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موج زده و پاهایم 
را خیس کرده.

شن و ماسه رفته 
توی آبششم.

صورتم هم که ُپر 
از کف شده.

همین چیزهاست 
که یک خرچنگ را 

اخمو می کند!

و خواب آلود.
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خرچنگ خان، خوابی؟

پرسیدم خوابی 
خرچنگ خان؟

آره.

تاپ!

تاپ
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پالنکتون می خواهد با اردکش برود حمام.
تو هم دوست داری بروی حمام؟

توی حمام کف بازی هم می کنی یا نه؟
کدام اسباب بازی ات را دوست داری با خودت به حمام ببری؟

قصه  ات را بگو و برایش نقاشی بکش!
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اول دوتا دایره بکش. 
این طوری:

قسمت کم رنگ دایره ها را 
پاک کن.

برای چشمش یک دایره 
بکش و وسطش یک نقطه 

بگذار. بعدش بال اردک را 
بکش، این طوری:

حاال نقاشی ات را رنگ کن!

یک خط دور دایره ها 
بکش؛ جوری که مثل 
تن و دم اردک باشد.

حاال برای اردکت نوک بگذار و 
یک پر هم روی سرش بکش.

کوآک!


