဲ ... ျဖဴ၀င္းၿပီး ၾကက္သီးဘုေလးေတြ ထေနတဲ့ 
ပိပိေလးရ႕ဲ ႏႈတ္ခမ္းသားေလးက ... နနဲေဲတာ့ထူတယ္ ... ဒါေပမယ့္ လွတယ္ ... သိပ္လွတယ္ ... 



အပ်ိဳေလးမုိ႔ ... ႏႈတ္ခမ္းသားႏွစ္ခုက ညီညီညာညာေလး ... အကြေဲၾကာင္းေလးက ... ဟတယ္ဆိုရံုေလး ... 
ဖြဖြေလး ... ကြ်န္ေတာ္ ဘာမွ မေတြးခ်င္ေတာ့ဘူး ... ဆုိဖာေအာက္မွာ ထိုင္ၿပီး ... ငံု႔နမ္းပစ္လုိက္တယ္ ... 
ဆတ္ကန ဲလင္း တုန္တက္သြားတယ္ ... ေပါင္ေတြ အတင္း ျပန္စိတယ္ ... မရဘူးေလ ... ကြ်န္ေတာ္ 
ေပါင္ေလးႏွစ္ဖက္ကို လက္နဲ႔ ဖိထားၿပီး ... လင္းရ႕ဲ ပိပိေလးကို ငံု႔နမ္းပစ္လိုက္တယ္ ... 

အို ... ကို ကို ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... ဟာာာ ... ဟာာာ ... ကိုကို႔ ...

လင္း ... အသံေတြ တုန္ေနတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ေခါင္းကုိ ... အတင္းဖယ္တယ္ ... အတင္း ဖက္တယ္ ... 
ေဆာက္တည္ရာမရ ... လင္း ျဖစ္ေနတယ္ ... ဆုိဖာကို လက္သည္းနဲ႔ ကုတ္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ေခါင္းကို သူ 
တြန္းတယ္ ... မရဘူး ... ေမႊးတယ္ ... သိပ္ခ်စ္ရတဲ့ ခ်စ္သူမို႔ ... ပိပိေလးကို ... တရႈိက္တမက္ 
နမ္းပစ္လုိက္တယ္ ... အကြဲေၾကာင္းအတုိင္း ... ေအာက္ကေနအေပၚကို ပင့္ၿပီး ယက္ပစ္လိုက္တယ္ ... 
လွ်ာအျပားလုိက္ေပါ့ ... လင္း ေျခေထာက္ေတြ ကုတ္ေကြးၿပီး ... ဆတ္ကန ဲကန္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ကလဲ 
အတင္းပ ဲ... ယက္တယ္ ... ဟင့္ကန ဲဟင့္ကန ဲ.. တုန္တုန္တက္သြားတာရယ္ ... လင္းရ႕ဲ 
အတြင္းႀကိတ္ၿငီးသံေလးရယ္ ... အရမ္းေကာင္းတာပ ဲ... ပိပိေလးကို လက္ေလးနဲ႔ ဖြဖြေလး ၿဖလဲိုက္ေတာ့ ... 
ေတ႔ြပါတယ္ ... ပန္းႏုေရာင္ အကြဲေၾကာင္းေလး ... 

ဖြဖြေလး ယက္ေပးလိုက္တယ္ ... ႏႈတ္ခမ္းသားေလးႏုႏု ႏွစ္ဖက္ကို ... ၀လံုးေလးေတြ ေရးေပးတယ္ ... 
လင္း အံေလးကႀကိတ္ထားတယ္ ... ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ခဏခဏ ကိုက္တယ္ ...

"ဟင့္ ... ဟင့္ ... အြန္ ..."

ေခါင္းေလးကို ေမာ့ၿပီး ၿငီးတယ္ ... ဗိုက္သားေလးက ဆတ္ကန ဲဆတ္ကန ဲတြန္႔တြန္႔သြားတယ္ ... 
အရည္ေတြက စိုစိုရႊေဲနတယ္ ... ခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔ ... အေပါက္၀ေလးမွာ ေတ့ၿပီး ... စုပ္ပစ္လိုက္တယ္ ... 

"ဟာာ ... ဟာာ ... ဟာာာာ"
"နာတယ္ ... နာတယ္ ... ဟင့္ ... ကြ်တ္ ..."

အသားႏုေလးကို ... တအားစုပ္မိသလို ျဖစ္သြားေတာ့ ... လင္း မ်က္ရည္ေလးေတြ ၀သဲြားတယ္ ... 
သနားပါတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ဖြဖြေလးနမ္းၿပီး ... အျပားလုိက္ ယက္ပစ္လိုက္တယ္ ...

"ဟာာာာ ... ဟင့္ ... ဟင့္"
"ကိုကို႔ ... ကိုကို႔ ... ဟာ ... ကြာ ... ဟင့္"



အရည္ေလးေတြ စိမ့္ၿပီးထြက္လာတယ္ ... လင္း မ်က္ႏွာေလးက နီရတဲြတ္ေနတာပ ဲ... 
လင္းအရည္ေလးေတြက ခ်ိဳတယ္ ... သိပ္ခ်စ္တဲ့ခ်စ္သူမို႔ ... ရနံ႔ေလးကလ ဲေမႊးေနတာပ ဲ... 
ခ်ိဳအီအီအရည္ေလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ ယက္ေပးတယ္ ... မက္မက္ေမာေမာ ယက္ပစ္လိုက္တယ္ ... လင္းရ႕ဲ 
ပေဲစ့ေလးက ေထာင္ေနၿပီ ... ကြ်န္ေတာ္ လွ်ာေလးနဲ႔ တို႔ၾကည့္တယ္ ... တုန္တုန္တက္သြားတယ္ ... 
တဟင့္ဟင့္နဲ႔ လင္းခမ်ာလ ဲအလူးလူးအလိမ့္လိမ့္ ... ခ်စ္လို႔ပါ ... အသေဲလးရယ္ ... လွ်ာထိပ္ေလးနဲ႔ 
ပေဲစ့ေလးကို ... ဖိထားလိုက္တယ္ ...

"အုိ ... ကိုကို ... ကိုကို႔ ... လင္း ေလ ... လင္း ... ဟင့္ ..."

အပ်ိဳမေလး ... ကြ်န္ေတာ့္ရ႕ဲ အျပဳအစုေအာက္မွာ ... ရမက္ေတြထန္ကုန္တယ္ ... လင္း ခါးေလးကို 
အတင္းေကာ့ၿပီး ... တဇက္ဇက္တုန္တကသ္ြားတယ္ ... 

"ဟာ ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... ကုိကိုရယ္ ... ဟင့္ ..."

လင္း ၿငီးသံေလးကေလ ... ကြ်န္ေတာ့္နားထ ဲ... အရမ္းခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာပဲ ... ခပ္တိုးတိုးေလး ၿငီးတြားသံက 
... ကြ် ်န္ေတာ့္ရင္ကို ... အဆံုးမဲ့ လိႈင္းထန္ေစတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ အ၀တ္ေတြ ခြ်တ္ပစ္လိုက္တယ္ ... 
ေျဖာင္းကနဲ ကန္တက္လာတဲ့ ... ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္ကို ... လင္း မ်က္စိမွိတ္ထားရင္း ခိုးၾကည့္တယ္ ... နနဲေဲတာ့ 
ေၾကာက္သြားတယ္ ... ေၾကာက္ပါနဲ႔ အသေဲလးရယ္ ... အဲဒါေလးကို ... လင္းပိပိေလးထ ဲထည့္မလို႔ပါ ... 
အေၾကာက္ေျပသြားေအာင္ ... ညီေလးနဲ မိတ္ဆက္ေပးရအုံးမယ္ ... လင္း လက္ကေလးကို ကိုင္ၿပီး ... 
ကြ်န္ေတာ့္ ညီေလးေပၚမွာ တင္ေပးလိုက္တယ္ ... လင္း မရတဲေဲလး ကိုင္ၾကည့္တယ္ ...

"အႀကီးႀကီးပေဲနာ္ ... ဟြန္႔ ..."
"မႀကီးပါဘူး ... ေသးေသးေလး ..."
"မေသးပါဘူး ... လင္းလက္ေကာက္၀တ္ေလာက္ရွိတာကို ... ကိုကိုေနာ္ ... ဟြန္႔ ... လင္းသိတယ္ ..."

ခပ္တိုးတိုးေလး ... ခြ် တဲယ္ ... ၿငိဳေတာ့ မၿငိဳျငင္ပါဘူး ... အဲဒါေလးေၾကာင့္ ... လင္းကို ... ကြ်န္ေတာ္ 
အရမ္းခ်စ္တယ္ ... ဘယ္ေတာ့မွ မျငင္းဆန္ဘူး .... ကြ်န္ေတာ့္ညီေလးရ႕ဲ အလယ္ေလာက္မွာ ... 
ပေဲစ့့တေစ့ကပ္ေနတယ္ ... ေဖာင္းေဖာင္းေလး ... အမွန္က ... ပုလတဲလံုးထည့္ထားတာ ... 
ေဂၚလီေခၚမွာေပါ့ ... လင္းေၾကာက္မွာစိုးလုိ႔ ... မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနတာ ... လင္း အဒီဲအဖုေလးကို ... 
လက္နဲ႔ တုိ႔ၾကည့္တယ္ ... 

"အဲဒါ ဘာလို႔ ေဖာင္းေနတာလဟဲင္ ..."
"မသိဘူး ... အသရဲ႕ဲ ... အဒဲါက ေမြးရာပါ ..."
"ဟုတ္လား ..."



"အဲဒါေၾကာင့္ ကိုကို တအားဆိုးတာေနမယ္ေနာ္"
"ျဖစ္ႏုိင္တယ္ ..."

စိတ္ထဲ ထင္ရာေလွ်ာက္ေျပာေနတာကို ... ကြ်န္ေတာ္ ရီခ်င္တယ္ ... ဒါေပမယ့္ ... လင္း 
ေၾကာက္သြားမွာစိုးလို႔ ... ဘာမွ မေျပာဖူး ...

"လင္း ေပါင္ေလးကားထားေနာ္ ... စိတ္ကိုေလွ်ာ့ထား ..."
"ဟင့္ ... နာေအာင္ မလုပ္နဲ႔ေနာ္ ... ကိုကို ..."

ဆုိဖာေပၚမွာ လုပ္ရတာ အဆင္မေျပဘူး ... ပံုစံမက်ဘူး ျဖစ္ေနတယ္ ... ဒါန႔ ဲ... ကြ်န္ေတာ္ ... လင္းကို 
ေပြ႔ၿပီး ... အိပ္ခန္းထ ဲေခၚသြားတယ္ ... ေမြ႔ယာေပၚမွာ အသေဲလးကို အသာခ်ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္ 
တက္လိုက္တယ္ ... လင္း ... မ်က္လံုးေလးက ကလယ္ကလယ္နဲ႔ ... ကြ်န္ေတာ္လုပ္တာကို 
လိုက္ၾကည့္တယ္ ... လင္း ေပါင္ေလးကိုကားၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္ ေနရာယူလိုက္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ညီေလးကို 
... လင္းပိပိေလးေပၚမွာ တင္ေပးလိုက္တယ္ ... ေဖာင္းမို႔နီရေဲနတဲ့ လင္းပိပိေလးကို ... ဖိထားရတာ ... 
ဘယ္လိုအရသာမွန္းကို မသိဘူး ... ဂြမ္းပံုေပၚတင္ထားရသလိုပ ဲအိအိေႏြးေႏြးေလး ... လင္းလဲ 
ဘယ္လိုခံစားေနရလ ဲမသိပါဘူး ... မ်က္စိေလးမွိတ္ၿပီး ... ေမြ႔ယာခင္းကို ... ေလွ်ာက္ဆုပ္ေနတယ္ ... 
ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ဖြဖြေလးကိုက္ထားတယ္ ... ေသြးၾကြေနတဲ့ ခ်စ္သူေလးကို ၾကည့္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္ 
ခရီးဆံုးထိ ေခၚသြားဖို႔ ... ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္ ... ပိပိေလးက ... ဟတယ္ဆိုရံုေလး ... ကြ်န္ေတာ္ 
ေတ႔လိုက္တယ္ ... မ၀င္ဘူး ... ကြ်န္ေတာ္ သိတယ္ ... အပ်ိဳကိုး ... ေတ့တယ္ ဆိုရံုေလး ေတ့ထားရင္း ... 
ကြ်န္ေတာ္ ကလိၾကည့္တယ္ ... လင္းေတာ့ မသိဘူး ... ရွိန္းကန ဲဖိန္းကန ဲအရသာက ... 
အရမ္းေကာင္းတယ္ ... အရည္ေတြ စိုရႊေဲနေပမယ့္ ... တအားၾကပ္တာပ ဲ... လင္းရ႕ဲေပါင္ေလးေတြကို 
ပိုကားလိုက္ၿပီး ... ႏႈတ္ခမ္းသားထူထူရရဲေဲလး ႏွစ္ခုကို ... ဖြဖြေလး ၿဖလဲိုက္တယ္ ...

"အို ... ကိုကို ... ကိုကိုေနာ္ ..."

လင္း ေခါင္းေလး ေထာင္ၾကည့္တယ္ ... လင္းပိပိေလးကို ဆြဲၿဖထဲားၿပီး ေသခ်ာ စိုက္ၾကည့္ေနေတာ့ ... လင္း 
ရင္ေတြတုန္သြားတယ္ ... လင္း တအားရွက္သြားတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ညီေလး ေခါင္းကို ... ထိုးထည့္ၿပီး 
ဖိခ်လိုက္တယ္ ... 

"အို ... ဟင့္ ... နာတယ္ ... အီး ..."

၀င္မလိုနဲ႔ ေခ်ာ္ထြက္သြားတယ္ ... ဟုတ္မလိုနဲ႔ ... လည္ထြက္သြားတယ္ ... ကြ်တ္ ... လင္း မ်က္ႏွာေလး 
ငုိမဲ့မဲ့ ျဖစ္သြားတယ္ ... သနားပါတယ္ ... နာသြားတယ္န႔တဲူတယ္ ... လင္းက အသားနာရင္ 
သည္းခံတာမဟုတ္ဘူး ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ခ်စ္လြန္းလို႔သာ ... သူ ၿငိမ္ခံေနတာ ... ကြ်န္ေတာ္သိတာေပါ့ ... 



အရမ္းခ်စ္တာပဲ ... အဒဲါေတြေၾကာင့္ေပါ့ ... ကြ်န္ေတာ္ ႏႈတ္ခမ္းေလး နမ္းလိုက္ ... ရင္သားေလးကို 
နယ္ေပးလိုက္နဲ႔ ... နနဲ ဲျပန္ႏႈးလိုက္တယ္ ... အဆင္ေျပၿပီ ... လင္းမ်က္စိေလး စင္းၿပီး ... ဖီလင္တက္ၿပီဆုိမွ 
... ေနာက္တခါႀကိဳစားၾကည့္တယ္ ...

"ျပြတ္"
"အား ... ကိုကိုေရ ... ဟင့္"

နနဲ ဲ၀င္သြားတယ္ ... ဒါေပမယ့္ ... ထိပ္ဖ်ားပဲ ... ထိပ္ဖ်ားပဲ ... ၀င္သြားတာ ... ကြမ္းသီးေခါင္းေလး 
ျမဳပ္ရံုဆိုေတာ့ ... ၀င္တယ္ဆိုရံုေလး ... လင္းနာေတာ့ ရုန္းတယ္ ... ဖင္ေလးကို လႈပ္လိုက္ေတာ့ ... 
ျပြတ္ကနဲ ျပန္ျပဳတ္ထြက္သြားျပန္တယ္ ... ကြ်တ္ ... ဒုကၡပါပဲ ... ဒီတခါ ... လင္း လည္တုိင္ေလးကို နမ္း ... 
နားရြက္ေနာက္ကို နမ္းေတာ့ ... လင္း စိတ္ေတြ တအားၾကြလာတယ္ ... ဖင္ေလးက 
တအားၾကြၾကြတက္လာတယ္ ... နားရြက္ေလးကို ခၿဲပီး ... ျပန္ေတ့လိုက္တယ္ ... လင္း စိတ္ၾကြေနတုန္း 
ျပန္ထည့္ဖို႔ ျပင္လိုက္တယ္ ... 

"ျပြတ္"
"အာ ... ကြာ ... ကိုကိုေနာ္ ... ဟင့္"

ျပြတ္ကနဲ ျပန္၀င္သြားျပန္တယ္ ... လင္း လက္ကေလးက ဆြဲဖယ္ဖို႔ ... လုပ္ေသးတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ 
နမ္းတယ္ ... ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ျပန္နမ္းတယ္ ... ငံုထားၿပီး ဒီတုိင္းေလး ခဏေလး ေနၾကည့္တယ္ ... နနဲေဲလး 
ဖိထည့္ၾကည့္တယ္ ... မ၀င္ဖူး ... ေလအိတ္လိုပ ဲျပန္ျပန္ကန္တက္လာတယ္ ... ထည့္လို႔မရဘူး ... 
လင္းတအားညွစ္ထားတာလ ဲပါမွာေပါ့ ... သူလ ဲေၾကာက္မွာေပါ့ ... နာတာကိုး ... လင္းလည္တုိင္ေလးကို 
နမ္းလိုက္တယ္ ... လင္း ၾကြတက္လာတဲ့အခ်ိန္ ... ကြ်န္ေတာ္ ဖိခ်လိုကတ္ယ္ ... ဆစ္ကနဲ ၀င္သြားတယ္ ... 
နနဲေဲပါ့ ...

"တီ ... ေတာင္ ... တီ ... ေတာင္ " 

အိပ္ခန္းတံခါးမပိတ္ထားေတာ့♥ ဘလဲ္သံက တအားလန္႔သြားတာပ♥ဲ ဘယ္သူမ်ားေရာက္လာပါလိမ့္♥ လင္း 
တုန္တက္သြားတယ္♥ ခုနက ခ်စ္ေနတာေတာင္ ဘယ္ေရာက္သြားမွန္းမသိေတာ့ဘူး♥ ကိုကို႔ကို 
အတင္းဖယ္ၿပီး ဂါ၀န္ကို ေကာက္စြပ္မိတယ္♥ ကိကုိုက အခန္းထမဲွာပေဲနတဲ့♥ သူသြားၾကည့္မယ္ 
ထြက္မလာနဲ႔တဲ့ဲ့♥ ရင္ေတြတုန္လိုက္တာ♥ လင္း toilet ထ၀ဲင္ၿပီး ပိပိေလးကို ေဆးလိုက္တယ္♥ 
ခြ် ကဲ်ိက်ိအရည္ေတြက ေပါင္ရင္းနားေတာင္ စိုေနတယ္♥ ကိုကို တအားဆိုးတာပဲ♥ လင္းပိပိေလးကို သူ႔မုိ႔ 
နမ္းတယ္♥ မရြံဖူးလားမသိပါဘူး♥ လင္းကို ခ်စ္လို႔နမ္းတာေနမွာေပါ့♥ လင္း ေက်နပ္သြားတယ္♥ 
ၾကည္ႏူးသြားတယ္♥ လင္းႏွလံုးသားမွာ ကိကုုိ႔အခ်စ္ေတြ ေပ်ာ္၀င္သြားတယ္♥ အရမ္းခ်စ္တာပဲ ကိုကိုရယ္♥ 



အခန္းထကဲေန တံခါးကို ကပ္ၿပီးနားေထာင္ၾကည့္ေတာ့ ကိုကုိ႔ရ႕ဲ အေဒၚေတြ ေရာက္ေနတာ♥ ေသေရာ♥ 
အခန္းထ၀ဲင္လာရင္ေတာ့ ဘာေျပာရမွန္းမသိဘူး♥ ကြိကနမဲိသြားရင္ ဒုကၡ♥ ရင္ေတြ တုန္တာ တအားပ♥ဲ 
ရင္ေတြလ ဲခုန္တယ္♥ ကိုကို႔ေၾကာင့္♥ သူ႔အေဒၚေတြကလ ဲမျပန္ႏုိင္ဖူး♥ ကိုကို အခန္းထဲ ခဏ၀င္လာတယ္♥ 
ျပန္ေတာ့မယ္တဲ့♥ ေအာက္ကိုလိုက္ပို႔လိုက္အုံးမယ္♥ အသဲ ျပန္နဲ႔အုံးတဲ့♥ အင္းလို႔♥ ကိုကို႔အခန္းထမဲွာ 
ဟိုေလွ်ာက္ၾကည့္ ဒီေလွ်ာက္ၾကည့္ ေစာင့္ေနမိယ္♥ ခဏေနေတာ့ ကိုကို ျပန္ေရာက္လာတယ္♥ ေရာက္တာနဲ႔ 
လင္းကို ဖက္ေတာ့တာပ♥ဲ နမ္းေတာ့တာပ♥ဲ အသေဲလး နာလားတဲ့♥ ဟင့္အင္းလို႔♥ သိပ္မနာဖူး♥ ကိုကိုက 
ဘာလို႔ လင္းကို နမ္းတာလလဲို႔ ေမးေတာ့♥ ခ်စ္လို႔ေပါ့တဲ့♥ သိပ္ခ်စ္လို႔ေပါ့တဲ့♥ ၿပံဳးၿပံဳးေလး ျပန္ေျဖတဲ့ 
ကိုကို႔အၾကည့္ေတြေအာက္မွာ လင္းႏွလံုးသားေတြ အရည္ေပ်ာ္သြားတယ္♥ ခ်စ္တယ္ ကိုကိုရယ္♥ 
အရမ္းခ်စ္တာပ♥ဲ အသကဲ အရမ္းလွတယ္ေနာ္တဲ့♥ အင္းလို႔♥ အားလံုးက ကိုကို႔အတြက္ခ်ည္းပလဲို႔♥ 
အုိေကတဲ့♥ ကုိကို ေလွ်ာက္မကေဲတာ့ဖူးတဲ့♥ အင္းလို႔♥ ကလဲို႔ရပါတယ္♥ လင္းနားလည္ေပးႏိုင္တယ္♥ 
ဒါေပမယ့္ လင္းနဲ႔ အၿပိဳင္မျဖစ္ေစနဲ႔လို႔♥ ဘယ္လို အၿပိဳင္လတဲဲ့♥ လင္းကို ခ်စ္သလို ေနာက္တေယာက္ကို 
မခ်စ္ရဖူးေနာ္♥ ၿပီးေတာ့ လက္ထပ္ၿပီးရင္လဲ ကိုကိုအျပင္မွာသြားကလဲို႔ရတယ္လို႔♥ ဒါေပမယ့္ လင္းနဲ႔ 
မၿပိဳင္ရဘူးေနာ္လုိ႔♥ အင္းတဲ့♥ စိတ္ခ်တဲ့♥ လင္းကို အခ်စ္ဆံုးပတဲဲ့♥ ကိုကိုနဲ႔ လင္း လမ္းခြဲတဲ့ေန႔က 
ဒီတိုက္ေပၚက လင္းခုန္ခ်တဲ့ေန႔ပလဲို႔♥ ခြ် တဲာမဟုတ္ဘူးေနာ္♥ အတည္ေျပာတာ♥ အင္းပါ 
ကုိကုိယံုပါတယ္တဲ့♥ မလုပ္ရဘူးေနာ္♥ ကိုကိုနဲ႔ အသဘဲယ္ေတာ့မွ မခြဲဖူးတဲ့♥ အင္းလို႔♥ ကိုကို႔ကို တခ်က္ 
နမ္းလိုက္မိတယ္♥ ကိုကိုကလ ဲျပန္နမ္းတယ္♥ ကုိကိုေလ တအားကတဲာပ♥ဲ ဂါ၀န္ျပန္ခြ်တ္တဲ့♥ လင္း 
လက္ျပန္ေျမွာက္ေပးလိုက္တယ္♥ ကုိကို လင္းဂါ၀န္ေလးကို ခြ်တ္တယ္♥ လင္း ရင္သားေလးေတြကို ဖြဖြေလး 
ကိုင္တယ္♥ စို႔တယ္♥ တအားယားတာပဲ♥ ကိကုို႔ႏႈတ္ခမ္းေတြက ေႏြးေနတာပ♥ဲ ဆစ္ကနဲ အကိုက္ခံရတာ♥ 
လင္း တအားေၾကာက္တယ္♥ တုန္ုတုန္တက္သြားတယ္♥ မခံစားႏုိင္ဖူး♥ တမ်ိဳးႀကီးပ♥ဲ ၾကကသ္ီးေလးေတြ 
ျပန္ထလာတယ္♥ ကိုကို္ရယ္ ဘယ္လိုေနေတြ နမ္းေနတာလ♥ဲ ကိုကုိ႔လက္က အၿငိမ္မေနပါဘူး♥ လင္း 
ေပါင္ေလးကို ပြတ္လိုက္♥ ေပါင္ၾကားထဲ လက္ေရာက္သြားလုိက္♥ လင္းပိပိေလးကို ႏိႈက္လိုက္နဲ႔♥ အေပၚေရာ 
ေအာက္ေရာ♥ အုိ လင္းမသိေတာ့ဘူးကြာ♥ ကိုကို႔ကို တအားဖက္ထားမိတယ္♥ လင္း ရွက္တယ္♥ 
ရင္သားေတြက စုပ္ၿပီးနမ္းေလ♥ လင္း ေကာ့ေပးမိေလပဲ♥ လင္း အရွက္မရွိတာ မဟုတ္ဖူးေနာ္♥ 
သက္သက္လုပ္တာ ဟုတ္ဖူး♥ သူ႔အလုိုလိုျဖစ္ေနတာ♥ တုိးတုိးေလး ၿငီးမိတယ္♥ ရွက္တယ္♥ လင္း 
နားေလးကို ကပ္ၿပီး ပင္တီေလး ခြ်တ္တဲ့♥ ကိုကို ခြ်တ္ေပးလို႔♥ သူ ရီျပတယ္♥ လင္း ရွက္လိုက္တာ♥ လင္း 
မ်က္စိေလးမွိတ္ထားလိုက္မိတယ္♥ ကိကုိုေလ လင္း ပင္တီေလးကို ဆြဲခြ်တ္ပစ္လိုက္တယ္♥ ေအးကနဲ 
ျဖစ္သြားတယ္♥ လင္းပိပိေလးကို သူ နမ္းတယ္♥ အို ကိုကိုရယ္♥ လင္း ေၾကာက္တယ္♥ နာတာမဟုတ္ဖူး♥ 
က်င္တာ♥ တအားက်င္တာ♥ မခံစားႏုိင္ဖူး♥ ဘယ္လိုမွန္းကိုမသိတာ♥ ရင္ထမဲွာ ေျဗာင္းဆန္ေနတာပ♥ဲ လင္း 
ကိုကို႔ေခါင္းေလးကို တြန္းၾကည့္တယ္♥ မရဖူး♥  ကိုကိုေလ လင္းပိပိေလးကို ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး 
ယက္ေပးေနတယ္♥ အဲဒီခံစားခ်က္ေလးက လင္းေလ လင္း♥ ကိုကို႔ကို အရမ္းခ်စ္သြားမိတယ္♥ 
ခ်စ္ပါကိုကိုရယ္♥ စိတ္တိုင္းက်သာခ်စ္♥ လင္း ေပါင္ေလးကို စုလိုက္ကားလိုက္ မလုပ္ေတာ့ဖူး♥ အားတင္းၿပီး 
ကားေပးလိုက္တယ္♥ ဖင္ေလးက ပိုၿပီးေကာ့ေကာ့ေပးမိတယ္♥ ခ်စ္လို႔♥ ထိလို႔♥ လင္း ပေဲစ့ေလးကို သူ႔လွ်ာနဲ႔ 
ထိလိုက္ခ်ိန္မွာ♥ အုိး ကိုကိုရယ္♥ လင္းေလလင္္း ဟိုးကမာၻအျပင္ဘက္ကို ေရာက္သြားသလိုပ♥ဲ က်င္ကနဲ 
စိမ့္တက္သြားတယ္♥ လင္းပိပိေလးထကဲ အရည္ေတြ ထြက္က်ကုန္တယ္♥ ဟင့္အင္း♥ ဟင့္အင္း♥ 



