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ៃថ្ងមួយ មានែឆ្កមួយក្បាលេដើរេលងេនៅ
សួនច្បារ។
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កំពុងែតេដើរ ែឆ្កក៏្រកេឡកេឃើញ
ធុងសំរាមមួយ ែដលេគដាក់ េនៅតាម
សួនច្បារ។ ែឆ្កបានរត់យ៉ាងេលឿនសំេដៅ
ធុងសំរាម។ េទៅដល់ វាផ្តួលធុងសំរាម
េធ្វើឲ្យសំរាមធ្លាក់ រប៉ាត់រប៉ាយ េពញ
ចិេញ្ចើមថ្នល់។
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ែឆ្កនិយាយ៖«ក្លិនអីឈ្ងុយណាស?់
កូរេពោះ្រគូកៗេហើយ» ែឆ្កនិយាយ
បេណ្ដើរ ឈ្មុលចូលធុងសំរាមបេណ្ដើរ។
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េស្មៅធាត់មួយេឃើញដូេច្នះក៏ែ្រសកសួរ
េទៅែឆ្ក៖ «បងែឆ្កេហតុអ្វីក៏បងេធ្វើឲ្យ
សំរាមរាយប៉ាយែបបហ្នឹង?»។ ែឆ្កស្តាប់
មិនឮនឹងសំេឡងេស្មៅែដលនិយាយ
មកកាន់ខ្លួនេទ។ វាេនៅែតបន្តកាយ
សំរាមដែដល។
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ែឆ្កកាយខាងេនះផង កាយខាងេនោះ
ផង បន្តិចេ្រកោយ មកវាេឃើញ ថង់
េខ្មៅធំមួយេនៅក្នុងធុងសំរាម ែដល
មានក្លិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។ ែឆ្ក
គិត៖ «ែតប៉ុេណ្ណះមានរបស់ឆ្ងាញ់មាត់
េទៀតេហើយ!»



6

ែឆ្កគិតេហើយក៏ខាំែហកថង់េនោះ រួចក៏
េឃើញ្របអប់េស្នោ ឆ្អឹងមាន់ កំប៉ុងជ័រ
មានដាក់ទឹកស៊ុបេនៅក្នុងថង់េនោះ។ ែឆ្ក
មិនបង្អង់យូរ វាខាំទាញយក ឆ្អឹងមាន់
មកទំពា្រគួបៗ។ អស់ពីឆ្អឹងមាន់ ែឆ្កក៏
ងាកេទៅលិឍទឹកស៊ុបេនៅក្នុងកំប៉ុងជ័រ។
េដើម្បីបានលិឍទឹកស៊ុប ែឆ្ក្រគវី្រគវាត់
សំរាមេផ្សងៗែដលេនៅរំខានពីមុខវាឲ្យ
េហើររាយប៉ាយេលើេស្មៅ។
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វឺត! ភឹប! ្របអប់េស្នោបានេបុើងេទៅ
្រគបពីេលើ មុខេស្មៅ។ េស្មៅេលោតទ្រន្ទាំ
េជើង។ េស្មៅែ្រសកេឡើង៖ «ស្អីេគៗ! ខ្ញុំ
មិនចូលចិត្តសំរាមេទ! ខ្ញុំមិន្រតូវការ
្របអប់េស្នោ និងទឹកកខ្វក់េនះេទ!» េស្មៅ
ទាញ្របអប់េស្នោេចញពីក្បាលទាំងមិន
សប្បាយចិត្ត េហើយនិយាយេទៅកាន់ែឆ្ក
ម្តងេទៀតថា «បងែឆ្ក េហតុអ្វីបានជាបង
េធ្វើែបបេនះ ដឹងេទថាវាមិនល្អេទ។»
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ែឆ្កកំពុងែតឃ្លានខ្លាំង មិនបាន
ចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្តីរបស់េស្មៅេឡើយ
េដោយវាគិតែតពីសុីឆ្អឹងនិងបាយ េហើយ
លិឍសំណល់េនៅក្នុង្របអប់ េស្នោ
េនោះ។ ែឆ្កនិយាយ៖ «ពិតជាឆ្ងាញ់
ែមន!»
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េពលែឆ្កសុីែឆ្អត វាក៏េដកនេនៀល
េលងេលើផ្លូវេដើររបស់សួន ច្បារយ៉ាង
សប្បាយ។ េពលេនោះ ្រសាប់ែតមាន
ខ្យល់បក់េបុើងថង់ សំរាមែដលែឆ្ក
បានែហកេនោះ េទៅ្រគបេលើសំបុក
្រសេមោចេភ្លើង។ ្រសេមោចេភ្លើងទាំងេនោះ
េផ្អើលេឆោេឡោ ខ្លះ្រចលំវារេឡើងតាម
ថង់។ ហ្វូង្រសេមោចែ្រសក៖ «ថង់ស្អីេគ
មកពីណា?»
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ហ្វូង្រសេមោចែ្រសកមិនទាន់ផុតពីមាត់
ផង ថង់ក៏នាំ ្រសេមោចមួយហ្វូងេហើរ
តាមខ្យល់េទៅ្រគបេលើមុខ ែឆ្កែដល
កំពុងែតេដកេលងយ៉ាងសប្បាយេនោះ។
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ែឆ្កភ្ញាក់េ្រពើត េពលថង់្រគបក្បាលជាប់។
វាខំេរើប្រមាសេចញពីថង់សំរាមែដល
្របឡាក់ និងសុទ្ធែត្រសេមោចេភ្លើង
េនោះ។ ែឆ្ក្រតូវថង់្រគបមុខ េហើយ
្រសេមោចក៏េចញពីថង់េទៅខាំមុខ របស់
ែឆ្ក។ ែឆ្កេលោតេទៅេលោតមក ែ្រសក
រកេគជួយ។ ែឆ្កែ្រសកខ្លាំងៗ៖ «ជួយ
ផង!ជួយផង! ្រសេមោចខាំៗ»
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ែឆ្កនេនៀលេលើផ្លូវ េហើយ្របឹងយកេជើង
ទាញថង់េចញ។ េស្មៅែដល េនៅែក្បរ
េនោះេឃើញេហើយក៏បានជួយែឆ្កចាប់
្រសេមោចេចញ។ ប៉ុែន្តមិនអាចជួយែឆ្ក
បាន។ េស្មៅែ្រសកេទៅកាន់ែឆ្ក៖ «បងែឆ្ក
េនៅឲ្យេស្ងៀម ខ្ញុំជួយចាប់ថង់េចញ!»។



