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ကွနကီ်း ဟာ ၁၀ ှစ် သမီးေလးပါ။ ေဖေဖ ေဆာ့ ၊
ေမေမ ဆွန် တိနဲအ့တေူနတယ်။ အိမ်ဆုိင်ကေလး တစ်
ဆုိင် ဖွင်ထ့ားတယ်။
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ညေနတိင်ုး ကွနကီ်း ဟာ အိမ်နားက ေရကနမှ်ာ ေဖေဖ
နဲအ့တူ ေရကူးကတယ်။ သူ ေရကူးေနတနုး် ေမေမ က
ကနန်ေံဘးမှာ ဘူးခံွေတကုိွ မီး ိ တယ်။

2



တစ်ရက်ေတာ့ ေလြပင်းတိက်ုလိက်ုတာ မီးေလာင်ထား
တဲ့ ဘူးခံွေတွ ေရကနထဲ်ကျသွားတယ်။ မီးေလာင်ထား
တဲ့ ဘူးခံွေတရဲွ မီးခုိးနံ က့ ေတာ်ေတာ်ဆုိးပါလား။
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ကွ န် ကီး
က သအနားမှာ ငါးေသ ှစ်ေကာင်ကုိ ေတတယ်။’ဒီေရ
ကနက်ညစ်ညမ်းေနပါလား’ လိ ကွနကီ်း က ေြပာလိက်ု
တယ်။
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ကွနကီ်း က ေြပာလိက်ုတယ်။ ’ေမေမေရ၊ မီးခုိးနံ ့ေတွ
က ဆုိးလိက်ုတာ’ တဲ။့ ’ဘူးခံွေတကုိွ မီးမ ိ ရင် ေမေမ
က အဲဒါေတကုိွ ဘာလပ်ုရမှာလဲ’ လိ ေမေမ ြပနေ်ြပာ
တယ်။ ’တစ်ခုခု စ ်းစားကည့်ဦးမှ’ လိ ကွနကီ်း က ဆုိ
တယ်။
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ကွနကီ်း ဟာ အိမ်နဲ ့ေကျာင်းစာကည့်တိက်ုက စာအပ်ု
ေထွထဲမှာ အ ကံေကာင်းေတွ လိက်ု ှာတယ်။
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ကွနကီ်း နဲ ့သေမေမတိဟာ အင်တာနက်ေပ မှာလည်း
အတတူူ ှာ ကတယ်။ ’ေဝးေဟးေဟး။ ဘာလပ်ုရမလဲ
သိ ပီေဟ’့ ကွနကီ်း က ေပျာ်ရင်စွာ ေြပာလိက်ုတယ်။
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သစီမံကိနး်အတက်ွ ပစည်းေတစွစုတယ်။
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ပစည်းေတစုံွတဲအ့ခါ ကွနကီ်း စ ပီး တပ်ဆင်ပါ ပီ။

9



10



ကွနကီ်း က ပလက်စတစ်ဘူးခံွေတွနဲ ့ ေလှတစ်စင်း
ေဆာက်ေနတာပါ။ ေဖေဖနဲ ့ေမေမ က အံ့အားသင်လိ့
ေပါ။့ ’သမီးက သိပ်ေတာ်တာပဲ’ လိ ေဖေဖ က ေြပာ
တယ်။ ေမေမကေတာ့ ’ပလက်စတစ်ဘူးခံွ ေတကုိွ မီးမ
ိ ေတာဘူ့း’ တဲ။့
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ကွနကီ်းက ပလက်စတစ်ဘူးခံွ ေလှကေလးနဲ ့ ေရကန်
ထဲမှာ လှည့်ပတ်ေလှေလှာ်တယ်။ ေဖေဖ နဲ ေ့မေမတိက
ဂုဏ်ယူစွာနဲ ့ကည့်လိေပါ။့
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အဲဒီကစလိ ကွန်ကီး နဲ ့ သူငယ်ချင်းေတွ
ဟာ ရွာအနးီအနားက ပလက်စတစ်ဘူးခံွေတကုိွ လိက်ု
ေကာက်ကတယ်။ အဲဒါေတနွဲ ့ပစည်းေတွ အများ ကီး
လပ်ုကတယ်။ ရွာကေလး နဲ ေရအိင်ု ကေလးဟာ သန် ့
ှ င်း ပီး ကျနး်မာေရးနဲ ညီ့ ပီေပါ။့
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