
هوا آفتابى بود. الك پشت تشنه اش بود. مى خواست 
به طرف چشمه برود كه سنجاقك كوچولويى از راه 

رسيد و گفت: «سالم.» 
و قبل از هر جوابـى گفت: «چه قـدر پريدم! چه قـدر 

خسته هستم!»
سنجاقـك روى الِك الك پشت نشست و همان جـا 
خوابش برد. الك پشت گفت: «چى شد؟» و به سايه ى 

خودش نگاه كرد. 
ـ چه سنجاقك كوچولويى روى الِك من خوابش 

برده! 
الك پشت آهسته، يك قدم، دو قدم، به طرِف چشمه 
برداشت. ملخي از باالي درخت او را ديد. داد زد: 
«آهاي الك پشته، يك سنجاقك روي الِك تو نشسته.» 
الك پشت گفت: «مي دانم، بگذار سنجاقك بخوابد.»

ملـخ گفت: «تو مـگر تختخواب هستـى؟ بيندازش 
پايين.» 

الك پشت گفت: «هيس، ساكت. بگذار سنجاقك 
بخوابد.» و يك قدم، دو قدم، به طرِف چشمه بـه راه 

افتاد. 
ملخ از درخت پايين آمد. پريد جلو و گفت: «يعني 

چه؟ نمي فهمم. تو مگر باربر هستي كه بار مي بري؟»
قدم،  دو  قدم،  يك  فقط  و  نزد  حرفي  الك پشت 
آهسته به طرف چشمه رفت. ملخ كمي ايستاد. بعد 
خيزي برداشت و گفت: «حاال كه اين طور است، پس 
من را هم سوار كن.» و از الك پشت باال رفت و روي 

الِك او نشست.
الك پشت ايستاد. به درختان نگاه كرد. به آسمان 
نگاه كرد. بعد نفس عميقي كشيد و گفت: «بيا پايين.»
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ملخ گفت: «من را هم با خودت ببر. من هم الك پشت 
سواري دوست دارم.»

الك پشت با صداي خفه اي گفت: «گفتم پايين.»
صداي الك پشت آن قدر محكم بود كه ملخ فهميد 
جاي ايستادن نيست. از روي الك پايين پريد و پا به 

فرار گذاشت.
خورشيد مي تابيد. همه جا ساكت بود. باد نرمي وزيد 

و شاخه هاي درختان را تكان داد. يك برگ از درخت 
پايين آمد. برگ روي سنجاقك كوچولو افتاد و مثل 
يك پتو او را پوشاند. الك پشت آهسته گفت: «بخواب 
سنجاقك كوچولو. تا هر موقع دلت مي خواهد بخواب.»
سنجاقك در خواب تكاني خورد. الك پشت خنديد 
و الكش را مثل يك گهواره تكان داد. بعد دوباره يك 

قدم، دو قدم، به طرف چشمه به راه افتاد.
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