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העפרון האדום התחיל לצבוע את 

אופניים. 
"טראח" נשבר החוד שלו. 

 



העפרון הירוק בא לצבוע את גלגלי אופניים. 

"טראח" גם חודו נשבר. 
 



העפרון הכחול ניסה לצבוע סל שעל אופניים. גם הוא נשבר. 

"טראח, טראח.." נשברו חודים של העפרונות הצבעוניים. 

העפרון האדום קרא "הי, מחדד עגול. בוא, תחדד אותנו!" 

העפרון הירוק והכחול קראו גם הם "בוא מחדד עגול.." 

 



אך המחדד לא בא. 

העפרונות הצבעונים התגלגלו אל המחדד. 

העפרון הכחול אמר "ראה, האופניים 

ממתינים." 

העפרון הירוק אמר "תתחיל לעבוד מהר. אין 

זמן." 

 



המחדד השתעל "הרר.. הרר.." ואמר  

"אני לא יכול. החוד של העפרון הצהוב 

נשאר תקוע בגרוני." 

נאנחו העפרונות "מחדד מסכן!" 

והמחדד נאנח "עפרון צהוב מסכן!" 
 



אמר העפרון האדום "תכף אעזור לך, המחדד." 

הוא הסתכל בגרונו של המחדד. שם בתחתית ראה את החוד 

הצהוב השבור. העפרון האדום ניסה לטלטל את המחדד הנה 

והנה, אבל החוד הצהוב לא יצא. 

שוב השתעל המחדד "הרר… הרר…" 
 



אמר העפרון הירוק "אשתדל לעזור לך מחדד יקר." 

הוא ניגש למחדד וניסה להיכנס מצד אחד, אחר כך 

מצד שני, אבל לא הצליח להגיע לחוד הצהוב. 

והמחדד השתעל שוב "הרר… הרר…" 
 



אמר העפרון הכחול "אל דאגה, 

מחדד. נעזור לך מיד." הוא ניגש 

לסיכה ארוכה ואמר "גברת סיכה, אנא 

עזרי למחדד שלנו. שם בגרונו תקוע 

חוד העפרון הצהוב." 
 



"זה חמור מאוד" אמרה הסיכה הארוכה. 

היא ניגשה למחדד, אמרה "אחת, שתיים, שלוש..!" 

וקפצה לגרונו.  

העפרונות חיכו וחיכו. 
 



אמר העפרון האדום "מזל ביש. 

הסיכה לא יוצאת כבר הרבה זמן." 

והעפרון הירוק אמר "אולי גם היא 

נתקעה בגרונו של המחדד." 
 



והעפרון הכחול עודד אותם "נחכה. אולי 

היא תצא." 

בסוף גברת סיכה ארוכה קפצה מגרונו 

של המחדד, ובקצה החד שלה 

החזיקה… כן, את החוד הצהוב השבור! 
 



"הידד! הידד!" הריעו העפרונות הצבעוניים. 
 



אך פתאום הרגישו שהמחדד בורח. 

הוא התגלגל משם במהירות. 

"לאו אתה בורח, מחדד עגול? עוד לא חידדת אותנו! אל 

תברח!" 

"מה נעשה עכשיו?" שאלו העפרונות הצבעוניים. 
 



ואז שעמו צליל "קררר.. קררר.." 

הם התגלגלו אל הצליל הזה ומצאו 

את המחדד. 

הוא עבד על הקצה של העפרון 

הצהוב. 
 



כשראה את שהחוד הצהוב כבר יפה וחד צחק בשמחה. 

העפרון הצהוב התגלגל מהר אל האופניים והתחיל לצבוע את הצפצפה שלהם. 

"טוט.. טוט.." צפצפה הצפצפה של האופניים. 

והמחדד העגול פנה אל העפרונות הצבעוניים ואמר "עכשיו תורכם." 
 



"קררר.. קררר.." 
 


