
 

  האם אנו מרוצים ממי שאנחנו?

  ִהֵּלל/ ע'  ִמְּזבּוב ְוַעד ִּפיל

  

    הֹוי  –

  ָעלּוב ָמה, ָקֶׁשה ָמה

    –ִלְהיֹות ְזבּוב! 

  ִזְבֵזב ַהְּזבּוב

  ְּבקֹול ָעצּוב

  

    ֻּכָּלם,

  ָּכל ָהעֹוָלם רֹוְדִפים אֹוִתי

  ֶזה ִּדיִדיִטי!פּוי, ֶזה ַחִּיים? 

  ָהה, לּו ָהִייִתי ְל ָמ ָׁש ל

  –ְצָרַצר ! 

    ַהְּזבּוב ָאַמר.

  

  ַלֲעָזאֵזל ַאָּתה ִעם ַהָּמָׁשל –

  –ַרק ִּבְגָללֹו ֲאִני ָּכל ָּכך ֻאְמָלל ! 

    ַהְצָרַצר ִמְּמֵגָרתֹו ִנֵּסר.

  ָמ ָׁש ל !

  ַרק ֶזה ָחֵסר!

  ַאי, ַמְרִּגיִזים אֹוִתי ֻּכָּלם,

  ֵׁשמֹות:ִלי ּבְ קֹוְרִאים 

  "ַעְצָלן, ַעְצָלן!

  ְּכלּום לֹא עֹוֶׂשה, ַרק ְמַנֵּגן!"

  ְׁשָקִרים!

    ִּדּבֹות!

  

  

  ֲאִני ִמְסֵּכן, ִמְסֵּכן!

  ַוי ַוי ִלי, ַמר!

  ַהְלַואי ְוָיֹכְלִּתי 

  ִלְהיֹות ַעְכָּבר!

  

  !ַעְכָּבר –

  –אֹוָיה, אֹוָיה, ּגֹוָרל ַאְכָזר! 

  ִצֵּיץ ְּבֵלב ִנְׁשָּבר

  ִכי ָהַעְכָּבר.ִמּבְ 

  ָּתִמיד ֵמֲחתּוִלים ִלְבֹרַח, ְלַהְפִחיד ָנִׁשים.

  

  ַחִּיים ָקִׁשים!

  ַחִּיים ְמֻקָּלִלים!

  

  עֹוָלם ָרָׁשע ֶׁשל ֲחתּוִלים!

  ִאם ְּכַבר

  ָאז ְּכַבר:

  –ֶּכֶלב ָאז ! 

  

  ַהב ַהב!

  ָחִליָלה, ַהב, ָוַחס!

  ִטֵּפׁש!

  

 



 

 

  

  ֵאיֹפה ָרִאיָת עֹוד ֶׁשֵּיׁש

  ֶּלה ֲעלּוִביםָּכֵא 

  – !ְּכמֹו ַחַּיי ְּכָלִבים?

  ִהְבֵהב ַהֶּכֶלב ִהְבהּוִבים.

  ִּתְׁשַמע:

  ֶּכֶלב ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְהיֹות

  ֶּכֶלב!

  ֲהֵרי ִאם ִלְהיֹות,

    –ָאז סּוס ְלָפחֹות! 

  ִסֵּכם ַהֶּכֶלב ִּבְׁשֵּתי ְנִביחֹות.

  

  –ְׁשֻטּיֹות! 

  ָצַנף ְּבקֹול ּבֹוִכים ַהּסּוס.

    !ָּכֲעסּוֶאה ֶׁשָעֶלי ַאף ַּפַעם לֹא ַּכִּנְר 

    ְוַכִּנְרֶאה ֶׁשַּגם לֹא ָרְתמּו ָלֲעָגלֹות

    נּו ִּבְקָללֹותְוַכִּנְרֶאה ֶׁשלֹא ִעְצּבְ 

    ְוַכִּנְרֶאה ֶׁשַּגם לֹא ִהּכּו ַּבּׁשֹוט, 

  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֵאֶּלה ָּכל ִמיֵני ּבּוׁשֹות,

  ְמאֹוד! ָּכ-ֶׁשִּנְׁשַאְרָּת ִטֵּפׁש ָּכל

    ִלְהיֹותִּכי סּוס 

  ֶזה נֹוָרא ַמְׁשִּפיל!

  ֲאִני,

  לּו ָיֹכְלִּתי,

  ְּכָבר ָהִייִתי ִּפיל!

  

  

    ֻּכָּלם –

  ְמֻטְמָטִמים ָׁשֶוה!

  חֹוְׁשִבים

  ֶׁשִאם

  ֲאִני ָּכֶזה ָעֶבה

  ְוָגדֹול,

  ָאז ַהֹּכל ָיכֹול!

  

  ְלָמָׁשל, ַּתִּביטּו ַעְכָׁשו, ,ִהֵּנה

    ה ֶהָעֹגל,ֵאי ַהַּמַהָרָג'

    ַעל ֵׁשׁש ָנָׁשיו,

  יַסר ָּבָניו,ַעל ְּתֵר 

  ַעל ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ְמָׁשְרָתיו

  ַוֲעָבָדיו,

  ַעל ַהֻּטְרָּבן ְּברֹאׁשֹו ְוָעָליו

  –ַהּלּוָלב 

  ֻּכָּלם ְּבַיַחד ֶאְצִלי

  ַעל ַהַּגב!

  ַוֲאִני ִמַּתְחָּתיו

    ָצִרי ִלְסֹּבל!

  כֹולֵאי ֲאִני יָ  –ָאז ַּתִּגידּו 

    ְלנֹוַכח ַהַּמָּצב

  לֹא ִלְהיֹות ֻּכִּלי ְמֻאְכָזב?



 

  

  

  ְוֵאי ֲאִני ָיכֹול

  לֹא ָלֵצאת ִמֵּכַלי,

  ְּכֶׁשּנֹוָסף ַלֹּכל,

  ַמָּמׁש ֶנֶגד ֵעיַני

  ִּבְקֵצה ַהֶּׁשְנָהב

  ָנח לֹו ְזבּוב

  ָחצּוף

  ׁשֹוָבב!

  ְּבִלי ְּבָעיֹות, ְּבִלי ְּדָאגֹות ּוְבִלי ָּכל

  ַהַּגב! ֹהדּו ַעל

  

  ַאי ִאָּמא!

  ְּבַחַּיי מּוָטב ,ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני ִּפיל

  – לּו ְזבּוב ָהִייִתי ֲאִני ַּתְחָּתיו!

  ִנֵּגב ַהִּפיל ִּדְמעֹות ֵעיַניו.

            

  ,ָקֶׁשה ָמה –

  ָעצּוב ָמה

  –ִלְהיֹות ְזבּוב! 

  ִזְבֵזב ַהְּזבּוב ְּבקֹול ָעצּוב.
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