טיפת המים הפחדנית
י .מרקל

טיפת מים תלויה הייתה בקצה ברז
דולף .היא רצתה מאוד ליפול אבל גם
פחדה מאוד .הטיפה שאחריה אבדה
את סבלנותה.
"רדי כבר למטה" אמרה.
"אבל אני מפחדת" ענתה הטיפה
הפחדנית "לכי את קודם".
הטיפה השנייה עברה על ידה ונפלה
לכיור .והטיפה הראשונה רצתה שוב
ליפול! אך עדיין לא העזה.
"היי ,תרדי כבר!" קראה הטיפה
השלישית.
"אבל אני לא מעזה!" יללה הטיפה
הראשונה "לכי קודם את".

הטיפה השלישית עברה לידה ונפלה
לכיור והטיפה הראשונה קיבלה עוד
יותר חשק ליפול אבל עדיין לא העזה.
ואז באה יד שפתחה את הברז.
פתאום כל טיפות המים פרצו החוצה
ומשכו איתן את הטיפה הפחדנית.
היא התחילה ליפול
והרגישה כל כך קלה
ומאושרת שהתחילה
לצחוק .עד שנפלה
לכיור! טיפות מים
האחרות גלשו לכוון
פתח הניקוז על
הקירות החלקים של
הכיור.
"עצור!" קראה
הטיפה הפחדנית
"אינני רוצה לזרום

לביוב! אני רוצה ליפול שנית!"
כדי לא לגלוש לביוב היא קפצה על
היד שהתרחצה תחת זרם המים.
וכשהיד הייתה מעל הכיור הטיפה
רצתה ליפול ממנה .אבל היד
הרטובה עזבה את הכיור ואחזה
במגבת כדי לספוג בה את טיפות
המים.
הטיפה הפחדנית קראה שוב "לא!
אני לא רוצה להיספג לתוך המגבת!".
כף היד התנגבה אך לא ניגבה את
פרק היד ושם יכלה הטיפה הפחדנית
להסתתר בין השערות העדינות.
הילד שרחץ את היד בכיור יצא לרחוב
כדי לפגוש את חברו .הוא נפנף בידו
והרבה טיפות מים שהיו עדיין על
פרק ידו נפלו לכביש החם משמש
והתאדו.

אך הטיפה הפחדנית קראה "לא!
אינני רוצה להתאדות על הכביש!"
והיא החזיקה חזק בשערות פרק היד
של הילד .אלא שאז הילד התחיל
לנפנף חזק לחברו והטיפה הפחדנית
לא יכלה להחזיק יותר על היד ,נפלה
לכביש החם והתאיידה.
היא נעשתה לאד המים והרגישה
קלה יותר ויותר .ומאחר שהייתה כל
כך קלה עלתה גבוה באוויר והרגישה
אוורירית ומאושרת מאוד וצחקה.
והיא עלתה עוד ועוד עד שגבוה
בשמיים נתקלה בענן .שם היה קר
מאוד ומהקור טיפות המים שבענן
נעשו כבדות יותר ויותר .טיפות
ראשונות התחילו כבר ליפול בגשם
לאדמה והטיפה הפחדנית הרגישה
שהיא נעשית כבדה מאוד" .לא!" היא

קראה "אינני רוצה לחזור לאדמה".
אך זה לא עזר לה ,כי היא נעשתה
כבר כבדה מאוד ונפלה על הארץ.
הטיפות האחרות התחילו כבר לחדור
לקרקע אך הטיפה הפחדנית קראה
"לא! אינני רוצה לחדור לקרקע!".
אלא שהאדמה ספגה אותה פנימה
והיא ירדה שם עמוק יותר ויותר.
בסוף נפלה לאפיק תת-קרקעי בה
זרמו טיפות אחרות .עם הזרם הזה
היא הגיעה לפתח של צינור ברזל .כל
הזרם ניכנס לשם והצינור הוביל את
המים לצנרת מים בבניין .שוב קראה
הטיפה הפחדנית "לא! אינני רוצה
להיכנס לצנרת!" .אך זה לא עזר לה
והיא נשאבה לצנרת הבניין יחד עם
טיפות מים אחרות.
בקצה הצנרת היה ברז דולף והטיפה

הפחדנית נתלתה בקצה שלו .היא
שוב חשקה מאוד ליפול לכיור
אך הפעם ידעה בדיוק מה ייקרה.
היא אבדה כל פחד ונפלה ובנפילה
הרגישה שהיא קלה ומאושרת
וצחקה .עד שהגיעה לתוך הכיור.
שוב כל טיפות המים גלשו לפתח
הניקוז על קירות הכיור החלקים .אך
טיפת המים הפחדנית לא פחדה
יותר .היא אמרה "חכו! בקרוב אחזור
שוב הנה ".והיא נעלמה בין יתר
הטיפות שזרמו לתוך פתח הניקוז.
האם היא באמת תשוב בקרוב?