13

េដោយសារែតឈឺេពក ែឆ្កនេនៀល
ចុះេឡើងេលើដី។ េស្មៅដៃទបាន ចូលមក
ជួយចាប់ទាញថង់េចញពីក្បាលែឆ្ក។
េស្មៅក៏្របាប់ទាំងអស់គ្នា៖ «ពួកេយើង
្របឹងេឡើង! ជិតរួចេហើយ»។
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ហ្វូងេស្មៅរវល់អស់មួយសន្ទុះ េទើបជួយ
យកថង់េចញ ពីក្បាលែឆ្កបាន។ ្រចមុះ
របស់ែឆ្កេឡើង្រកហមដុំៗ េដោយសារែត
្រសេមោចខាំ។ ែឆ្កនិយាយ េទៅកាន់េស្មៅ
ថា៖ «អរគុណេហើយ ែដលបានជួយ។
ខ្ញុំេឈ្មោះ លូល»ូ។ េស្មៅក៏តបេទៅវិញ
ថា៖ «មិនអីេទ! ខ្ញុំវិញេឈ្មោះ សាសា។»
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េស្មៅសាសា និយាយបេណ្ដើរ ច្បិច
ថង់ ្របលាក់េនោះេទៅដាក់ធុងសំរាម
បេណ្ដើរ។ េស្មៅនិយាយ៖ «បងលូលូ មិន
គួរេធ្វើឲ្យសំរាម េនះរាយប៉ាយេទ។» ែឆ្ក
លូលូក៏តបវិញ៖ «ៃថ្ងេ្រកោយខ្ញុំឈប់
េធ្វើែបប េនះេទៀតេហើយ»។
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លូលូ និយាយេហើយ ក៏ពាំសំរាមែដល
រាយប៉ាយ េនោះេទៅដាក់ក្នុងធុងសំរាម
ែដរ។ បន្ទាប់មកេស្មៅ េផ្សងៗក៏នាំគ្នា
ជួយ្របមូលសំរាមេទៅដាក់ក្នុងធុងវិញ។
បន្តិចមក លូលូបានពាំទុេយោទឹកមក
លាងសម្អាតឲ្យសាសា។ បន្ទាប់មក
េទៀត ពួកេគ្របែលងេលងជាមួយគ្នា
យ៉ាងសប្បាយ។
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