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ៃថ្ងេនះវីតា និង េវហាេនៅចាំផ្ទះ។ វីតា
ចូលចិត្តេលងេធ្វើ្រគូេពទ្យ ប៉ុែន្ត េវហា
មិនចូលចិត្តេទ។
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វីតា ក៏បបួល េវហា េលងជាមួយគ្នា។
នាង បានយករបស់េផ្សងៗមកៃច្នជា
្របដាប់្របដាេពទ្យ។
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វីតា េដើរតួដូចជា្រគូេពទ្យពិនិត្យអាការ
របស់ េវហា។
«បានេហើយ! េនៅឲ្យេស្ងៀមចាំអ្នក្រគូ
េពទ្យពិនិត្យឲ្យ។» វីតា េពោលេទៅកាន់
េវហា។
«អូ កេម្ដៅមិនអីេទ! ចង្វាក់េបះដូងក៏
ធម្មតាែដរ!»
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េវហា ហាក់ដូចមិនសប្បាយចិត្តេសោះ។
«បងវីតា! េលងែបបេនះ មិនសប្បាយ
េសោះ។ េយើងនាំគ្នាេលងរត់ពួនវិញល្អ
េទ?» េវហា និយាយ។
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វីតា ក៏និយាយេទៅកាន់ប្អូន្របុសថា
«កុំអ!ី េលងពួនែតពីរនាក់មិនសប្បាយ
េទ។ ចាំបងឲ្យឯងេធ្វើជា្រគូេពទ្យ ម្ដង។»
ថារួចនាងក៏េរៀបចំប្ដូរឲ្យ េវហា េដើរតួ
្រគូេពទ្យម្ដង។ ប៉ុែន្ត េវហា េនៅែតមិន
សប្បាយចិត្តដែដល។
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េនៅេពល វីតា កំពុងរវល់ងាកេចញេវហា
ក៏លួចរត់េទៅ ពួនក្នុងផ្ទះបាត់។ វីតា
ងាកមកវិញរកប្អូនមិនេឃើញ។ នាងក៏
ែ្រសកសួរថា «េវហា! ឯងេនៅឯណា?»
ប៉ុែន្តនាង មិនឮសូរសំេឡងេឆ្លើយ
េសោះ។
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នាងក៏តាមរកប្អូន្របុស។ េវហា ពួន
លួចេមើលបង្រសី េហើយេសើច។
បន្ទាប់មក វាក៏េគចេទៅពួនក្នុងបន្ទប់។
«េវហា ឯងេនៅក្នុងផ្ទះែមនេទ?»
ស្ងាត់េ្រចៀបមិនមាន សំេឡងតប។
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មួយសន្ទុះេ្រកោយមក នាងក៏ឮសូរ
សំេឡងដួលក្នុងបន្ទប់។ វីតាក៏ស្ទុះ
េទៅេមើល េឃើញ េវហា ដួលឈាម
ក្បាលជង្គង់។ នាងភ័យណាស់ ប៉ុែន្ត
នាងមិនដឹងថា្រតូវេហៅឪពុកម្ដាយ មក
តាមវិធីណា។ វីតា ក៏្របញាប់្របញាល់
រកវិធីឃាត់ឈាម និងរុំរបួសឲ្យ េវហា។
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វីតា ក៏ទាញយកកូនេសោេទៅេបើកថតតុ
េដើម្បីយកសំឡី និងបង់រុំរបួស។ េដោយ
្របញាប់េពក កូនេសោក៏្រជុះពីៃដនាង
ចូលេ្រកោមហិបមួយ។ «អូយ! ឈឺ
ណាស់បង វីតា។» េវហា ែ្រសក។ «ចាំ
បន្តិចណា! បង្រជុះកូនេសោេហើយ។» វី
តាេឆ្លើយ។
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វីតា មិនអាចបេង្ហើបហិបេនោះរួចេទ។
េឃើញដូេច្នោះ េវហា ក៏នឹកេឃើញ
មេធ្យោបាយមួយ។ វាក៏ឲ្យបង្រសីយក
ដងេឈើមួយមកេធ្វើជាឃ្នាស់។ ពួកេគក៏
ជួយគ្នាគាស់បេង្ហើបយកបាន កូនេសោ
មកវិញ។ «ល្អែមន! េម៉ចក៏ឯងដឹងពី
វិធីេនះ?» វីតា សួរ។ «ខ្ញុំធ្លាប់េឃើញប៉ា
េធ្វើែបបេនះ។» េវហា តប។
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វីតា ក៏យកសំឡី និងបង់រុំរបួសមក
ជូតឃាត់ឈាមឲ្យេវហា។ ភ្លាមេនោះ
ឪពុកម្ដាយនាងក៏មកដល់ល្មម។
ពួកគាត់ក៏ជួយលាង របួសឲ្យ េវហា។
«បាត់េចញឈាមេហើយ! បងវីតា
េធ្វើដូច្រគូេពទ្យអ៊ីចឹងប៉ាម៉ាក!់» េវហា
និយាយ។ «អូ ល្អណាស!់ ឯងឈប់
រពឹសេទៀតណាឮេទ?» ឪពុកម្ដាយ និង
វីតា និយាយេឡើង្រពមគ្នា។ េវហាក៏
េសើចេដោយេភ្លចថាខ្លួនឈឺ។
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ៃថ្ងេ្រកោយមក វីតា និងេវហាក៏េលង
ជាមួយគ្នា។ វីតាេធ្វើជា្រគូេពទ្យ ឯ
េវហាេធ្វើជាបញ្ជូនអ្នកជំងឺ។ «បងវីតា
អ្នកជំងឺមកដល់េហើយ!» (េវហានិយាយ
េដោយអូសតុក្កតាេលើកូនឡានមក
ជាមួយ។) «អូ ចាំបងពិនិត្យអ្នកជំងឺ
សិន!» ទាំងពីរនាក់បងប្អូន ក៏េលង
យ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នា។
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