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មានេក្មង្រសីម្នាក់េឈ្មោះ ធីនី រស់េនៅ
មាត់្រចាំងៃនបឹងដ៏អាថ៌កំបាំងមួយ។
រាល់ៃថ្ងនាងែតងែតេធ្វើអ្វីែដលនាង
្រសលាញ់ េហើយេរៀងរាល់យប់នាង
េរៀបរាប់្របាប់បង្រសីពីអ្វីែដលនាងបាន
េធ្វើ។
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ធីនីជាេក្មងែដលឆ្ងល់ចង់ដឹងេ្រចើន។
នាងែតងែតមានចម្ងល់ពីបឹងែដល
េនៅែក្បរផ្ទះរបស់នាង។ បឹងេនោះមាន
អ្វីមួយគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ េហើយនាង
បានសេ្រមចចិត្តថានឹងែស្វងយល់អំពី
បឹងេនោះ!
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ប៉ុែន្ត នាង ្រតូវ េ្រតៀម ខ្លួន ជា មុន សិន ។
េ្រកោយ ពីតាំង ចិត្ត េមោះ មុត  នាង បាន ចុះ 
េឈ្មោះ េរៀន ែហល ទឹក េហើយ បាន ហ្វឹក 
ហាត់  ជា េរៀង រាល់ ៃថ្ង  េដើម្បី ក្លាយ ជា អ្នក 
ែហល ទឹក ដ៏ពូែក ម្នាក់ ។
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ទីបំផុតៃថ្ងែដលនាងបានេ្រតៀមខ្លួន
រួចរាល់េនោះក៏បានមកដល់។ នាង
េដើរសំេដៅេទៅបឹងេដោយភាពរំេភើប
រីករាយ...
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...េហើយយកេជើងសាកប៉ះទឹក។
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ធីនីសម្លឹងេមើលទឹកពីេលើ េហើយ
េ្រតៀមខ្លួនេលោត។
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ប៉ុែន្តនាងមានការសង្ស័យមួយរំេពច។
ទឹកបឹងេនោះេ្រជៅ។ េតើនរណាដឹងថាេនៅ
េ្រកោមទឹកេនោះមានអ្វីខ្លះ?
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គិតអ្វីមិនេចញ ធីនីនឹកដល់បង្រសី
របស់នាង។ បង្រសីែតងែត ខ្លាចេរឿង
អ្វីែដលថ្មី ប៉ុែន្តគាត់មិនែដលេបោះបង់
េឡើយ។
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ធីនីក៏មិនេបោះបង់ដូចគ្នា។ នាងទម្លាក់
ខ្លួនពីែមកេឈើ េបើេទោះនាងភ័យ នាង
ដកដេង្ហើមយ៉ាងែវង... េហើយេលោត
ចូលទឹក្របូង!
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ទឹកខ្ចាយេ្រពោង្រពាត!អន្ទះសាខ្លាំង!
ធីនីរង់ចាំែលងបាន នាងកំពុងែត
ែហលទឹកបឹងេហើយ។
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មាន្រតីេ្រចើនែមនែទន! ្រតីទាំងេនោះ
មាន្រទង់្រទាយ ទំហំ និងពណ៌ខុសៗ
គ្នា។ ធីនីេពោរេពញេដោយការចង់ដឹង
នាងចង់្រជមុជកាន់ែតេ្រជៅេទៅេទៀត។
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មិនយូរប៉ុន្មាន នាងែហលជួបសត្វែប្លក
ៗអស្ចារ្យជាេ្រចើន ែដលនាងមិនធ្លាប់
បានេឃើញពីមុនមកេទ។
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េហើយ សត្វ ទាំង េនោះ ក៏ មិន ែដល ធ្លាប់ 
េឃើញ នាង ពី មុន មក ែដរ។ 
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នាងែហលកាន់ែតេ្រជៅ េទៅ ៗ   រហូត 
ជួប នឹងសត្វចែម្លក  មាន មាត់ជាច្រមុះ
ពណ៌ េ្រចើន ជាន់ ។ មានេពលមួយគួរឱ្យ
ខ្លាចែមនែទន ធីនីគិតថានាង្រតូវសត្វ
ទាំងេនោះចាប់េលបបាត់េហើយ ែត ផ្ទុយ 
េទៅ វិញសត្វទាំងេនោះចាប់េលើកនាងថ្នម
ៗ។
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មក ដល់ េពល េនះ នាង ជិត អស់ខ្យល់ 
ដេង្ហើមដក េហើយ។ ប៉ុែន្តធីនី ដ៏ឈ្លាសៃវ 
រក បាន ពពុះ ទឹកពិេសស មក បន្ត ដេង្ហើម 
នាង នាង អាច េនៅ  េលង ជា មួយ មិត្ត ភក្តិ
ថ្មីៗ របស់ នាងបន្តេទៅេទៀត ។ 
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នាងមិនែដលមានអារម្មណ៍
ថា...រស់រេវើកយ៉ាងេនះេទពីមុនមក!
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បឹងេនោះពិតជា្រសស់ស្អាត និងអស្ចារ្យ
ខ្លាំងណាស់ ប៉ុែន្តនាងដល់េពល្រតូវ
្រតឡប់េទៅផ្ទះវិញេហើយ។ ធីនីពិតជា
អន្ទះសាចង់េរៀបរាប់្របាប់បង្រសីអំពី
ដំេណើរផ្សងេ្រពងរបស់នាងេនៅក្នុង
បឹង ។ េតើបង្រសីនឹងមានអារម្មណ៍
យ៉ាងណាេទៅ?
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នាងបាន សន្យាថា នាង នឹង មិន បំេភ្លច 
ៃថ្ង េនះ េទ។ អ្វីែដលនាងបានេរៀនគឺ
នាងអាចេធ្វើអ្វី្រគប់យ៉ាងឱ្យែតមានការ
តាំងចិត្ត ។ េ្រកោមកេម្តៅៃថ្ង ដ៏ ្រសទន់ ធីនី 
កំពុង គិត...”គួរេធ្វើអ្វីបន្ទាប?់”
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