ကိုကိုရယ္♥ လင္းေလလင္း ရင္ေတြ အရမ္းခုန္တာပ♥ဲ ကိုကိုေလ သူ႔ဟာႀကီးနဲ႔ လင္းပိပိေလးကို 
လာေတ့တယ္♥ တအားႀကီးတာပ♥ဲ လင္းလက္ေကာက္၀တ္ေလာက္ရွိတဲ့ဟာကို♥ မ၀င္ႏုိင္ဖူး♥ 
လင္းပိပိေလးကို ေထာက္ၿပီး ကိုကိကုလိတယ္♥ လင္းေကာ့ေကာ့ေပးမိတယ္♥ ၀င္ေစခ်င္ပါတယ္♥ 
တအားပ♥ဲ စိတ္ထမဲွာ ေအာ္ဟစ္ၿပီး ေတာင္းဆိုမိတယ္♥ သြင္းလိုက္ပါေတာ့ ကိုကုိရယ္♥ အျပင္မွာေတာ့ 
မေျပာရဖဲူး♥ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး အသက္ေအာင့္ထားမိတယ္♥ ေၾကာက္လို႔♥ ကိုကို႔ထိပ္ဖ်ားက 
ေတာ္ေတာ္ႀကီးတယ္♥ မ၀င္ဖူး♥ ၀င္မလို ျဖစ္လုိက္♥ လည္ၿပီး ျပန္ထြက္သြားလိုက္♥ 
လင္းပိပိေလးေတာင္နာလာတယ္♥ မေျပာပါဘူး♥ ကိုကို စိတ္ဆိုးသြားမွာစိုးလို႔♥ သလူဲ ႀကိဳးစားတယ္♥  
ဒါေပမယ့္ မ၀င္တာက မ၀င္တာပဲ♥ ေတ့လိကု္ ထည့္လိုက္♥ လင္းမရုန္းဘူး♥ ၿငိမ္ခံၾကည့္တယ္♥ မရဖူး♥ 
ႀကီးကိုႀကီးလြန္းတာ♥ ဟြန္႔♥ အသဲ နာေနၿပီလားတဲ့♥ အင္းလို႔♥ နာရင္ ကိုကို မလုပ္ေတာ့ဖူးတဲ့♥ ကိုကို 
စိတ္ဆိုးသြားတာလား♥ ဟင့္အင္း♥ ဆုိးပါဘူးတဲ့♥ မနက္ျဖန္ လင္း ေက်ာင္းမတက္နဲ႔တဲ့♥ 
ေအးေအးေဆးေဆး ခ်စ္ၾကမယ္ေလတဲ့♥ ဟုတ္♥ အဒဲါနဲ႔ပ ဲဂါ၀န္ျပန္၀တ္လိုက္တယ္♥ နာရီၾကည့္ေတာ့ ၁၀ 
နာရီ ရွိေတာ့မယ္♥ အိမ္ကုိ ျမန္ျမန္ျပန္♥ ေတာ္ေသးတယ္♥ ေဖေဖ ျပန္မေရာက္ေသးလို႔♥ ေမေမကေတာ့ 
ဘာမွမေျပာပါဘူး♥ တကယ္ေျပာတာ♥ လမ္းေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ဖူး♥ ဒူးေတြ 
ေခ်ာင္ေနတာ♥ ေခါင္းလမဲူးတယ္♥

ေရတခြက္ေသာက္ၿပီး ခုတင္ေပၚ ခဏေလးအိပ္မိတယ္♥ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ ကိုကို♥ teddy က လင္းကို 
ေလွာင္တယ္♥ Pooh က လင္းကို ရီေနတယ္♥ ဟြန္႔♥ နင္တုိ႔ေတြ ဘာျဖစ္ေနတာလ♥ဲ ငါ့ကိုကိုက ငါ့ကို 
ခ်စ္တာ ဘာျဖစ္လ♥ဲ သိလား♥ ကိုကိုက ငါ့ကို အရမ္းခ်စ္တယ္♥ ငါ့ပိပိေလး နမ္းတယ္♥ နင္တုိ႔သိၾကလား♥ 
ဟြန္႔♥ မ်က္စိေလး ေမွးေနတုန္း♥ ဖုန္းလာတယ္♥ ကိုကို႔ဆီက♥ အသေဲလး နာေနတာလားတဲ့♥ ဟင့္အင္း♥ 
အားမရွိေတာ့ဖူးလို႔♥ အိပ္ေတာ့မလို႔လားတဲ့♥ ဟင့္အင္းလို႔♥ ကိုကို႔အေၾကာင္းေတြးေနတာလို႔♥ 
တကယ္လားတဲ့♥ တကယ္ေပါ့♥ လင္းမွာ ေတြးစရာဆုိလို႔ ကိုကို႔အေၾကာင္းပရဲွိတာပဟဲာကို♥ ကိုကို ရီတယ္♥ 
ရႊတ္တဲ့♥ သူ နမ္းတယ္♥ ေစာေစာအိပ္ေလတဲ့♥ ဟုတ္♥ အိပ္လို႔မေပ်ာ္ဖူးလို႔♥ မနက္ျဖန္က်ရင္ 
တကယ္ခ်စ္ပစ္လိုက္မွာေနာ္တဲ့♥ ခ်စ္လို႔♥ အားလံုးက ကိုကို႔အတြက္ပလဲို႔♥ အုိေကတဲ့♥ အိပ္ေတာ့တဲ့♥ 
ဟုတ္♥ ကိုကိုဖုန္းခ်သြားတယ္♥ မနက္ျဖန္♥ ဟုတ္တယ္ မနက္ျဖန္♥ ကိကုိုနဲ႔ လင္း တအားခ်စ္ၾကေတာ့မယ္♥ 
ကိုကိုဘယ္လိုခ်စ္မွာလမဲသိပါဘူး♥ မ၀င္တဲ့ဟာကို အတင္းထည့္မွာလားမသိဖူး♥ ေတာ္ေတာ္နာမွာ♥ လင္း 
ေၾကာက္တယ္♥ ေတြးရင္း လင္းပိပိေလးကို စမ္းၾကည့္မိတယ္♥ ကိုကိုေလ တအားဆိုးတာပ♥ဲ 
လင္းပိပိေလးကို သူ႔ဟာႀကီးနဲ႔ ေထာက္ၿပီး ထိုးထည့္တယ္♥ အေတြးေတြက လင္းရင္ကို ပူေစတယ္♥ 
လင္းပိပိေလးကို ဖြဖြေလး ပြတ္မိတယ္♥ အရင္ကထက္ပိုရလဲာတယ္♥ လင္း ပိပိေလးရ႕ဲ အတြင္းပိုင္းကို 
ထိမိတယ္♥ ထိပ္၀ေလးကို ထိမိတာနဲ႔♥ စပ္ဖ်င္းဖ်င္းေလး ခံစားရတယ္♥ 
အိုးအိုးဟင့္ဟင့္အသံေလးထြက္လာတယ္♥ ကိုကို႔ေရွ႕မွာတုန္းက မထြက္ရဖဲူး♥ 
အခုလင္းတေယာက္ထဆဲုိေတာ့ ထြက္ရတဲယ္♥ ၿငီးပစ္လိုက္တယ္♥ ဟင့္♥ ကိုကိုရယ္♥ လင္းကို ခရီးဆံုးထိ 
ခ်စ္ပစ္လိုက္စမ္းပါ♥ လင္းေလလင္း မေနတတ္ေတာ့ဖူး♥ ကုိကုိ႔ဟာအႀကီးႀကီးကို ၀င္ေစခ်င္ပါတယ္♥ 
မနက္ျဖန္က်ရင္ေလ ကိုကို႔ကို တအားခ်စ္ေစခ်င္တယ္♥ ေပးခ်စ္မယ္ေနာ္♥ ဟင့္♥ အရည္ေတြ 
အမ်ားႀကီးထြက္သြားတယ္♥ ေကာင္းလိုက္တာကိုကိုရယ္♥ လင္း မ်က္စိေလးစင္းၿပီး ခိုးၾကည့္မိတယ္♥ teddy 



ေလ လင္းကို ရီေနတယ္♥ ဟြန္႔♥ မနက္ျဖန္ဆို နင့္ကို မလိုေတာ့ဖူး♥ ငါ့ကုိကုိနဲ႔ သြားခ်စ္ေတာ့မွာ♥ 
မ်က္ေစာင္းေလးထုိးၿပီး♥ လင္း မူးမူးေမ့ေမ့န႔ ဲအိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္♥ အားမွမရွိေတာ့တာ♥ 

မနက္ေစာေစာထတယ္ ... အိပ္ယာထ ... သြားျမန္ျမန္တုိက္ၿပီး ... ေရမိုးခ်ိဳး ... Oriental House 
ကိုသြားတယ္ ... လင္းႀကိဳက္တဲ့ ဒင္းဆမ္းေတြ ၀ယ္တယ္ ... အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ... လင္းေမေမတုိ႔ ႏိုးေနၿပီ 
... ဒင္းဆမ္းေတြ ေပးၿပီး လင္းအခန္းထ ဲ... ကြ်န္ေတာ္ ၀င္လာခဲ့တယ္ ... ေမြ႔ယာေပၚမွာ ... အသေဲလး 
ေကြးေကြးေလး အိပ္ေနတယ္ ... ၾကည့္ပါအုံး ... teddy ကိုဖက္ၿပီး အိပ္ေနတာ ... တင္သားလံုးလံုးေလးက 
ဂါ၀န္ေလးေအာက္မွာ မေပၚ့တေပၚ ... ပိပိေလးက ေဖာင္းေနတယ္ ... တင္သားႏွစ္ခုၾကားမွာ ... အိအိေလး 
... ခ်စ္ဖုိ႔ေကာင္းလိုက္တာ ... အိပ္ေနတာ ကေလးေလးက်ေနတာပ ဲ... အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ ကေလးေလး 
အိပ္ေမာက်ေနတဲ့ပံုစံ ... ႏွာတံေလးက စင္းေနတာပဲ ... ႏႈတ္ခမ္းေလးက ပါးတယ္ ... တအားစြာတယ္ ... 
အိမ္မွာဆုိရင္ ... တဦးတည္းေသာသမီးမို႔လို႔ ... ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ တေယာက္ကိုပဲ 
ေၾကာက္တာ ... သူ႔အေဖအေမမ်ား ... သူငယ္ခ်င္းလိုေပါင္းတာ ... လင္းအေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ရြယ္တူ 
အကိုတေယာက္က ဆံုးသြားေတာ့ ... သူက ဆိုးခ်င္တိုင္းဆိုးေနတာ ... ကြ်န္ေတာ္ ႏႈတ္ခမ္းေလးကို 
ဖြဖြေလး နမ္းပစ္လိုက္တယ္ ... ရႊတ္ ...

"အြန္ ... ကိုကိုလား ..."

အပ်င္းမေလး ... ပ်င္းေၾကာဆြဲၿပီး ... မ်ကလ္ံုးေလး ကလယ္ကလယ္နဲ႔ ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမာ့ၾကည့္တယ္ ...

"အေစာႀကီးပဲ ... ဟြန္႔ ..."
"အသေဲလး ... ႏိုးၿပီလား"
"အင္း"
"ထေတာ့ေလ"
"ထခ်င္ေသးဖူး"
"ညက ေကာင္းလား"
"ေကာင္းဖူး"
"နာေနေသးလား"
"အင္း နနဲနဲာတယ္"
"သနားပါတယ္"
"ဟြန္႔"
"လာထ ... ဒင္းဆမ္း၀ယ္လာတယ္"
"အင္း"
"သြားတိုက္ေဆးထည့္ေပးမယ္"
"အင္း"
"ေရတခြက္ အရင္ေသာက္အုံး"



"ဟုတ္"

အိပ္ယာေဘးက ေရခယားထကဲ ... တခြက္ထည့္ၿပီး ... လင္းကို တိုက္လိုက္တယ္ ... လင္း ေသာက္တယ္ 
... ည၀တ္ဂါ၀န္ေအာက္မွာ ... လင္းရ႕ဲ အလွတရားေတြက ၀ိုးတ၀ါးနဲ႔ ... ေဖာင္းၾကြေနတယ္ ... ဟင္းေနာ္ ... 
ေတာ္ၾကာမွ ေတြ႔မယ္ ... အသေဲလးေရ ... ဒီတခါေတာ့ တဆံုးခ်စ္ပစ္မယ္ ... စိတ္ကို ထိန္းၿပီး ... 
ေရခ်ိဳးခန္းထ ဲေခၚလာတယ္ ... မစ္ကီေမာက္ သြားတိုက္တံေလးကို ... သြားတိုက္ေဆးထည့္ၿပီး ... လင္းကို 
ေပးလိုက္တယ္ ... လင္း ကြ်န္ေတာ့္ကို ရႊတ္ကန ဲနမ္းတယ္ ... အရမ္းခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာပဲ ... အိပ္ယာထခါစ 
... မ်က္ႏွာေလးကေဖာင္းေဖာင္းေလး ... မို႔ေနတယ္ ... ႏႈတ္ခမ္းပါးေလး နီရေဲနတာပဲ ... လင္း 
သြားတိုက္တာ ... ကြ်န္ေတာ္ ရပ္ၾကည့္ေနမိတယ္ ... အရမ္းခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာပ ဲ... လင္းရယ္ ... 
မ်က္ႏွာသုတ္ဖို႔ ... မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါေလး ယူေပးတယ္ ... လင္းမ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါေလးက ... pooh 
အ၀ါေရာင္ပံုေလးနဲ႔ ... လင္း ယသူုတ္တယ္ ...

"ကိုကို အျပင္ထြက္အုံးေလ ..."
"ဘာလုပ္မလို႔လဲ ..."
"လင္း အက်ီ ၤလရဲအုံးမယ္"
"ကိုကိုလေဲပးမယ္ေလ"
"အင္"
"ခြ်တ္"
"ဟာကြာ ... ရွက္စရာႀကီး"
"မရွက္ပါနဲ႔  ... အသကဲလဲ ... ခြ်တ္ကြာ ..."
"တအားဆိုးတာပဲ"
"လက္ေျမွာက္"
"ဟြန္႔"

လင္းလက္ကေလး ေျမွာက္ေပးရွာတယ္ ... ည၀တ္ဂါ၀န္ေလးကို ... ေခါင္းေပၚကေန ခြ်တ္လိုက္ေတာ့ ... 
လင္းရ႕ဲ ရင္သားမို႔မို႔ေလးေတြ ... ၀င္းကန ဲေပၚလာတယ္ ... ျပည့္ၿဖိဳးတဲ့ ရင္သားေလးေပၚမွာ ... ပန္းႏုေရာင္ 
ႏို႔သီးေခါင္းေလးေတြက ... ေထာင္ေနတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ခ်စ္တဲ့ ဘယ္ဘက္က ရင္သားေလးက ... 
ပိုလွတယ္ ... က်စ္က်စ္ေလးနဲ႔ ဘယ္လိုမွန္းကို မသိဘူး ... အရမ္းခ်စ္တာပ ဲ... ကြ်န္ေတာ္ 
တခ်က္နမ္းလိုက္တယ္ ...

"အုိ ... ကိုကိုေနာ္ ... "
"ခဏေလးပါကြာ ..."
"ဟင့္ ... အင္း ... ေမေမ ၀င္လာလိမ့္မယ္ ..."
"အင္း ဟုတ္ပါရ႕ဲ ... ေမ့သြားလုိ႔ ..."



"ဟြန္႔ ..."
"ဘာအက်ီ ၤ၀တ္မွာလဟဲင္ ..."
"ပန္းေရာင္စကဒ္အရွည္ေလး ၀တ္ခ်င္တယ္"
"အင္း ဒီဟာလား ..."

လင္းရ႕ဲ အ၀တ္ဘီဒုိကို ဆြဲဖြင့္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္ ရွာလိုက္တယ္ ... အဒီဲဂါ၀န္ကို ကြ်န္ေတာ္သိတယ္ ... 
ခါးလည္မွာ အမေဲရာင္ဖျဲပားႀကီးနဲ႔ ... လွတယ္ ...

"ကိုကို ... လင္းေရခ်ိဳးရအုံးမယ္ ..."
"ဟုတ္သားပ ဲ..."
"အျပင္မွာခဏေစာင့္ေနာ္"
"ျမန္ျမန္ေလးေနာ္" 
"အင္းပါ "

ကြ်န္ေတာ္ အခန္းအျပင္ထြက္လာၿပီး ... ထမင္းစားခန္းထမဲွာ ေစာင့္ေနလိုက္တယ္ ... လင္းေမေမနဲ႔ 
ေဖေဖက မုန္႔စားေနၿပီ ... 

"လာ ... သား ... ဒီမွာထိုင္ ... "
"ေကာ္ဖီထည့္ ..."
"ဟုတ္ကဲ့ ေမေမ"

ကြ်န္ေတာ္ ၀င္ထုိင္ၿပီး ေကာ္ဖီတခြက္ ထည့္လုကိ္တယ္ ... လင္းေမေမက ... ကြ်န္ေတာ့္ကို အရမ္းခ်စ္တယ္ 
... ငယ္ငယ္တည္းက ... လင္းေမေမက ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ႏို႔တိုက္တာ ... ကြ်န္ေတာ္က ... လင္းေမေမကို ... 
ေမေမလို႔ပဲ ေခၚတယ္ ... အန္တီလို႔ မေခၚရဘူး ... 

"လင္း ... ႏိုးၿပီလား ..."
"ဟုတ္ကဲ့ ေမေမ ... ေရခ်ိဳးေနတယ္ ..."
"ဒင္းဆမ္းေတြ စားအုံး ... ေန႔တုိင္း၀ယ္လာရလား ..."
"လင္းက ႀကိဳကတ္ာကိုး ... ေမေမရ႕ဲ ..."
"သားက ၾကပ္ၾကပ္အလိုလိုက္ ... ဟိုတေယာက္က ေျပာမရဆိုမရ ..."
"လင္းက လိမၼာပါတယ္ ..."
"ေက်ာင္းကလ ဲတိုင္စာပို႔တယ္ ... စာေမးပြဲ ေျဖတာ က်တယ္တဲ့"
"ဟုတ္ ... စိတ္မ၀င္စားဘူးလို႔ ေျပာတာပဲ"
"မိန္းကေလးက စာရင္းကိုင္သင္တန္း တက္သင့္တာပေဲလ"



"ဟုတ္ကဲ့"

ေျပာေနတုန္း ... လင္း ေရာက္လာတယ္ ... ပန္းေရာင္ ဂါ၀န္ေလးနဲ႔ ... အသေဲလးက သိပ္လွတာပ ဲ... လင္း 
... ထမင္းစားခန္းထဲ ၀င္လာတာနဲ႔ ... သူ႔အေဖနဲ႔ အေမကို ... အရင္နမ္းတယ္ ... အဲဒါေလးေတြေပါ့ ... 
တအိမ္လံုးက သသဲလဲႈပ္ျဖစ္ေနတာ ... အလိုလိုက္ထားေတာ့ ... လင္းက ဘယ္ေၾကာက္ေတာ့မလဲ ... 
သူ႔အေဖဆို သူငယ္ခ်င္းေပါင္းေပါင္းေနတာ ... တအိမ္လံုး ၿပံဳးၿပံဳး ၿပံဳးၿပံဳးနဲ႔ ... လင္းကလ ဲအသံေလးစာစာ 
စာစာနဲ႔ ... ခြ် တဲယ္ ... လင္းေဖေဖနဲ႔ ေမေမ စားၿပီးေတာ့ ... အျပင္ထြက္သြားၾကတယ္ ... အေတာ္ပ ဲ... 
အသေဲလးကို ... ဒင္းဆမ္းခြံ႔ေကြ် းခ်င္တာ ... ေယာကၡႀကီးေတြက အလိုသိပါတယ္ ...

"အသေဲလး ... ပါးစပ္ဟ ..."
"အင္း ..."

လင္းကို ... ဒင္းဆမ္းတခု ခြံ႔ေကြ် းလိုက္တယ္ ... ခ်စ္ဖို႔ ေကာင္းလိုက္တာ ... ပလုပ္ပေလာင္းနဲ႔ ၀ါးတယ္ ...

"စားလို႔ေကာင္းလား"
"ေကာင္းတယ္"
"ပျဲပားနဲ႔ဟာ ... စားမလား"
"စားမယ္"

လင္းစားခ်င္တာ ... တခုၿပီး တခု ခြံ႔ေကြ် းတယ္ ... မိုင္လို တခြက္ ေသာက္ခုိင္းတယ္ ... လင္းကလဲ 
ကြ်န္ေတာ့္ကို ျပန္ခြ႔ံေကြ် းတယ္ ... အရမ္းေပ်ာ္တာပဲ ... ခ်စ္သူနဲ႔ ၾကည္ႏူးရတဲ့ ... မနက္ခင္းေလးက ... 
က်က္သေရရွိတယ္လို႔ ... ခံစားရတယ္ ... အားလံုးၿပီးေတာ့ ... ေက်ာင္းသြားဖို႔ ... ေအာက္ဆင္းလာတယ္ ... 
သြားတာေတာ့ ေက်ာင္းပါပ ဲ... ေက်ာင္းကိုေက်ာ္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္ ၀ယ္ထားတဲ့ ကြန္ဒုိအခန္းတခုကို 
ေခၚသြားတယ္ ... 

အမွန္အတိုင္း ၀န္ခံရရင္ ... ဒီအိမ္ေလးက ... လင္းနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ လက္ထက္ၿပီးရင္ ... ေနဖို႔ စဥ္းစားထားတဲ့ 
အခန္းေလးပါ ... အက်အနေတာ့ ျပင္ထားတာပဲ ... အခန္းထေဲရာက္ေတာ့ ... လင္းကို ဖက္နမ္းမိတယ္ ... 
မြတ္သိပ္တဲ့အနမ္းေတြကို ... မထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး ... လင္းကို နမ္းတယ္ ... ႏႈတ္ခမ္းေလးကို နမ္းတယ္ 
... ပါးေလးကို နမ္းတယ္ ... ႏွဖူးေလးကိုနမ္းတယ္ ... လည္တိုင္ေလးကို နမ္းတယ္ ... အသေဲလးက ... 
အိုအိုဟင္ဟင္နဲ႔ ... ေၾကာက္ေနတယ္ ... အသေဲလးကို ... ေမြ႔ယာေပၚမွာ လဲွခ်လိုက္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္ 
ဆက္နမ္းတယ္ ... လင္းေလ တအားလွတာပဲ ... အသားအေရလလဲွတယ္ ... အသားေလးကလဲ ... 
မာမာက်စ္က်စ္ေလး ... ႏႈတ္ခမ္းေလးကေတာ့ ပါးရွာတယ္ ... စြာတာကိုး ... ႏႈတ္ခမ္းပါးေလးကို 
ဖိနမ္းပစ္လိုက္ေတာ့ ... လင္း ကြ်န္ေတာ့ကို ဖက္ထားတယ္ ... က်စ္က်စ္ေလး ... လင္းရ႕ဲ ခါးေလးကို 



ျပန္ဖက္ထားရင္း ... ကြ်န္ေတာ္ ... ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး နမ္းလိုက္တယ္ ... ခ်စ္လိုက္ရတာ ... အသေဲလးရယ္ ... 

