
 

 

 

 

  

אתם חושבים אולי שהפרחים נפתחים כך סתם, נובלים, נעשים חומים 

ונופלים מגבעוליהם בעצמם. יתכן וכך זה נראה, אך אילו יכולתם לראות את 

פיות הגן הייתם מבינים מה קורה באמת. הייתם רואים את גידי האדום 

והחברים השובבים שלו בעבודה בגינתכם. 

 

ג'רי אינדריץ' 



 

אתם רואים את  פוצי המוריד עלה כותרת 

מצבעוני זקן.  קליפר משתמש במספריים 

גדולים וגידי האדום עומד שם עם מסור. הוא 

וחבריו מורידים פרחים שנבלו ומתו ושמים 

אותם על הארץ, שם הם נרקבים. זה עוזר 

לטבע בפעולתה. 

זו עבודה קשה ומאחר שהצעירים הם 

צעירים, הם נעשים שובבים מעת לעת. והנה 

סיפור על אחת הפעמים כאלה. 

 

 

יום אחד גידי האדום וחבריו פירקו אירוס נובל 

כשהפייה אפריל צבעה את שוליה של פרח 

שטרם עוד נפתח. הפייה קרלה צבעה פרח 

אחר שהיה כבר פתוח. 



 

 

 פוצי נתן רקוד קצר, סתם כך, לשעשוע, אך 

לא היה זריז מספיק. תוכלו לראות מה קרה. 

 

 

 פוצי מעד ונפל, ותוך כך אחז ברגלה של 

אפריל. הצבע של אפריל התפזר סביב. בוגי 

הספיק בקושי לברוח. 



 

 

"אני מצטער, אפריל" אמר  פוצי "זו הייתה 

תאונה." 

אפריל הוציאה כתמי צבע משערותיה וענתה 

"היית צריך להשגיח יותר, פוצי. מישהו עלול 

היה להיפגע." 

אפריל וקרלה עפו לפינה שקטה יותר של הגן 

והתרחקו מהצוות של גידי האדום. 

 

 

הן הצטרפו לפיות שעבדו על אדמוניות. קרלה 

שחררה את נעילות הניצנים ואפריל צבעה 

אותם בורוד. עכשיו הן חיכו שהפרחים יפתחו. 



 

 

הן עמדו בצד כשפרח אחד התחיל להיפתח. 

הוא נעשה גדול יותר ויותר. 

 

 

בסוף האדמונית הנהדרת נפתחה לגמרי. 

אפריל וקרלה צחקו בשמחה. 



  

 

שתי הפיות שחררו וצבעו עוד אדמוניות לפני 

שקיעת השמש. הן התכוונו לעבוד כאן גם 

למחרת. 

 

 

בבוקר גידי האדום וחבריו באו לערוגת 

האדמוניות כדי לפרק כמה פרחים ישנים 

יותר, שהתחילו לנבול. 



 

 

קליפר ופוצי ראו את הפייה נלי שהוסיפה קצת 

ורוד חמים למרכז האדמונית. אפריל וקרלה 

עבדו גם הן בסביבה. 

 

 

עכשיו קליפר התחיל ברקוד שלו. הוא מעד, 

איבד שווי משקל ותפס את נלי בקרסול.  



 

 

נלי נחתה בפרח פתוח. היא כעסה מאוד. 

אפריל וקרלה עפו ועזרו לה לקום. קליפר נפל 

על ניצן. הוא צחק ואמר "סליחה נלי. זאת 

הייתה תאונה!" 

"אנחנו לא אוהבות תאונות" נזפה בו אפריל 

"אתם הצעירים צריכים להפסיק להתפרע." 

 

 

קרלה, נלי ואפריל עלו על ענף והתחילו 

ללחוש זו לזו ולתכנן דבר מה. בוגי שמע, אבל 

הוא ממילא לא מספר לאף אחד. שם למטה 

גידי האדום וחבריו צחקו בקול ותכננו את 

התוכניות שלהם בלי לדעת שקרלה, אפריל 

ונלי יכולות לשמוע אותם. 



 

 

"זה משעשע, התאונות האלה" אמר גידי 

האדום "עכשיו מגיע תורי. אני אנסה ריקוד 

מוזר, כמו פלמנקו או ג'יג אירי ואז אמעד 

ואפיל את קרלה." 

 

 

למחרת אפריל, קרלה ונלי הסתתרו בתוך 

השושנים. כל אחת החזיקה מזלף גדול מלא 

צבע. 



 

 

כשגידי האדום וחבריו עברו לידן, הפיות 

התיזו עליהן צבע וגיחכו "וי! סליחה, אבל זו 

רק תאונה!" 

 

 

גידי האדום, קליפר ופוצי כמעט והתמוטטו. 

הם כוסו כולם בצבע. הם היה מופתעים וכעסו 

קצת. קליפר  ופוצי לא אהבו את התחבולה 

אבל גידי האדום אמר "הפיות האלה כנראה 

גם הן לא אוהבות את התעלולים שלנו. אני 

חושב שאנו צריכים להתנצל." 
 



 

  

והם התנצלו. אפריל, קרלה ונלי סלחו להם ומאז לא היו יותר 

"תאונות", אלא רק מדי פעם, כשכולם היו במצב רוח טוב במיוחד, 

כי זה היה משעשע והם היו כבר ידידים. 
 
 


