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קראו לו קוקו והוא היה הכלב החמוד ביותר 

שבעולם. הוא הסכים כמעט לכל דבר. הילדים יכלו 
למשוך לו בזנב, להכניס אותו לארגז או לקשור לו 

ענפים לבטן והוא לא רטן ולא ניסה להתגונן. וכשכל 
זה נמאס לו, פשוט ברח. ורק דבר אחד הוא לא 

יכול היה לסבול וזה שמישהו ילך אחריו. יום אחד 
הוא טייל לו בשמש ובמקרה הביט אחורנית וראה 

שמישהו הולך ממש צמוד אחריו. 
קוקו זז הצדה כדי לתת לאחר הזה לעבור. אבל מה 
עשה זה האחר? גם הוא זז הצדה ונשאר ממש על 
עקבותיו. "הוא עושה זאת בכוונה" חשב קוקו "כי 

יודע שאינני סובל שמישהו עוקב אחרי." 
ולכן הוא הסתובב ונבח על הוא "לך מכאן!" 

אבל השני הזה בכלל לא התרשם. ולכן קוקו נעצר 
ולא זז ממקומו. ומה עשה ההוא? נעמד לפני קוקו 

ואף הוא לא זז. 

"חכה רק" חשב "עכשיו אתפטר ממך." 
כי קוקו ידע לרוץ ממש מהר. והוא נתן ריצה! הוא 
רץ כמה שרק יכול היה. קוקו עוד לא פגש בכלב 

שידע לרוץ מהר כמוהו. אבל זה שאחריו ידע זאת. 
וכשקוקו נעצר עם לשון בחוץ והביט בזהירות 

אחורה, ההוא היה צעד אחד אחריו. 
קוקו הסתובב ונבח שוב "לך מכאן, או שאנשוך 

אתך!" וזה עזר. השני נעלם מהר יותר מאשר קודם 
הופיע. 

אתם ודאי יודעים מי עקב בעקשנות כזו אחרי קוקו. 
מובן, זה היה הצל שלו. הוא רץ כפי שקוקו עצמו 

רץ. ומדוע הוא פתאום נעלם? פשוט. ענן קטן כיסה 
לכמה רגעים את השמש והצל של קוקו נעלם. 

אבל הענן עבר מהר והצל הופיע שוב ועקב אחרי 
קוקו, רק שקוקו לא הרגיש בכך. הוא חשב "אחרי 

שהפחדתי אותו הוא לא יופיע כל כך מהר." 
אך כשהסתובב כדי לחזור הביתה, השני היה שוב 
שם. רק שהפעם הוא רץ צעד אחד לפני קוקו. וקוקו 
שנא עוד יותר כשמישהו רץ ממש לפניו. לכן הוא 
האט כדי לתת לשני לרוץ הלאה, אבל גם השני 



האט. מאין הוא ידע? האם יש לו עיניים מאחור או 
מה? 

"קוקו רגז "בפעם האחרונה! הסתלק או אנשוך 
אתך!" הוא נהם מול החוצפן הזה. ואחר כך נבח 
בכוח, כמה שרק יכול היה. "ראה, זה עוזר. הוא 
אפילו לא נובח לי בחזרה." אבל אתם חושבים 

שהנביחה  עזרה? כלל לא. הצל נשאר אילם אבל 
עמד במקומו. 

ואז קוקו התרגז ממש. הוא התנפל על השני וניסה 
לנשוך אותו. וזה נסוג בפחד אחורה ורץ. וקוקו רץ 
אחריו. אבל כמה שמהר רץ קוקו גם השני רץ כך 

ונשאר תמיד קצת לפניו. עד שקוקו נעצר כי לא יכול 
היה יותר לנשום. והשני נעמד לפניו כאילו אומר 

"אתה רואה, אינך יכול לתפוס אותי." 
ואז קוקו חשב על תעלול. הוא רץ לאורך קיר של 

הלול ולצל שלו לא נשאר מקום כדי לרוץ אתו. קוקו 
תפס אותו ובלע אותו בלגימה גדולה אחת. והצל 

נעלם. בעצמי ראיתי. הוא עבר בשמש ולא נשארה 
לו דמות של צל. 

בלעתם פעם צל? גם אני לא. אבל אני חושש שזה 

יכול לגרום לכאב בטן איום. בכל אופן קוקו עמד 
לפני המלונה שלו, פתח את פיו ונתן יללה איומה. 

פחד היה לשמוע זאת! 
שמעה זאת השכנה, יצאה מהבית ושאלה "מה 

קרה לכלב זה?" 
אמרתי שהוא כנראה בלע את הצל שלו. 

"איזה חיה משוגעת" נזפה השכנה "הרי זה בוודאי 
כואב לו מאוד!" היא שמה את קוקו בסל שלה 

ונסעה אתו מיד לרופא בעלי חיים. הוא נתן לכלב 
המסכן תרופה כדי שיקיא. אך כשקוקו רק חזר עם 
השכנה, התחיל שוב לילל בקול עד שפתאום נשמע 

קול נפץ, כאילו גלגל מכונית התפוצץ. 
וכשהסתכלתי ראיתי שקוקו עומד לפני המלונה 

בשמש והצל ממש אחריו. 
ומאז קוקו לא מסתכל אחורנית כשהוא רץ בשמש. 
לא איכפת לו אם הצל רץ אחריו או לא. וכשהצל 
מופיע לפניו הוא פשוט עוצם את עיניו או מביט 

הצדה. אבל אז אסור להתקרב אליו, כי הוא מוציא 
את כעסו עליך, רוטן ונובח ומנסה אפילו לנשוך. 

אבל חוץ מזה הוא הכלב החמוד ביותר שהעולם. 