"လက္ေျမွာက္လိုက္ကြာ"
"အင္း"

သိပ္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာပဲ ... မျငင္းရွာဘူး ... ကြ်န္ေတာ္ေျပာသမွ် ... အလိုလိုက္တယ္ ... 
လက္ေလးေျမွာက္ေပးေတာ့ ... ပန္းေရာင္ ဂါ၀န္ေလးကို ... ခြ်တ္ပစ္လိုက္တယ္ ... 
ပန္းေရာင္ဘရာေလးေပၚမွာ ... အရုပ္ေလးေတြက ခ်စ္စရာေလး ... ေဖာင္းၾကြေနတဲ့ လင္းရ႕ဲ 
ရင္သားေလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ ျမတ္ႏိုးစြာနဲ႔ တခ်က္နမ္းလိုက္တယ္ ... ရႊတ္ ... ဒီဘက္ၿပီးေတာ့ ဟုိဘက္ ... 
ရႊတ္ ... လင္း ရင္သားေလးေတြ ေကာ့တက္သြားတယ္ ... ေနာက္ဖက္က ခ်ိတ္ကေလးကို 
ျဖဳတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... ၀င္းအိေနတဲ့ ... ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္တဲ့ ရင္သားဆုိင္ေလး ... ေတြ႔ရတယ္ ... လင္း 
ရင္သားေလးကို ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္တယ္ ... ႏုိ႔သီးဖ်ားေလးေတြကို နမ္းတယ္ ... စို႔တယ္ ... ဖြဖြေလး ... ရြရြေလး 
... လင္းၿငီးတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ခ်စ္တယ္ ... လင္း ရမက္သံေလး ဟိုးဟိုးဟင့္ဟင့္က ... နားေထာင္ခ်င္စရာ 
ေကာင္းတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ဖီးလ္တက္လာတယ္ ... လက္က ေအာက္ေရာက္သြားတယ္ ... ပန္းေရာင္ 
ပင္တီေလးကို ... ပြတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... မုိ႔ေမာက္ေနတဲ့ ေတာင္ကုန္းေလး ... ခုန္းထလာတယ္ ... 
ေကာ့တက္လာတယ္ ... အကြဲေၾကာင္းေလးအတုိင္း မွန္းၿပီး ... လက္သည္းနဲ႔ ျခစ္ေပးလိုက္တယ္ ... လင္း 
... ၿငီးသံေလး ပိုက်ယလ္ာတယ္ ... အေၾကာဆြဲသလို ဆတ္ကန ဲ... တြန္႔သြားတယ္ ... ခ်စ္တယ္ ... 
လင္းရယ္ ... မေနႏိုင္ေတာ့ဘူး ... အသေဲလးရယ္ ... ပင္တီေလးကို ... ဆြဲခြ်တ္ပစ္လိုက္တယ္ ... 
ပန္းေရာင္ပင္တီေလးက ... ေပါင္တြင္းသားေလးအတုိင္း ... လိမ့္ၿပီး ကြ်တ္သြားတယ္ ... ေဖာင္းမို႔ေနတဲ့ 
လင္းပိပိေလးက ... နီရေဲနၿပီ ... အနမ္းေတြက တေျဖးေျဖးေအာက္ဆင္းလာတယ္ ... 
ခ်က္တုိင္နက္နက္ေလးကို ... လွ်ာနဲ႔ ယက္လုိက္ေတာ့ ... အို တဲ့ ... တြန္႔ကနဲ ... ဗုိက္သားရွပ္ရွပ္ေလး 
လိႈင္းထသြားတယ္ ... ေပါင္ရင္းေလးေတြကို ... ဖြဖြေလးနမ္းတယ္ ... လင္း ... ကြ်န္ေတာ္လုပ္သမွ် 
ေခါင္းေလးေထာင္ၿပီး လိုက္ၾကည့္တယ္ ... လင္းပိပိေလးေပၚ ကြ်န္ေတာ့္အနမ္းေတြ မိုးလိုက္ေတာ့ ... 
လင္းမ်က္လံုးေတြ ... အခ်စ္ရည္ရႊမ္းသြားတယ္ ... ၾကင္နာျခင္း ... အားကုိးျခင္း ... ခ်စ္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ... 
ကြ်န္ေတာ့္ကို ၾကည့္ေနေတာ့ ... ကြ်န္ေတာ္ ပိုနမ္းမိတာေပါ့ ... ေပါင္ေလးကိုကား ... ပေဲစ့ေလးကို လွ်ာနဲ႔ 
တို႔လိုက္ေတာ့ ... လင္းမ်က္ႏွာေလး ရတဲက္လာတယ္ ...

"အို ... ကိုကို႔ ... ကိုကုိ႔ ... က်င္တယ္ ... ေနာ္ ... ဟြန္႔ ..."

ပေဲစ့ေလးေအာက္မွာ ... ပိပိအတြင္းပိုင္းေလးက ... လိႈက္ကန ဲလိႈက္ကန ဲ... လိႈင္းထေနတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ 
လွ်ာေလးနဲ႔ ယက္ပစ္လိုက္တယ္ ...

"အုိ ... အို ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... အင္း ... ကြာ ... ဟင့္"



ခ်စ္သူေလးရ႕ဲ ပိပိေလးကို ... နမ္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ... ကြ်န္ေတာ့္ ရင္ထဲ ... ျမတ္ႏုိးျခင္းေတြ ႀကီးစိုးေနတယ္ 
... အစြမ္းကုန္ ယုယမႈေတြ ... ေပးဆပ္လိုက္ခ်င္တယ္ ... ပိပိေလးထကဲို ... ကြ်န္ေတာ့္လွ်ာ ... ေျမြလိုလိမ္ၿပီး 
... ၀င္သြားတယ္ ... တင္းကန ဲ... လင္းပိပိေလးကို ... ဆြဲညွစ္ပစ္လိုက္တယ္ ... အသံေလးက 
တုန္တက္လာတယ္ ... ေပါင္သားေလးေတြ ဇက္ဇက္တုန္ေနတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ... ေအာက္ကေန 
အေပၚကို ... သိမ္းယက္ပစ္လိုက္တယ္ ... လွ် ာအျပားလိုက္ ... အားရပါးရယက္ပစ္လိုက္တယ္ ... 
ခ်ိဳလိုက္တာ ... အသေဲလးရယ္ ...

"အာာ ... ဟာ..."

လင္း ေကာ့တက္လာတုန္း ... ကြ်န္ေတာ္ လက္ညွိဳးေလးကို ... အေပါက္၀မွာ ... ေတ့ထားလိုက္တယ္ ... 
မေန႔ကလို ... သြင္းလို႔မရပ ဲၾကပ္ေနမွာစိုးလို႔ ... လက္ကေလးနဲ႔ အရင္ လုပ္မလို႔ ... လင္း 
တုန္တက္သြားတယ္ ...

"အို ... ကိုကို ... ဟင့္အင္းေနာ္ ..."

ခ်စ္သူေလးက ... ရမက္ထန္ေလ ... ကြ်န္ေတာ္က ပိုလုပ္ခ်င္ေလ ... အရည္စိုေနတဲ့ ... လင္းပိပိေလးထ ဲ... 
လက္ညွိဳးေလးထိုးထည့္ပစ္လိုက္တယ္ ...

"အာာ ... ဟာာ ... ကိုကို႔ ... ဟင့္ ..."

လင္း ေကာ့တက္သြားတယ္ ... လက္ညွိဳးေလးကို ဖိထည့္လိုက္ရင္း ... ပေဲစ့ေလးကို ... 
ေသခ်ာယက္ေပးလိုက္တယ္ ... 

"ဟာာ ... ဟင့္အင္း ... ဟင့္အင္း ..."

လင္း ေခါင္းေလးတခါခါနဲ႔ ... ယမ္းေနတယ္ ... အသေဲလး ခံရခက္မွာေပါ့ ... တခါမွ မႀကံဳဖူးတဲ့ ... 
အထိအေတြ႔ေတြ ... ကြ်န္ေတာ့္လက္ကို ... လင္း ညွစ္ထားတယ္ ... ၾကပ္စီးေနေအာင္ ... 
လင္းညွစ္ထားတယ္ ... ဘယ္ရမလဲ ... ပေဲစ့ေလးကို ... ဖိၿပီး လွ် ာဖ်ားေလးနဲ႔ ပြတ္ေပးလိုက္တယ္ ... 

"အို ... ကိုကို ... အရမ္းနာတယ္ ... ဟာာ ... ကြာ ..."

ျပြတ္ကနဲ ... ကြ် ံ၀င္သြားတယ္ ... လက္တဆစ္ပါပဲ ... လင္း ... ပိပိေလး ... ေကာ့တက္လာတယ္ ... 
ေ၀့ကနဲ ... ယမ္းပစ္လိုက္တယ္ ... ခါပစ္လုိက္တယ္ ... မရပါဘူး ... ကြ်န္ေတာ္က အတင္းဖိၿပီး ... 
နမ္းေနေတာ့ ... လင္း မေနႏုိင္ေတာ့ဘူး ... ပြက္ကနဲ ... အရည္ေတြ ထြက္က်လာတယ္ ... 



လက္ေခ်ာင္းေလးက ... ပူကနဲ ျဖစ္သြားတယ္ ... ခ်စ္လိုက္တာ ... အသေဲလးရယ္ ... ေကာင္းရ႕ဲလား ... 
လင္း မ်က္စိေလး မွိတ္ၿပီး ၿငီးတယ္ ... တသိမ့္သိမ့္နဲ႔ လင္း ေမာသြားတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ... ထပ္ၿပီး 
ထိုးထည့္လိုက္တယ္ ... ၿပီးေတာ့ ဖြဖြေလး ေမႊေပးတယ္ ... လင္း ... ပိပိေလးကို ... တအားညွစ္ထားတယ္ 
... ကြ်န္ေတာ့္ကို ကေယာင္ကတမ္းနဲ႔ တြန္းတယ္ ... ဖယ္တယ္ ... မရဖူး ... ေျခေထာက္ေလးက 
ဟုိကန္ဒီကန္နဲ႔ ... သနားပါတယ္ ... အေၾကာေတြ ေကြးသြားေအာင္ ... ခံရခက္ရွာတယ္ ... လက္ကေလးကို 
... အသြင္းအထုတ္ ... ေျဖးေျဖးေလး လုပ္ေပးတယ္ ... လင္း .. ေကာ့ၿပီး ... ေအာ္တယ္ ... ၿငီးတယ္ ... 
နာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ... ခံရခက္တာ ... ေနမွာေပါ့ ... ကြ်န္ေတာ္လ ဲစိတ္ေတြ တအားၾကြေနၿပီ ... 
လုပ္ခ်င္တာေပါ့ ... အဆံုးထိ ခ်စ္ခ်င္တာေပါ့ ... တျခားေကာင္မေလးဆုိ ... ဒီေလာက္ထိ မႏွဴးေတာ့ဘူး ... 
သိပ္ခ်စ္ရတဲ့ ခ်စ္သူေလးမို႔ ... ဂရုတစိုက္ ယုယေနတာ ... ကြ်န္ေတာ္ ... အက်ီ ၤေတြ ခြ်တ္ပစ္လိုက္တယ္ ... 
တင္းၿပီး ေထာင္ေနတဲ့ ... ကြ်န္ေတာ့္ညီေလးကို ... လင္းပိပိေလးေပၚ ... တင္လိုက္တယ္ ... 
လင္းႏႈတ္ခမ္းေလးကို ... နမ္းတယ္ ... လင္းေၾကာက္မွာစိုးလုိ႔ ... လင္းပိပိ အ၀ေလးမွာ ေတ့ၿပီး ... 
ကြ်န္ေတာ္ လင္းကို နမ္းတယ္ ... လင္း ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖက္ထားၿပီး ... မ်က္စိေလး မွိတ္ထားတယ္ ... လင္း 
ေၾကာက္ေနတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္သိပါတယ္ ... အေပါက္၀ေလးမွာ ... ေတ့ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္  ဖိခ်လိုကတ္ယ္ 
... မ၀င္ဘူး ... ေပါင္ေလးကို နနဲကဲား ... အကြဲေၾကာင္းဟဟေလး ေပၚလာတာနဲ႔ ... ကြ်န္ေတာ္ ျပန္ေတ့ၿပီး 
... ဖိခ်လိုကတ္ယ္ ... လင္း ... ခါးေလးေကာ့ၿပီး ... မ်က္ႏွာေလး ရႈံ႕သြားတယ္ ... သနားပါတယ္ ... 

"နာသြားလား ... ေဆာရီး ... ရႊတ္ ..."
"ဟင့္ ... နာတာေပါ့ ... ဟာာာ ... ကိုကို႔ ..."

ကြ်န္ေတာ္ထပ္ၿပီး ဖိခ်လိုက္တယ္ ... ျပြတ္ ... ညီေလးရ႕ဲ ေခါင္းေလး နစ္သြားတယ္ ... လင္း ... လည္ပင္းက 
... အေၾကာေတြ ေထာင္ထလာတယ္ ...

"နာလို႔လားဟင္ ..."
"ဟင့္ ... နာတာေပါ့ ..."
"အသရဲယ္ ... ခဏေလးေနာ္ ... ခဏေလး ..."
"ဟင့္ ... ကိုကို႔ ... အား ..."

ျပြတ္ကနဲ ... ထပ္ၿပီး ဖိခ်လိုက္တယ္ ... လင္း နာလြန္းလို႔ ... ေခါင္းေလး ... ယမ္းေနတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ကို 
... ဖက္တယ္ ... ေက်ာကုိ ကုတ္တယ္ ... ေမြ႔ယာခင္းကို ဆြဲတယ္ ... လုပ္မိလုပ္ရာ လင္း ... 
ေလွ်ာက္လုပ္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ကလဲ ... မခြ်တ္ေပးႏိုင္ဘူး ... အရမ္းေကာင္းေနၿပီ ... ဂြမ္းပံုထဲ ... ညီေလး 
စိမ္ထားရသလုိပ ဲ... လင္းပိပိေလးက ညွစ္ထားေလးက ... အသယဲားမိတယ္ ... စိတ္ေတြက အရမ္းၾကြေနၿပီ 
... ထိုးထည့္ပစ္လိုက္ရင္ ... လင္း တအားနာသြားမွာ ... ေျဖးေျဖးေလး ... အသြင္းအထုတ္လုပ္ေပးတယ္ ... 
လင္း ပိပိေလးက ညွစ္ထားတာ လံုး၀ မလႊတဘ္ူး ... ေျဖးေျဖးေလး ဆြထဲုတ္လ ဲ... လင္းပိပိေလးက 
ညွစ္ထားရင္း ... ေကာ့တက္လာတယ္ ...



"အသဲ ... ကိုကုိ႔ကို ... ခ်စ္လားဟင္ ..."
"ခ်စ္တာေပါ့ ... ကိုကိုရယ္ ... ဟင့္"
"ဘယ္ေလာက္ထိ ... ခ်စ္လဲ"
"အမ်ားႀကီးေပါ့ ... ကိုကိုကသာ ဟြန္႔"
"ကိုကိုလ ဲ... အသကဲို အရမ္းခ်စ္တယ္ကြာ ..."
"အင္း ... အား ... အား ... အား ... ဟာ ... ကိုကို႔ ..................."

ကြ်န္ေတာ္ ထပ္ၿပီး ဖိထည့္လိုက္တယ္ ... အ၀င္အထြက္ ... သြက္သြက္ေလး လုပ္ေပးတယ္ ... လင္းရ႕ဲ 
အပ်ိဳေျမွးေလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ ၀င္တုိက္မိတယ္ ... အရမ္း ေက်နပ္သြားတယ္ ... အရမ္း ၀မ္းသာသြားတယ္ 
... တခ်က္ထဲ ... ထိုးခြဲပစ္လိုက္ခ်င္ေပမယ့္ ... လင္း အရမ္းနာမွာစိုးတယ္ ... လင္းပိပိေလးက 
အရမ္းေကာင္းတာပဲ ... အရည္ေတြ စိုရႊေဲနေပမယ့္ ... တအားၾကပ္တယ္ ... ၀င္ခ်င္တိုင္း၀င္ ... 
ထြက္ခ်င္တုိင္းထြက္ ... လုပ္လို႔မရဘူး ... လင္းအေျမွးပါးေလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ ဖိထားရင္း ... လင္းကို ... 
တခ်က္နမ္းမိတယ္ ... 

"အရမ္းခ်စ္တယ္ကြာ ..."
"အင္း ... အားးးးးးးးး"

သိမ့္ကနဲ ... ကြ် ံ၀င္သြားမႈနဲ႔ အတူ ... လင္းရ႕ဲ အေျမွးပါးေလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ထိုးခြဲသြားတယ္ ... 
ဟိုးအတြင္းပိုင္းထိ ... အိကန ဲ၀င္ခ်သြားတယ္ ... ၾကပ္တယ္ ... ၾကပ္တယ္ ... တအားၾကပ္တယ္ ... 
လင္းပိပိေလးက ... ညွစ္ထားတယ္ ... ျပဳတ္ထြက္မထြက္ ... ညွစ္ထားတယ္ ... လင္း ... ကြ်န္ေတာ့္ကုိ 
ဖက္တယ္ ... ေက်ာကုန္းကို ကုတ္တယ္ ... ၿပီးေတာ့ တအားငိုတယ္ ... မ်က္ရည္ေလးေတြ 
စီးက်လာတယယ္ ... ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ကိုက္ထားရင္း ... လင္း ငိုေနတာၾကည့္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္ 
အရမ္းသနားသြားတာပဲ ...

"အသေဲလး ... အရမ္းနာေနလားဟင္ ..."
"အင္း ... ဟင့္ ... ကိုကို တအားဆုိးတာပ ဲ... ဟီး ..."
"မငိုနဲ႔ေနာ္ ... အသေဲလး ... သနားပါတယ္ ... လိမၼာတယ္ေနာ္"
"ဟင့္ ... အင္း ... အရမ္းနာတာပဲ ... အုိ ... ကိုကို႔ ... ကိုကို႔ ..."

မ်က္ရည္ေလးေတြက်ေနတဲ့ ... ခ်စ္သူေလးကို ၾကည့္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္ ... ေျဖးေျဖးေလး ဆြထဲုတ္လိုက္တယ္ 
... ေျဖးေျဖးေလး ... ျပန္သြင္းလိုက္တယ္ ... လင္း ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ... သိမ္းႀကံဳးၿပီးဖက္ထားတယ္ ... 
ကြ်န္ေတာ့္ညီေလးကို ... ညွစ္ထားတာ ... လံုး၀ကို မလႊတ္ဘူး ... အတင္းဆြဲထုတ္ၿပီး ... 
အတင္းျပန္ထည့္ရတယ္ ... အားေတာ္ေတာ္ကုန္တယ္ ... နားရြက္ေလးကို ... ဖြဖြေလး ကိုက္ရင္း ... 



ကြ်န္ေတာ္ ... ေျဖးေျဖးေလး အသြင္းအထုတ္ လုပ္လိုက္တယ္ ...

"ဟင့္ ... အင္း ... ဟင့္ အင္း ... ကိုကို ... ကိုကို႔ ... အ ..."

ေျဖးေျဖးေလး ေဆာင့္ၾကည့္တယ္ ... လင္း ပိပိေလးက ေကာ့ေကာ့တက္လာတယ္ ... ဖြဖြေလး ဖိၿပီး ... 
ေမႊေပးလိုက္တယ္ ... ျဖင္းကနဲ ျဖန္းကနဲ ... လင္းပိပိေလးက ... ခ်စ္ရည္ပူေလးေတြ ... 
ပန္းထုတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ရ႕ဲ ေဂၚလီေၾကာင့္ ... လင္း တအားၿပီးတာျမန္သြားတယ္ ... 
လင္းပိပိေလးရ႕ဲ အတြင္းသားေလးေတြကို ... ဖိၿပီးနယ္ေပးေလ ... လင္းမ်က္ႏွာေလး ပိုရလဲာေလ ... 
လင္းပိပိေလးကို ... ခ်စ္လြန္းလို႔ ... ဇိုးဇိုးဇက္ဇက္ ... ႏွစ္ခ်က္ ... ေဆာ့ပစ္လိုက္မိတယ္ ...

"အား ... အား ... ကိုကို႔ ... ဟင့္ ... ဟင့္ ..."

လင္း ... ကြ်န္ေတာ့္ကို တအားဖက္ထားတယ္ ... လင္းႏႈတ္ခမ္းေလးကို ဖိၿပီး ... သြက္သြက္ေလး ... 
ေဆာင့္ေပးတယ္ ... အြန္ ... အြန္နဲ႔ ... လင္း ၿငီးသံေလးက ... အျပင္ထြက္မလာဘူး ... ခ်စ္လိုက္ရတာ ... 
အသေဲလးရယ္ ... အရမ္းေကာင္းတာပဲ ... ဇိုးဇုိးဇက္ဇက္ ... ေဆာင့္လိုက္ ... ေမႊလိုက္နဲ႔ ... 
ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္သမွ်ကို ... လင္း ... အလုိလိုက္ရွာတယ္ ... နီရတဲြတ္ေနတဲ့ ... မ်က္ႏွာေလးရယ္ ... 
ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလး ကိုက္ထားရင္း ... လည္ပင္းအေၾကာေလးေတြ ေထာင္ထလာတာရယ္ ... 
အရမ္းခ်စ္တာပဲ ... စိတ္ရွိလက္ရွိေတာ့ မေဆာင့္ရဘဲူး ... လင္း တအားနာသြားမွာစိုးလို႔ ... 
ခပ္သြက္သြက္ေလးေဆာင့္ေပးတယ္ ... ဟူး ... ေခြ် းေတြက ရႊနဲစ္ေနတာပ ဲ... လင္းကေတာ့ ဘယ္ႏွခ်ီ 
ၿပီးတယ္မသိဘူး ... ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မၿပီးေသးဘူး ... အရမ္းခ်စ္တဲ့ ေကာင္မေလးကို ... ခ်စ္ေနရလို႔လား 
မသိပါဘူး ... ေမာလမဲေမာဘူး ... အရမ္းလ ဲေက်နပ္တယ္ ... ပီတိလျဲဖစ္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ 
တခ်က္ေဆာင့္လိုက္တုိင္း ... လင္း တုန္တက္သြားတာေလးေတြ ... အသက္ျပင္းျပင္းေလး 
ရႈသြားတာေလးေတြ ... ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလး ကိုက္ထားတာေလးေတြ ... အုိဗ်ာ ... 
ေကာ့တက္လာတာေလးေတြ ... အရမ္းေကာင္းတာပ ဲ...တရိပ္ရိပ္တက္လာတဲ့ ... လင္းရ႕ဲ 
ညွစ္အားေလးနဲ႔အတူ ... ကြ်န္ေတာ္ ... စိတ္ကိုေလွ် ာ့ခ်လိုက္တယ္ ... လင္းပိပိေလးထ ဲ... 
တဆံုးထိုးထည့္ၿပီး ...  ျပြတ္ကန ဲ... အရည္ေတြ ... ပန္းထုတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... ခ်စ္တယ္ ... လင္းရယ္ ... 
အရမ္းခ်စ္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ခ်စ္သူေလးေပၚမွာ ... ခဏေလး ... ေမွးေနလိုက္တယ္ ... ၾကည့္ပါအုံး ... 
အသေဲလး ... တအားေမာေနရွာတယ္ ... နဖူးမွာ ေခြ် းေတြနဲ႔ ... စို႔ေနတာပ ဲ... ကြ်န္ေတာ္ ဖြဖြေလး သုတ္ၿပီး 
... နမ္းလိုက္မိတယ္ ... လင္း မ်က္စိေလးေတာင္ မဖြင့္ႏုိင္ဘူး ... ဖုတ္လိုက္ ဖုတ္လုကိ္နဲ႔ ... မွိန္းေနရွာတယ္ 
... 

"အရမ္းေမာေနလား ... အသေဲလး ..."
"အင္း ..."
"ခ်စ္တယ္ေနာ္ ... အသဲ"



"ခ်စ္တာေပါ့ ... ကိုကိုရယ္ ... အရမ္းခ်စ္တယ္ ..."
"ျပြတ္"
"အ ... ေျဖးေျဖးကြာ ... ဟင့္ ..."

ကြ်န္ေတာ္ ... ေျဖးေျဖးေလး ... ဆြဲခြ်တ္လိုက္တယ္ ... ေ၀ါကနဲ အရည္ေတြ အံက်လာျခင္းနဲ႔အတူ ... 
လင္းမ်က္ႏွာေလး မဲ့သြားတယ္ ... ငိုမဲ့မဲ့ေလး ျဖစ္သြားတယ္ ... လင္း ေမြ႔ယာေပၚမွာ ပက္လက္ကေလး ... 
မွိန္းေနရွာတယ္ ... လႈပ္ေတာင္ မလႈပ္ႏုိင္ဘူး ... သနားပါတယ္ ... ေတာ္ေတာ္ အားကုန္သြားတယ္နဲ႔ 
တူတယ္ ... ေရခ်ိဳးခန္းထသဲြားၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္လိုက္တယ္ ... ျပန္ထြက္လာေတာ့ ... 
ေရတခြက္ေသာက္ရင္း ... ခ်စ္သူေလးကို ... ၾကည့္လိုက္တယ္ ... အိပ္ေနတယ္ ... ပံု႔ပံု႔ေလး ... လင္းကို ... 
ကြ်န္ေတာ္ တအားခ်စ္တယ္ ... သူ႔ရ႕ဲ အပ်ိဳဘ၀ေလးကို ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ... ေက်ေက်နပ္နပ္ေလးနဲ႔ ... 
ေပးတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ရယူလိုက္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းေက်နပ္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ခ်စ္တယ္ ... 
ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးေလး ငံု႔နမ္းလိုက္တယ္ ... နဖူးေလးကို ... နမ္းလိုက္တယ္ ... ၀ကဲ်ေနတဲ့ ဆံပင္ေလးကို ... 
သပ္ေပးလိုက္တယ္ ... လင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီ ...

