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កូនពែពមួយេឈ្មោះពីពី កំពុងអង្គុយ
ចាំផ្លូវម្ដាយមកពីផ្សារ។ វាេឃើញមិត្ត
របស់វាកំពុងរត់េលងខាងេ្រកៅ ែតវា
សុខចិត្តអង្គុយញុាំនំ។
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រំេពចេនោះម្ដាយវាមកដល់។ េមពែព៖
«ែម៉បានទិញេខោថ្មីមួយឱ្យកូនេស្លៀក
ចូលឆ្នាំថ្មី។» ពីពី៖ «ជេយោ! ខ្ញុំមានេខោ
ថ្មីេស្លៀកចូលឆ្នាំេហើយ!...» េមពែពបន្ត៖
«ែម៉មានដំណឹងល្អមួយេទៀតស្រមាប់
កូន ។» េនះជា្រកដាស្របកាសអំពី ការ
្របឡងរត់្របណាំងេនៅៃថ្ងចូលឆ្នាំ។ េតើ
កូនចង់ចូលរួមេទ? ពីពី៖ «អត់េទែម៉
កូនមិនចង់រត់េទ។»
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បន្ទាប់មកពីពីបានេស្លៀកេខោថ្មីេទៅ
បង្ហាញពុកវាែដលកំពុងដាំបែន្លេនៅ
េ្រកោយផ្ទះ។ កំពុងែតរត់្រសាប់ែត
ខ្វាក...! ពីពី៖ «អុញ ! េខោរែហក
បាត់។» ពីពីេធ្វើមុខ្រសេពោន។
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ពីពីរត់េទៅផ្លាស់េខោវិញ។ ពីពី៖ «ហុឺ... !
េខោថ្មីរបស់ខ្ញុំរែហកបាត់េហើយ។»
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ពីពីបានរត់េទៅជូបម្ដាយ៖ «ែម៉ េខោថ្មី
កូនរែហកេហើយ។ េតើែម៉ជួយេដរឱ្យ
កូនបានេទ?» ែម៉៖ «េទ ែម៉កំពុងរវល់
េរៀបចំអីវ៉ាន់ស្រមាប់ៃថ្ងចូលឆ្នាំ។»
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ពីពីបានេទៅជួបឪពុក៖ «ពុក! េតើពុក
ជួយេដរេខោឱ្យកូនបានេទ?» ពុកពី
ពី៖ «បាន! ែតកូន្រតូវេទៅរកម្ជុល និង
អំេបោះឱ្យពុកសិន។»
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ពីពីបានរត់េទៅរកែតរកអំេបោស និង
ម្ជុល ្រគប់ទីកែន្លង។ ពីពីរកក្នុងថតតុ ពី
ពីរកក្នុងទូ ពីពីរកេលើទូ ពីពីរកក្នុងកេញ្ជើ
េដរ។
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ពីពីហត់គឃូស។ វារត់េទៅ្របាប់
ពុកវាវិញ។ ពុកពែព៖ «េតើកូនរក
ម្ជុល និងអំេបោះេឃើញេទ?» ពីពី៖
«មិនេឃើញេទពុក េហើយខ្ញុំហត់
ណាស់។ កូនឈឺជង្គង់ ឈឺខ្នង និង
ហត់ខុសធម្មតា។» ពុក៖ «កូនមិនសូវ
េធ្វើចលនាខ្លួន្របាណ គឺែបបេនះ
េហើយ។»
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ពីពីអង្គុយេសោកេសៅេហើយនឹក
េទៅដល់កូនែឆ្ក និងកូនស្វាែដលែតងរត់
ហាត់្របាណ េនៅក្នុងភូមិរាល់្រពឹក។ វា
មិនចូលចិត្តហាត់្របាណេទ ែតវាគិតថា
ការហាត់្របាណ្របែហលជាអាចជួយវា
បាន។
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ពីពីក៏សេ្រមចចិត្តេទៅហាត់្របាណ
ជាមួយកូនស្វា និងកូនែឆ្ក។ វារត់
យឺត កូនែឆ្កនិងកូនស្វារត់េលឿន។
កូនស្វា និងកូនែឆ្ករត់ខាងមុខ ពីពីរត់
ខាងេ្រកោយ។ ពីពីខំ្របឹងរត់េហើយរត់
េទៀត រត់! រត!់ រត់.....
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េដោយអស់កម្លាំងេពក ភ្លាមេនោះពីពី
រអិលេជើងដួល្របូស... អូយ!... កូនស្វា
និងកូនែឆ្កនាំគ្នាេលើកពីពីេឡើង។
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ៃថ្ងបន្ទាប់ ពីពីមិនចង់េទៅរត់េលងេទៀត
េទ េ្រពោះឈឺជង្គង់និង ខ្លួន្របាណ
ខ្លាំង។ ពុករបស់ពីពីថា៖ «េលើកដំបូង
វាមានអការៈែបបេនះ ែតពីរបីៃថ្ង
េទៀតែលងអីេហើយ។» កូនពែពក៏
សេ្រមចចិត្តថាេទៅរត់បន្តេទៀត។
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មិត្តទាំងបីេលងជាមួយគ្នាយ៉ាង
រីករាយ។ េពលខ្លះពួកេគរត់្របណាំង
េពលខ្លះេលងទាត់បាល់ េពលខ្លះេលង
ទាត់សី ។ ពីពីឈប់ឈឺជង្គង់ និង ឆាប់
ហត់ដូចមុនេទៀតេហើយ។ េពលេនះវា
មានសុខភាពល្អជាមុន។
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ៃថ្ងចូលឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់។ ពីពី
បានសេ្រមចចិត្តចូលរួមរត់្របណាំង
ជាមួយមិត្តដៃទក្នុងភូមិ។ ពីពីែ្រសកថា៖
ជេយោ! ខ្ញុំអាចរត់បានេលឿនជាងមុន។
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បន្ទាប់ពីការ្របកួតរត់្របណាំង ពីពី
បានេស្លៀកេខោថ្មីែដលែម៉ទិញឱ្យ េដើម្បី
េដើរេលងចូលរួមបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីយ៉ាង
រីករាយ។
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