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កាពី និង សានូ រស់េនៅជាមួយគ្នា ក្នុង
សមុ្រទដ៏ែសនេ្រជៅ។ ពួកេគជាមិត្តល្អ
នឹងគ្នា។ ប៉ុែន្តពួកេគមានរូបរាងខុសពី
គ្នា។
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កាពី ជា្រតីេឈ្មោលែដលមាន្រពុយ
្របាំពីរ ប៉ុែន្តគ្មានេជើងេទ! វាមាន
ែភ្នកមុតល្អណាស់។ សានូ ជាបង្កងញី
ែដលមានេជើងេ្រចើន។ វាមានដេង្កៀប
ធំពីរលាន់សូរឥតឈប់។ ប៉ុែន្តវាេមើល
មិនសូវច្បាស់េទ។
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ក្លិក្លក់ ក្លិក្លក់ ក្លិក្លក!់ អូហូ សំេឡងអីក៏
លាន់ខ្ទរេម្ល៉ះ! សំេឡងេចញពីដេង្កៀប
វា បានបំភ័យសត្វសមុ្រទជាេ្រចើនក្នុង
សមុ្រទេនះ។
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ែភ្នកវាេខ្សោយ ដូេច្នះេហើយ សានូ ែតង
វេង្វងក្នុងសមុ្រទដ៏ងងឹត។ ក្លិក្លក់ ក្លិក្លក់
ក្លិក្លក!់ អូហូ សំេឡងអីក៏លាន់ខ្ទរេម៉្លះ!
កុំបារម្ភអ!ី កាពី មិត្តរបស់វា ែតងែតេនៅ
ែក្បរ ចាំនាំវាេទៅផ្ទះវិញជានិច្ច។
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សានូ ស្នាក់េនៅក្នុងរូងដ៏កក់េក្ដៅជាមួយ
កាពី។ វា ែតងយកដេង្កៀបកាយខ្សាច់
ែដលធ្លាក់ចូលរូងជាេរឿយៗ។ ក្លិក្លក!់
ក្លិក្លក!់ ក្លិក្លក!់ អូហូ សំេឡងអីក៏លាន់
ខ្ទរេម៉្លះ! ផ្ទះរបស់ពួកវា ស្អាត និងមាន
រេបៀបជានិច្ច។
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ៃថ្ងមួយ កាពី េចញេទៅែហលេលង
ែតម្នាក់ឯង។ វាគិតក្នុងចិត្តថា៖ ”អ្ហា!
គ្មានសំេឡងរំខានេទៀតេទ។ េតើខ្ញុំ
ពិតជា្រតូវការមិត្តែដលែតងែតរំខាន
ែបបេនះឬ?”
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រំេពចេនោះ កាពី បានេឃើញែភ្នកធំៗ
ពីរេនៅចំេពោះមុខវា។ េនោះគឺជាែភ្នក
្រតីសមុ្រទដ៏ធំសេម្បើមមួយែដល
កំពុងេ្រសកឃ្លាន! ្រតីដ៏ធំេនោះ ែហល
មកកាន់ែតេកៀក េហើយែ្រសកថា៖
”ដល់េពលសុី្រតី កាពីឲ្យឆ្ងាញ់មាត់
េហើយ!”
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កាពី ក៏បិទែភ្នក េហើយភ័យញ័រខ្លួន
យ៉ាងខ្លាំង។ ក្លិក្លក!់ ក្លិក្លក!់ ក្លិក្លក!់
អូហូ សំេឡងអីក៏លាន់ខ្ទរេម៉្លះ! ្រតីដ៏ធំ
លាន់មាត់៖ ”េតើសំេឡងស្អី ក៏រំខានខ្លាំង
េម្ល៉ះ?”
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េនោះគឺ សាន!ូ ក្លិក្លក!់ ក្លិក្លក!់ ក្លិក្លក!់
អូហូ សំេឡងអីក៏លាន់ខ្ទរេម្ល៉ះ! ្រតី
សមុ្រទដ៏ធំេនោះ ក៏ែហលេចញេទៅយ៉ាង
ឆ្ងាយ េដោយសារែតសំេឡងលាន់រំពង
ដ៏រំខានេនះ។
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កាពី ស្ទុះេទៅឱប សានូេដោយរំេភើប។
េបើគ្មានមិត្តដ៏ែសនរំខានេនះេទ វា
្របែហលជាអស់ជីវិតេទៅេហើយ!
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ែស្វងរកមិត្តជាៃដគូ
មិត្តភក្ដិេនៅជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា អាច
ជួយគ្នាបានេពលមានអាសន្ន។ ្រតី
េហ្គោប៊ី និងបង្កង ជាមិត្តដ៏ល្អបំផុត
េនៅក្នុងសមុ្រទ។ េតើអ្នកអាចរកៃដគូ
មិត្ដដៃទេទៀតក្នុង្រកុមសត្វទាំងេនះ
បានេទ? ១. កុក ២. ឃ្មុំ ៣. េគោ ៤.
ក្ដាមេផ្ញើ្របាណ ៥. ក្ដាន់ ៦. េទោច ៧.
ខ្យង ៨. ្រកសារ
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ជួបជាមួយមិត្តទាំងអស់េនះ!
្រកសារ និងឃ្មុំ ្រកសារ ែតងេ្របើចំពុះ
ដ៏មុត្រសួចរបស់វា េដើម្បីចឹកែហកសុី
សាច់សត្វងាប់។ ជួនកាល ឃ្មុំបានេហើរ
តាម េហើយយកសាច់សត្វែដលងាប់ជា
សំបុកពងរបស់វា។
កុក និងេគោ េពលេគោេដើរកាត់វាលេស្មៅ
សត្វល្អិតតូចៗែដលទំេនៅេលើេស្មៅ ក៏
េផ្អើលេហើរេឡើងេទៅេលើ។ កុក ែតង
េហើរតាមេគោ េដើម្បីបានសុីសត្វល្អិត
ទាំងេនោះ។
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ក្តាមេផ្ញើ្របាណ និង ខ្យង ក្ដាម
េផ្ញើ្របាណ រស់េនៅក្នុងសំបកខ្យងែដល
េបោះបង់េចោល។
ក្តាន់ និងេទោច េនៅេពលក្តាន់់ ដឹង
ថានឹងមានេ្រគោះថ្នាក់ វាែតងទ្រន្ទាំ
្រកចកេជើងឲ្យសញ្ញាេទៅកាន់េទោច។
េទោចក៏្រសវាេឡើងេទៅចុងេឈើខ្ពស់
េដើម្បីសុវត្ថិភាព! ចំែណកឯេទោចវិញ
ពួកវាែតងេបះទម្លាក់ស្លឹកេឈើមកេ្រកោម
ឲ្យក្តាន់សុីជាចំណី។
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