"အရမ္းခ်စ္တာပဲ ... အသရဲယ္ ..." 

လင္း ကိုကို႔ကို တအားခ်စ္တယ္♥ လင္းရ႕ဲတဘ၀လံုး ကိုကုိ႔ကိုေပးလိုက္ၿပီ♥ လင္းေက်နပ္တယ္♥ လင္း 
အားမရွိေတာ့ဖူး♥ လႈပ္ကို မလႈပ္ႏိုင္တာ♥ လႈပ္လမဲလႈပ္ခ်င္ဖူး♥ လင္းပိပိေလးထကဲို ကိုကို႔ဟာ ၀င္လာတာ♥ 
တအားခံရခက္တာပ♥ဲ ရင္ထေဲအာင့္တက္လာေအာင္ ႀကီးတယ္♥ ကိုကို႔ဟာအရမ္းႀကီးတယ္♥ 
လင္းပိပိေလးထ ဲမ၀င္ဖူးထင္ထားတာ ၀င္တယ္♥  မဆန္႔ဖူးထင္တာ ဆန္႔တယ္♥ လင္းပိပိေလး 
ေပါက္ထြက္သြားမယ္ထင္ထားတာ♥ လင္းအရမ္းေၾကာက္တာပ♥ဲ အရမ္းနာတယ္♥ 
အသခဲိုက္ေအာင္နာတယ္♥ ငိုမိတယ္♥ တအားနာတာပ♥ဲ ဒါေပမယ့္ ခံစားခ်က္က ဘယ္လိုမွန္းကို မသိတာ♥ 
ရင္ေတြ တအားတုန္တာပဲ♥ တအားလေဲမာတယ္♥ ကိုကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေလး ခ်စ္တဲ့အခ်ိန္ကဆို 
လင္းရင္ထမဲွာ ေျဗာင္းဆန္ေနတာပဲ♥ လင္း တအားဖက္ထားမိတယ္♥ ေၾကာက္လို႔♥ သိမ့္ကနဲ 
ေလေပၚေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္ဆို♥ လင္း တအားေမာတာပ♥ဲ တလွပ္လွပ္နဲ႔ ရင္ေတြ တအားခုန္တယ္♥ 
ၿပီးသြားေတာ့ လင္း မလႈပ္ႏုိင္ဖူး♥ အားမွ မရွိေတာ့တာ♥ လင္း မွိန္းေနလိုက္တယ္♥ ေမွးကနဲ 
အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္♥ ကိုကိုေလ အိမ္မက္ထမဲွာ လာနမ္းတယ္♥ အရမ္းဆိုးတာပ♥ဲ လင္း ႏႈတ္ခမ္းေလးကို 
လာနမ္းတယ္♥ လင္း မ်က္စိေလး ခိုးဖြင့္ၾကည့္တယ္♥ အုိ♥

ကုိကုိေလ လင္းႏႈတ္ခမ္းေလးကို နမ္းေနတယ္♥ အရမ္းခ်စ္တယ္ ကိုိကိုရယ္♥ လင္း ကိုကို႔လည္ပင္းကို 
ဖက္လိုက္တယ္♥ ကိုကို လင္းေဘးနားမွာလာအိပ္တယ္♥ အသေဲလး နာေသးလားတဲ့♥ နာတာေပါ့လို႔♥ 
ေကာင္းလားတဲ့♥ ဟင့္အင္း သိဖူးလုိ႔♥ ခ်စ္လားတဲ့♥ ခ်စ္တာေပါ့လို႔♥ အရမ္းခ်စ္တာေပါ့လို႔♥ ရႊတ္ကန ဲကိုကို 
နမ္းတယ္♥ လင္းကို ကိုကိုဖက္ထားရင္း♥ အခုဆို လင္းနဲ႔ကိုကိုက လင္မယားေတြ ျဖစ္သြားၿပီေနာ္တဲ့♥ 



အင္းလို႔♥ ကိကုိုက လင္းကို ထားခဲ့မွာလား♥ မထားပါဘူး♥ တသက္လံုးခ်စ္မယ္တဲ့♥ လင္း အရမ္းေပ်ာ္တာပဲ♥ 
လင္း ကိုကို႔ကို အရမ္းဖက္ထားလိုက္တယ္♥ ေႏြးတယ္♥ ကိကုို႔ရင္ခြင္ထမဲွာ လင္း ဒီလို တသကလ္ံုးေနရရင္ 
သိပ္ေကာင္းမွာပ♥ဲ ကိုကိုေလ လင္း တကိုယ္လံုးကို ဖြဖြေလး ပြတ္ေပးတယ္♥ ၾကက္သီးထလိုက္တာ 
ကိုကိုရယ္♥ အခ်စ္ႀကီးခ်စ္ၿပီးသြားေပမယ့္ ကိုကို ဒီလိုေလး ပြတ္သပ္ေတာ့♥ လင္း ၾကက္သီးေတြ 
ထလာတယ္♥ ခုနကလို ျပန္ျဖစ္ခ်င္လာတယ္♥ နာလနဲာတယ္♥ ခ်စ္လခဲ်စ္ခ်င္တယ္♥ 
ဘယ္လိုမွန္းကိုမသိပါဘူး♥ လင္းပိပိေလးထကဲ အရည္ေတြ စိမ့္ထြက္ေနတယ္♥ အဒဲါေတာ့ လင္းသိတယ္♥ 
ကိုကိုရယ္ ထပ္ခ်စ္မလို႔လားဟင္♥အို ကိုကိုရယ္♥ လင္းႏႈတ္ခမ္းကို နမ္းျပန္ၿပီ♥ ဟင့္♥ အသေဲတြကုိ 
စုပ္ယူသြားသလိုပ♥ဲ လင္း အားမရွိေတာ့ဖူး♥ မ်က္စိေလး ေမွးၿပီး ကိုကို နမ္းတာ ခံေနမိတယ္♥ ဟြန္႔♥ လင္း 
ရင္သားေလးေတြ ေကာ့တက္လာတယ္♥ ကိုကိုဆိုးတယ္♥ လက္၀ါးႀကီးနဲ႔ အုပ္ၿပီး နယ္တယ္♥ 
လင္းႏုိ႔သီးဖ်ားေလးကို ဖြဖြေလး ေခ်ေပးတယ္♥ အေနရခက္လိုက္တာ ကိုကိုရယ္♥ ကိုကို လည္တုိင္ကို 
နမ္းတယ္♥ တေျဖးေျဖး အနမ္းေတြက ေအာက္ကိုဆင္းလာတယ္♥ လင္းမရွက္ေတာ့ပါဖူး♥ လင္း 
ရင္သားေလးကို နမ္းေစခ်င္တယ္♥ လင္း ရင္သားေတြကို ေကာ့ေပးမိတယ္♥ ဟြန္႔ ကိုကို မနမ္းဖူး♥ ဟာကြာ♥ 
ခ်က္တုိင္ေလးကို နမ္းတယ္♥ ဗုိက္သားေလးကို နမ္းတယ္♥ ဟင့္♥ ကိုကိုေနာ္♥ လင္းသိတယ္♥ 
လင္းပိပိေလးကို နမ္းေတာ့မယ္♥ တအားဆိုးတာပ♥ဲ လင္းေပါင္ေလးကို ကားခိုင္းတယ္♥ လင္း 
ကားေပးလိုက္ပါတယ္♥ ခ်စ္တာကိုး♥ မျငင္းမိဖူး♥ ျငင္းစရာလဲ မလိုေတာ့ဖူးေလ♥ လင္းပိပိေလးမွာ 
အရည္ေတြနဲ႔♥ ကိုကို မရြံဖူးလားမသိဖူး♥ လင္းပိပိေလးကို သူ စနမ္းတယ္♥ မက္မက္ေမာေမာနမ္းတယ္♥ 
အရမ္းခ်စ္တယ္ ကုိကုိရယ္♥ အရမ္းခ်စ္တယ္♥ လင္း ရင္ထမဲွာ ေျပာမျပတတ္ေအာင္ ကိုကုိ႔ကုိ 
ခ်စ္မိသြားတယ္♥ ေပက်ံေနတဲ့အရည္ေတြကို ကိုကို ယကတ္ယ္♥ အား ဟင့္ ဟင့္♥ စပ္ဖ်င္းဖ်င္း 
ေ၀ဒနာေလးကို လင္းခံစားရတယ္♥ စပ္တယ္ ကိုကိုရယ္♥ ဟင့္♥ အသေဲလး နာလို႔လားတဲ့♥ စပ္ေနတာလို႔♥ 
သနားပါတယ္တဲ့♥ ထပ္ခ်စ္လို႔မရဖူးေပါ့တဲ့♥ ဟင့္အင္း♥ ကိုကိုခ်စ္ခ်င္လို႔လား♥ အင္းတဲ့♥ ဒါဆုိ ခ်စ္လို႔♥ 
တအားခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာပတဲဲ့♥ ကိုကို႔ကို အရမ္းခ်စ္လုိ႔ေနာ္♥ ဟြန္႔♥

လင္းပိပိေလးကို ကုိကို႔ဟာႀကီးနဲ႔ ေထာက္တယ္♥ လင္းေၾကာက္တယ္♥ ေျဖးေျဖးေလး ၀င္လာတယ္♥ 
အရမ္းနာတာပ♥ဲ ငိုေတာင္ ငိုခ်င္တယ္♥ မ်က္ရည္ေလး ၀သဲြားတယ္♥ အရမ္းၾကပ္တာပဲ♥ ဟင့္♥ 
ေသေတာ့မယ္♥ အံေလးႀကိတ္ၿပီး ကိကုိုခ်စ္တာကို ခံမိတယ္♥ နာတာေပါ့♥ အရမ္းနာတာေပါ့♥ ကိကုုိ 
သြက္သြက္ေလးခ်စ္တယ္♥ လင္း တအားဖက္ၿပီး ေအာ္မိတယ္♥ ကိုကို မေလွ်ာ့ေတာ့ဖူး♥ ပိုၿပီး 
ၾကမ္းလာတယ္♥ လင္းေလ လင္း♥ တကယ္မေနတတ္တာပါ♥ ဖိန္းကနဲ အရည္ေတြ ထြက္သြားမိတယ္♥ 
ကိုကုိစိတ္ဆိုးသြားမလား မသိဖူး♥ လင္း ေၾကာက္တယ္♥ အရည္ေတြပိုမ်ားလာေတာ့ ကိုကို ပိုျမန္လာတယ္♥ 
လင္းနားရြက္ေလးကို ကုိက္ၿပီး သူ အရမ္းခ်စ္တယ္♥ လင္းေလလင္း ေသေတာ့မယ္♥ ယားလယဲားတယ္♥ 
နာလနဲာတယ္♥ ဘယ္လိုႀကီးမွန္းမသိဖူး♥ ထပ္ခါထပ္ခါ အရည္ေတြ စိမ့္ထြက္မိတယ္♥ အရမ္းခ်စ္တယ္ 
ကိုကိုရယ္♥ လင္း တကိယု္လံုးမွာ အားမရွိေတာ့ဖူးေလ♥ ကိုကိုက ခ်စ္လို႔မ၀ႏုိင္ဖူးလားဟင္♥ ဟင့္♥ ကိုကို 
ပိုၾကမ္းလာတယ္♥ ဆက္ခါဆက္ခါ လင္းကို ခ်စ္တယ္♥ လင္းေလလင္း ဘာမွမသိေတာ့ဖူး♥ ကိုကို႔ကို 
တအားဖက္ထားရင္း ကိုကိုခ်စ္သမွ်  ၿငိမ္ခံေနမိတယ္♥ အံေလးႀကိတ္တယ္♥ တအားညွစ္ထားမိတယ္♥ 
နာလို႔♥ ေနာက္ဆံုးတခ်က္♥ လင္းပိပိေလးထဲ အတင္းထိုးထည့္ၿပီး♥ ကိုကိုေလ ကုိကို ရပ္သြားတယ္♥ 



တအားနာတာပ♥ဲ ၾကပ္သိပ္ေနေအာင္ ကိကုို႔ဟာႀကီးက♥ ဟင့္♥ လင္းပိပိေလးထမဲွာ 
အတင္းထည့္ထားတယ္♥ ေကာင္းလိုက္တာ အသေဲလးရယ္တဲ့♥ လင္းေလ တအားနာတာပ♥ဲ ဒါေပမယ့္ 
မရုန္းမိဖူး♥ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး ႏႈတ္ခမ္းေလးကိုက္ၿပီး ေနမိတယ္♥ ကိုကုိ႔ကို ခ်စ္လို႔♥ ကိုကို စိတ္ဆိုးသြားမွာစိုုးလို႔♥ 
လင္း ၿငိမ္ေနမိတယ္♥ ကိုကိုေလ လင္းကို တအားနမ္းတယ္♥ အရမ္းခ်စ္တာပတဲဲ့♥ လင္းလ ဲကိကုို႔ကို 
အရမ္းခ်စ္ပါတယ္ေနာ္♥ ကိုကိုနဲ႔ လင္း လိႈင္းစီးရသလိုပဲ တၿငိမ့္ၿငိမ့္နဲ႔ ဖက္ထားမိတယ္♥ လင္းေလ 
အဲဒီအခ်ိန္ေလးကို သိပ္ႀကိဳက္တာပ♥ဲ

သန္႔ရွင္းေရး လုပ္မလို႔ ထလုိက္ေတာ့♥ ကြ်တ္ ကြ်တ္♥ တအားစပ္တာပ♥ဲ အရည္ေတြ ေပပြေနတဲ့ 
ေမြ႔ယာခင္းကို ၾကည့္ၿပီး ရွက္မိတယ္♥ ဟာကြာ♥ ကိုကို တအားဆိုးတာပ♥ဲ ၾကားထမဲွာ ေသြးကြက္လို 
နီနီရရဲေဲလး♥ လင္း ႏႈတ္ခမ္းေလး ကုိက္မိတယ္♥ ကိုကို မ်က္စပစ္ျပတယ္♥ လင္းေလ ရွက္လြန္းလို႔♥ ကိုကို႔ 
ရင္ခြင္ထ ဲေခါင္းနဲ႔ ေ၀ွ႔မိတယ္♥ ဟုတ္တယ္♥ လင္းရ႕ဲ ပန္းဦးေၾကြ ေရအိုင္ေလးေပါ့♥ လင္းေလ စိတ္ထမဲွာ 
တသိမ့္သိမ့္နဲ႔ ေက်နပ္ေနမိတယ္♥ ရွက္လရဲွက္တယ္♥ သိပ္ခ်စ္ရတဲ့ ကိုကို႔ကို လင္းပိုင္ဆုိင္သမွ် 
ေပးလိုက္ႏုိင္ၿပီေပါ့♥ ကိုကိုေလ လင္းကို ေပြ႔ထားရင္း လင္းပါးေလးကို နမ္းတယ္♥ အသေဲလးက 
တအားခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာပတဲဲ့♥ ၾကည့္ပါအုံး ရရဲတဲြတ္ေနတာပ♥ဲ ပန္းဦးေၾကြ ေရအိုင္ေလးကို 
လက္ညွိဳးထိုးျပေတာ့ လင္းရွက္လိုက္တာ♥ လင္း ရွက္ရွက္နဲ႔ ေရခ်ိဳ းခန္းထ ဲေျပးထြက္လာခဲ့တယ္♥ မိုက္ကနဲ 
လင္းေလ ယိုင္ဆင္းသြားတယ္♥ တကယ္အားမရွိတာ♥ စိတ္ကသာ ေျပးခ်င္ေနတာ♥ အားမရွိေတာ့ ပံုကနဲ 
လကဲ်သြားတယ္♥ ကိုကိုေလ လင္းကို လာေပြ႔တယ္♥ အတင္းမေျပးနဲ႔တဲ့♥ ဘယ္နားနာသြားလတဲဲ့♥ 
ဟင့္အင္းလို႔♥ ကိကုို႔ လည္တိုင္ကို ခိုရင္း ေရခ်ိုဳ းခန္းထ ဲေခၚသြားတယ္♥ ေရခ်ိဳးဇလားထဲမွာ ထိုင္တဲ့♥ 
ေပါင္ေလးကားတဲ့♥ လင္းပိပိေလးကို ေရေႏြးေလး ေလာင္းခ်ေပးတယ္♥ စပ္လိုက္တာ♥ စပ္လိုက္တာ♥ 
ဟင့္♥ ဆပ္ျပာေလးနဲ႔ ေဆးေပးတယ္♥ အရမ္းခ်စ္တာပဲ ကိုကိုရယ္♥ လင္းကို အဲဒီလုိမ်ိဳး ၾကင္နာေတာ့ 
အရမ္းေပ်ာ္တာပ♥ဲ ဖုန္းျမည္သံၾကားရေတာ့ ကိုကို သြားကိုင္တယ္♥ လင္း အရမ္းေပ်ာ္တာပ♥ဲ ဇလားထမဲွာ 
တဗြမ္းဗြမ္း ကူးေနတယ္♥ နနဲၾဲကာေတာ့ ခ်မ္းလာတယ္♥ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါနဲ႔ ေရေတြသုတ္ၿပီး♥ 
ေရခ်ိဳးခန္းထကဲ ေခ်ာင္းၾကည့္တယ္♥ ကိုကို ဘာလုပ္ေနလဲေပါ့♥ ကိကုိုေလ အိပ္ယာခင္းကို ကပ္ေၾကးနဲ႔ 
ညွပ္ေနတယ္♥ ဘာလုပ္တာလမဲသိဖူး♥ သြားၾကည့္ေတာ့မွ လင္းရ႕ဲ လင္းရ႕ဲ♥ ဟာကြာ♥ ကုိကို 
တအားဆိုးတာပ♥ဲ အနီေရာင္အကြက္ေလးကို ကပ္ေၾကးနဲ႔ ညွပ္ၿပီး သိမ္းထားမလို႔တဲ့♥ လင္း 
လိုက္လုေသးတယ္♥ မရဖူး♥ ရွက္ဖုိ႔ တအားေကာင္းတာပ♥ဲ ဘာလုပ္မလို႔လဲ ေမးေတာ့♥ 
မွန္ေဘာင္သြင္းထားမယ္တဲ့♥ ေသေရာ♥ မ်က္ႏွာဘယ္နားထားရမလေဲတာင္ မသိဖူး♥ တအားဆိုးတာပ♥ဲ 
တအားလ ဲေပ်ာ္မိတယ္♥ အခ်ိန္ကုန္တာ တအားျမန္တာပ♥ဲ အိမ္ျပန္ရေတာ့မယ္♥ ဟြန္႔♥ 

အိမ္ေရာက္ေတာ့ ေမေမ့ကို မၾကည့္ရဖဲူး♥ လင္း မဟုတ္တာ လုပ္မိထားသလိုပ ဲေၾကာက္တယ္♥ အခန္းထဲ 
ျမန္ျမန္၀င္ၿပီး ေမြ႔ယာေပၚ လွခဲ်လိုက္တယ္♥ အ၀တ္အစားေတြ မလႏဲုိင္ဖူး♥ အားေတြလ ဲကုန္ေနၿပီ♥ teddy 
ကို ဖက္ထားၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္♥ တေရးႏိုးေတာ့ ကိုကို ေရာက္ေနတယ္♥ ေကာင္းလားတဲ့♥ 
ေကာင္းဖူးလို႔♥ တအားနာေနတယ္လို႔♥ ေဆးတုိက္တယ္♥ ဟင့္အင္း♥ မေသာက္ခ်င္ဖူး♥ လင္း 
ေဆးမေသာက္ခ်င္ဖူး♥ ေသာက္ရမယ္♥ လိမၼာတယ္ေနာ္တဲ့♥ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ေသာက္ခ်မိတယ္♥ အိမ္မွာ 



လင္းကို ဘယ္သူမွ ေဆးမတိုက္ရဖဲူး♥ ေဆးလာတိုက္ရင္ ခြက္ကို ဆြဲလွန္ပစ္လိုက္တာ♥ 
ေကာက္ေပါက္ပစ္လုိက္တာ♥ ကုိကုိ တိုက္လို႔သာ ေသာက္ရတယ္♥ လုံး၀မေသာက္ခ်င္ဖူး♥ 
တအားခါးတာပ♥ဲ ကိုယ္နနဲဲ ပူေနတယ္တဲ့♥ ျပန္အိပ္တဲ့♥ အင္းလုိ႔♥ ကိုကို လင္းႏွဖူးေလးကို နမ္းတယ္♥ 
အိပ္လိုက္ေတာ့တဲ့♥ ညက်မွ ျပန္ေတြ႔မယ္တဲ့♥ ကိုကို ျပန္ထြက္သြားတယ္♥ လင္း အိပ္မလို႔ပါပ♥ဲ 
အိပ္လို႔ေပ်ာ္ဖူး♥ ဒုိင္ယာရီေလးထမဲွာ ခ်ေရးမိတယ္♥

♥တဘ၀လံုး မခြဖဲူးေနာ္♥
♥အရမ္းခ်စ္လို႔♥
♥ပန္းဦးေၾကြ ေရအိုင္ေလး♥
♥ဖန္တီးလိုက္တယ္♥
♥ကိုကိုကူးဖုိ႔ေပါ့♥
♥အခ်စ္ဦးမို႔ ရူးမိတယ္♥
♥I LOVE YOU♥ 

အိမ္မက္ထမဲွာ ကိုကိုေလ လင္းကို နမ္းတယ္♥ ကိုကို႔အနမ္းေတြက တအားမြတ္သိပ္ေနတယ္♥ လင္း 
တကိုယ္လံုးကို နမ္းတယ္♥ လင္း ရင္သားေတြကို နမ္းတယ္♥ လင္း ပိပိေလးကို နမ္းတယ္♥ တအားပ♥ဲ လင္း 
ရင္ေတြတုန္လိုက္တာ♥ ခံရခက္လြန္းလို႔ ပါးစပ္ေလး ဟလိုက္မိတယ္♥ လင္းႏႈတ္ခမ္းေလးကို 
တေယာက္ေယာက္ လာနမ္းတယ္♥ ကိုကိုလား♥ လင္း မ်က္စိမွိတ္ထားရင္း ဖက္လိုက္မိတယ္♥ ဟုတ္တယ္ 
ကိုကို♥ လင္းသိတယ္♥ ကိုကုိ႔ ကိုယ္နံ႔ေလးကို လင္းသိတယ္♥ လင္း ႏႈတ္ခမ္းေလးကို စုပ္ၿပီး နမ္းတယ္♥ 
အိမ္မက္က တကယ္ ျဖစ္လာၿပီေပါ့♥ အင္ အခုမွ သတိရတယ္♥ လင္း သြားမတိုက္ရေသးဖူး♥ ကိုကိုက 
နမ္းေနၿပီ♥ မရြံဖူးလား ကုိကုိရယ္♥ အို ကိုကို႔လက္ႀကီးကလ♥ဲ လင္းပိပိေလးကို ဖြဖြေလး ပြတ္ေပးတယ္♥ 
ကိုကိုရယ္♥ ေစာေစာစီးစီးခ်စ္မလုိ႔လားဟင္♥ အင္းတဲ့♥ ကိုကိုခ်စ္ခ်င္လသဲေဘာေလ♥ လင္း ေပါင္ေလး 
ကားေပးလိုက္တယ္♥ ဘာမွမသိေတာ့ဖူး ကုကိိုရယ္♥ ခ်စ္ခ်င္သလိုသာခ်စ္လုိက္ပါေတာ့♥ အရည္ေတြ 
ရြေဲနၿပီ♥ ကိုကိုပြတ္ေပးေတာ့ စပ္ဖ်င္းဖ်င္းေလး ျဖစ္သြားသည္♥ အုိ ကိုကိုရယ္♥ လင္း မနာပါဖူး♥ နာလဲ 
အံႀကိတ္ၿပီး ခံမယ္ေနာ္♥ ကုိကုိ႔ကို ခ်စ္လို႔♥ လင္း မသိေတာ့ဖူးကြာ♥ ခ်စ္လိုက္ပါေတာ့♥ အျပင္မွာ ေမေမတို႔ 
မရွိဖူး♥ ေစ်းသြားၾကတယ္ထင္တယ္♥ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုကို ရေဲနတာ♥ နမ္းေပးရအုံးမလားတဲ့♥ ဟင့္အင္းလုိ႔♥ 
ေျပာၿပီး လင္းရွက္မိတယ္♥ ကိကုိုေလ လင္းပိပိေလးထကဲို ေျဖးေျဖးေလး ထုိးထည့္လိုက္တယ္♥ ကြ်တ္ 
ကြ်တ္♥ နာလိုက္တာ ကုိကုိရယ္♥ မေန႔က ဒဏ္ရာေတြ အကုန္ျပန္ၾကြလာတယ္♥ စုပ္တသပ္သပ္နဲ႔ လင္း 
ၿငီးေတာ့♥ ကိုကိုရပ္သြားတယ္♥ အို မရပ္ပါနဲ႔♥ လင္း ကိုကို႔ခါးေလးကို အတင္းဖက္ၿပီး ဖိလိုက္မိတယ္♥ 
ကိုကို႔ကို ခ်စ္လို႔♥ ေတာ္ၾကာ မခ်စ္လုိက္ရလို႔ လင္းကို စိတ္ဆုိးသြားအုံးမယ္♥ လင္း ႏႈတ္ခမ္းေလး 
ကိုက္တယ္♥ ခါးေလးကို ေကာ့ေပးလိုက္မိတယ္♥ ၀င္လာတယ္♥ ကိုကို႔ဟာႀကီး ၀င္လာတယ္♥ 
နတဲာႀကီးမဟုတ္ဖူး♥ ၾကပ္သိပ္ေနေအာင္ လင္း ခံရခက္တယ္♥ လင္းေလ နာလြန္းလို႔ ကိုကို႔ကို 
အတင္းဖက္ထားမိတယ္♥ ကုိကို လင္း ႏႈတ္ခမ္းေလးကို နမ္းတယ္♥ လည္တိုင္ေလးကိုနမ္းတယ္♥ 



