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េពល រ៉ូហាន ភ្ញាក់ពីេគង រ៉ូហាន
ចាប់េផ្តើមេលងជាមួយែឆ្ករបស់ខ្លួន
េឈ្មោះ ជីមមី។ បង្រសីរបស់ រ៉ូហាន
េឈ្មោះ រីយ៉ា បាននិយាយេទៅកាន់ រ៉ូ
ហាន ថា ”អូន្រតូវដុសេធ្មញជាមុនសិន
មុននឹងេលងជាមួយ ជីមម!ី”
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”ខ្ញុំមិនចង់ដុសេធ្មញេទ! ជីមមី មិន
ដុសេធ្មញរបស់វាផង!” ”សត្វក៏ែថរក្សា
េធ្មញរបស់ពួកវាែដរ ប៉ុែន្តក្នុងវិធី
េផ្សងេទៀត! េយើង្រតូវែតដុសេធ្មញ
របស់េយើងេដើម្បីការពារពីេមេរោគ
េផ្សងៗ!” ”េមេរោគ?” ”េមេរោគគឺជា
ពពួកសត្វល្អិតតូចៗែដលេយើងមិន
អាចេមើលេឃើញេឡើយ ។ ្របសិនេបើ
មិនដុសេធ្មញជា្របចាំេទ េមេរោគនឹង
េនៅក្នុងមាត់របស់េយើង េហើយេធ្វើឲ្យ
េយើងឈឺេធ្មញ!” ”អូយ” ”្រតូវេហើយ!
ដូេច្នះេហើយេយើង្រតូវែថទាំេធ្មញរបស់
េយើងេដោយដុសេធ្មញពីរដងក្នុងមួយៃថ្ង
គឺេនៅេពល្រពឹក និងេពលយប”់ ”ប៉ុែន្ត
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ដុសេធ្មញអត់សប្បាយេទ!” ”បងនឹង
្របាប់អូនេរឿងសម្ងាត់មួយ” រ៉ូហាន ឮ
េហើយ ញញឹម។
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ម៉ាក់ែ្រសក្របាប់ថា ”ដល់េម៉ោងហូប
អាហារេពល្រពឹកេហើយ!”

រីយ៉ា ក៏និយាយេទៅកាន់ រ៉ូហាន ថា ”មុន
េយើងហូបអាហារេពល្រពឹក េយើង្រតូវ
េធ្វើអ្វីមុនសិន?...េយើង្រតូវលាងៃដ!”
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ប៉ុែន្ត ជីមមី មិនែដលលាងៃដរបស់វា
ផង!”
រីយ៉ា េសើច េហើយនិយាយេទៅកាន់
ប្អូន្របុសរបស់ខ្លួនថា ”ជីមមី មិនេ្របើ
្រកញាំរបស់វា េដើម្បីសុីអាហាេនោះេទ។
ពួកេយើងេ្របើ្របាស់ៃដ េដើម្បីហូបអាហារ
ដូេច្នះេយើង្រតូវលាងៃដជាមួយសាប៊ូ
េដើម្បីសំលាប់េមេរោគ។” ”េមេរោគេនៅ
ជាប់ៃដរបស់េយើង?” ”េមេរោគគឺេនៅ្រគប់
ទីកែន្លង!” អាឈីស...! រីយ៉ា យកៃដ
ខ្ចប់មាត់ េពលនាងកណ្ដាស់ ។
រ៉ូហាន ្របាប់បង្រសីរបស់ខ្លួនថា ”កុំ
េធ្វើអ៊ ីចឹង! េលោក្រគូរបស់ខ្ញុំ្របាប់ថា
េយើងគួរយកៃដអាវ មិនែមនយកៃដ
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របស់េយើងមកខ្ចប់ េពលេយើងកណ្ដាស់
េនោះេទ។” ”េហតុអ្វីេទៅ?” ”ពីេ្រពោះ
េនៅេពលែដលេយើងកណ្ដាស់ដាក់ៃដ
េយើង េមេរោគគឺជាប់នឹងៃដរបស់េយើង
។ ្របសិនេបើមិនលាងៃដេទ េយើងនឹង
េធ្វើឱ្យេមេរោគរាលដាលេទៅដល់អ្នកដៃទ
នឹងេធ្វើឱ្យពួកេគឈឺ។”
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”េមេរោគមកេហើយ!” រីយ៉ាែ្រសក េហើយ
េដញចាប់រ៉ូហានជាមួយៃដកខ្វក់របស់
ខ្លួន។
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េ្រកោយមក រីយ៉ា បង្ហាញ រ៉ូហានពីវិធី
សា្រស្តលាងៃដឱ្យបាន្រតឹម្រតូវ។
”ជាដំបូង េយើងលាងៃដជាមួយនឹងទឹក
ឱ្យេសើម រួចបិទទឹក។ បន្ទាប់មកលាង
ជាមួយសាប៊ូ េដោយ្រតដុសបាតៃដនឹង
បាតៃដជាមួយគ្នា រួចបត់្រមាមៃដ និង
្រមាមៃដចូលគ្នា រួច្រតដុសឱ្យបានសព្វ
ក្នុងរយៈេពល២០ វិនាទី។ េនៅេពល
េនះ េយើងលាងសាប៊ូេចញជាមួយនឹង
ទឹក េហើយជូតៃដឱ្យស្ងួត។ ” ”ែតវា
យូរណាស់!” រីយ៉ា សួរ រ៉ូហាន ថា ”េនៅ
ចងចាំេរឿងសម្ងាត់បង្របាប់ឬអត?់”
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េនៅេពល រីយ៉ា និង រ៉ូហាន ្រតលប់មក
ផ្ទះ បន្ទាប់ពីរត់េលងរួច រីយ៉ា សួរ រ៉ូហាន
ថា ”េតើេយើង្រតូវេធ្វើអ្វីមុនសិន?”
ម៉ាក់និយាយែបបេលងេសើច ”េលង
ែថមេទៀត?”
”មិនែមនេទម៉ាក!់ េយើង្រតូវងូតទឹក
ជាមុនសិន។”
”ម៉ាក់ដឹងែដរេទថា េមេរោគេនៅ្រគប់
ទីកែន្លង? េយើងមិនអាចេមើលេឃើញ
ែតេមេរោគេនៅជាប់ែស្បក និង
សេម្លៀកបំពាក់របស់េយើង!”
”អ៊ ីចឹង! េយើង្រតូវងូតទឹក និងលាងៃដ
ជាេរៀងរាល់ៃថ្ង េដើម្បីសម្លាប់េមេរោគ!”
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ម៉ាក់និយាយថា ”ដំបូងេយើង្រតូវឱ្យ
ខ្លួនេយើងេសើមសិន រួចចាប់េផ្តើមដុស
ជាមួយសាប៊ូ។” រ៉ូហាន និង រីយ៉ា េសើច
ក្អាកក្អាយ េដោយសារែតេពលម៉ាក់
ដុសសាប៊ូ រេសើបែមនែទន។ បន្ទាប់ពី
ដុសជាមួយសាប៊ូសព្វេពញរាងកាយ
ម៉ាក់និយាយថា ”េនៅេពលេនះ េយើង
ចាប់េផ្តើមលាងសម្អាតសាប៊ូជាមួយ
ទឹក។ បន្ទាប់មក េយើងជូតខ្លួនឱ្យស្ងួត
ជាមួយនឹងកែន្សងស្អាត។”
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ប៉ាសួរថា ”េតើកូនៗចង់ស្តាប់េរឿងនិទាន
ែដរឬេទ?”
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រីយ៉ា រំលឹក រ៉ូហាន ថា ”េតើេយើង្រតូវេធ្វើអ្វី
មួយសិន?...េរៀបចំទុកដាក់របស់េយើង
សិន!”
រ៉ូហាន សួរបង្រសីរបស់ខ្លួនថា ”េតើ
េយើង្រតូវែតេធ្វើ? ចុះេបើអត់េធ្វើបានឬ
អត?់”
រីយ៉ា និយាយតបេទៅវិញ ”ចាំអត់
កាលពីម្សិលមិញ អូនរកបាល់អត់
េឃើញ? េពលេយើងទុកដាក់របស់
ឱ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ េយើងនឹងមាន
ភាពងាយ្រសួលក្នុងការរកវាេនៅេពល
េ្រកោយ!”

