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לפני הזמנים, כששנה עוד התחלקה 

לעונות, הצרצר ידע לעוף. 

הוא התעופף מהר יותר מדבורת העץ 

הזמזמנית. 

הוא התעופף גבוה יותר מהבז. 

והוא התעופף יפה יותר מהמארמדק 

הידוע כאמן התעופה. 

הצרצר התעופף בכל העולם.

הוא עף מזרחה.

הוא עף מערבה. ואחר כך הוא עף

דרומה.

אבל הוא אף פעם לא עף צפונה.

הנמלה הזהירה אותו ואמרה שהוא

לא צריך לנסות זאת.

"קר מאוד בצפון" אמרה לו הנמלה

"קר מדי לנמלה וקר מדי לצרצר."

אבל הצרצר לא הקשיב, כי הצרצרים

עושים רק מה שהם רוצים.



והצרצר יצא לצפון עוד באותו ערב.

לא לקח לו הרבה זמן להגיע לשם, כי

הוא היה מעופף כל כך מהיר והיפה.

הוא נחת סמוך לעץ אורן בדיוק

כשהשמש התחילה לשקוע.

בכל מקום שבו הביט היה שלג.

שלג היה על העצים.

שלג היה על האדמה.

ושלג היה גם בפסגות ההרים.

בצעד איטי מאוד בא אליו האייל

"הו.. שלום" אמר האייל.

"תתכונן, הלילה מתקרב."

אבל הצרצר לא הקשיב, כי הצרצרים

עושים רק מה שהם רוצים.

הוא עלה על עץ האורן כדי לישון שם. 

הוא עשה זאת מהר מאוד כי הרי הוא 

עף כל כך מהר ויפה. 

גם האוח הגיע במעוף אל אותו הענף. 

"אתה צריך למצוא לעצמך מקום 



חמים ללילה הקר הזה" אמר לו 

האוח. 

אבל הצרצר לא הקשיב, כי הצרצרים 

עושים רק מה שהם רוצים. 

הוא החליט לנוח על ערמת ענפים 

קטנים. הוא היה ישנוני יותר מאשר 

אי-פעם, כי הוא עף כל כך מהר ויפה. 

הצרצר ישן חזק כל הלילה ועד 

הבוקר. 

וכשהתעורר הוא התכונן לחזור 

הביתה ולספר לנמלה על הטיול שלו. 

הוא קפץ גבוה באוויר כדי להתחיל 

לנוע, אבל לא יכול היה לעוף ורק נפל 

חזרה לתוך השלג. הוא קפץ שנית, 

הפעם אפילו גבוה יותר, אבל 

הכנפיים שלו לא פעלו. הן קפאו 

לגמרי במשך הלילה. 



הצרצר שפשף אותן זו בזו, כדי 

לחמם אותן, אבל לשווא. 

וכל הדרך הביתה הוא נאלץ לקפוץ. 

לקח לו ימים על ימים לחזור כך. 

כשחזר הכנפיים שלו הפשירו כבר 

כמעט לגמרי. 

אבל הפעם, כשהוא שפשף אותן, הן 

השמיעו קול חריקה, כזה שעוד אף 

אחד ביער לא שמע קודם. וכל פעם 

שהוא שפשף אותן הן הפשירו יותר 

וצרצרו יותר חזק. 

ואתם צריכים לדעת, קוראים יקרים, 

שהכנפיים אלה הן מיוחדות 

ושבריריות. צריך לטפל בהן מאוד 

בזהירות. הן לא צריכות לקפוא וכשהן 

מפשירות הן כבר לא חוזרות להיות 

אותו הדבר. 

ולמרות שהכנפיים כבר הפשירו 

הצרצר לא יכול לעוף אתן. ומאז 

הצרצר נשאר על פני האדמה כמו 

הנמלה ורק קופץ ממקום למקום. 

והוא עכשיו הקפצן המהיר והיפה 

ביותר שקיים ביער. 



וכל לילה אתם יכולים לשמוע אותו 

מצרצר, כי הוא משפשף את הכנפיים 

שלו זו בזו כדי להתחמם. 

 

אך הוא עושה יותר מאשר רק זאת. 

על ידי הצרצור שלו הוא מספר לכם 

כמה חם או קר בחוץ. הוא מצרצר 

מהר יותר כשהאוויר חם ולאט יותר 

כשקר. הוא עושה זאת כדי שאתם לא 

תעשו את אותה השגיאה שהוא 

עשה. 

 

אבל רק אם תחליטו להקשיב לו. 

 