နားရြက္ေလးကို နမ္းေတာ့♥ လင္း ယားတာေပါ့♥ ကိုကိုေလ ျပန္ထုတ္ၿပီး ျပန္ထည့္တယ္♥ ေကာင္းလိုက္တာ 
အသရဲယ္တဲ့♥ ဒီလိုေလး ေျပာရင္ေလ♥ လင္း နာက်င္သမႈေတြ ေပ်ာက္သြားတယ္♥ ကိုကို 
ေျဖးေျဖးေလးခ်စ္တယ္♥ အုိ ကြ်တ္ ကြ်တ္♥ အထမဲွာေလ သိလား♥ ဟိုအဖုေလးက တအားဆိုးတာပ♥ဲ 
တုန္တုန္တက္သြားေအာင္ တေနရာရာကုိ ဖိထားတယ္♥ ေခ်သြားတယ္♥ အရမ္းခ်စ္တယ္ ကိုကိုရယ္♥ 
လင္းေလ လင္း ဟင့္♥ ေျပာမျပတတ္ဖူးကြာ♥ တအားငိုခ်င္တာပ♥ဲ အရမ္းထိတယ္♥ လင္းပိပိေလးထမဲွာ 
အရည္ေတြ စိမ့္ထြက္လာတယ္♥ အုိ ကိကုို♥ အဒီဲလို မလုပ္ပါနဲ႔♥ လင္းမခံႏိုင္ဖူးကြာ♥ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္♥ 
ကိုကို စိတ္ဆိုးသြားမွာစိုးလို႔♥ စိတ္ကူူးထဲမွာ ေပ်ာက္သြားတယ္♥ ကိုကိုကစိတႀ္ကီးေနၿပီ♥ မ်က္ႏွာႀကီးနီၿပီး 
လင္းကိုေလ တအားခ်စ္တယ္♥ လင္း က်စ္က်စ္ေအာင္ပါေအာင္ ဖက္ထားမိတယ္♥ ကိုကို ခ်စ္တာ 
ပိုျမန္လာတယ္♥ လင္းေလလင္း♥ ရင္ေတြ တအားတုန္တာပ♥ဲ ေမာလအဲရမ္းေမာတယ္♥ 
အရမ္းဆိုးတယ္ကြာ♥ အဒီဲေနရာေလးကို ပြတ္ပြတ္ၿပီးေခ်မိသြားရင္♥ လင္း မခံႏုိင္ဖူး♥ 
ဘယ္လိုမ်ားခ်စ္ေနတာလမဲသိဘူးကြာ♥ လင္း ရင္သားေလးေတြကို နယ္ၿပီး♥ ကိုကို အရမ္းခ်စ္တယ္♥ 
တအားခ်စ္တယ္♥ လင္း မခံႏုိင္ဖူး♥ လင္း မခံႏုိင္ဖူး♥ ဟီး♥ လင္း တိတ္တိတ္ေလး မ်က္ရည္၀သဲြားမတတ္♥ 
နာလိုက္တာ♥ ဟင့္♥ ကိုကိုကေတာ့ တအားသေဘာက်ေနတယ္♥ အရမ္းေကာင္းတာပ ဲအသရဲယ္တဲ့♥ ဟူး♥ 
တသိမ့္သိမ့္ လိႈင္းေတြၾကားမွာ ဖုတ္လိုက္ဖုတ္လိုက္နဲ႔ လင္း မ်က္စိေလးမွိတ္ထားမိတယ္♥

အသရဲယ္♥ အရမ္းနာလို႔လားဟင္♥ မနာပါဘူး ကိုကိုရယ္♥ မညာပါနဲ႔ မ်က္ရည္ေတြ ဘာလို႔ က်တာလတဲဲ့♥ 
ဟင့္အင္းလို႔♥ ဘာမွမျဖစ္ဖူးလို႔♥ ေျပာေနတုန္း ကိုကုိ႔ဟာႀကီးကို ဆြဲထုတ္သြားတယ္♥ ကြ်တ္ ကြ်တ္♥ လင္း 
ၿငီးမိတယ္♥ နာလုိက္တာ♥ ေတြ႔လား နာတာကို မေျပာဖူး♥ ဘာမွမျဖစ္ဖူးလို႔♥ ျဖစ္ပါတယ္ နာေနၿပီမွတ္လား♥ 
အင္း♥ သနားပါတယ္♥ ကိုကို႔ကို အရမ္းခ်စ္လားတဲ့♥ ခ်စ္တာေပါ့ ကိုကိုရယ္♥ အရမ္းခ်စ္တာေပါ့♥ လင္းကို 
ေပြ႔ၿပီး ေရခ်ိဳ းခန္းထ ဲေခၚသြားတယ္♥ ေရပူခလုတ္ကို ဖြင့္ၿပီး ေဆးေပးတယ္♥ စပ္လိုက္တာ♥ 
အရမ္းစပ္တယ္♥ လင္း မ်က္ရည္က်မိတယ္♥ အရမ္းစပ္တာပ♥ဲ လင္း ငိုမိတယ္♥ ကိုကို လင္းကို ဖက္တယ္♥ 
နမ္းတယ္♥ တတြတ္တြတ္နဲ႔ ေခ်ာ့တယ္♥ ကိုကိုေခ်ာ့ေတာ့ လင္း အငိုတိတ္သြားတယ္♥ သြားတိုက္မယ္တဲ့♥ 
ပါးစပ္ဟတဲ့♥ လင္းကို ကိုကိုသြားတုိက္ေပးတယ္♥ အရမ္းခ်စ္တာပ ဲကိုကိုရယ္♥ ၾကည္ႏူးမႈေတြက 
နာက်င္မႈကို ေဖ်ာက္ပစ္လုိက္ႏုိင္တယ္ေနာ္♥ နာက်င္မႈေတြက ဟိုးအေ၀းကို ထြက္ေျပးသြားတယ္♥ လင္း 
ေပ်ာ္တယ္♥ အရမ္းေပ်ာ္တယ္♥ လန္းသြားေအာင္ ေရခ်ိဳ းတဲ့♥ ဟတု္♥ လင္း ေရခ်ိဳးတယ္♥ 
ျပန္ထြက္လာေတာ့ ကိုကို ေရသုတ္ေပးတယ္♥ လင္း တကိုယ္လံုးကို သုတ္ေပးတယ္♥ 
လိုးရွင္းလိမ္းအုံးမွာလာတဲ့♥ အင္းလို႔♥ ကိုကို လင္းကို လိုးရွင္းလိမ္းေပးတယ္♥ တအားလည္တာပ♥ဲ လင္း 
ရင္သားေတြကို လိမ္းေပးသလိုနဲ႔ ကလိတယ္♥ ဟြန္႔♥ တင္သားေတြကိုလ ဲအဒီဲလိုပ♥ဲ ကုိကုိ ညစ္ပတ္တယ္♥ 
ဟြန္႔♥ အသကဲ တအားလွတယ္ေနာ္တဲ့♥ ကုိကို ႀကိဳက္လားလုိ႔ ေမးေတာ့♥ အင္းတဲ့♥ ကိုကိုႀကိဳက္ရင္ 
ၿပီးတာပလဲို႔♥ ဘာဂါ၀န္၀တ္ခ်င္လတဲဲ့♥ ကုိကို ေရြးေပးလို႔♥ အျဖဴေရာင္ ဂါ၀န္ေလး ထုတ္ေပးတယ္♥ 
အတြင္းခံေတြကိုလဲ ကိုကို၀တ္ေပးတယ္♥ အရမ္းၾကင္နာတာပ♥ဲ တကယ္ပါ လင္း အရမ္းခ်စ္တယ္ ကိုကုိ႔ကို♥ 
မုန္႔စားမယ္ေနာ္တဲ့♥ အင္း♥ ဒင္းဆမ္းေတြ ၀ယ္ထားတယ္♥ လင္း ႀကိဳက္တယ္♥ ေရာ့ မိုင္လိုေသာက္♥ လင္း 
တခြက္ကုန္ေအာင္ ေသာက္တယ္♥ မနက္စာကို အမ်ားႀကီးပ ဲစားပစ္လိုက္တယ္♥ ဟြန္႔♥ 



မုန္႔စားၿပီးေတာ့♥ ကိုကိုက သူ႔အခန္းထဲ လိုက္ခဲ့တဲ့♥ ဟုတ္♥ လက္ေတာ့ယူလာခဲ့တယ္♥ ကိုကို႔အိမ္ကုိ 
လိုက္သြားတယ္♥ အခန္းထေဲရာက္ေတာ့ ကိုကိုေလ♥ လင္းကို ဖက္နမ္းတယ္♥ အုိ ေျဖးေျဖးေပါ့♥ လင္းလဲ 
ကိုကို႔ကို ျပန္နမ္းတယ္♥ ကိုကို လင္းကို ေပြ႔ေခၚသြားတယ္♥ ဟင့္♥ ေမြ႔ယာေလးေပၚမွာ ခ်ထားလိုက္တယ္♥ 
လင္း ကိုကို႔ကိုေမာ့ၾကည့္မိတယ္♥ ကိုကုိ႔မ်က္၀န္းမွာ အခ်စ္ရိပ္ေတြ လႊမ္းေနတယ္♥ ခ်စ္တယ္ ကိုကိုရယ္♥ 
လင္း ကိုကို႔ လည္တိုင္ကို ဖက္လိုက္တယ္♥ ႏႈတ္ခမ္းခ်င္း ထကိပ္သြားတယ္♥ အနမ္းေတြ ေျဖးေျဖးေလး♥ 
လင္းေလလင္း မ်က္စိမွိတ္ၿပီး♥ ကိုကိုခ်စ္တာကို အလိုလိုက္မိတယ္♥ ဟင္း♥ ဂါ၀န္ခြ်တ္ေပးတဲ့♥ လင္း 
ထုိင္လိုက္ၿပီး လက္ေလး ေျမွာက္ေပးလိုက္တယ္♥ ကိုကို လင္း ဂါ၀န္ေလးကို ခြ်တ္လိုက္တယ္♥ 
ဘရာေလးကိုလ ဲကိုကို ခြ်တ္ပစ္လုိက္တယ္♥ အုိ ပင္တီေရာပ♥ဲ တအားဆိုးတာပ ဲကိုကိုရယ္♥ 
အရမ္းလွတာပတဲဲ့♥ အင္းလို႔♥ လင္းရ႕ဲ ရင္သားေလးေတြကို နမ္းတယ္♥ ဟင့္♥ ခုနကေလးတင္ ခ်စ္ထားတာ 
မ၀ေသးဖူးလားဟင္♥ အမွန္ေျပာရင္ က်ိန္းေနၿပီ♥ ကိုကို႔ကို ခ်စ္လို႔သာ အလိုလိုက္တာ♥ နာတယ္♥ ကိုကို 
ဖြဖြေလး ခတဲယ္♥ နမ္းတယ္♥ စို႔တယ္♥ အုိ ကိုကိုရယ္♥ လင္းကို ရူးေအာင္လုပ္ေနတာလားဟင္♥ 
ကိုကို႔လက္တဖက္က လင္းပိပိေလးကို ကုိင္တယ္♥ တြန္႔ကနဲ တုန္တက္သြားရင္း ♥ ကိုကို႔ကို 
တအားဖက္ထားမိတယ္♥ လင္းပိပိေလးကို ကိုကို ဘယ္လို ကိုင္ေနလမဲသိပါဖူး♥ လင္း ၾကက္သီးေတြ 
ထလာတယ္♥ ေပါင္ေလးကားေပးကြာတဲ့♥ လင္း ကားေပးလိုက္မိတယ္♥ ဟြန္႔♥ ဘယ္လိုႀကီးမွန္းမသိပါဖူး♥ 
လင္း ႏႈတ္ခမ္းေလးကိုက္ထားမိတယ္♥ ကိုကို လင္း ခ်က္ေလးကို နမ္းတယ္♥ ဟာကြာ♥ ယားလိုက္တာ♥ 
ဟင့္♥ လင္းပိပိေလးကို အစုန္အဆန္ ကိုကိုနမ္းတယ္♥ ဟင့္♥ ထိပ္နားေလးကို ကိုကို နမ္းေလ 
လင္းမေနတတ္ေလပ♥ဲ တအားဆုိးတာပကဲိုကိုရယ္♥ လင္း အသက္ေအာင့္ၿပီး ေခါင္းခါမိတယ္♥ 
အသက္ရႈမ၀ေတာ့ လင္း အသံေလးထြက္သြားမိတယ္♥ ဟင့္အင္း♥ ဟင့္အင္း♥ ကုိကို႔အနမ္းေတြက 
ပိုျမန္လာတယ္♥ လက္ဖ်ားေလးက ပိပိေလးထကဲို ေျဖးေျဖးေလး၀င္ေတာ့♥ အားး♥ ကိုကိုရယ္♥ ဟင့္♥ 
ဘယ္လိုႀကီးမွန္းမသိဖူးကြာ♥ လင္း မေနတတ္ဖူး♥ မေနတတ္ဖူး♥ ဟင့္♥ လင္းပေဲစ့ေလးကို ကိုကို စုပ္တယ္♥ 
လွ်ာနဲ႔တို႔တယ္♥ လက္ေခ်ာင္းေလး အ၀င္အထြက္ကေလ♥ လင္းကိုေလ♥ အသက္ရွဴမ၀ေအာင္ပ♥ဲ အို 
မသိေတာ့ဖူးကြယ္♥ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ေပါင္ေလးကို အတင္းကားထားေပးလိုက္မိတယ္♥ 
ေကာ့လဲေကာ့ပစ္လုိက္ေတာ့♥ ကုိကို ပိုနမ္းတာေပါ့♥ လင္းေနကိုမေနတတ္တာ♥ ျပီးခါနီးအခ်ိန္ေလးေတြဆို 
လင္း အလူးအလပဲ♥ဲ မခံစားတတ္ဖူး♥ ဘယ္လိုႀကီးမွန္းကို မသိတာ♥ တရိပ္ရိပ္ေမာတယ္♥ လင္း 
အတင္းညွစ္ထားမိတယ္♥ ကိုကိုက ႀကိဳက္တယ္တဲ့♥ လင္း ေမာသြားတယ္♥ ကိုကိုေလ သူ႔ဟာႀကီးကို 
လင္းပိပိေလးေရွ႕မွာေတ့တယ္♥ အုိး♥ နာလိုက္တာ♥ ဟင့္♥ ကိုကို႔ဟာကအရမ္းႀကီးတယ္♥ လင္း မခံႏိုင္ဖူး♥ 
အဲဒီ၀င္တဲ့အခ်ိန္ေလးကို လင္း ေၾကာက္တယ္♥ အသခဲိုက္ေအာင္ ေၾကာက္တာပဲ♥ ၾကပ္ပါတယ္ဆိုမွ 
ကိုကုိက အတင္းထိုးထည့္တယ္♥ လင္းမ်က္ႏွာေလး မဲ့ထားမိေတာ့♥ ကိုကို ေျဖးေျဖးေလး ထည့္တယ္♥ 
တအိအိနဲ႔ သြင္းေတာ့လဲ ခ်စ္တာေပါ့ ကိုကိုရယ္♥ လင္းကို သနားလို႔ထင္ပါရ႕ဲ♥ ေျဖးေျဖးေလး သြင္းတယ္♥ 
အာ ဟာာ♥ ျပည့္ၾကပ္ေနတာပဲ♥ လင္းပိပိေလး ကြဲထြက္မတတ္ပ♥ဲ ကိုကိုရယ္ ႀကီးလိုက္တာ♥ ဟြန္႔♥ လင္း 
ကိုကို႔ကို တအားဖက္ထားမိတယ္♥ မေနတတ္ဖူး ကိုကိုရယ္♥ နာလနဲာတယ္♥ အသက္ရႈလမဲ၀♥ 
ျပည့္ၾကပ္ေနတဲ့ၾကားက ကိုကိုေျဖးေျဖးျပန္ထုတ္တယ္♥ ထည့္တယ္♥ ဟင့္♥  လင္း ေၾကာက္လြန္းလို႔ 
ညွစ္ထားပစ္လိုက္တယ္♥ ဟြန္႔♥ ကိုကို ထုတ္ေနတာ ရပ္သြားတယ္♥ လင္း မေလွ် ာ့ေပးရဖဲူး♥ ဟင့္♥ ကိုကို 
ညစ္တယ္♥ ျပန္ထည့္တယ္♥ ျပည့္ၾကပ္ေနေအာင္ ျပန္၀င္လာတယ္♥ အုိ အုိ အုိ♥ ကိုကိုေလ လင္း 



နားရြက္ေလးကိုနမ္းတယ္♥ ယားလြန္းလို႔ တြန္႔သြးေတာ့♥ ကိကုို အားနဲ႔ ဖိခ်လိုက္တယ္♥ ျပန္ထုတ္တယ္♥ 
ထင္သလိုခ်စ္ပါေတာ့ ကိုကိုရယ္♥ ေျဖးေျဖးေလးက သြက္သြက္ေလး ကိုကိုခ်စ္တယ္♥ လင္းေလလင္း♥ 
ဟင့္♥ ျဖန္းကနဲ ပိပိေလးထကဲ အရည္ေတြထြက္သြားတယ္♥ ေကာင္းလိုက္တာ ကုိကိုရယ္♥ ကိုကိုကေတာ့ 
ဆက္ခ်စ္တယ္♥ မရပ္ဖူး♥ ပိုျမန္လာတယ္♥ လင္း နားရြက္ေလးကို ခထဲားၿပီး ကိုကိုေဆာင့္တယ္♥ 
လင္းေလလင္း ဘယ္လိုေနရမွန္းကို မသိဖူး♥ တိုးတိုးေလး ေအာ္မိတယ္♥ အက်ယ္ႀကီး ေအာ္ရင္ကုိကို 
မၾကိဳက္မွာစိုးလို႔♥ ႏႈတ္ခမ္းေလး ကိုက္ထားမိတယ္♥ မရပါဖူး♥ ၿငီးသံကေတာ့ ထြက္တာပ♥ဲ ကိုကိုကလဲ 
ၾကမ္းတာပ♥ဲ လင္း တကိုယ္လံုး ေသြးေတြ အရမ္းျမန္လာတယ္♥ တကိုယ္လံုးပူထူေနေအာင္ ကိုကို 
ဆက္တုိက္ခ်စ္တယ္♥ ခ်စ္ေနရင္း ရပ္လိုကတ္ယ္♥ ဟြန္႔♥ ခံစားခ်က္က ေကာင္းေနၿပီကို 
ရပ္ပစ္လိုက္ရလားလို႔♥ ဟြန္႔♥ လင္း မ်က္စိေလးခိုးဖြင့္ၾကည့္မိတယ္♥ ကုိကိုေလ လင္းေပါင္ေလးကို ေကြးၿပီး 
ရင္ဘတ္ေပၚမွာ ကပ္လိုကတ္ယ္♥ လင္းပံုစံေလးက ပုဇြန္တုပ္ေလးလို ေကြးေကြးေလး♥ ကိုကို ျပန္ခ်စ္တယ္♥ 
အာဟာ♥ ထိတယ္♥ ထိတယ္♥ ကိုကို႔ဟာႀကီးက ဟိုးအဆံုးထိ ၀င္ခ်လာတယ္♥ ကြ်တ္ ကြ်တ္♥ 
နာလိုက္တာ♥ အရည္ေတြရႊဲေနလို႔ ေတာ္ေသးတယ္♥ ကုိကို အရမ္းျမန္ျမန္ခ်စ္တယ္♥ လင္းေလလင္း 
အသက္ရွဴမရဖူး♥ မခံစားႏိုင္ဖူး♥ ဘယ္လိုႀကီးမွန္းကိုမသိတာပါ♥ အတင္းထိုးထည့္ၿပီးလ ဲေမႊေသးတယ္♥ 
ကိုကို တအားဆိုးတာပ♥ဲ လင္း ကိုကို႔လက္ေမာင္းကို အတင္းကိုင္ထားမိတယ္♥ ရုန္းလို႔လမဲရဖူး♥ 
အေပၚကေနဖိထားၿပီး♥ တအားခ်စ္ေတာ့  လင္းရူးၿပီေပါ့♥ လင္း အတင္းေကာ့ပစ္လုိက္မိတယ္♥ 
ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္♥ အံႀကိတ္ၿပီးခံမယ့္အစား လင္း တအားေကာ့ထားေပးမိတယ္♥ နာလနဲာတယ္♥ 
ေကာင္းလေဲကာင္းတယ္♥ ကိုကို႔ဟာကို တတ္ႏိုင္သမွ် ဖမ္းဖမ္းညွစ္ထားတယ္♥ ကုိကုိလူဆိုး♥ 
ဒီေလာက္ခ်စ္တာကို မေမာဖူးလားမသိဖူး♥ လင္းရင္ေတြဆို တလွပ္လွပ္တုန္ေနၿပီ♥ ခ်စ္ေနရင္း 
ကိုကို႔မ်က္ႏွာက နီရတဲက္လာတယ္♥ ကိုကို႔ဟာႀကီးကလဲ ပိုႀကီးလာသလိုပဲ♥ ျပည့္ၾကပ္ေနတာပ♥ဲ 
ခ်စ္လိုက္ေတာ့ ကိုကိုရယ္♥ စိတထ္င္သလိုသာ ခ်စ္လိုက္ေတာ့♥ ကိုကိုကလ ဲအားကုန္ခ်စ္တယ္♥ 
ေကာင္းလိုက္တာ ကိုကိုရယ္♥ တဇတ္ဇတ္တုန္ၿပီး ကိုကိုရပ္သြားတယ္♥ ေနာက္ဆံုးတခ်က္ 
အားကုန္ေဆာင့္ထည့္လိုက္တာ♥ ကုိကိုရယ္ ဟင့္♥ ရက္စက္လုိက္တာ♥ မီးပြင့္သြားလားမသိပါဖူး♥ လင္း 
ၾကယ္ေတြလေတြေတာင္ ျမင္ရတယ္♥ နာလိုက္တာ တအားပဲ♥ အရမ္းနာေပမယ့္လဲ 
တအားေက်နပ္မိတယ္♥ ခ်စ္တယ္ေနာ္ ကုကိုိ♥ လင္းေဘးမွာ ကုိကိုလာအိပ္တယ္♥ လင္းေလ ကိုကို႔ကို 
တအားဖက္ထားၿပီး ေမွးကနဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္♥ မွိန္းေနတုန္း ကိုကို လင္းႏွဖူးေလးကို နမ္းတယ္♥ 
အရမ္းခ်စ္တာပဲ ကိုကိုရယ္♥ လင္းေလလႈပ္ေတာင္ မလႈပ္ႏုိင္ေတာ့ဖူး♥ ကိုကို ထသြားတယ္♥ 
ေရေသာက္တဲ့အသံေတာ့ ၾကားမိတယ္♥ လင္း မ်က္စိဖြင့္ဖို႔အားမရွိဖူး♥ အသေဲလး ေရေသာက္မလားတ့ဲ♥ 
အင္းလို႔♥ 

ကိုကို လင္းကို ေပြ႔ၿပီး ထူေပးတယ္♥ တကယ္ပါအားကုိမရွိေတာ့တာ♥ လင္းႏႈတ္ခမ္းေလးကို ဖန္ခြက္နဲ႔ 
ေတ့ၿပီး ေရတုိက္တယ္♥ လင္း ေသာက္လိုက္မိတယ္♥ ကိုကိုက တအားၾကင္နာတာပလဲို႔♥ 
ေတြးမိေသးတယ္♥ အရမ္းေမာေနလားတဲ့♥ အင္းလို႔ ♥ ထပ္ခ်စ္ခ်င္ေသးတယ္တဲ့♥ အုိ တအားဆိုးတာပ♥ဲ 
လင္း မ်က္လံုးျပဴးၿပီး ကိုကို႔ကို လွမ္းၾကည့္မိတယ္♥ ေနာ္တဲ့♥ လိမၼာပါတယ္ အသေဲလးရယ္တဲ့♥ 
ကိုကို႔ဟာႀကီးကလဲ ေထာင္ေနတာပ♥ဲ မုန္းဖို႔ေကာင္းလိုက္တာ♥ လင္း ေၾကာက္လုိ႔ေမွာက္လိုက္တယ္♥ 



ေခါင္းအုံးေပၚမွာ မ်က္ႏွာအုပ္ၿပီး ၀ွက္ထားမိတယ္♥ လင္းကိုယ္လင္း လံုၿပီထင္ေနတာ♥ ကုိကိုေလ 
လင္းခါးေလးကို ဆြဲမလိုက္တယ္♥ လင္း ေဘးဘက္ေထာက္ၿပီး ဖင္ေလးေထာင္သလို ျဖစ္သြားတယ္♥ အ♥ဲ 
ဟိုကားထကဲလို ကိုကိုခ်စ္ေတာ့မယ္♥ ေနာက္ကေနၿပီးေတာ့♥ လင္း ေၾကာက္လိုက္တာ မေျပာနဲ႔♥ 
လိမၼာတယ္ေနာ္♥ ေပါင္ေလး နနဲကဲားတဲ့♥ လင္း ရွက္ရွက္နဲ႔ ကားေပးလိုက္တယ္♥ ခ်စ္လြန္းလို႔ေနာ္ ဟြန္႔♥ 

