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האות J חיה בעולם המילים. היא 

אהבה לישון. לעתים הייתה נרדמת 

או חולמה בהקיץ. 

כשבחוף הים כולם בנו ארמונות 

חול, היא בנתה לעצמה מיטת חול. 

ליום הולדת ביקשה תמיד לקבל את 

הכרית החדישה ביותר שבשוק. 

כשחבריה שאלו במה היא רוצה 

לשחק, הציעה תמיד משחק "חפש 

ותשן". 
 



 

כשהתבגרה רצתה להבחר לראש 

העיר. היא ישנה במשך כל זמן 

הבחירות וזכתה ביתרון של 25 

קולות מתוך 26 קולות של אותיות 

האלף-בית הלועזי. 

בתפקיד ראש העיר היא נרדמה 

לעתים קרובות במשרדה ואיש לא 

הרגיש בכך. 

כולם חשבו שהיא מאוד עסוקה. 
 



יום אחד היא חלמה במיטה על 

כוכב שיורד לארץ וזורח ישר 

לחצר שלה. 

אך אז נקר התחיל לנקר בעץ 

שמול חלונה והעיר אותה. 

"נקר נבזה" חשבה. אותו יום 

הוסיפה עוד שני נמנומים כדי 

לפצות את עצמה על החלום 

האבוד. 

למחרת חלמה שהיא עפה באוויר. 

אבל אז הנקר התחיל לנקר ושוב 

העיר אותה. 

"נבזה, נבזה מאוד הנקר" חשבה 

והוסיפה עוד שלושה נמנומים כדי 

לפצות על החלום המופסק. 
 



למחרת בבוקר, טרם זריחת 

שמש, חלמה על ממתקים 

הנופלים משמיים. החלום היפה 

ביותר שהיה לה אי-פעם! 

והנקר העיר אותה שוב בנקירות 

שלו. 

"זה מספיק" חשבה "אתפוס 

עכשיו את הנקר הנבזה!” 
 



היא לקחה רשת ורדפה אחרי הנקר. 

הציפור עפה סביב לחצר והאות J לא 

יכלה לתפוס אותה. תוך הרדיפה אחרי 

ציפור ברשת נתפסו גחליליות, וכל 

הרשת שלה התמלאה בהן. 

הן כולן נדלקו באור חזק ונראו כמו 

כוכב בחצר שלה. 

 .J זה כמו בחלום שלי" חשבה האות"

 



בינתיים הנקר התיישב על ענף של 

עץ. האות J טיפסה לשם אחריו אבל 

מעדה ונפלה לתוך שיח הגומי. השיח 

העיף אותה גבוה והיא הרגישה כאילו 

עפה באוויר. 

 .J זה כמו בחלום שלי" חשבה האות"

היא נפלה בחזרה ומצאה את עצמה 

בעגלה מלאת ממתקים. זו הייתה 

העגלה שהביאה ממתקים לכל 

האותיות. הממתקים התעופפו לאוויר 

והתחילו לפול למטה כאילו משמיים. 

"זה כמו בחלום האהוב שלי" חשבה 

 .J האות

 



מאותו היום הנקר העיר את האות 

J כל בוקר, אבל היא לא כעסה ולא 

נמנמה יותר במשך היום. היא 

עבדה קשה כראש העיר ולכן כל 

האותיות העמידו לה פסל בכיכר 

המרכזית. 

הפסל נעשה המקום האהוב ביותר 

על הנקר ולפעמים אפשר לשמוע 

אותו מנקר בו. 

בעולם המילים החלומות שלך 

מתגשמים רק כשאתה ער. 
 


