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”ផាគ!ូ េទៅងូតទឹក!”
”ផាគ!ូ េទៅញុាំបាយ!”
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”ផាគ!ូ េទៅេរៀន!” ”ផាគូ! េឡើងឡាន
្រកុង!” ”ផាគ!ូ េធ្វើកិច្ចការសាលា!”
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”ផាគូ េនៅឯណា?”
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ផាគូ កំពុងអានេសៀវេភៅ។
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ផាគូ កំពុងជាប់រវល់។ នាង្រតូវអាន
េសៀវេភៅមួយក្បាល។ នាងអាន
េសៀវេភៅ្រគប់េពលេវលា មិនថាេនៅផ្ទះ
េនៅសាលា េនៅក្នុងសួន និងេនៅេលើ
ែ្រគ។ ពីមួយទំព័រេទៅមួយទំព័រ ពីមួយ
ក្បាលេទៅមួយក្បាល ម្តងមួយៗ នាង
អាន្រគប់ទាំងអស់។
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បូទូ បានសួរេទៅ ផាគូ ថា
”េហតុអ្វីបានជាឯងអានែតេសៀវេភៅ
រហូតអ៊ ីចឹង ផាគ?ូ” ដូឡា ក៏និយាយេទៅ
កាន់ ផាគូ ែដរថា ”េតោះ មកេមើល
តុក្កតាជាមួយខ្ញុំវិញ!”
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ផាគូ និយាយតបវិញថា ”អានេសៀវេភៅ
សប្បាយជាង។”
”េមើលន៎ុះ! ឯងេមើលេឃើញរង្វង់មូល
េនះេទ? េហើយនិងបន្ទាត់្រតង់េនះ
េទ? រុញវាចូលេទៅក្នុង េហើយទាញ
វាេចញ េនោះវានឹងក្លាយជាអក្សរ
មួយ។ េរៀបអក្សរទាំងេនះេហើយ ឯង
នឹងអាចបេង្កើតជាពាក្យមួយ! ពាក្យ
អាចមានអត្ថន័យអប់រំ ពាក្យអាចមាន
អត្ថន័យកំែប្លង ពាក្យអាចមានអត្ថន័យ
េសោកេសៅ េហើយពាក្យក៏អាចមាន
អត្ថន័យរីករាយ។
េពលែដលឯងេរៀបពាក្យដាក់ចូលគ្នា
ពាក្យទាំងេនោះអាចក្លាយេទៅជា
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្របេយោគជាេ្រចើន េហើយ្របេយោគ
ទាំងេនោះនឹងក្លាយេទៅជាេរឿងនិទាន
មួយ។ អានវាេហើយ ឯងនឹងភ្ញាក់េផ្អើល!
េ្របៀបដូចឯងកំពុងេនៅក្នុងពិភព
មួយេផ្សងេទៀតអ៊ ីចឹង!
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ប៉ុែន្ត ៃថ្ងេនះ ផាគូ មានទឹកមុខ
្រសេពោន។ នាងគ្មានេសៀវេភៅស្រមាប់
អានេទ! េសៀវេភៅទាំងអស់ែដល
នាងអាចេឈោងយកបានេនៅក្នុង
បណ្ណាល័យ នាងបានអានពីជំពូកមួយ
រហូតដល់ទីបញ្ចប់េហើយ។
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ផាគូ យំេដោយេសោកេសៅេហើយ
ែ្រសកថា ”េតើខ្ញុំគួរេធ្វើយ៉ាងណា? គ្មាន
េសៀវេភៅស្រមាប់អានេទៀតេទ!”
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ចាំបន្តិច! េតើអ្វីហ្នឹងេនៅទីេនោះ? ផាគូ
េមើលេឡើងេទៅេលើេហើយេមើលេឃើញ
មិនែមនមួយ មិនែមនពីរ ប៉ុែន្តេធ្នើរ
ដាក់េសៀវេភៅបីេផ្សងេទៀត េពោរេពញ
េដោយេសៀវេភៅ។ ផាគូ ខ្សឹបេខ្សៀវេដោយ
សប្បាយរីករាយថា ”មានេសៀវេភៅ
ជាេ្រចើនេទៀត!”
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ប៉ុែន្ត ផាគូ េនៅមានបញ្ហាមួយេទៀត។
នាងទាបេពកេហើយេធ្នើរដាក់េសៀវេភៅ
ខ្ពស់េពក។
េតើ ផាគូ អាចេឡើងយកេសៀវេភៅបាន
យ៉ាងដូចេម្តច?
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្របែហលជានាងអាចេ្របើែខ្សហាល
េខោអាវេដើម្បីេឡើង? ឬេ្របើសំពត់សារុង
របស់ម៉ាក់នាងេដើម្បីេឡើង? ឬេ្របើេកៅអី
និងតុេនៅក្នុងបន្ទប់េនោះេដើម្បីជាន់េឡើង
វិញ?