ကိုကိုေလ လင္းပိပိေလးကို ေသခ်ာၾကည့္ေနတယ္♥ တအားရွက္တာပ♥ဲ ကိုကုိေလ လင္းပိပိေလးကို 
ၿဖၾဲကည့္တယ္♥ ဟာကြာ♥ လင္း ေခါင္းေလးေစာင္းၿပီး ခိုးၾကည့္ေတာ့♥ ကိုကို တအားသေဘာက်ေနတယ္♥ 
ဟြန္႔♥ ကိုကို႔ဟာႀကီး လင္းပိပိေလးကို ေတ့လိုက္ၿပီး ေျဖးေျဖးေလး ဖိခ်လိုကတ္ယ္♥ အိုး နာလိုက္တာ♥ 
လင္းရုန္းမိတယ္♥ မရပါဖူး♥ ကိုကို လင္းခါးကို ကိုင္ၿပီး ထပ္ထည့္တယ္♥ အားး♥ နာတယ္ ကိကုိုရယ္♥ 
လင္းက ရုန္းေလ ကုိကုိ ဖိခ်ေလပ♥ဲ ကိုကုိ တအားရက္စက္တာပ♥ဲ အုိ နာတယ္ နာတယ္♥ လင္း 
မ်က္ရည္ေလးေတာင္ ၀သဲြားတယ္♥ ကိကုိုမသိဖူး♥ လင္း ေမွာက္ေနေတာ့ ကိုကို မျမင္လို႔လား မသိဖူး♥ 
အဆံုးထိ ထိုးထည့္လိုက္တယ္♥ နာတယ္♥ နာတယ္ကြာ♥ လင္း ေခါင္းေလးေထာင္ၿပီး ေအာ္မိတယ္♥ မခံမွ 
မခံႏိုင္တာ♥ လင္း မ်က္ရည္၀ဲေနတာ ကိုကိုေတြ႔သြားတယ္♥ အသေဲလး အရမ္းနာသြားလားတဲ့♥ 
နာတာေပါ့လုိ႔♥ အသေဲလး အုိးက အရမ္းမိုက္လို႔ပါကြာတဲ့♥ ေသေရာ♥ ဒီမွာေသေတာ့မယ္♥ မခံႏိုင္ဖူး♥ 
ျပန္ထုတ္လိုက္ရမလားတဲ့♥ အင္းလို႔♥ ကိုကို ျပန္ထတု္လိုက္တယ္♥ ဒီလိုထုတ္ေတာ့လ ဲလင္း စိတ္ထမဲွာ 
တမ်ိဳးခ်ည္းပဲ♥ မထုတ္ေစခ်င္ဖူး♥ ညွစ္ထားမိတယ္♥ အသေဲလး ညွစ္မထားနဲ႔ေလတဲ့♥ ဟင့္အင္း♥ 
ညွစ္ထားမွာပလဲို႔♥ လင္းေလ နာလနဲာတယ္♥ ၾကပ္လၾဲကပ္တယ္♥ ေကာင္းလေဲကာင္းတယ္♥ ကိကုို 
လင္းတင္သားေတြကို ညွစ္တယ္♥ ၿပီးေတာ့ ျပ န္ထည့္လိုက္တယ္♥ အုိ ကိုကိုရယ္♥ ေျဖးေျဖးကြာ♥ 
ကိုကို႔ဟာႀကီး ျပန္၀င္လာေတာ့ လင္းမ်က္စိေလး ေမွးသြားတယ္♥ ေကာင္းလိုက္တာ♥ ဟင့္♥ နာလားဟင္ 
အသေဲလး♥ မနာပါဖူး ကိုကို♥ လင္း ေခါင္းခါျပမိတယ္♥ ကိုကို ျပန္ထုတ္တယ္♥ ျပန္ထည့္တယ္♥ အို ကိုကို♥ 
အုိ ကိုကို♥ လင္း ကိုကို႔ နာမည္ကို ေခၚရင္း အံၾကိတ္ထားမိတယ္♥ တင္သားေတြကို ေကာ့ေပးထားတယ္♥ 
ခ်စ္ပါ ကုိကိုရယ္♥ အားရပါးရခ်စ္♥ နာက်င္တဲ့ ခံစားမႈက♥ လင္းရင္ေတြကို ပူေစတယ္♥ အ၀င္အထြက္ 
ျမန္လာေလ♥ လင္း ခံရခက္ေလပဲ♥ ကိကုို႔ေဂၚလီလံုးေလးက ပြတ္ပြတ္ဆြသဲြားမ်ား♥ 
ထြန္႔ထြန္႔ကိုလူးေနတာပ♥ဲ အရည္ေတြယိုက်ေနတယ္♥ လင္းေပါင္မွာ စီးက်လာတယ္♥ ကိုကို႔ 
အ၀င္အထြက္ေတြ ျမန္လာတယ္♥ လင္း ေခါင္းအုံးေပၚမွာ မ်က္ႏွာကို အပ္ၿပီး♥ ေခါင္းအုံးကို 
အတင္းဆုပ္ထားမိတယ္♥ ကိုကို  ပစ္ပစ္ေဆာင့္ေလ♥ လင္း နာေလပ♥ဲ ဒါေပမယ့္ေလ 
စိတ္ထမဲွာေက်နပ္တယ္♥ ဘယ္လိုမွန္းကိုမသိဖူး♥ အားရတယ္♥ ေနာက္ကေန ခ်စ္တာ ပိုနာေပမယ့္♥ လင္း 
အားရမိတယ္♥ ကုိကိုလ ဲအားရတဲ့ပံုစံပါပ♥ဲ လင္း ခါးကို ကုိင္ထားတဲ့ လက္ေတြက♥ တအားညွစ္ထားတယ္♥ 
ေဆာင့္ေနရင္း ကိုကိုေလ အေရွ႕ကို ငိုက္ၿပီး♥ လင္း ရင္သားေတြကို လာကိုင္တယ္♥ အားး♥ ကိုကို♥ ဟင့္♥ 
ဘယ္လိုႀကီးလမဲသိဖူးကြာ♥ လင္းေလလင္း♥ ဟင့္♥ လင္း ေခါင္းငံု႔ထားလို႔မရေတာ့ဖူး♥ အထမဲွာ 
အရမ္းနာတယ္♥ လင္း ခါးေလးကို ေကာ့ထားရမလုိ♥ ေကာက္ထားရမလို♥ ဟင့္အင္း♥ ဟင့္အင္း♥ လင္း 
မခံႏိုင္ဖူးေနာ္♥ အား♥ အား♥ အား♥ ကိကုို အဆက္မျပတ္ ေဆာင့္တယ္♥ ခ်စ္တယ္♥ ေမႊတယ္♥ နယ္တယ္♥ 
လင္း နာလြန္းလို႔ မ်က္ရည္ေတာင္က်မိတယ္♥ ေကာင္းလအဲရမ္းေကာင္းတယ္♥ မခံစားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ 
ေကာင္းလြန္းေတာ့လ♥ဲ ေအာ္မိတာေပါ့♥ လင္းပိပိေလးထကဲို ကုိကိုထင္သလို ၀င္ထြက္ေနတယ္♥ 
ျမန္လျဲမန္တယ္♥ အားလပဲါတယ္♥ ႏႈတ္ခမ္းေလးကိုက္ၿပီး လင္း ၾကိဳက္မိတယ္♥ ေကာင္းလိုက္တာ 



ကိုကိုရယ္♥ ၀ုန္းဒုိင္းက်ဲ ခ်စ္ျခင္းေတြ ေအာက္မွာ♥ လင္းရ႕ဲ ဆည္ေလး အၾကိမ္ၾကိမ္လွ် ံက်သြားခဲ့တယ္♥ 
ရင္ထမဲွာ အားမရွိေတာ့ေပမယ့္ ကိုကိုရ႕ဲ ခ်စ္ျခင္းေတြက လွ် ံထြက္ေနတယ္ေလ♥ လင္း ခ်စ္တယ္ ကိုကိုရယ္♥ 
ကိုကို႔ စိတ္တိုင္းက် ခ်စ္ၿပီးေတာ့ ေခြေခြေလးလေဲနတဲ့ လင္းကိုၾကည့္ၿပီး ကိုကုိသနားသြားတယ္♥ 
ခဏေလးတဲ့♥ ကုိကို ေရခ်ိဳးခန္းထ၀ဲင္သြားတယ္♥ ခဏေနေတာ့ လင္းကို ေပြ႔ၿပီး ေရခ်ိဳ းခန္းထဲ 
ျပန္ေခၚသြားတယ္♥ ေရခ်ိဳးဇလားထမဲွာ ေရေႏြးေငြ႔ေတြ တေထာင္းေထာင္းထေနတယ္♥ လင္းကို 
ေျဖးေျဖးေလး စိမ္ေပးလိုက္တယ္♥ လင္းတကိုယ္လံုး ေႏြးသြားတယ္♥ အရမ္းေတာ့ မပူပါဖူး♥ ၿပီးေတာ့ေလ 
လင္းကို ေပါင္ေလး ကားခိုင္းတယ္♥အခ်စ္ရည္ေတြျပည့္ေနတဲ့ လင္းပိပိေလးကို♥ ကိုကို ေရပူစိမ္ထားတဲ့ 
အ၀တ္ေလးနဲ႔ သုတ္ေပးတယ္♥ ကိုကိုရယ္♥ အရမ္းခ်စ္တာပကဲြယ္♥ လင္းပိပိေလးကို ရြရြေလး 
သုတ္ေပးတယ္♥ အရမ္းခ်စ္တာပ♥ဲ နာက်င္ခဲ့တဲ့ ေ၀ဒနာေတြက ယုယမႈေၾကာင့္ေပ်ာက္သြားတယ္♥ 
ေလ်ာ့သြားတယ္♥ ဒီလိုယုုယမႈမ်ိဳးသာ ေပးမယ္ဆုိရင္ေလ♥ ကိုကိုရယ္♥ လင္းကို 
အသခဲိုက္မတတ္နာက်င္ေအာင္လုပ္လ ဲလင္းေက်နပ္တယ္♥ ေရေႏြးပူပူေလးေၾကာင့္ လင္း ပိပိေလး 
သန္႔ရွင္းသြားေတာ့♥ ကုိကို ဇလားထကဲို ၀င္ထုိင္တယ္♥ ျပန္ခ်စ္ၾကမယ္ေလတဲ့♥ ဟင္♥ မၿပီးေသးဖူးေပါ့♥ 
ေသေရာ♥ လင္းပိပိေလးကို အ၀တ္ေလးနဲ႔ ႏိႈက္ၿပီးေဆးတယ္♥ ကိကုိုရယ္♥ လင္း မေနတတ္ဖူးကြာ♥ 
လင္းေလလင္း ကိုကို႔ကို ဖက္ထားမိတယ္♥ ကိုကိုက လင္းကိုယ္လံုးေလးကို ၾကြၿပီး သူ႔အေပၚမွာ 
ထိုင္ခိုင္းတယ္♥ လင္း ကိုကို႔ကို ခြၿပီး ထိုင္လိုက္မိတယ္♥ ကိုကိုေလ သူ႔ဟာႀကီးနဲ႔ လင္းပိပိေလးကို 
ျပန္ေထာက္တယ္♥ လင္း ေၾကာက္လို႔ ဖင္ေလးကို ယမ္းခါမိတယ္♥ မရဖူး♥ ကိုကိုေလ လင္း ခါးကိုကိုင္ၿပီး 
တင္သားေတြကို ဖိခ်လိကု္တယ္♥ အို ကိုကိုရယ္♥ အုိ ကိုကို♥ ကိုကိကုလဲ ကိုကိုပ♥ဲ လင္းကလဲ လင္းပဲ♥ 
ဒီလိုမ်ိဳး ခ်စ္ေတာ့လ♥ဲ လင္း အလိုလိုက္မိတယ္♥ နာက်င္ေပမယ့္ အခ်စ္ခံခ်င္ေနတယ္♥ စိတ္ထမဲွာ မရိုးမရြနဲ႔ 
ကိုကို႔ကို ဖကထ္ားရင္း♥ ဖင္ေလးကို တၾကြၾကြနဲ႔ ခ်စ္ေနမိတယ္♥ ကိုကိုရယ္♥ ဘယ္လိုႀကီးလ ဲမသိဖူးကြာ♥ 
ကိုကိုေလ လင္း ရင္သားေတြကိုလဲ နမ္းတယ္♥ မလႊတ္တမ္းနမ္းတယ္♥ ခံစားခ်က္က ျပင္းထန္လြန္းေတာ့♥ 
လင္း ဖင္ေလးေကာ့ၿပီး ခပ္သြက္သြက္ေလး ခ်စ္ပစ္လိုက္တယ္♥ ကိုကိုေလ မ်က္စိေလး စင္းၿပီးေတာ့ 
လင္းခါးကို တအားကိုင္ထားတယ္♥ လင္းခ်စ္တာ ေႏွးသြားရင္ ကိကုိုေလ ခါးကို အတင္းဆြဲမၿပီး 
ပစ္ပစ္ခ်တယ္♥ ဖိလခဲ်တယ္♥ အား♥ အား♥ လင္း ကိုကို႔ နားရြက္ကို အတင္းခထဲားပစ္လိုက္တယ္♥ 
ကိုက္တာေတာ့ဟုတ္ဖူး♥ ႏႈတ္ခမ္းေလးနဲ႔ ဖိၿပီး ခထဲားတာ♥ လင္း မထင္ထားပါဖူး♥ ကိုကိုေလ 
အသက္ရႈသံေတြ ျမန္လာၿပီး ၾကမ္းလာတယ္♥ လင္း ကိုက္မိတာ မွားသြားၿပီ ထငတ္ယ္♥ လင္း ပိပိေလးထကဲို 
စက္ေသနတ္ပစ္သလို♥ တဒုန္းဒုန္းနဲ႔ အျမန္ခ်စ္တာ♥ အုိ ကိုကို♥ ကိုကုိ႔♥ လင္း အသက္ရွဴလို႔မရေတာ့ဖူး♥ 
မရေတာ့ဖူး♥ အို ကိုကိုရယ္♥ ေနာက္ဆံုး တခ်က္တအားေဆာင့္ထည့္ပစ္ၿပီး လင္းတကိုယ္လံုးကုိ 
ကိုကိုဖက္ထားတယ္♥ တကိုယ္လံုး ေၾကြမြသြားမတတ္ လင္းကို ဖက္ထားတယ္♥ ကိုကိုေလ 
အရမ္းေမာသြားတယ္ထင္တယ္♥ မ်က္စိေလးမွိတ္ထားတယ္♥ လင္းလ ဲေမာတာပဲ♥ ေရခ်ိဳ းခန္းထမဲွာ 
ကိုကို႔ကိုဖက္ထားရင္း လင္း ေမွးေနမိတယ္♥ ေရေႏြးေႏြးေလးရယ္♥ ကုိကုိ႔ရင္ခြင္ထမဲွာရယ္♥ ဒီအခ်ိန္ေလးကို 
လင္း တအားေပ်ာ္မိတယ္♥ ေက်နပ္မိတယ္♥ ခဏေနေတာ့ နနဲေဲအးလာတယ္♥ လင္းကို ကိုကိုေလ ေရေတြ 
သုတ္ေပးတယ္♥ တကုိယ္လံုးမွာ ေရတစက္ မက်န္ေအာင္ ကုိကုိသုတ္ေပးတယ္♥ တအားၾကင္နာတဲ့ 
ေယာက္်ားကို လင္းခ်စ္မိတာ မွန္တယ္ထင္တာပ♥ဲ လက္ေျမွာက္တဲ့♥ လင္းဂါ၀န္ေလးကို ေခါင္းကေနစြပ္ၿပီး♥ 
ကိုကုိ ၀တ္ေပးတယ္♥ ၀တ္ေနရင္း ကိုကို နမ္းေသးတယ္♥ ဟြန္႔♥ တအားဆိုးပ♥ဲ ကိုကိုေနာ္ ဟြန္႔♥ 



ဘယ္လိုအိပ္ေပ်ာ္သြားမွန္းမသိဖူး♥ ကိုကို လာႏိိႈးမွ လင္း ႏိုးလာတယ္♥ နာရီၾကည့္ေတာ့ ၄ နာရီ ေက်ာ္ေနၿပီ♥ 
လင္း ဗိုက္ဆာတယ္♥ အျပင္မွာ တခုခုသြားစားမယ္တဲ့♥ ရဟူး♥ လင္း ေပ်ာ္မိတယ္♥ ေမေမ့ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး 
ကိုကိုနဲ႔ မုန္႔သြားစားမွာ လိုက္သြားမယ္လို႔♥ လင္းနဲ႔ ကိုကို မုန္႔သြားစားၾကတယ္♥ ဆူရွီေပါ့♥ လင္း 
သိပ္ၾကိဳက္ေတာ့ အမ်ားႀကီး စားပစ္လိုက္တယ္♥ အစားပုပ္မေလးတဲ့♥ ဗိုက္ဆာေနတာရယ္♥ ကိုကို 
ခြံ႔ေကြ် းတာရယ္♥ စားလုိ႔ေကာင္းမွေကာင္း♥ လင္း ေပ်ာ္တယ္♥ ကုိကိုနဲ႔ ကားေလွ်ာက္ေမာင္းတယ္♥ 
ကန္ေဘာင္မွာ ထုိင္မလားတဲ့♥ အင္း♥ ထိုင္မယ္လို႔♥ ညေနခင္းေလးမွာ ကုိကုိ႔လက္ကို♥ တြဲၿပီး 
ေလွ်ာက္ရတာေလ♥ လင္း အရမ္းေပ်ာ္တာပ♥ဲ တျခားေကာင္ေလးေတြ ၀ုိင္းၾကည့္ေပမယ့္♥ လင္း 
ဂရုမစိုက္ပါဖူး♥ အနားမွာ သိပ္ခ်စ္ရတဲ့ ကုိကုိရွိေနေတာ့♥ ၿပီးၿပီေလ♥ အဒီဲအေပ်ာ္ေတြက♥ ယြန္းဆိုတဲ့ 
ကိုကို႔ရီးစားေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတယ္♥ လင္း စိတ္ညစ္တယ္♥ လင္းတို႔ေတြ ေလွ်ာက္လာတုန္း♥ 
ေကာင္မေလးတေယာက္က ကိုကို႔ကို စိုက္ၾကည့္ေနတယ္♥ လင္း ျမင္ဖူးသလိုေတာ့ ရွိပါတယ္ထင္တာ♥ 
လင္းတို႔ကို ၾကည့္ေနရင္း♥ ေကာင္မေလး မ်က္ရည္ တစက္♥ ေတာက္ကန♥ဲ က်သြားတယ္♥ ဟာ♥ 
ဘာေတြလ♥ဲ ကိုကို႔ကို ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေတာ့♥ ကိုကိုလ ဲစိတ္မေကာင္းတဲ့ ပံုစံပ♥ဲ တကယ္ပါ လင္းရင္ထမဲွာ 
မေကာင္းဖူး♥ ကိုကို႔ရင္ထမဲွာ လင္းတေယာက္မွ ရွိရ႕ဲလား♥ လင္း မသိေတာ့ဖူး♥ လင္း ခ်ာကနဲ 
လွည့္ထြက္လာမိတယ္♥ ကုိကိုလင္းကို အတင္းလိုက္ေခၚတယ္♥ လင္း စကားမေျပာခ်င္ေတာ့ဖူး♥ 
တကယ္ပါ♥ လင္း စိတ္ထမဲွာ ဘယလ္ိုမွန္းမသိဖူး♥ ၀မ္းနည္းမိတယ္♥ ကားေပၚမွာ လင္းကို ကိုကို စကားေတြ 
အမ်ားႀကီးေျပာတယ္♥ ဒါေပမယ့္ ေလ♥ လင္း မေပ်ာ္ေတာ့ဖူး♥ ၀မ္းနည္းတယ္♥ ကားက ေမာင္းရင္း 
ဘယ္နားေရာက္သြားမွန္းမသိပါဖူး♥ ကိုကိုကားကိုရပ္လိုက္တယ္♥ ေမွာင္ေနျပီ♥ ကားမီးေတြအကုန္ပိတ္ၿပီး♥ 
လင္းကို ဖက္တယ္♥ လင္း စိတ္မေကာင္းဖူး♥ ကုိကို႔ပခံုးေပၚမွာ မွီျပီး လင္း ငိုမိတယ္♥ ကိုကုိ လင္းကို 
ေခ်ာ့ပါတယ္♥ ေခ်ာ့ေလ ငိုေလ♥ ၀မ္းနည္းေလပ♥ဲ ကိုကိုေလ လင္းကုိ ေခါင္းေမာ့ခိုင္းတယ္♥ ကိုကို 
လင္းကိုနမ္းတယ္♥ ငိုေနရင္း အနမ္းခံရေတာ့ေလ♥ ကိုကို႔ကုိ လင္းဖက္ထားမိတယ္♥ ဖြဖြေလး ဖိနမ္းတယ္♥ 
ကုိကုိ မေကာင္းဖူး♥ လင္း အငိုတိတ္ေအာင္ ကိုကိုနမ္းတတ္တယ္♥ ခ်စ္တယက္ိုကိုရယ္♥ ဆံုးရံွဴးသြားမွာ 
လင္း ေၾကာက္တယ္♥ လက္လႊတ္လမဲခံခ်င္ဖူး♥ လင္းဘာလုပ္ရမလဟဲင္♥ အို ကိုကုိရယ္♥ 
လင္းလည္တိုင္ကို နမ္းနဲ႔ေလ♥ ယားတယ္♥ ဟင့္♥ ၾကကသ္ီးတျဖန္းျဖန္းထတယ္♥ ယားလယဲားတယ္♥ 
ရင္သားေတြက ေကာ့တက္လာတယ္♥ အုိ ကိုကုိ႔♥ ကိုကုိ တအားဆိုးတာပ♥ဲ လက္ႀကီးက 
လင္းရင္သားေတြကို ဖြဖြေလးနယ္တယ္♥ အုပ္ကိုင္ၿပီး ပြတ္ေပးေတာ့♥ ဟင့္အင္းကြာ♥ အားမရေသးဖူးလား 
မသိဖူး♥ လင္း လည္တိုင္ေလးကို ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ ခတဲယ္♥ အုိ ကိုကိုရယ္♥ လင္းေလ လကက္ေလး ေယာက္ၿပီး♥ 
ကိုကို႔ဟာကို ဆုပ္မိတယ္♥ မာတင္းေနတဲ့ ကိုကို႔ဟာႀကီးကို♥ လင္း ထိမိတာနဲ႔♥ အုိ ကိုကိုရယ္♥ လင္း 
ရင္ထမဲွာ ေသြးေတြဆူၾကြလာတယ္♥ ေန႔လည္က ခ်စ္ခဲ့တာေတြ လင္း ျပန္ျမင္ေယာင္လာတယ္♥ ကိုကိုရယ္♥ 
လင္း အခ်စ္ခံခ်င္လိုက္တာ ဟင့္♥ ကိုကိကုလဲ ကကဲုိကတဲယ္♥ လင္း ေပါင္ေလးကို ပြတ္ရင္း 
ဂါ၀န္ေအာက္ထလဲက္လွ်ိဳလိုက္ေတာ့♥ အို ကိုကိုရယ္♥ ဟင့္♥ လင္း ပိပိေလးကို ကိုကိုလာႏိႈက္တယ္♥ 
အရည္ေတြက စိုေနၿပီ♥ ပင္တီေလးက စိုထုိင္းထုိင္းနဲ႔♥ ဟိုပြတ္ ဒီပြတ္ လင္းပိပိေလးကို ပြတ္တယ္♥ 
လင္းေလ ကိုကို႔အနမ္းေတြကို♥ မြတ္သိပ္စြာ ျပန္နမ္းမိတယ္♥ ခ်စ္တယ္ကိုကိုရယ္♥ ကိုကို႔ဇစ္ကို လင္း 
ျဖဳတ္လိုက္တယ္♥ ေထာင္မတ္ေနတဲ့ ကိုကို႔ဟာႀကီးကို လင္း လက္ကေလးနဲ႔ တင္းတင္းေလး ဆုပ္ၿပီး 
ကစားေပးမိတယ္♥ ေကာင္းရ႕ဲလား ကိုကိုရယ္♥ တျခားတေယာက္နဲ႔ မခ်စ္ပါနဲ႔ေနာ္♥ လင္း 



