סיפורי פיות

הארנבת פגי
אידריס אוניל

היה בוקר מוקדם .השמש זרחה ועננים קטנים ,לבנים
ומנופחים ,טסו בשמיים .פרפרים ושפיריות הסתובבו באוויר.
יצורי החורשה הקטנה אספו מזון ושיחקו בתופסת.
קטנטונת ראתה את פגי הארנבת אוספת ירקות ונעלמת מדי
פעם באחד מהחורים הרבים של ארנבות ,שם באחו" .מעניין
האם יהיה לה זמן להראות לי את הקטנים שלה?" חשבה
הפייה הקטנה.

פתאום רעם חזק נשמע בשמיים והפחיד את כל תושבי
האחו .העננים נעשו שחורים ומאיימים וגברת פגי קפצה
במהירות לתוך החור .מיד התחילו ליפול טיפות כבדות של
גשם .הרוח שרקה ודחפה את הגשם לצדדים .מהומה רבה
התחוללה כשכולם ניסו למצוא מחסה מהגשם.

קטנטונת הסתתרה תחת עלה גדול ,שם סמוך לתל הפיות.
היא הביטה איך המים יוצרים פלג קטן וזורמים דרך האחו
ואל החורשה הקטנה .חתיכות קטנות של ענפים ועלי כותרת
של פרחים שטו במים כמו סירות צבעוניות.
הגשם המשיך לרדת והתחיל להציף חלק מהאחו .הפייה
עלתה קצת יותר גבוה על התל ,כדי שהמים לא ישטפו אותה.

עכשיו ,ממקום גבוה יותר ראתה קטנטונת כי פגי מקפצת
ונראית מרוגשת מאוד" .משהו רע קרה" חשבה הפייה
לעצמה .היא ניסתה לעוף ,אך הרוח תפסה אותה והיא
התגלגלה מהתל ונחתה בתוך המים הזורמים במהירות .היא
המשיכה לשוט במים ,כשהיא אוחזת עלה נבול של עץ אלון.

עוד לפני שהגיעה עם המים לחורשה הפייה הצליחה לעלות
על העלה .הרוח שקטה והפייה התרוממה באוויר כמו כל
חבורת הפיות באחו .מאות כנפיים נוצצות וזהובות נעו למקום
בו קטנטונת ראתה את הארנבת בפעם האחרונה .אמא
הארנבת יצאה אז בדיוק מהחור עם ארנבון קטן בפיה.

פגי קראה לקראתם "תזהרו ,תזהרו" היא חזרה והמשיכה
להוציא החוצה את יתר הצאצאים שלה מהמאורה המוצפת
שלה.
הפיות הניחו את הארנבונים הקטנים זה ליד זה על מדרון
התל שלהם .תוך זמן קצר ששת הקטנים ואמם יכלו להתחיל
להתייבש בשמש .אחר כך אמא הארנבת ניקתה והתפיחה
את פרוותם.

עכשיו ישבה פגי ליד הקטנים והביטה סביב האחו" .איפה
ויסקר ,בעלי?" היא שאלה את עצמה.

פיות אחדות הביאו אליה בועות צבעוניות וכעבור זמן קצר
נשמעו צעקות שמחה וצחוק ,כאשר הארנבונים רצו ודחפו את
הבועות .במרחק ראתה פגי את כנפיה הנוצצות של קטנטונת
החוזרת אל התל .היא קיוותה שהפייה מצאה את ויסקר .היא
חיכתה בשקט והשתדלה לא להראות את דאגתה לקטנים.

כאשר הפייה התקרבה ,פגי יכלה לשמוע את קריאתה "הוא
בסדר! הוא בסדר!" .פגי נאנחה ברווחה .כשהפייה הגיעה
היא הסבירה שויסקר נתקע בבוץ ולא יכול היה להשתחרר.
"אז אלך לעזור לו" אמרה פגי ורצתה כבר לדלג בכוון זה ,אך
קטנטונת עצרה אותה" .אין צורך .רופוס עבר שם בדיוק לידו
ועזר לו לצאת" הסבירה הפייה "ויסקר אמר שמיד יגיע
הביתה ויעזור לנקות את המאורה".

"וי ,צריך מהר ללכת וליבש את המקום" קראה פגי "הסערה
הביאה לשם בוודאי לכלוך ורטיבות".
אבל הפייה ארגנה מיד קבוצת ניקיון שתלך ותפנה את
המאורה .נשלחה קריאת עזרה דרך האחו ותוך זמן קצר כל
החיות שהיו די קטנות כדי לזחול פנימה ,עסקו בהוצאת הבוץ
ויתר הלכלוך מביתה של גברת פגי.

לקראת ערב נראה ויסקר יחד עם רופוס מתקרבים למקום.
אבא נתקבל בנשיקות וחיבוקים וגם הוא שמח שהכל הסתיים
בשלום.
"אני רואה שהסתדרת יפה גם בלעדי ,יקירתי" אמר אחרי
שביקר את מאורה" .אבל אני עכשיו רעב!!" קרא כשיצא אחרי
בדיקת המקום ,לועס גזר גדול.

פגי צחקה ואמרה "אתה תמיד רעב ,ויסקר".

