
 

 
כתב וצייר רולי ווסלינג 



  
שלום! 

קוראים לי דלעת. 
כאשר נולדתי כל שכנות של 

אמי גיחכו  
"איפה התינוקת?  

אנו לא רואות אותה בכל!" 
ונכון. הייתי קטנה כמו אגס 

כתום! 
 



 
עברו ימים וגדלתי קצת. הייתי 

יותר גדולה מאגס! 
אבל לא הייתי גדולה מספיק 
כדי להצטרף לחבריי על מדפי 

ירקות. 
ויום אחד נמצאתי לגמרי לבדי 

בגינה.  
בכיתי, מוסתרת בין העלים 

שלי… 
 



 
אך פתאום הרגשתי שיד כלשהי 

מרימה אותי ומלטפת. 
שמעתי קול "איזה דלעת קטנה 

נחמדה. בוא, אביא אותך 
לסבתא קולטו" 

נבהלתי. "עזוב אותי! אני רוצה 
להישאר כאן!" 

"אל פחד. היא לא תאכל אותך. 
היא לא אוהבת את קליפת 

הדלועים. 
 



 
כשראתה אותי סבתא קולטו 

אמרה מיד "לך, דלעת קטנה, 
יש ראש טוב! א6 

בל צריך להלביש עליו מגבעת" 
"אבל דלועים לא חובשים 

מגבעות!" 
"את תחבשי אחת. שבי בשקט, 

בזמן שאני צובעת לך את 
הראש. 
הנה!" 

 



 
"ועכשיו העיניים. לא רואים 

אותן." 
רק דקירה אחת והן כבר כאן. 

"הי, את מכאיבה לי עם 
המצבט!" 

"סלחי לי, קטנה שלי, אבל 
לפעמים צריך לסבול כדי להיות 

יפה." 
 



 
"אבל לא רואים כלל את אפך. 

חכה! אבדוק אצלי בגינה." 
כעבור חמש דקות חזרה סבתא 

קולטו עם בלוט, שמצאה בדשא, 
ליד עץ האלון. 

"פוי! מהו הריח המוזר?" 
"זה רק קצת דבק. צריך 

להצמיד את הבלוט לפנים 
שלך!" 

 



 
"אני מכוערת עם הדבר הזה 

באמצע הגוף!" 
"וי! כמה שאת בררנית! חכי 
רגע. הרי אין לך בכלל פה. 

תרצי אחד שצוחק או כזה 
שבוכה?" 

"לא! בכיתי מספיק! עכשיו אני 
רוצה לצחוק!" 

"טוב! אז אל תזוזי!" 
"זה מדגדג!!" 

 



 
"עכשיו הביטי בראי!" 

"הו, הו, כמה שאני מצחיקה! 
האם אלה שערותיי תחת 

המגבעת? 
"כן. תרצי קצרות או ארוכות?" 

"ארוכות. כמו שהן יוצאות 
עכשיו מתחת למגבעת." 

"טוב, עכשיו לאוזניים. נעשה 
אותן מפרי תדהר. הן תחת 
המגבעת ולא רואים אותן. 

 



"אבל עמדי בשקט! את 
מתגלגלת כל הזמן!" 

"זה לא אשמתי. אני קצת 
עגלגלה. אולי תשימי אותי על 

צנצנת של ריבה." 
"רעיון מצוין! אני אפילו אכתוב 

את סיפורך ואכניס לתוך 
הצנצנת!" 

"וגם נכניס לשם את הציורים?" 
"בוודאי, דלעת קטנה." 
"תודה, סבתא קולטו."  


