מעשה מטופש
מ .זושצ'נקו

פטיה לא היה כבר ילד קטן כל כך ,הוא היה כבר בן
ארבע ,אבל אמא חשבה אותו תמיד לילד קטן .היא
האכילה אותו בכף ,בטיול החזיקה את ידו ובבוקר
הלבישה אותו בעצמה.
יום אחד התעורר פטיה במיטתו .ואמא התחילה
להלביש אותו .היא הלבישה אותו והעמידה ליד
המיטה .אבל פטיה נפל .אמא חשבה שהוא מאד
והעמידה אותו שוב על רגליו.
והוא מיד נפל .אמא
השתוממה והעמידה אותו
בפעם השלישית ,אבל הילד
נפל שוב.
אמא נבהלה וטלפנה למשרד
לאבא.

אמרה לאבא "בוא מהר הביתה .משהו קרה לילד
שלנו .הוא לא יכול לעמוד על רגליו.
אבא הגיע ואמר:
"שטויות .הילד שלנו הולך ורץ ולא יתכן שיפול".
והוא העמיד את הילד
על השטיח .הילד רצה
ללכת אל הצעצועים
שלו ,אבל נפל בפעם
הרביעית.
אמר אבא:
"צריך מיד לקרוא
לרופא .כנראה הילד
שלנו חולה .יתכן ואכל אתמול יותר מדי ממתקים".
קראו לרופא .הגיע הרופא במשקפיים ועם שפופרת
בדיקה .אמר לפטיה:
"איזה תעלול חדש זה! מדוע אתה נופל?"
"אינני יודע" אומר פטיה "משום מה אני נופל".
אמר הרופא לאמא:
"אנא ,תפשיטי לילד חולצה .אבדוק אותו"

אמא הפשיטה את פטיה והרופא בדק עם
השפופרת.
אחרי שהקשיב לשפופרת אמר הרופא"
"הילד בריא לגמרי .ומוזר מאוד מדוע שהוא נופל
אצלכם .עכשיו תלבישי אותו ותעמידי אותו על
הרגליים".
אבל כשרק העמידו את הילד על רגליים הוא נפל
שוב.
הרופא הופתע ואמר:
"צריך לקרוא לפרופסור,
מומחה .אולי הפרופסור יבין
מדוע הילד נופל".
אבא הלך לטלפן ולקרוא
לפרופסור ,ובינתיים בא
לפטיה לביקור חברו קוליה
הקטן.

קוליה הביט על פטיה ,צחק
ואמר:
"אני יודע למה פטיה נופל
אצלכם".
הרופא התרגז" .ראו את
החוצפן המלומד .הוא יודע
יותר טוב ממני למה ילדים
נופלים".
וקוליה אמר:
"רק תסתכלו איך פטיה לבוש .אצלו מכנס אחד
חופשי וריק ושתי רגליו במכנס השני .לכן הוא נופל.
"אך!" "אוך!" אמרו כולם.

ופיטה אמר:
"זה אמא הלבישה אותי".
הרופא אמר:
"כבר לא צריך לקרוא
לפרופסור .עכשיו אנו מבינים
למה הילד נופל".
אמא אמרה:
"הבוקר מיהרתי כי רציתי
לבשל לו דייסה ,ועכשיו אני
כל כך מצטערת שהלבשתי לו
לא טוב את המכנסיים".
וקוליה אמר:
"ואני בעצמי מתלבש וכאלה שטויות עם מכנסיים
לא יכולות לקרות .המבוגרים תמיד עושים משהו
לא נכון".
ופטיה אמר:
"עכשיו גם אני אתחיל להתלבש בעצמי".

וכולם צחקו .גם הרופא .הוא נפרד מכולם .גם
מקוליה נפרד והלך לעסוק בעניינים שלו .ואבא חזר
לעבודה.
אמא הלכה למטבח וקוליה נשאר עם פטיה בחדר.
התחילו לשחק.
ולמחרת פטיה לבש בעצמו את המכנסיים ומאז
כבר לא קרו לו מעשים מטופשים.