”រួមទាំងេធ្វើឱ្យផ្ទះរបស់េយើងមាន
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សណ្ដាប់ធ្នាប់េទៀតផង!”
ប៉ានិយាយទាំងសប្បាយចិត្តថា ”កូនៗ
ពិតជាឆ្លាតែមន!”
រីយ៉ា និយាយថា ”ប៉ា! មានេរឿងមួយ
េយើង្រតូវេធ្វើសិន!”
និយាយរួច រីយ៉ា ដឺកៃដ រ៉ូហាន មក
ជាមួយ។
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ប៉ុន្មាននាទីេ្រកោយមក ម៉ាក់ និងប៉ាលឺ
សូរចេ្រមៀងេចញពីបន្ទប់ទឹក។
ប៉ានិយាយថា ”ប៉ាដឹងអំពីេរឿងសម្ងាត់
របស់កូនេហើយ! កូនេ្រចៀងបេណ្ដើរ
ដុសេធ្មញបេណ្ដើរ អ៊ ីចឹងេធ្វើឱ្យការ
ដុសេធ្មញសប្បាយ។”
”ពួកេយើងក៏េ្រចៀង េពលេយើងលាងៃដ
ែដរ!”
ម៉ាក់និយាយថា ”េនះពិតជាគំនិតល្អ
ែមន!”
រ៉ូហាន និង រីយ៉ា សប្បាយចិត្តនឹង
ការែថទាំខ្លួនឯង។ ចុះប្អូនវិញ?
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េមេរោគថា ភាពកខ្វក់គឺជាេរឿងល្អ
និងសប្បាយ! ែតខ្ញុំថាខ្ញុំដុសេធ្មញ
និងលាងៃដ! ខ្ញុំេជឿជាក់ថាខ្ញុំជា
អ្នកឈ្នះ! េមេរោគតបវិញថាងូតទឹក
គឺជាេពលេវលាដ៏ខ្ជះខ្ជាយមួយ! ខ្ញុំ
្របាប់វិញថាខ្លួន្រកអូបជាមួយនឹងសាប៊ូ
ពិតជាសប្បាយរីករាយ! េមេរោគអា្រកក់
្របាប់ថា មិនចាំបាច់េរៀបចំទុកដាក់
របស់េទ! ផ្ទះេមើលេទៅស្អាតេនៅេពល
របស់រាយប៉ាយ! ខ្ញុំតបវិញ ខ្ញុំេរៀបចំ
ទុកដាក់ េ្រពោះខ្ញុំ្រសលាញ់្រទព្យរបស់
ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសប្បាយរីករាយជាងមុន!
សប្បាយរីករាយ! សប្បាយរីករាយ!

េនៅេពលេនះ ប្អូនៗែតងបទចេ្រមៀង
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ខ្លួនឯង និងេ្រចៀងបទចេ្រមៀងេនោះ
េនៅេពលេធ្វើការងារធុញ្រទាន់។
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