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ផាគូ គិតក្នុងចិត្តថា េបើមានសត្វកែវង
េនៅែក្បរពិតជាល្អណាស់ ឬក៏មានស្វាក៏
ល្អម៉្យាង ឬក៏មានទាំងពីរក៏បាន!
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ផាគូ នឹកេឃើញវិធីមួយ។ នាងបានេហៅ
បូទូ និង ដូឡា ឱ្យជួយ។
េដោយភាពេស្ងៀមស្ងាត់ ពួកេគក៏បាន
េឡើងជិះេលើគ្នា។ បូទូ បានត្អូញែត្អរថា
”ដូឡា ឯងធ្ងន់ណាស!់ ្របាប់ឯងេហើយ
ថាកុំឱ្យញុាំនំេ្រចើនេពក។ ” បូទូ បាន
និយាយថា ”ខ្ញុំមិនធ្ងន់េទ ផាគូ េទែដល
ធ្ងន!់” ផាគូ និយាយថា ”ស្ងាត!់ យក
េសៀវេភៅជិតបានេហើយ។”
បន្ទាប់មក េរឿងរ៉ាវមិនបានេ្រគោងទុក
បានេកើតេឡើង។
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អ៎ា!!!
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”េតើមានេរឿងអ្វីេកើតេឡើង?” បង្រសី
បណ្ណារក្សដ៏ខ្ពស់ម្នាក់បានេដើរេចញ
មក! គាត់បានដាក់ ផាគូ ចុះេ្រកោម។
បូទូ និង ដូឡា ក៏បានរត់បាត់។ ផាគូ
សែម្តងទឹកមុខេសោកេសៅេពលនាង
មិនអាចយកេសៀវេភៅទាំងេនោះបាន។
បង្រសីបណ្ណារក្សេនោះសួរេទៅ ផាគូ ថា
”េតើបងអាចជួយអ្វីប្អូនបានេទ?”
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ផាគូ និយាយេដោយេសោកស្តាយថា ”ខ្ញុំ
ព្យាយាមេឡើងេលើេធ្នើរេសៀវេភៅេនោះ។
ខ្ញុំអស់េសៀវេភៅអានេហើយ ”។ បង្រសី
បណ្ណារក្សនិយាយថា ”េហតុអ្វីបានជា
ប្អូនមិននិយាយដូេច្នោះតាំងពីដំបូង? េបើ
មានបងេនៅទីេនះ ប្អូនមិនចាំបាច់េឡើង
េទៅេលើេធ្នើរេទ។ េតើបងអាចេលើកប្អូន
េឡើងបានេទ? ” ផាគូ ងក់ក្បាល ។
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ផាគូ និយាយេដោយសប្បាយរីករាយ
ថា ”ខ្ញុំនឹងយកេសៀវេភៅេនះ និង
េសៀវេភៅេនះមួយេទៀត េហើយនិង
េសៀវេភៅេនះមួយែដរ!” ។ ”អរគុណ
បង្រស!ី” បង្រសីបណ្ណារក្សែដលខ្ពស់
េនោះនិយាយេទៅកាន់ ផាគូ ថា ”យក
េសៀវេភៅមួយេនះែដរេទៅ េពលបង
េនៅតូច បងចូលចិត្តអានេសៀវេភៅេនះ
ណាស់។”
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ផាគូ បានសួរថា ”បងធ្លាប់េនៅតូច
ែដរ?” បង្រសីខ្ពស់េនោះេឆ្លើយតបថា
”ពិតេហើយ កាលេនោះ បងតូចជាង
ប្អូនេទៅេទៀត ប៉ុែន្តេ្រកោយមក បងក៏
លូតកម្ពស់ េហើយៃថ្ងេ្រកោយប្អូនក៏
ដូេច្នោះែដរ។ ែតឥឡូវេនះប្អូនេនៅតូច េបើ
ចង់បានេសៀវេភៅ ប្អូន្រតូវ្របាប់បង បង
នឹងយកឱ្យ។”
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េតើ ផាគូ កំពុងស្តាប់ឬេទ? េទ នាង
មិនបានស្តាប់េទ! នាងកំពុងែតឈ្លក់
វេង្វងនឹងេសៀវេភៅរបស់នាង ពីមួយ
ពាក្យេទៅមួយពាក្យ។ ពីមួយបន្ទាត់េទៅ
មួយបន្ទាត់។ បន្ទាប់មកពីមួយ្របេយោគ
េទៅមួយ្របេយោគេទៀត េហើយឥឡូវេនះ
នាងអានេរឿងទាំងមូលចប់េហើយ។
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ពីេ្រពោះ ផាគូ មានេសៀវេភៅថ្មីស្រមាប់
អាន។
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