
מכנסיים ירוקים 

וחולצה 

סגולה 
 



יש לי זוג מכנסיים ירוקים וחולצה 

סגולה. אבל המכנסיים שלי לא 

אוהבים את החולצה, הם שונאים 

אותה. 
 



המכנסיים הירוקים שלי 

והחולצה הסגולה שלי 

רבים תמיד בתוך הארון.  
 



המכנסיים נופלים מהמדף כדי 

שהחולצה לא תשיג אותם. 

והחולצה הסגולה שמחה כי גם היא 

שונאת את המכנסיים הירוקים שלי. 

המכנסיים הירוקים שלי חושבים 

שהם לא מתאימים לחולצה 

הסגולה.  
 



כשהם היו עוד בחנות הם 

התאהבו בחולצה לבנה, אבל  
 

אבא הפריד ביניהם וקנה את 

החולצה הסגולה עם המכנסיים 

הירוקים. 
 



היום החולצה הסגולה כועסת על 

המכנסיים הירוקים כי בלילה הם פתחו את 

הרוכסן שלה ונשכו אותה. היא נפצעה 

קשה. עכשיו המכנסיים הירוקים שלי 

יושבים בכורסה ונהנים. 
 



בזמן 

הארוחה 

הכף שלי 

החליקה 

וטיפות מרק 

נפלו על 

בגדיי.  
 

החולצה הסגולה שלי זזה מהר 

והמרק טפטף רק על המכנסיים 

הירוקים שלי. 

המכנסיים הירוקים שלי 

צעקו. הם נחרכו ממרק 

חם. החולצה הסגולה 

שלי צחקה. 



אמא הורידה את המכנסיים הירוקים שלי. הרגליים שלי נצרבו 

והמכנסיים הירוקים שלי היו מלוכלכים מאוד. 
 

שתינו מיץ קר. טיפות מיץ נפלו על החולצה 

הסגולה שלי. היא התלכלכה ונעשתה 

דביקה. עכשיו המכנסיים הירוקים שלי 

צוחקים מהחולצה הסגולה שלי. 
 



כשחזרנו הביתה, אמא הכניסה את 

המכנסיים הירוקים ואת החולצה 

הסגולה למכונת כביסה. אבל שם 

החולצה הסגולה דוחפה את המכנסיים 

הירוקים והם דפקו בחלון המכונה. כאב 

להם אבל הם לא הגיבו. 
 



המכנסיים הירוקים שלי 

התרחצו במים וקצף. הם 

חשבו והרבה בועות יצאו 

מראשם והקיפו את 

המכנסיים הירוקים שלי. 
 



בתוך הסל המכנסיים הירוקים שלי 

ישבו ליד החולצה הסגולה שלי 

וליטפו אותה, אך היא לא הביטה 

עליהם. הם ביקשו סליחה. החולצה 

הסגולה שלי הפנה את ראשה לצד 

שני, אך בסוף התפייסה. 
 



אמא תלתה את הבגדים שלי על 

חבל. כשראתה את החולצה 

הסגולה התחילה לצעוק. 

החולצה הסגולה שנרדמה בינתיים 

קפצה מבוהלת. היא הביטה על 

עצמה וראתה שהצווארון והשרוולים 

שלה צבועים בירוק! 
 



המכנסיים הירוקים שלי רקדו על 

החבל וצחקו מהחולצה הסגולה 

שלי. 
 



אמא שמה דבר מה מסריח לגיגית 

הכביסה. היא הורידה את החולצה 

הסגולה מהחבל והכניסה אותה לגיגית.  
 



החולצה הסגולה שלי 

התעלפה מהריח.  
 



היא הייתה עדיין מבולבלת קצת 

כשהתאוששה. אמא ניערת אותה 

ותלתה שוב על חבל. החולצה שלי 

הביטה על עצמה ונבהלה. היא כבר לא 

הייתה סגולה יותר, אלא לבנה. 

 

החולצה הלבנה שלי הסתכלה סביב. 

על החבל לא היו יותר בגדים אלא רק 

היא וזוג מכנסיים לבנים, עדיין רטובים 

ומטפטפים.  

החולצה הלבנה שלי הריחה  

בזהירות את המכנסיים הלבנים.  

הריח שלהם היה כמו הריח שלה. 



 

עכשיו אין לי יותר 

מכנסיים ירוקים 

ולא חולצה 

סגולה. 
 


