
 

המכשף פודי-סאן חי על הר געש. הוא מאוד 

אהב מקום מגורים זה. 

 

 

"כאן נעים וחם" היה אומר כל פעם 

כשהעמיד את הקומקום שלו מעל לוע ההר. 
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כאשר המים בקומקום רתחו אנשי הסביבה 

ראו את האדים היוצאים ממנו ואמרו "ראו, 

פודי-סאן שוב שותה תה." 

 

פעם אחד, כשפודי-סאן התיישב בפסגת הר 

הגעש שלו והביט למטה ראה שהולך אליו 

דרקון קטן. 

"זה בוודאי ניקו" חשב "כנראה הוא רוצה 

לשתות תה אצלי." 

ניקו היה דרקון שחי עם סבתא שלו במערה 

שלרגלי ההר. 



 

ועליכם דעת, כי סבתא של ניקו הייתה 

הנחמדה ביותר מכל הסבתות של 

הדרקונים. היא במיחד אהבה לשתות כוס 

תה. אך היא הייתה כבר זקנה וחלשה ולא 

יכלה לעלות לבדה על הר הגעש. לכן ניקו 

החליט ללכת כדי להביא לסבתא כוס תה 

מהמכשף. 

 

אך ככל שעלה גבוה יותר להר, כך חם יותר 

נעשה לו בכפות הרגליים. בסוף נעשה לו כל 

כך חם שלא יכול היה יותר ללכת. 



 

לכן חזר ממדרון ההר, שבר אי-אלה ענפים 

ועשה מהם קבים, ששה קבים, אחד לכל 

אחת מהרגליים שלו. 

ואז שוב עלב להר. 

 

הפעם כבר לא הרגיש באדמה החמה ומהר 

מאוד הגיע עד לפסגה. המכשף כיבד אותו 

בכוס תה ובכיסן. 



 

וניקו סיפר לפודי-סאן על סבתא שלו וגם על 

כך שהיא מאוד רוצה לשתות כוס תה. 

"אשמח לתת לה כוס תה" אמר פודי-סאן 

"אבל התה יתקרר עד שתרד אל המערה 

שחכם." ובמקום כוס תה הוא נתן לניקו 

קומקום גדול, תאון ירוק נחמד ושתי כוסות. 

 

"הנה, קח" אמר "עכשיו תוכל להכין תה 

מתי שרק תרצה." 

"תודה לך מאוד!" אמר ניקו "סבתא תהיה 

מאושרת." 

וכבר רצה לרדת מההר כשנזכר כי אין לו 

במה להרתיח מים לתה. 



 

"אני חושש שלא אוכל לשאת את הכל" אמר 

ניקו "הרי בכל הרגליים שלי אני מחזיק את 

הכוסות, הקומקום והתאון." 

 

המכשף חשב רגע ואחר כך אמר "טוב. 

נעשה קסם. עצום את עיניך וספור עד 

עשר." 

ניקו עשה כפי שאמר לו המכשף. 

"עכשיו נשוף!" אמר המכשף. 



 

ניקו נשף כמה שרק כוח היה לו ומהפה שלו 

יצאה אש. הוא השתעל קצת, אבל בסך 

הכל הדבר מאוד מצא חן בעיניו. 

עכשיו אני דרקון של ממש" שמח ניקו 

"דרקון נושף-אש אמיתי. תודה לך 

פודי-סאן!" 

 

 

הוא נפרד והלך הביתה אל המערה שלו. 

שם הוא מזג מים לקומקום, נשף עליו באש 

ותוך כמה רגעים המים בקומקום רתחו. 



 

ניקו שפת תה והביא לסבתא כוס תה חם. 

"תודה ניקו" אמרה הסבתא "אני מאוד אוהבת תה." 

 

וכך זה עד היום. כאשר הדרקונים גומרים 
להפליט אש בסיפורים, הם הולכים הביתה, 

ומכינים תה לסבתות שלהם.  
 