မခံစားႏုိင္လြန္းလုိ႔ပါ♥ ကိကုို႔ကို တိုးတိုးေလး ခြ် ေဲနမိတယ္♥ အင္းတဲ့♥ လင္းေလ ေခါင္းေလးငံု႔ၿပီး 
ကိုကို႔ဟာႀကီးကို♥ ပါးစပ္နဲ႔ငံုလိုက္မိတယ္♥ စိတ္ၾကြေနတာရယ္♥ စိတ္ထေနတာရယ္♥ 
ခ်စ္ျခင္းေတြရယ္ေပါင္းၿပီး♥ လင္းနမ္းလိုက္မိတယ္♥ ဖြဖြေလး ငံုထားၿပီး စုပ္လိုက္တယ္♥ ကုိကို 
ၾကြတက္လာတယ္♥ လင္း ေခါင္းကို ပြတ္တယ္♥ ဆြဲမိဆြဲရာ လင္းရင္သားေတြကို ကိုကို ႏိႈက္တယ္♥ အုိ 
နာတယ္ ကိုကိုရယ္♥ လင္း အတင္းပဲ စုပ္ပစ္လိုက္တယ္♥ ပါးစပ္ထကဲ ေလေတြကုန္တဲ့အထိ အားနဲ႔ 
စုပ္ပစ္လိုက္တယ္♥ တျခားေကာင္မေလးနဲ႔ သြားမခ်စ္ရဖူးကြာ♥ လင္း စိတ္ဆိုးတယ္♥ ဟြန္႔♥ 
ေဒါသစိတ္ေလးနဲ႔ လင္း အတင္း စုပ္ပစ္လိုက္တယ္♥ ကိုကို မေနႏိုင္ေတာ့ဖူး♥ အသဲေလး 
ေတာ္ေတာ့ကြာတဲ့♥ ဟင့္အင္း♥ ေတာ္ဖူးကြာ♥ လင္း လွ်ာေလးနဲ႔ ကိကုို႔ထိပ္နားေလးကို ဖိၿပီး 
နမ္းပစ္လိုက္တယ္♥ ရုပ္ရွင္ေတြထကဲလိုပဲ လင္း နမ္းမိတယ္♥ ငံက်ိက်ိနဲ႔ ကိုကို႔အရည္ေတြက နနဲေဲတာ့ 
ညွီတယ္♥ ဒါေပမယ့္ ခ်စ္တာကိုး♥ ဟြန္႔♥ လင္း မ်ိဳ ခ်လိုက္မိတယ္♥ ကိုကိုေလ♥ လင္း ရင္သားကို 
အတင္းဆုပ္ၿပီး♥ အရည္ေတြ ပန္းထုတ္ပစ္လိုက္တယ္♥ လင္း ရွက္တာေပါ့♥ ဒါေပမယ့္လဲ 
ခ်စ္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္♥ ကိကုို႔အရည္ေတြကို လင္း မ်ိဳခ်လိုက္မိတယ္♥ ကိုကို႔ကို ေမာ့ၾကည့္ေတာ့ေလ♥ 
လင္းကိုတအားခ်စ္တဲ့ မ်က္လံုးေတြနဲ႔ လင္းႏႈတ္ခမ္းေလးကို နမ္းတယ္♥ အရမ္းခ်စ္တယ္ ကိုကိုရယ္♥ 
အသေဲလး ပင္တီခြ်တ္လိုက္ကြာတဲ့♥ လင္း ခြ်တ္လိုက္မိပါတယ္♥ ကုိကို႔ေပါင္ကို လာခြထုိင္တဲ့♥ လင္း 
မထုိင္တတ္ထုိင္တတ္နဲ႔ ကိုကုိ႔ကို ခြထုိင္လိုက္တယ္♥ အုိ ကိုကိုရယ္♥ တင္းၿပီး မာေထာင္ေနတဲ့ 
ကုိကုိ႔ဟာၾကီးက♥ လင္းပိပိေလးကို ေတလ့ိုက္တယ္♥ ထိုင္ခ်လိုက္ကြာ အသေဲလးတဲ့♥ လင္း ေၾကာက္တယ္ 
ကိုကိုရယ္♥ ဟင့္အင္း♥ ဟင့္အင္း♥ နာက်င္သြားမယ္ဆိုတာ သိေနေတာ့ မထုိင္ခ်ရဖဲူး♥ ကိုကို 
လင္းခါးေလးကို ဖကၿ္ပီး ဖိခ်လိုက္တယ္♥ အားး♥ ကိုကို မေကာင္းဖူးကြာ♥ ဟင့္♥ နာတယ္♥ နာတယ္♥ 
တထစ္ထစ္နဲ႔ လင္း ပိပိေလးထကဲို ကိုကို႔ဟာ ၀င္သြားတယ္♥ တမ်ိဳးခ်ည္းပ♥ဲ လင္းမေနတတ္ဖူး♥ ကိုကို႔ကို 
အတင္းဖက္ထားမိတယ္♥ ဖင္ေလးကို ေနာက္ပစ္လိုက္တဲ့♥ ဟင့္အင္း♥ ဟင့္အင္း♥ လႈပ္ကိုမလႈပ္ခ်င္ဖူး♥ 
နာလနဲာတယ္♥ ေကာင္းလေဲကာင္းတယ္♥ ကိကုုိ႔ကို လင္းအတင္းနမ္းလိုက္မိတယ္♥ ေၾကာက္လို႔♥ 
ကိုကိုေလ ခါးေလးကို ကုိင္ၿပီးေျဖးေျဖးေလး ေဆာင့္ခိုင္းတယ္♥ ၾကြတယ္♥ ျပန္ခ်တယ္♥ ဟင့္♥ 
အထိအေတြ႔ေတြက မူးေမ့မတတ္ပ♥ဲ ကိုကို႔ကိုဖက္ထားရင္း♥ လင္း ခါးေလးလႈပ္ေပးမိတယ္♥ အရည္ေတြက 
ခဏခဏပဲ ထြက္က်တယ္♥ လင္းေလလင္း♥ ေအာ္ဟစ္ပစ္လိုက္ခ်င္တယ္♥ လမ္းေပၚမွာဆုိတဲ့ အသိကလ♥ဲ 
ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္♥ တအားေအာ္ခ်င္တုိင္း ကိုကို႔ကို အတင္းပဲနမ္းပစ္လိုက္တယ္♥ 
ၿပီးခါနီးေလ တအားအျမန္လုပ္မိေလပ♥ဲ လင္း တင္သားေတြကို ကစားတတ္သြားတယ္♥ ကိုကို႔ဟာႀကီးကို 
ႏွဲ႔ၿပီး ယမ္းလိုက္ရင္♥ ကိကုို အရမ္းၾကိဳက္တာ လင္း သိသြားတယ္♥ ညွစ္ထားရင္း ခဏခဏ 
ယမ္းပစ္လိုက္တယ္♥ အရမ္းခ်စ္တာပဲ ကိုကိုရယ္♥ အားလံုးၿပီးသြားေတာ့ေလ လင္း လႈပ္ေတာင္မလႈပ္ႏိုင္ဖူး♥ 
ဒီအတိုင္းေလး ၅ မိနစ္ေလာက္ မွိန္းေနမိတယ္♥ ကိုကို လင္း ဆံပင္ေတြကို သပ္ေပးရင္း ဖက္ထားတယ္♥ 
ခ်စ္တယ္ကိုကိုရယ္♥ လင္း ထလိုက္ေတာ့ အရည္ေတြ ထြက္က်လာတယ္♥ အို♥ ဆုိဖာေတြ ေပကုန္ၿပီ♥ 
ကိုကို႔ေဘာင္းဘီမွာလဲ အရည္ေတြ ေပကုန္တယ္♥ ဒုကၡပါပ♥ဲ သန္႔ရွင္းေရး ျမန္ျမန္လုပ္မိတယ္♥ 
အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ေလ♥ ကိုကို႔ကို ရႊတ္ကန ဲနမ္းၿပီး အခန္းထဲ ေျပး၀င္သြားမိတယ္♥ ရွက္စရာႀကီးကြာ♥ 
လမ္းလယ္ေကာင္မွာ ခ်စ္မိတာေလ♥ ေတြးမိတုိင္း ရင္ေတြ တုန္မိတယ္♥ အဲ ေမ့လို႔♥ လင္း ပင္တီေလး 
ကားထမဲွာ က်န္ခဲ့ၿပီ♥ ကိုကို မေကာင္းဖူးကြာ♥ ဟြန္႔♥ 



အခန္းထေဲရာက္ေတာ့♥ ကိုကို ဖုန္းဆက္တယ္♥ ပင္တီေလး က်န္ခဲ့တယ္တဲ့♥ ဟာကြာ♥ ဟြန္႔♥ 
ရွက္ပါတယ္ဆိုမွ♥ ကိုကို တအားစတယ္♥ အသေဲလး စုပ္ေပးတာ အရမ္းေကာင္းတယ္တဲ့♥ ေနာက္လဲ 
စုပ္ေပးေနာ္တဲ့♥ အင္း စုပ္ေပးမွာေပါ့လုိ႔♥ ကိုကို႔ကို ခ်စ္တာပ♥ဲ လုပ္ေပးရမွာေပါ့♥ မနက္ 
အိပ္ယာလာႏိႈးမယ္တဲ့♥ ေစာေစာအိပ္ေတာ့တဲ့♥ ဟတု္♥ ဖုန္းခ်ခါနီး ေျပာသြားေသးတယ္♥ ပင္တီေလးက 
အရည္ေတြ စိုေနတယ္ေနာ္တဲ့♥ ဟာကြာ♥ ဟာကြာ♥ တအားရွက္ဖို႔ေကာင္းတာပ♥ဲ ကိုကို တအားဆိုးတယ္♥ 
လင္းကို တအားစတယ္♥ အနားမွာရွိရင္ ေျပးၿပီး လက္သီးဆုပ္ေလးနဲ႔ ♥ ထုပစ္လိုက္ခ်င္တယ္♥ 
အရမ္းခ်စ္တယ္ ကိုကိုရယ္♥ ကားေပၚမွာ ကိုကိုခ်စ္ခဲ့တာ♥ လင္း အရမ္းၾကိဳက္တယ္♥ အေပၚကေန ကိုကို႔ကို 
ခ်စ္ခြင့္ရတာ♥ လင္း အရမ္းေက်နပ္တယ္♥ ကိုကိုလ ဲသေဘာက်မွာပါ♥ ကိကုို႔အေၾကာင္းေတြးေတာ့♥ လင္း 
ပိပိေလးက စိုရႊလဲာတယ္♥ အို♥ ဟင့္♥ က်ိန္းေနၿပီ ကိုကိုရယ္♥ ညဖက္ေတြ အိပ္မရေအာင္♥ 
ကိုကိုအခ်စ္ၾကမ္းၾကမ္းေတြ ေပးသြားေတာ့♥ လင္းရူးၿပီေပါ့♥ ပိပိေလးကို ေရသြားေဆးလိုက္တယ္♥ အုိ♥ 
စပ္လိုက္တာ♥ စပ္လုိက္တာ♥ ေရေႏြးေလးနဲ႔ ဖြဖြေလး ပြတ္ေဆးလိုက္တယ္♥ ကိုကုိ တအားဆိုးတယ္♥ 
ဟြန္႔♥ ေမြ႔ယာေပၚ လွခဲ်လုိက္ေတာ့♥ လင္း အိပ္ခ်င္လာတယ္♥ တေန႔လံုး ပင္ပန္းလာေတာ့ teddy ကို 
ဖက္ၿပီး♥ လင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္♥ ဂြတ္ႏုိက္ ကိုကိုေရ♥

အိမ္မက္ထမဲွာေလ♥ ကိုကိုက လင္းကုိ နတ္ျပည္ေခၚသြားတယ္♥ အေတာင္ပံေတြနဲ႔ လင္း ပ်ံလို႔ရတယ္♥ 
ေကာင္းကင္ေပၚမွာ လင္းတုိ႔ေတြ ပ်ံၾကတယ္♥ အရမ္းေပ်ာ္တာပ♥ဲ ဟိုးအျမင့္ႀကီး ပ်ၿံပီး♥ ေအာက္ကို 
ဆင္းေတာ့♥ ေအးကနဲ ျဖစ္သြားတယ္♥ အုိ ကိုကိုရယ္♥ လင္း ေၾကာက္တယ္♥ လင္း တကိုယလ္ံုး 
ေအးသြားတယ္လို႔ ခံစားရေတာ့♥ လန္႔ႏုိးလာတာေပါ့♥ ဟာ ကိုကိုကလ♥ဲ အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ႔ 
မ်က္စိဖြင့္ၾကည့္ေတာ့♥ ကုိကုိေလ♥ ကိုကိုေပါ့♥ ဟြန္႔♥ ေစာင္ကို လွပ္ၿပီး လင္း တင္ပါးေလးကို 
ထုိင္ၾကည့္ေနတယ္♥ ကိုကို မေကာင္းဖူးကြာ♥ လင္း ကိုကို႔ကို ဖက္ၿပီး ဆြဲလွပဲစ္လိုက္တယ္♥ 
ဘာလုိ႔ၾကည့္တာလလဲို႔♥ ဟြန္႔♥ အသေဲလး ပိပိက ေဖာင္းကားေနတာပတဲဲ့♥ ကိုကိုနမ္းခ်င္တယ္ကြာတဲ့♥ အို 
ကိုကိုရယ္♥ လင္း သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္ရေသးဖူးေလ♥ တားလို႔လ ဲမရဖူး♥ လင္း ဖင္ေလးကို ေထာင္ခိုင္းၿပီး♥ 
ကိုကို နမ္းတယ္♥ အုိ ကိုကိုရယ္♥ အရမ္းခ်စ္တယ္ကြာ♥ ထိတယ္♥ ထိတယ္♥ က်င္တကသ္ြားတာပ♥ဲ လင္း 
မ်က္စိေလး မွိတ္ၿပီး♥ ကိုကို နမ္းသမွ် ခံေနမိတယ္♥ မ်က္စိလ ဲမဖြင့္ခ်င္ေတာ့ဖူး♥ ကိုကိုရယ္♥ 
ကိုကို႔လွ်ာႀကီးက အေ၀့အ၀ိုက္ေတြနဲ႔♥ အို အုိ♥ လင္းရူးၿပီ♥ ကိုကိုရယ္♥ ျပြတ္ကန ဲအရည္ေတြ 
ထြက္သြားတယ္♥ လင္း မေနႏုိင္ေတာ့ဘူးကြာ♥ ဟင့္♥ ထည့္လုိက္ပါေတာ့♥ စိတ္ထကဲ တိုးတုိးေလး 
ေတာင္းဆုိေနမိတယ္♥ ကိုကို မထည့္ဖူး♥ လင္း တင္သားေလးကို ၿဖၿဲပီး♥ ထပ္နမ္းတယ္♥ စအုိ၀ေလးကို 
၀လံုးေလးေတြ ၀ိုင္းေပးတယ္♥ ဟာ♥ ဟာ♥ လင္း မေနတတ္ဖူးေနာ္♥ ေၾကာက္တယ္♥ ကုိကို♥ လင္း 
ေမြ႔ယာခင္းကို အတင္းပ ဲဆုပ္ထားမိတယ္♥ ဖင္ေလးကို အတင္းပဲ ေကာ့ေပးထားမိတယ္♥ စိတ္ေတြ 
ဆူေနၿပီ♥ ကုိကိုရယ္♥ အားရပါးရ ခ်စ္ပစ္လိုက္ပါေတာ့♥ လင္း စအုိ၀ေလးထကဲို♥ လက္ေလး ၀င္လာတယ္♥ 
လွ်ာေလးက ပေဲစ့ေလးကို တုိ႔ေပးတယ္♥ အားးးး♥
လင္း မခံႏိုင္ဖူး♥ မခံႏုိင္ဖူး♥ ဟင့္ ဟင့္♥ ျဖင္းကန ဲျဖန္းကန♥ဲ လင္း အရည္ေတြ ထြက္သြားျပန္တယ္♥ 
လိႈင္းလံုးေတြ တလံုးၿပီး တလံုးတက္လာသလိုပ♥ဲ လင္းကိုယ္လင္း ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရေတာ့ဖူး♥ လင္း အတင္းပ♥ဲ 
ကိုကို႔ အ၀တ္ေတြကို ခြ်တ္ပစ္လုိက္တယ္♥ ကိုကို႔ကို အိပ္ခိုင္းၿပီး♥ လင္း တက္ခြလိုက္မိတယ္♥ ေထာင္ၿပီး 



တင္းေနတဲ့ ကုိကို႔ဟာႀကီးကုိ♥ လင္းကိုင္ၿပီး အေပါက္၀ေလးမွာ ေတ့ၿပီး ထုိင္ခ်ပစ္လိုက္တယ္♥ 
အုိကုိကိုရယ္♥ ေကာင္းလုိက္တာေနာ္♥ ဟင့္♥ အထကဲ ယားေနတာေလးေတြကို♥ ကိကုို႔ေဂၚလီလံုးေလးက 
ပြတ္တိုက္သြားတယ္♥ ေကာင္းလိုက္တာ ကုိကိုရယ္♥ အႀကီးႀကီးပ♥ဲ ၾကပ္သိပ္ေနေပမယ့္♥ လင္း 
သြက္သြက္ေလး လႈပ္ရွားမိတယ္♥ ကိုကို႔မ်က္စိေတြ ေမွးသြားတယ္♥ အေကာင္းဆံုး ခ်စ္တတ္ေအာင္♥ လင္း 
ႀကိဳးစားမယ္ေနာ္♥ ဖင္ေလးကို အေနာက္ကို ပစ္ၿပီး♥ စေကာ၀ိုင္းလုိ ေမႊ႔ေပးလိုက္တယ္♥ လင္း 
ပိပိေလးထမဲွာ♥ ကိုကို႔ဟာႀကီးက တင္းေနတာပ♥ဲ အို ေကာင္းလိုက္တာ♥ ကုိကိုရယ္♥ လင္း ျမန္လာေလ♥ 
ကိုကို ၿငီးလာေလ♥ ေကာင္းရ႕ဲလားဟင္♥ လင္း ကိုကို႔ ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ဖိနမ္းပစ္လုိက္တယ္♥ ဖင္ေလးကုိ 
ေနာက္ပစ္ၿပီး♥ ကိုကို႔ကို အေကာင္းဆံုး ခ်စ္ပစ္လိုက္တယ္♥ အရမ္းေကာင္းတယ္ အသရဲယ္တဲ့♥ အင္း 
လင္းလဲ အရမ္းေကာင္းတယ္♥ နာက်င္မႈေတြနဲ႔ အခ်စ္ေတြ ေပးဆပ္လိုက္ေတာ့♥ ကိကုို႔ရ႕ဲ အၾကင္နာေတြ 
လင္းရတာေပါ့♥ ကိုကို႔ ရင္ခြင္မွာ♥ မ်က္ႏွာေလး အပ္ၿပီး♥ ကိုကို႔ကို ခ်စ္ေပးေနမိတယ္♥ ကိုကိုရယ္♥ 
လင္းတင္သားေတြကို ဆုပ္ၿပီး♥ အတင္းပ ဲလုပ္တယ္♥ အို နာတယ္ နာတယ္♥ ကိုကိုရယ္♥ လင္း 
မခံစားႏုိင္ဖူး♥ မခံစားတတ္ဖူး♥ အရမ္းျမန္ေအာင္ ခ်စ္ေတာ့♥ ဘယ္လိုႀကီးမွန္းလဲ မသိဖူး♥ 
ရူးေတာင္ရူးခ်င္တယ္♥ ႏႈတ္ခမ္းေလးကို တအားကိုက္ၿပီး♥ အသက္ေအာင့္ထားမိတယ္♥ အ၀င္အထြက္က 
တအားျမန္လာတယ္♥ ၀ုန္းဆို ကိုကို လင္းကုိ ဆြဲလွလဲိုက္တယ္♥ လံုးရင္းေထြးရင္း♥ ကိုကုိက အေပၚက♥ 
လင္းက ေအာက္က♥ ကိုကိုေလ လင္းတကိုယ္လံဳ းကို သိမ္းက်ံဳးဖက္ၿပီး တအားေဆာင့္ထည့္ပစ္တယ္♥ အို 
အုိ♥ နင့္ကနဲ နင့္ကနဲ ျဖစ္သြားတာပ♥ဲ သားအိမ္ကို အေဆာင့္ခံရတာ♥ အီစိမ့္ေနတာပ♥ဲ အရည္ေတြလဲ 
တျဖန္းျဖန္းထြက္တာ♥ လူက ေမ်ာ့ေနၿပီ♥ ကိုကိုကလ ဲတအားခ်စ္ေနတုန္းပ♥ဲ မေမာဖူးလား ကိုကိုရယ္♥ 
လင္း ကိုကို႔ဟာႀကီးကို အတင္းပဲ ညွစ္ထားေပးမိတယ္♥ လင္းလ ဲအရမ္းေကာင္းတာပဲ♥ ေႏွးလိုက္♥ 
တအားျမန္သြားလိုက္နဲ႔♥ ကိုကို ခ်စ္သမွ် လင္း လိကု္ေလ်ာေနမိတယ္♥ ကိုကို႔နားကို ကပၿ္ပီး♥ လင္း 
ၿငီးတြားမိတယ္♥ ေကာင္းလြန္းလို႔ပါ ကိုကိုရယ္♥ အရမ္းခ်စ္တယ္ကြာ♥ လင္း အတင္းပ ဲေကာ့ေပးမိတယ္♥ 
ရွက္ေတာ့ ရွက္တာေပါ့♥ ဒါေပမယ့္ တအားခ်စ္ေနတဲ့ ကိုကို႔ကို လင္း သနားတယ္♥ လင္းခါးေလးကို ကိုင္ၿပီး♥ 
ကိုကို အဆက္မျပတ္ ေဆာင့္တာ♥ အားး♥ လင္း ေသၿပီ♥ ဟူး♥ ဟင့္ ဟင့္ ဟင့္♥ လံုး၀မရပ္မနားပဲ 
ခ်စ္ေတာ့♥ လင္း ရင္ေတြေတာင္ တုန္တယ္♥ လိႈက္လိႈက္ၿပီး တအားေမာတယ္♥ လူလ ဲမလႈပ္ႏုိင္ေတာ့ဖူး♥ 
အရည္ေတြ ထြက္ရလြန္းလို႔လား မသိဖူး♥ က်င္ေတာင္ က်င္လာတယ္♥  ေအာင့္လဲ ေအာင့္လာတယ္♥ 
ေတာ္ေသးတယ္ ကိုကို ၿပီးသြားလို႔ေပါ့♥ လင္းပိပိေလးထကဲို အတင္းထိုးထည့္ၿပီး♥ အရည္ေတြ အမ်ားႀကီး 
ပန္းထုတ္ပစ္လိုက္တယ္♥ ေကာင္းလိုက္တာ ကိုကိုရယ္♥ ေႏြးကန ဲျဖစ္သြားတယ္♥ ဟင့္♥ လင္း တုိးတုိးေလး 
ခြ် လဲိုက္မိတယ္♥ မခြ်တ္လိုက္နဲ႔ကြာ♥ ကိုကို႔ကို အတင္းဖက္ထားရင္း♥ အရမ္းခ်စ္တယ္ ကိုကိုရယ္♥ ကုိကုိ႔ကို 
ဖက္ထားရင္း♥ လင္း ေမွးကနဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္♥

@စႏီၵလင္း 

အခ်စ္ႀကီးခ်စ္မိေတာ့လ♥ဲ ခက္ပါတယ္ေနာ္♥ ေန႔ေန႔ညည သသဲမဲမဲ♥ဲ ကိုကို ခ်စ္သမွ်♥ လင္း 
အလိုလိုက္မိတယ္♥ ခ်စ္တာလ ဲအရမ္းခ်စ္တယ္♥ လက္လြတ္သြားမွာလဲ ေၾကာက္မိတယ္♥ ကိုကိုနဲ႔ 
ေ၀းသြားရင္♥ ဟင့္အင္း♥ ဟင့္အင္း♥ လင္း ဘယ္ေတာ့မွ မေတြးခ်င္ဘူး♥ ျဖစ္လမဲျဖစ္ခ်င္ပါဖူး♥ 
ညေနခင္းေလး ကားေလွ်ာက္စီးမယ္ဆိုၿပီး♥ အိမ္ကေန ထြက္လာခဲ့တယ္♥ ကုိကို ဆုိးတယ္♥ ကိုကို နမ္းေတာ့ 



