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האחות גברת גודי טיפלה באנשים חולים 

ובילדים. 
לילה אחד העירו אותה בחצות וכשירדה לדלת 

ראתה אדם מוזר, בעל עיניים פוזלות ומכוער 
מאוד, שביקש ממנה לבוא לאישתו ולטפל בתינוק 

שלהם. 
הוא לא מצא חן בעיניה של גברת גודי, אבל 

לקוח הוא לקוח, לכן היא אספה את חפציה ויצאה 
אליו. 

הוא העלה אותה על סוסו השחור הגדול, בעל 
עיניים יוקדות, עלה עליו בעצמו והם יצאו לדרך 
במהירות, כשהיא מחזיקה באיש בכל כוחה. 

הם רכבו ורכבו עד הגיעו לבית כפרי עלוב. שם 
ירדו ומצאו את האישה במיטה, ילדים משחקים 

בחדר ובן תינוק על יד האישה. 

גברת גודי הרימה את התינוק שנראה יפה 
ובריא. האישה נתנה לה צלוחית עם משחה 

ואמרה למרוח את עיני התינוק ברגע שהוא יפתח 
אותם. 

כעבור זמן הילד פתח את עיניו וגברת גודי 
ראתה שעיניו פוזלות בדיוק כמו עיני אבא שלו. 
לכן היא לקחה את המשחה ומרחה אותה על 
שמורות עיניו. יחד עם זאת התפלאה מאוד, כי 
עוד לא קרה לה דבר דומה. לכן היא חיכתה 

לרגע שאחרים לא שמו לב, ומרחה גם את עינה 
הימנית שלה במשחה. 

ברגע שעשתה זאת הכל השתנה סביבה. 
הביתן נראה מצויד בצורה מפוארת. האישה 

במיטה נראתה כמו גברת מכובדת, לבושה בפאר 
רב בשמלת משי לבנה. התינוק נראה עוד יותר 
יפה מאשר קודם ובגדיו היו כאילו מבד כסוף. 
הילדים סביב המיטה נראו יצורים בעלי אפים 

שטוחים אוזניים מחודדות. הם התנהגו בפראות 
ומדי פעם הם משכו באוזניה של הגברת החולה 



בכפות ידיים ארוכות ושעירות.  
גברת גודי הבינה שהיא בבית של שדונים. אך 

היא לא אמרה דבר ורק טיפלה בתינוק 
וכשהגברת היפה הייתה במצב בו יכלה לעשות 
זאת בעצמה גברת גודי בקשה מהאיש המוזר 

להחזירה הביתה. 
הוא הביא שוב את סוסו השחור בעל עיניים 
יוקדות והם רכבו חזרה מהר יותר מקודם.  
כשהגיעו לביתה הוא הוריד אותה מהסוס, 

הודה לה יפה ושילם אפילו יותר מאשר הייתה 
מקבלת כרגיל עבור השרות. 

למחרת היה יום שוק וגברת גודי, שנעדרה ימים 
אחדים מהבית, הייתה זקוקה למצרכים אחדים. 

היא יצאה לשוק ותוך כדי הקניות ראתה את 
האיש בעל עיניים פוזלות. הוא הלך מדוכן לדוכן, 

סחב פה כמה פירות, שם ביצים אחדות, בלי 
שמישהו שם לב לכך. 

גברת גודי לא רצתה להתערב אך יחד עם זאת 
נראה לה שיש לברך את הלקוח הטוב שלה. אזי 

היא ניגשה אליו ואמרה "שלום אדוני. אני מקווה 
שהגברת שלך והתינוק הם כבר במצב בריאות.." 

אך היא לא סיימה לדבר כי האיש הביט עליה 
בהפתעה ושאל "מה? את רואה אותי היום?" 
"רואה אותך? אבל בוודאי. אני רואה אותך 
בבירור, כמו השמש בשמיים. ויותר מזה, אני 

רואה שאתה עסוק עכשיו מאוד." 
"אהא, אני מבין. את רואה כנראה יותר מדי" 

אמר האיש "ובאיזה עין את רואה זאת?" 
היא בדקה לרגע "באמת בעין הימנית בלבד" 

ענתה. 
"המשחה! המשחה!" קרא הגנב הנבזה "אז 
קחי זאת עבור התערבות במה שלא ענייניך. 

יותר לא תראי!" ונתן לה מכה ישר בעינה 
הימנית. היא לא יכלה עכשיו כבר לראות אותו 
יותר, ומה שיותר גרוע, נשארה עיוורת בעינה 

הימנית עד סוף חייה. 


