חרק שרצה להיות גדול
כתב מ .פלצ'קובסקי
צייר ב .סוטייאב

אל תשתוממו שסיפור שלם מוקדש לחרק קטן .כן,
לחרק .רגיל לגמרי .כל כך קטן שאפילו שם שכחו
לתת לו.
ומדוע הוא התפרסם?
כי..
אבל קודם על חלום .הרי לכל אחד יש חלום .נכון?
למשל הנמר הקטן פופוסטיק רצה לעוף .אבל אין לו
כנפיים .לזברה טלניאשקה נמאסו הפסים שלה.
לילות שלמים היא חולמת להיות חומה כולה.
שנעים יהיה לה להסתכל על עצמה בראי.
גם לחרק היה חלום .הוא חלם לגדול ,להפוך
מקטן-קטנצ'יק כזה לגדול ,גדול מאוד.
"אולי אתה יודע באיזה בית מרקחת ניתן לקבל
גלולות קסם לגדילה?" שאל החרק את שבלול

נירוטופישקה.
"אינני יודע" ענה השבלול "למה? הם מאוד נחוצים
לך?"
"מאוד" נאנח החרק "הנה אני רוצה להיות ..אמנם
לא כל כך גדול כמו פיל לוק ,אך בכל אופן לא קטן

מקרנף טופטון".
"ומה התועלת תהיה לך מכך?"
"מה אתה סך ,נירוטופישקה! מיד היו מרגישים בי.
היו מברכים אותי כשפוגשים!"
"וזה צריך להיות האושר שלך?" שבלול

נירוטופישקה נדנד בראשו בעל הקרניים.
"מי יודע "...ענה החרק מהורהר "בכל אופן אם
אינך יודע על בית מרקחת שמוכר גלולות לגדילה,
אין לנו על מה יותר לדבר".
ובכך הם נפרדו.
אבל במשך הזמן קרה דבר-מה .וזה היה כך:
קרנף טופטון טיגן חביתה מארבעים ביצים ושכח
לנתק את חשמל של הכיריים .ומה שקורה במקרים
כאלה ,כולכם בוודאי יודעים .במקרים כאלה יש
שריפה .קרנף טופטון נבהל וקרא לעזרה .באו
חיות :תנין זובסטיק ,ג'ירף דולגוביאזיק ,נמר
פופוסטיק ועוד רבים אחרים .באו ועמדו .עמדו
והסתכלו .הסתכלו והבית בער ואף אחד לא כיבה
את האש .ואף אחד לא כיבה את האש כי כולם
התבלבלו .ורק החרק לא התבלבל .הוא עף לקרוא
למכבי אש .הוא הגיע לתחנת כיבוי אש ורואה –
פילים-כבאים בקסדות נחושת משחקים בדומינו,
ולא שומעים כלום.
"שריפה!" קרא החרק "תצילו! ,תעזרו!"
"איפה השריפה? מי קורא לנו?" נבהלו הכבאים.

"אצל קרנף טופטון הבית בוער! מיהרו! ממש חבל
על הבית!" קרא החרק עם דמעות בעיניים.
הפילים לקחו חביות מים על גביהם ומיהרו לעזרה.
הם הוציאו את קרנף טופטון מהבית הבוער ובמים
מהחדקים כיבו את האש .כי אם לכבאים יש
חדקים ,לא נחוצים צינורות.
החרק שמח מאוד שהציל את קרנף טופטון ומרוב
שמחה עשה גלגולים באוויר.
אף אחד לא הרגיש בחרק הקטן ואף אחד לא ניחש
שזה הוא שקרא לכבאים .רק השבלול
נירוטופישקה ידע זאת.
"אתה ממש גאון ,חרק!" הוא קרא "לא התבלבלת
בזמן הסכנה והצלת את חייו של קרנף טופטון,
שהיה נשרף יחד עם החביתה שלו! היום אכתוב
רשימה על כך לעיתון מקומי שלנו ואבקש שידפיסו
אותה במקום בולט".
"ומה מיוחד עשיתי?" השתומם החרק "שום דבר
יוצא דופן .אילו רק יכולתי לקבל גלולות קסם
לגדילה!"
"למה לך גלולות?" אמר השבלול נירוטופישקה

"אתה קטן-קטנצ'יק אבל הלב שלך גדול ,גדול
ביותר .וזה מה שחשוב!"