လင္း မေနတတ္ေတာ့ဘူးေလ♥ လိကု္ခဲ့တာေပါ့♥ တီတီတာတာေလွ်ာက္ေျပာရင္း ကြန္ဒုိကို 
ေရာက္သြားတယ္♥ ဓါတ္ေလွခါးထမဲွာေလ♥ လင္းခါးကို ဖက္ထားတယ္♥ ၿပီးေတာ့ တင္ပါးေလးကို 
ပြတ္တယ္♥ ကိုကိုေနာ္♥ ဟြန္႔♥ တအားကတဲာပ♥ဲ ပိုဆိုးတာက လင္း တင္သားႏွစ္ခုၾကားကို ပြတ္တယ္♥ 
ဘယ္လိုႀကီးမွန္းမသိဘူး♥ ကြန္ဒုိအခန္းေလးထဲ ေရာက္ေတာ့♥ လင္းနဲ႔ကိုကို တအားဖက္နမ္းၾကတယ္♥ 
ကိုကို႔ရ႕ဲ အနမ္းေတြက တအားၾကမ္းတာပ♥ဲ လင္း ႏႈတ္ခမ္းေလးေတာင္ နာတယ္♥ ဆြဲဆြဲစုပ္တာ♥ ဟင့္♥ 
လက္ေတြကလဲ ေျဗာင္းဆန္ေနတာပဲ♥ ထိန္းမႏုိင္ သိမ္းမရေအာင္♥ လင္း အခ်စ္ခံခ်င္မိပါတယ္♥ 
ေမြ႔ယာႀကီးကို ျမင္ေတာ့ေလ♥ ကိုကို လင္းကို ပထမဆံုး ခ်စ္တာ♥ ေမ့လို႔မရဘူးကြာ♥ 
မ်က္လံုးထေဲပၚလာတယ္♥ အရမ္းရွက္တာပ♥ဲ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး လက္ေျမွာက္ေပးမိတယ္♥ အလိုက္တသိေပါ့♥ 
ခိခိ♥ ကိုကုိ လင္း ရင္သားေလးကို စို႔တယ္♥ နမ္းတယ္♥ ဆစ္ကန ဲစူးသြားေအာင္ အရမ္းစို႔တာပဲ♥ 
ဘယ္လိုႀကီးမွန္းမသိဘူး♥ တကိယု္လံုး ထူပူသြားတာပဲ♥ ဒီဘက္ၿပီးေတာ့ ဟိုဘက္♥ ရုန္းလို႔လမဲရဘူး♥ 
အတင္းပစဲို႔တယ္♥ အၾကာႀကီးပေဲလ♥ ကိုကို႔ ေခါင္းကို လင္း အတင္းဖက္ထားမိတယ္♥ ကေလးဆုိးေလးလို 
အတင္းစို႔ေတာ့♥ လင္း ေကာ့ေကာ့ေပးမိတယ္♥ ခ်စ္တယ္ကိုကိုရယ္♥ ေတာ္ၿပီကြာ♥ က်ိန္းေနၿပီိဆုိမွ 
အနမ္းေတြက ေအာက္ဘက္ကို ေရြ႕လာတယ္♥ အို ကိုကို႔♥ လင္း ပိပိေလးကို ကိုကိုၾကည့္တယ္♥ လင္း 
ေပါင္ေလး ကားေပးလိုက္ပါတယ္♥ ရွကလ္ရဲွက္တာေပါ့♥ ဒါေပမယ့္လ ဲအနမ္းေတြ လိုခ်င္တယ္♥ ကိကုို 
နမ္းေပးတဲ့ ဖီလင္ကို♥ လင္းႀကိဳက္တယ္♥ အဒီဲအနမ္းေၾကာင့္ပဲ လင္း ရူးသြားၿပီလားမသိပါဘူး♥ ပိပိေလးက 
မုိ႔ၿပီး နီရေဲနတာပ♥ဲ ကိုကို ရႊတ္ကန ဲတခ်က္နမ္းတယ္♥ ၿပီးေတာ့♥ ၿပီးေတာ့ေလ♥ ပေဲစ့ေလးကို လွပ္ကနဲ 
ယက္လုိက္တယ္♥ ဟင့္♥ လင္း ေပါင္ေတြကို အတင္းကားေပးလိုက္မိတယ္♥ ကိုကုိ႔ကို လင္းခ်စ္တယ္♥ 
အရမ္းခ်စ္တယ္♥ မေနႏုိင္ဘူး ကိုကိုရယ္♥ ဟင့္♥ ေထာင္လာတဲ့ ပေဲစ့ေလးကို အတင္းပဲ ဖိၿပီး နမ္းေတာ့ 
လင္းရူးၿပီေပါ့♥ ေမြ႔ယာခင္းကို အတင္းဆြဲထားရင္း♥ ေကာ့ေကာ့ေပးမိတယ္♥ ရွကလ္ိုက္တာ♥ ကလီစာေတြ 
ေျဗာင္းဆန္ကုန္ေအာင္♥ ကိုကုိနမ္းတယ္♥ ၿပီးေတာ့ေလ♥ ၿပီးေတာ့♥ လင္း ပေဲစ့ေလးကို ကိုကို စုပ္တယ္♥ 
အားး♥ မခံႏိုင္ဘူး ကိုကိုရယ္♥ ဟင့္အင္းကြယ္♥ မရပါဘူး♥ စုပ္တာပါပ♥ဲ ေတာင္းပန္ေလ ပိုစုပ္ေလပ♥ဲ 
တကိုယ္လံုးထူပူေနတာပ♥ဲ က်င္ကန ဲျဖစ္ျဖစ္သြားတယ္♥ လင္းေလလင္း ဖင္ေလးကို 
အတင္းေကာ့ပစ္လိုက္ရင္း♥ အရည္ေတြက ဒလေဟာ♥ ထြက္က်လာတယ္♥ ကိုကိုေလ မက္မက္ေမာေမာ♥ 
လွ်ာနဲ႔ယက္တယ္♥ လင္း အရမ္းခ်စ္တာပ♥ဲ လင္းကို ကုိကိုအရမ္းခ်စ္တာ♥ လင္း သိသြားၿပီ♥ 
လင္းေလလင္း♥ ကုိကို႔ကို အရမ္းခ်စ္တယ္♥ အတင္းပ ဲကိုကို႔ကို ဖက္နမ္းမိတယ္♥ လက္ကလဲ 
ကိုကို႔ဟာႀကီးကို ကိုင္လိုက္မိတယ္♥ ခ်စ္တယ္ ကိုကိုရယ္♥ လင္းေလ♥ စိတ္ထမဲွာ လိုလိုခ်င္ခ်င္နဲ႔♥ 
ကိုကို႔ဟာကို နမ္းပစ္လိုက္ခ်င္တယ္♥ အသေဲလး စုပ္ေပးမလို႔လားတဲ့♥ အင္း စုပ္ေပးမွာေပါ့လို႔♥ 

ေဖာင္းကားေနတဲ့ ကိုကို႔ဟာႀကီးကို အတင္းစုပ္ထားရင္း လင္း ငံု႔နမ္းပစ္လိုက္တယ္♥ ကိုကို အတင္းပဲ 
ေကာ့တက္လာတယ္♥  လင္း အာေခါင္ထထဲိေတာင္ ၀င္ေတာ့မယ္ ကုိကိုရယ္♥ ေျဖးေျဖးေပါ့♥  

"အား ... ေကာင္းလိုက္တာ ... အသေဲလးရယ္ ..."

ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္ကို ... ငုံၿပီး စုပ္လိုက္ ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမာ့ၾကည့္လိုက္နဲ႔ ... အသေဲလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ 
အရမ္းခ်စ္တယ္ ... ဒီေန႔က်မွ ဘယ္လိုျဖစ္မွန္းကို 



မသိိတာပါ ... ဖီလင္ေတြ အရမ္းတက္တယ္ ... အသေဲလး စုပ္စုပ္ေပးတာလဲ ... အရမ္းေကာင္းတယ္ ... 
ကြ်န္ေတာ္ အတင္းပ ဲေကာ့့ေပးမိတယ္ ... 

အရမ္းေကာင္းတယ္ဗ်ာ ...

"အသေဲလး ... ကိုကို တအားခ်စ္ခ်င္ေနၿပီကြာ ..."
"အြန္ ... ေျဖးေျဖးေနာ္ ..."
"အသေဲလး ... စုပ္ေပးတာ အရမ္းေကာင္းတယ္ကြာ ..."
"အပိုေတြ ... ဟုတ္လို႔လား ... ဟြန္႔ ..."
"အင္း ... တကယ္ေျပာတာ"
"ေတာ္ပါ ... အတင္းပဲ"
"တင္းေအာင္လုပ္တာကိုး ... ၾကည့္ပါအုံး ... ဒီမွာ အရမ္းေထာင္ေနၿပီ"
"အြန္ ... ကိုကိုေနာ္"

ကြ်န္ေတာ္ ... လင္း ေပါင္ေလးကို ... ကားလိုက္ေတာ့ ... အလယ္မွာ ... ပန္းပြင့္ေလးက ေဖာင္းကားေနၿပီ ... 
ခုနက ... အားရပါးရ နမ္းခဲ့ေတာ့ ... ပန္းေလးက 

အရမ္းလွတယ္ဗ်ာ ... မုိ႔ေမာက္ေနၿပီး ... နီရေဲနတာပဲ ... ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ေတြ တအားၾကြတက္လာတယ္ ... 
ခပ္ေသးေသး အကြဲေၾကာင္းေလးက ... လာပါ 

ထည့္ပါေတာ့ ကိုကိုရယ္လို႔ ... ဖိတ္ေခၚေနသလိုပဲ ... ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္ကို ... ကိုင္ၿပီး အေပါက္၀မွာ 
ေတ့လိုက္ေတာ့ ... လင္း ... မ်က္စိေလး ... စင္းသြားတယ္ ... 

ႏႈတ္ခမ္းေလး တြန္႔သြားတယ္ ... ထိပ္ဖ်ားေလးနဲ႔ ... အေပါက္၀ေလးကို ... ကလိလိကု္ေတာ့ ... လင္း 
အသံေလးထြက္လာတယ္ ...

"အို ... ကိုကိုေနာ္ ... ဟင့္ ..."
"ယားတယ္ကြာ ... မေနတတ္ဖူး ..."
"အုိ ... လင္း မေနတတ္ဘူးကြာ ... ကိုကို႔ ... ဟင့္ ... ဟင့္ ... ဟင့္"

အသေဲလးရ႕ဲ ပန္း၀ေလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ကလိရင္း ... အသေဲလးရ႕ဲ ... ၿငီးသံေလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ 
နားေထာင္မိတယ္ ... အရမ္းခ်စ္တယ္ ... လင္းရယ္ ... 



ခ်စ္တဲ့စိတ္ေတြ ... ဟုန္းဟုန္းေတာက္လာေတာ့ ... ကြ်န္ေတာ့္ ခါးကို ဖိခ်လိုက္မိတယ္ ... 
ကြ်န္ေတာ့္ထိပ္ဖ်ား ... အိကနဲ ၀င္သြားေပမယ့္ ... ၾကပ္စီးေနေအာင္ ... 

အသေဲလးက ... ဆြဲညွစ္ထားတယ္ ... ခ်စ္တယ္ ... အသေဲလးရယ္ ...

"အင့္ ..."

ဆုိၿပီး ... သက္ေအာင့္သံႀကိတ္ေလး ... ထြက္လာၿပီး ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ... အတင္းဖက္ထားတယ္ ... စီးကနဲ 
... ဆြဲညွစ္ခံထားရတဲ့ ... အရသာက ... ဘာနဲ႔မွ 

မတူဘူးဗ် ... ကြ်န္ေတာ္ လႈပ္လို႔မရေအာင္ကုိ ... အသေဲလးက ... အတြင္းေရာ ... အျပင္ေရာ 
ညွစ္ထားတယ္ ... ဒီအတိုင္းေလးပဲ စိမ္ထားရင္း ... အသေဲလး 

နားကို ... ဖြဖြေလး နမ္းလိုက္တယ္ ...

"အုိ ... ကိုကို႔ ..."

ယားေတာ့ ... ထြန္႔ထြန္႔လူးသြားတယ္ ... ယားေလ ... ပိုနမ္းေလပဲ ... ပန္းေလးထကဲေလ ... 
ဆြဲဆြဲညွစ္ေပးတယ္ ... ဘယ္လိုမွန္းကိုမသိဘူး ... အရမ္းကို 

အရသာရွိတာပဲ ... တြန္႔လိမ္ေနတဲ့ၾကားက ... လင္းရ႕ဲ နားရြက္ေလးကို ... လွ် ာေလးနဲ႔ ယက္ေပးမိတယ္ ... 
ရုန္းေလ ပိုယက္ေလ ... ပိုယက္ေလ ... ပိုယားေလပ ဲ... 

ပိုယားေတာ့ ... အထကဲ တအားညွစ္တာေပါ့ ... အဒဲါကို ကြ်န္ေတာ္ ဘယလ္ိုႀကိဳက္မွန္းမသိပါဘူး ... ထပ္ခါ 
ထပ္ခါ လုပ္မိတယ္ ... အသေဲလးကေတာ့ ... 

ေအာက္မွာ ေကာ့လုိက္တြန္႔လိုက္နဲ႔ ... တအားခံရခက္ရွာမွာပ ဲ... မေနႏုိင္လြန္းအားႀကီးလို႔ထင္ပါရ႕ဲ ...

"ကိုကို ... လင္းကိုႏွိပ္စက္ေနတာလားဟင္ ... ဟင့္"
"အရမ္းခ်စ္လို႔ပါကြာ"
"ဟင့္အင္း ... လင္း ေသလိမ့္မယ္ ... ေတာ္ပါေတာ့ ... အားး"

ျဗန္းကန ဲ... ပိပိေလးရ႕ဲ အတြင္းမွာ ... ပူကန ဲျဖစ္သြားတယ္ ... အသေဲလး ... ကြ်န္ေတာ့္ကို ... 
က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ... ဖက္ထားရင္း ... ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ... 



ျပတ္ထြက္မတတ္ ကိုက္ထားရွာတယ္ ... ၿပီးသြားတယ္ ... ထင္တယ္ ... အထကဲလ ဲ... ပြစိပြစိနဲ႔ ... 
တဇတ္ဇတ္ ညွစ္ေနတယ္ ... စြတ္စို ပူေႏြးေနတဲ့ ... ပန္းေလးကို 

... ကြ်န္ေတာ္ တခ်က္ေမႊၿပီး ... ေျဖးေျဖးခ်င္း ေဆာင့္လိုက္တယ္ ...

"အုိ ... ကိုကို႔ ..."
"အာ ... ဟင့္အင္း ... ဟင့္အင္း ... ရွီးးး"
"အရမ္း ... အရမ္း ... မၾကမ္းနဲ႔ကြာ ... ဟင့္ ..."

ကြ်န္ေတာ္ ၾကမ္းလုိ႔ကို မရဘူး ... ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္ကို ... အထမဲွာ ဆြဲညွစ္ထားတာ ... အတင္းပ ဲ... မရမက 
... ေျဖးေျဖးခ်င္း ေဆာင့္ရင္း ... 

တေျဖးေျဖးေကာင္းလာတယ္ ... အသေဲလးလ ဲ... တအားေကာင္းေနတယ္နဲ႔ တူပါရ႕ဲ ... မ်က္ႏွာေလးက 
နီရတဲြတ္ၿပီး ... ပန္းေသြးေရာင္ ထေနတယ္ ... 

အရမ္းခ်စ္ဖို႔ ေကာင္းတာပ ဲ... ခ်စ္လြန္းလို႔ ... ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေလး ... ေဆာင့္ပစ္လိုက္တယ္ ... 

"အာ ... ကိုကို႔ ... ဟင့္ ... အရမ္းပဲ ... ဟင့္ ... ဟင့္ ..."
"ေကာင္းရ႕ဲလားဟင္ ..."
"ေကာင္းတယ္ ... ေကာင္းတယ္ ... ကိုကို ... ဟင့္" 

"အုိ အရမ္းႀကီးမလုပ္နဲ႔ ... လင္း အရမ္း ... အရမ္း ... ဟာာ ..."

ရမက္လႈိင္းေလးထန္ေနတဲ့ အသေဲလးကို ၾကည့္ၿပီး ... ကြ်န္ေတာ္ ခပ္သြက္သြက္ေလး ခ်စ္ေပးမိတယ္ ... 
အသေဲလးကလ ဲ... ေအာက္ကေန မသိမသာေလး ေကာ့ေကာ့ေပးတယ္ ... အေပးအယူ မွ်တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 

အခန္းခန္းေလးက ... တရိပ္ရိပ္နဲ႔ ... နတ္ျပည္ကို ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္သြားပါတယ္ ... ၾကပ္စီးေနတဲ့ 
အသေဲလးရ႕ဲ ... အဖုတ္ေလးက ... ညွစ္ညွစ္ေပးမႈက ... ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ေတြ တဟုန္းဟုန္းထန္ေစပါတယ္ 
... ဟူး ... မျဖစ္ေသးဖူး ... အားမရေတာ့ဘူး ... ခ်စ္ေနတာကို ခဏေလး ရပ္လိုက္ေတာ့ ... အသေဲလးက 
ေခါင္းေထာင္ၾကည့္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ကို အတင္းပဲ ဖက္ထားတယ္ ... သူလ ဲအရမ္းစိတ္ၾကြေနၿပီေလ ...

"ဟင့္ ... ဘာလို႔ရပ္လိုက္တာလဟဲင္ ..."
"ပံုစံေျပာင္းမလုိ႔ ..."



"အင္း ..."
"အသေဲလး ဒူးေခါင္းေကြးလိုက္ကြာ ..."

"အင္း ... အင္း"

အသေဲလးကို ... ဒူးေခါင္းကို ရင္ဘတ္ထိေအာင္ ... ေကြးခိုင္းၿပီး ... ေကာ့တက္လာတဲ့ ... အဖုတ္ေလးကို ... 
ငံု႔ၾကည့္မိတယ္ ... နီရေဲနတဲ့ ပြင့္ဖတ္ႏွစ္လႊာၾကားက ... ရရဲနဲီ ေတာင္ၾကားေလးမွာ ... အရည္ေတြ 

စုိစြတ္ေနတာပ ဲ... ရမက္ေတြက ထန္လြန္းေတာ့ ... ဘာမွမစဥ္းစားေတာ့ဘူး ... အေပါက္၀မွာေတ့ၿပီး ... 
တရွိန္ထိုး ေဆာင့္ခ်ပစ္လိုက္တယ္ ...

"ဟာာာာာာာာ ... ကိုကို႔ ... အီးး"

အသေဲလး နာက်င္သြားမယ္ဆိုတာ သိေပမယ့္ ... စိတ္ေတြက ထိန္းမရေတာ့ဘူးဗ်ာ ... တဒုန္းဒုန္းနဲ႔ 
ႏြားရိုင္းလိုပဲ ... တဒုန္းဒုန္း ေဆာင့္ပစ္လိုက္တယ္ ... ေအာက္မွာေနတဲ့ အသေဲလးကေတာ့ ... 

ေကာ့ျပန္ေနတာပဲ ... လည္ပင္းက အေၾကာေလးေတြ ေထာင္ထလာေအာင္ ... ကြ်န္ေတာ့္ ဆႏၵကို 
ျဖည့္ဆီးေပးရွာတယ္ ... 

"အားး ... ကိုကို ... ေျဖးေျဖးကြာ ... ဟင့္"
"အုိ ... အို ... အို ... ဟင့္အင္း ... ဟင့္အင္း ... ေျဖးေျဖးဆုိ ..."

"ဟင့္ ... ဟင့္ ... လင္း မခံႏုိင္ဖူးေနာ္ ... အီးး ..."

အရမ္းခ်စ္ဖုိ႔ ေကာင္းတဲ့ အသေဲလးကို ... အားရပါးရ ဆက္တိုက္ေဆာင့္ရင္း ... ေခါင္းတယမ္းယမ္းျဖစ္ေနတဲ့ 
... အသေဲလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ မၾကည့္ရက္ေတာ့ဘူး ... မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ... အားကုန္သာ 

ေဆာင့္ပစ္လိုက္တယ္ ... အခ်စ္ရ႕ဲ အဆံုးသတ္ကို ... ကြ်န္ေတာ္ ေရာက္ဖို႔ ... ကြ်န္ေတာ္ အားကုန္ 
ႀကိဳ းပမ္းမိတယ္ ... အဖုတ္ေလးထကဲ ... အရည္ေတြ တပြက္ပြက္ ... ထြက္ေတာ့ ... ေအာ္ဖို႔ေတာင္ 

အားမရွိေတာ့ဖူး ထင္ပါရ႕ဲ ... မ်က္စိေလးကို စင္းၿပီး ... ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ကိုက္ရင္း ... တဟင့္ဟင့္နဲ႔ 
... ကြ်န္ေတာ္ေဆာင့္သမွ်ကို ခံရွာတယ္ ... ခ်စ္တယ္ ... အသရဲယ္ ... အရမ္းခ်စ္တာပ ဲ... 

"အားး ၿပီးၿပီ ... ၿပီးၿပီ ..."
"အြန္ ... အားး ကိုကို႔ ..."

အားကုန္ေဆာင့္ထည့္ရင္း ... ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္ထကဲ ... အရည္ေတြ ပန္းထုတ္ပစ္လိုက္တယ္ ... အသေဲလး ... 
ဇတ္ဇတ္ခါ နာရွာလြန္းလို႔ ... ရုန္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားေသးတယ္ ... မရဖူး ... ကြ်န္ေတာ္ အေပၚကေန 

အတင္းဖက္ထားရင္း ... နားရြက္ေလးကို ခထဲားရင္း ... အရည္ေတြကို ပန္းထုတ္လိုက္တယ္ ...



"ဟင့္ ... ဟင့္ ... ဟင့္"

တသိမ့္သိမ့္တုန္တဲ့ ... အခ်စ္မုန္တိုင္းေလးက ... ေျဖးေျဖးခ်င္းစသဲြားတယ္ ... ရင္ခုန္သံ ဖုတ္လိုက္ 
ဖုတ္လိုက္နဲ႔ ... အခ်စ္ရ႕ဲ အရသာကို ခံစားရင္း ... ကြ်န္ေတာ္ ... အသေဲလး ကုယိ္ေပၚမွာ မွိန္းေနမိတယ္ ... 

ခ်စ္တယ္ ... အသေဲလးရယ္ ... အသေဲလးကေတာ့ မလႈပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ... မ်က္စိေလးမွိတ္ၿပီး ... 
အေမာေျဖေနတယ ... ေခြ် းေတြလ ဲရႊရဲႊစဲိုလို႔ ... မ်က္ႏွာေလးက ... ေသြးေရာင္ျဖန္းထားသလိုပဲ ... 

အခ်စ္ခံၿပီးခ်ိန္မွာ ... မိန္းကေလးတေယာက္က အလွဆံုးလို႔ ... ကြ်န္ေတာ္ ထင္တာပေဲလ ... ဆႏၵေတြ 
ျပည့္၀သြားခ်ိန္မွာ ... မၿပံဳးတၿပံဳး မ်က္ႏွာနီနီေလးကို ... ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းခ်စ္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ဒုတ္ကို 

အျပင္မထုတ္ေသးဘူး ... အဖုတ္ေလးထမဲွာ ... စိမ္ထားရင္း ... ခ်စ္သူေလးကို ဖက္ထားမိတယ္ ... 
တၿငိမ့္ၿငိမ့္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ေတြ ၿငိမ္သြားခ်ိန္မွာ ... ကြ်န္ေတာ္ ေမွးကန ဲ... အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ ...

"ကလင္ ... ကလင္ ..."

မဖြင့္ခ်င္ဖြင့္ခ်င္နဲ႔ ... ဖုန္းကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ... သူငယ္ခ်င္း တေယာက္ရ႕ဲဖုန္း ... သူက ဆရာ၀န္ ... 
ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ေက်ာင္းေနဖက္ ... ကေဲဖာ္ကဖဲက္ ... ဟာကြာ ... ရႈပ္လုိက္တာ ... ကြ်န္ေတာ္ 

ဖုန္းပိတ္လိုက္မယ္ ... စိတ္ကူးၿပီးမွ ... သတိရတယ္ ... ဟိုတပတ္ေက်ာ္က ... ေသြးစစ္ထားတာ ... သူ 
လွမ္းေျပာတယ္ထင္တာပ ဲ... မေကာင္းပါဘူးေလ ... ဖုန္းကိုင္လုိက္တယ္ ...

"ေဟ့ ... သူငယ္ခ်င္း ..."
"ေအး ... ေျပာ ..."

"မင္း ေသြးစစ္ထားတာ ... ရၿပီကြ"
"အင္း ... ဘာေရာဂါ ရွိလဟဲ"

"သူငယ္ခ်င္း ... စိတ္ေတာ့ မေကာင္းဘူးကြာ"
"ဘာေရာဂါရွိလလဲို႔ ... ေအကိုက္ေနလုိ႔လား"

"ေအး"
"ဟာကြာ ... မေနာက္စမ္းပါနဲ႔"

"သူငယ္ခ်င္း ... ငါ မေနာက္ဘူး ... အတည္ေျပာေနတာ"
"မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးကြာ"

"ငါ့ဆီလာခဲ့ပါလား ... ေအးေအးေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့ကြာ"
"ကြ်တ္ ... လာမေနာက္စမ္းပါနဲ႔ကြာ"

"ေရာ္ ... ငါမေနာက္ပါဘူးကြာ ... ငါလ ဲစိတ္မေကာင္းပါဘူး ... အားရင္ထြက္လာခဲ့ေလ ... ေဆးခန္းမွာ ငါ ၅ 
နာရီေလာက္ထိေတာ့ ရွိမယ္ ... ေသခ်ာေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့"

"ေအး ... လာခဲ့မယ္ကြာ ... ဒါပဲ"



ဟာကြာ ... ဘာေကာင္လမဲသိဘူး ... သူမ်ားကို စိတ္ဒုကၡေရာက္ေအာင္ ... တအားလုပ္တယ္ ... 
ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ေတြ ... ေတာ္ေတာ္ တုန္လႈပ္သြားတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္မွာ ... တကယ္ပ ဲHIV/AIDS 

ရွိေနၿပီလား ... ကြ်န္ေတာ္ နနဲေဲလး ဇေ၀ဇ၀ါေလးေတာ့ ျဖစ္မိတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္မွာ တကယ္ရွိေနၿပီလား ... 
တကယ္ျဖစ္ေနၿပီလား ... ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္ေတြ ထူပူလာတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္မွာ တကယ္ရွိေနရင္ ... 

လင္းေရာ ... ကြ်န္ေတာ္ လွည့္ၾကည့္မိတယ္ ... ေမြ႔ယာေပၚမွာ ... ပံု႔ပံု႔ေလး အိပ္ေနတဲ့ ... ခ်စ္ရသူေလးကို ... 
ကြ်န္ေတာ္ ခုနေလးမွ ... ခ်စ္ခဲ့တာေလ ... ဒါဆို ... ဒါဆို ... သူေရာ ... ကူးစက္သြားၿပီလား ... ဟာ ... 

သြားပါၿပီဗ်ာ ... ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲ ... ေတာ္ေတာ္ ၀မ္းနည္းသြားတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ လင္း လက္ထပ္မယ့္ 
အစီအစဥ္ေတြ ... ႏွစ္ေယာက္အတူတူ ဘ၀တခုကို ထူေထာင္ၾကမယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ... ဘာမွအျပစ္မရွိတဲ့ 

... လင္း ... ဟာဗ်ာ ... ဟာဗ်ာ ... သြားပါၿပီ ... ကြ်န္ေတာ္ ေဇာေခြ် းေတြ ျပန္လာတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ 
ဘာလုပ္ရမလဲ ... ကြ်န္ေတာ္ ဘာဆက္လုပ္ရမလဗဲ်ာ ...

ကြ်န္ေတာ္သာ ... ကိုယ့္ခ်စ္သူအေပၚ သစၥာရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ ...
ကြ်န္ေတာ္သာ ... အကာအကြယ္သံုးၿပီး လိင္ဆက္ဆံခဲ့ရင္ ... ေနာင္တရတဲ့ အေတြးေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ...

ၿပီးပါၿပီ 


