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សមេេក៣ថ្ងេ គេួសារកន្តុប និងកន្តុល ទៅលេងផ្ទះតតាាយ។ រាល់ល្ងេចលោកតា
តេងនិទានរឿងឲេយចៅៗសា្ដេប់។ ោកតាពូកេធ្វើតេេប់សំឡេងតួអង្គណាស់។ 
ោកតា៖ កាលពីពេេងនាយ មានចលចលកមួយសេេកលូ ជុកចលូ! ជុកចលូ!...!
និទានចលប ់ោកតាឲេយកុមារទាំងពីរចលូលគេង។

១



"ម៉េ! ម៉េ យប់នេះតកុំសមេេន្តក្នុងបន្ទប់អី។"
"ហេតុអីទៅកន្តុល?"
"ឆ្កេចលចលក នៅក្នុងបន្ទប់ម៉េ។"

ល្ងេចលនេះត មា្ដេយកំពុងជមេះតស្មេនៅកេេយផ្ទះត។ កន្តុលភ័យរត់រលះតរលំងទៅរកមា្តេយ។

២



មា្ដេយក៏នាំ កន្តុល ទៅរកមើលចលចលកនៅលើផ្ទះត។
"ឮវាលូ កូនខ្លេចលាស់ ពេលកូនឡើងទៅយកនំញ៉េំ។"
"ចាំម៉េឡើងទៅមើល។"
"កុំអីម៉េ...ខ្លេចលវាខំ... ចាំពុកមកសិន។" ៣



មា្ដេយក៏ដើររកមើលគេប់កៀនកោះត។ 
ប៉ុន្តេ គាត់ពុំឃើញមានអ្វីោះត។

៤



ជុក ជុក ចលូ! ជុក ជុក ចលូ! ជុក ជុក ចលូ! 

មា្ដេយឃើញផាហ៊ុំខ្មេមួយកមេើកកៀន

កន្លៀតទូ។ កន្តុលខ្លេចលស្ទុះតឱបមា្ដេយ។

"ម៉េ! កុំចលូលក្នុងអី...ខ្លេចលចលចលកខំ។"

"កន្តុលកុំខ្លេចល! ម៉េរកចលចលកឃើញ 

ម៉េនឹងចាប់វាបោះតទៅដី។"

៥



ថារួចល គាត់ក៏ទាញផាហ៊ុមឡើង។ គាត់ឃើញកន្តុបកំពុងកេេបលូ ងាកសើចល។ 
ជុក ជុក ចលូ! ជុក ជុក ចលូ!  "កន្តុប! ម៉េចលក៏ឯងលូធ្វើឲេយប្អូនខ្លេចល?"
"បងតុបធ្វើចលចលកដូចលោកតាាស់ ខំតេខ្លេចល!"

៦



ពេលនេាះត ឪពុកក៏មកដល់ផ្ទះត។ 
"អូន! អំបាញ់មិញ បា៉េឮសំឡេងដូចលឆ្កេចលចលកលូ។ សេុកយើងមិនដេលមានចលចលកទេ។" 
"ពុកគឺបងតុបធ្វើទេតើ!"  កន្តុបក៏រៀបរាប់បេេប់អំពីការបេកួតនិទានរឿងនៅសាល។

៧



ស្អេកឡើង ការបេកួតនិទានរឿងនៅសាលចាប់ផ្ដើម។ 
ពុកម៉េ និងកន្តុល ក៏ទៅចលូលរួមលើកទឹកចលិត្តសេីតុបដេរ។

៨



ការបេកួតចលូលដល់វគ្គណជមេុះត។ បេក្ខជនចលុងកេេយ គឺកុមារាពីរនាក់ និងសេីតុប។
សេីតុប៖ កាលពីពេេងនាយ មានសត្វចលចលកមួយតេងលូឮសូរ ជុក ជុក ចលូ! ជុក ជុក ចលូ!
គេប់គា្នេជក់ចលិត្តនឹងការនិទានរបស់នាងា៉េងខ្លេំង។

៩



ពេលបេកាសលទ្ធផល សេីតុបជាប់លេខមួយ។ 
គេប់គា្នេទះតដេអបអរ ស្ងើចលសរសើរនាងា៉េងខ្លេំង។ 
នាងសបេបាយចលិត្តាស់។

១០



ពេលបេគល់រងា្វេន់ នាយកក៏លើកទឹកចលិត្តនាង។ នាយកសាល៖ "កូននិទានរឿងបាន
ល្អាស់! ថ្ងេកេេយ កូនពិតជាកា្លេយជាអ្នកនិទានដ៏ពូកេមិនខន។"
គេួសារកន្តុប និងអ្នកគេូ មានមោទនភាពចលំពោះតនាងជាខ្លេំង។

១១



គេប់គា្នេតេងចលូលចលិត្តសា្ដេប់សេីតុបនិទានរឿង។ 
កន្តុបតេងនិទានរឿងថ្មីឲេយអ្នកភូមិសា្ដេប់។ 
នាងគិតថា ធំឡើងនាងចលង់កា្លេយជាអ្នកនិពន្ធដ៏លេបីមា្នេក់។

១២
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