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חיו פעם סבא, סבתא ונכדה בשם 
אליונקה. וליד הבית שלהם הייתה גינה. 

בגינה גדלו ירקות – כרוב, סלק, גזר 
ולפת צהבהבה. 

ויום אחד סבא רצה לאכול קצת לפת. 
הוא יצא לגינה, הלך, הלך ובגינה חמים 

ושקט, ושומעים רק איך הדבורים 
מזמזמעם ויתושים מצלצלים. 



 
עבר סבא את ערוגת הכרוב, עבר את 
ערוגת הסלק, עבר את ערוגת הגזר. 

והנה הלפת גדלה כאן. וכשרק התכופף 
סבא כדי להוציא לפת אחת, משהו 

התחיל לנשוף עליו "פשש-פשש! 
פשש-פשש! זה אתה סבא? באת 

לקחת לפת?" 



 
סבא נבהל והתחיל לברוח. רץ ליד 

הגזר, רץ ליד הסלק, רץ מבוהל נורא. 
בקושי הספיקה לו נשימה להגיע 
הביתה. התיישב על ספסל ונשם 

כבדות. 



 
"נו סבא. הבאת לפת?" 

"אי, סבתא, שם חיה איומה כלשהי 
יושבת. בקושי הצלחתי לברוח!" 

"שטויות, סבא! אלך בעצמי ואביא 
לפת…" 

יצאה סבתא לגינה, ובגינה חמים ושקט, 
שומעים רק איך הדבורים מזמזמים 

והיתושים מצלצלים. 



הלכה סבתא, הלכה ליד ערוגת הכרוב, 
ליד ערוגת הסלק, ליד ערוגת הגזר. 

הולכת סבתא, ממהרת.. והנה 
הלפת. 

סבתא התכופפה כדי להוציא לפת 
ופתאום מהתלם משהו נושף עליה 

"פששש-פששש! זו את סבתא? באת 
לקחת לפת?" 

 



סבתא נבהלה והתחילה לברוח. 
רצה-רצה ליד הגזר, ליד הסלק, רצה 

ליד הכרוב. בקושי הגיעה הביתה. 
התיישבה על ספסל, נושמת בכבדות, 

לא יכולה להרגע. 
"אוי סבא! צדקת! משהו שם יושב תחת 

השיח, איום כזה, ונושף! בקושי 
הצלחתי לברוח!" 



 
אליונקה הביטה על סבא ועל סבתא, 

ריחמה עליהם ואמרה "אלך להביא 
לפת!" 

יצאה אליונקה לגינה. ובגינה חמים 
ושקט, שומעים רק את זמזום הדבורים 

וצלצול היתושים. 
 



הלכה, הלכה עד שהגיעה למקום בו 
גדלה הלפת. וכשרק התכופפה כדי 
להוציא לפת מישהו התחיל לנשוף. 

"פששש-פששש! פששש-פששש! האם 
זו אליונקה? האם באת לקחת לפת?" 

אליונקה התחילה לצחוק ובקול רם 
קראה "כן, זו אני, אליונקה! באתי 

לקחת לפת לסבא ולסבתא." 
ועל הערוגה מישהו שוב נשף "פששש! 

פששש!" 
אליונקה התכופפה מעל הערוגה כדי 

לראות איזו חיה איומה יושבת שם, 
וראתה – על הערוגה שוכבת פקעת 

קוצנית כזו, בעיניים-חרוזים ממצמצת 
ונושפת "פששש! פששש!" 



 
צחקה הילדה. "אך אתה, קיפוד קוצני! 

זה אתה הבהלת את סבא ואת סבתא? 
זה אתה גירשת אותם הביתה?" 

והקיפוד הוציא לפניו את פניו 
המחודדים ושוב "פששש! פששש!" 

אליונקה משכה את הלפת, משכה 
פעם, משכה פעם שניה ובפעם 

השלישית והוציאה את הלפת. כזו 
גדולה, עגולה, צהבהבה. לפת טעימה, 
מתוקה. אחר כך לקחה את הלפת ואת 

הקיפוד שמה בסינר שלה, ורצה 
הביתה. רצה ליד הגזר, רצה ליד 

הסלק, רצה ליד הכרוב. מהר-מהר 
רצה. מהר הגיעה לבית שלה. וסבא עם 

סבתא יצאו לקראתה ושואלים: 
"איפה הלפת?" 

"הנה לכם הלפת!" 



 
שמחו סבא וסבתא "איזו נכדה יש לנו! 

איזו אליונקה! איזו גיבורה!" 
"והחיה הזו – פוששש האיום? לא 

פחדת ממנו?" 
אליונקה פתחה את הסינר. 

"הנה לכם הפוששש האיום!" 
הזקנים צחקו. 

"אכן גיבורה שלנו, אליונקה. ילדה 
אמיצה!"  

 
 


