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بهـار بود. باد شاخـه هـاى درختان را تكان مـى داد. 
قورباغه اى لب چشمه نشسته بود. باد، يك گلبرِگ بنفش 
روى سرِ قورباغه انداخت. قورباغه به عكس خودش در 

آب نگاه كرد.
ـ چه كالهِ قشنگى! چه بنفِش خوش رنگى!

دستش را روى كاله گذاشت و سرش را به اين طرف 
و آن طرف تكان داد. گلبرگ بنفش بود و يك خِطّ زردِ 
مخملى داشت. سنجاقكى از باالى درخت قورباغه را 
ديد و داد زد: «واى، چرا فرِش خانه ى من را روى سرت 

گذاشتى؟»

قورباغه گفت: «فرش؟»
يك ملخ از الى شاخه ها جيغ جيغ كرد: «نه، اين روميزى 

خانه ى من است.»
قورباغه گفت: «روميزى؟»

 گنجشكى گفت: «نه، اين، پيش بند من است.»
قورباغه گفت: «پيش بند؟»
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سنجاقك و ملخ و گنجشك با عصبانيت به طرف او 
آمدند. قورباغه نفس عميقى كشيد و گفت: «نه، اين كالهِ 

من است. مال خودم است. خودِ خودم.»
دستش را روى كـاله گذاشت و بـپر  بـپر فرار كرد. 
سنجاقك و ملخ و گنجشك، دنبال قورباغه جست زدند 

و پريدند. قورباغه مى رفت و همه به دنبالش مى رفتند. 
ـ فرش من، فرش من...

ـ روميزى من، روميزى من...
ـ پيش بند من، پيش بند من...

بزغاله اى روى درخت ايستاده بود و برگ ها را مى خورد. 
بزغاله، قورباغه را ديد كه مى رفت و ملخ و سنجاقك و 

گنجشك هم به دنبالش:
ـ قورباغه، فرش من را برده.

ـ نه، روميزى من را برده.
ـ نه، پيش بند من را برده.

بزغاله چى گفت؟ هيچى؛ فقط از باالى درخت پريد 
پايين، و چه كار كرد؟ هــــــــــام ... كاله بنفش 
قورباغه را خورد. قورباغه ايستاد و فرياد زد: «چرا كالهم 

را خوردى؟»

سنجاقك داد كشيد: «چرا فرشم را خوردى؟»
ملخ جيغ جيغ كرد: «روميزى ام را خوردى.»

گنجشك گفت: «پيش بندم را يك لقمه كردى.»
بزغاله چى گفت؟ هيچى؛ فقط شروع كرد به دويدن. 
بدو بدو  دويد و همه به دنبالش دويدند. رفت و رفت 

تا به باالى تپّه رسيد.
آن طرف تپّه، يك گلزار بنفش بود. زمين پر از گل  هاى 
زنبق بود. قورباغه و ملخ و سنجاقك و گنجشك، باالى 

تپّه ايستادند و به گلزار نگاه كردند.
ـ چه قشنگ! تا حاال اين جا را نديده بوديم.

باد آمد و يك ُمشت گلبرگ زنبق، روى سر همه 
ريخت. گلبرگ زنبق، بنفش بود و يك خّط زردِ مخملى 

داشت.
ـ چه قدر كاله!
ـ چه قدر فرش!

ـ چه قدر روميزى!
ـ چه قدر پيش بند!

همه خوش حـال بودند. بزغاله چـى گفت؟ هيچـى؛ 
فقط نشست و شروع كرد به خوردن يك ناهار خوش مزه.
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