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בין הדרורים הרבים היה אחד כל כך 

קטן שקראו לו "גמד". וכרגיל, כפי 

שקורה לקטן כזה, לעתים קרובות 

פגעו בו. פעם נקרו בו, פגעו בו, פעם 

לא נתנו לו לשבת בלילה במקום 

חמים תחת שולי הגג, פעם גנבו לו 

גרעין חיטה ממש מתחת למקור. וזה 

העליב את הדרור הקטן כל כך 

שהתחיל להתלונן בקול רם שהחיים 

שלו אומללים, שכולם פוגעים בו 

ושקשה לו לחיות כך.  

"נו" שמעה פתאום תשובה של קול 

מוזר "אוכל לעשות אתך לדרור גדול. 

ואז כבר אף אחד לא יפגע בך, אפילו 

לא החתול"  

והקול הזה קרא מיד: 

"תהיה לדרור גדול!" 

והגמד נעשה מיד לדרור גדול. 

"עכשיו תיקרא 'ענק'!" קרא הקול 



המוזר. 

הדרור הביט סביב – מי דיבר כך 

אליו? אך לא ראה אף אחד. מילא, כך 

קורה באגדות. 

"הו, כמה טוב!" שמח הדרור "עכשיו 

אראה לכולכם! עכשיו תכירו אותי!" 

ומיד הוא עף תחת למדלפת הגג 

והתחיל לגרש משם דרורים. אלה 

שורקים, צועקים, והוא מרוצה. גירש. 

רצה בעצמו להתיישב במקומם אבל 

איפה! לא הצליח. היה גדול מדי. 

"מה עוד אפשר לעשות?" חשב 

הדרור וראה בחצר את הכלב שריק. 

שריק לא נשך לאף אחד במשך כל 

חייו ולעתים קרובות הסכים לדרורים 

לנקר פירורים שנופלים מקערת 

האוכל שלו. 

"עכשיו אראה לו כמה שאני חזק" 

החליט הדרור-ענק ועף אל שריק. זה 

נמנם. הדרור התקרב ונקר בו! שריק 

קפץ, ילל מהכאב. והדרור שוב, ועוד 

פעם, ועוד פעם. עד שהכלב המסכן 

ברח למלונה שלו. 

"כך! מצוין!" שמח הדרור-ענק "מה 



עוד אוכל לעשות? אולי לשבור זכוכית 

בחלון? אני יכול. ארצה – אשבור 

ענפים על עץ התפוח. ארצה – אנקור 

בילדה הזו שיושבת שם על החול 

ועושה עוגות בוץ. אני יכול כל דבר!" 

ועף אל הילדה. הילדה התחילה 

לבכות וקראה לאמא. אמא באה 

בריצה. הדרור רצה לנקור גם באמא, 

אבל היא החזיקה מקל ביד והוא 

נבהל ועף לגינה. 

"מה עוד אוכל לעשות? אני חזק 

מאוד. אין לאן ללכת עכשיו" חשב 

הדרור-ענק ובאותו הרגע שמע שוב 

את הקול המוזר: 

"מה אתך? האם עשיתי אתך גדול 

וחזק כדי שתפגע בחלשים וקטנים? 

התברר שאתה רע, מרושע, ולכן 

אעשה אתך שוב  קטן! תהיה קטן! 

תהיה גמד!" 

והדרור נעשה שוב קטנטן.  

הסתובב, צרח. ובאותו רגע התחיל 

לרדת גשם, ולא סתם אלא גשם חזק. 

והגמד עף מהר-מהר תחת מדלפת 

הגג. מזל שהדרורים שם לא הכירו בו 

את הענק הרע. והם הצטופפו קצת. 

אומנם לא נתנו לו את המקום הטוב 

ביותר, אבל לפחות לא גירשו. טוב 

היה לו גם בצד. ובעיקר שלכולם היה 

מקום. 


