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קרה לכם פעם דבר כזה? כמעט ונרדמתי כבר 

ופתאום אני שומע "פלופ, פלופ, פלופ". כנראה לא 

סגרתי טוב את הברז. אני שם את ראשי תחת 

השמיכה ומנסה בכל זאת להירדם, אבל גם תחת 

השמיכה אני שומע "פלופ ,פלופ ,פלופ" עד שלא 

אקפוץ מהמיטה ולא אסגור יותר טוב את הברז.  

ועכשיו תתארו לעצמכם שאתם האמבטיה והברז, 

הדולף "פלופ ,פלופ ,פלופ" .הטיפות נופלות 

לאמבטיה ריקה ודופקות בקול. מה יכולה 

האמבטיה המסכנה לעשות? היא מנסה בכל זאת 

להירדם. עד שזה נמאס לה. 

"הי אתה! אינך יכול להפסיק את הטפטוף האיום 

הזה? אני כל הלילה לא יכולה להירדם." 

"מה אוכל לעשות? אני דולף" רוטן הברז ומטפטף 

הלאה "פלופ ,פלופ ,פלופ"  

והיא מנסה בכל זאת להירדם. אבל "פלופ ,פלופ, 

פלופ". אין ברירה. חייב לקרות משהו! 

אז מה יעשו עכשיו השניים, האמבטיה הישנה שלי 

והברז? הם באים באמצע הלילה אלי למיטה. 

למזלי אני ישן חזק ומתעורר רק כשהברז הדולף 

מטפטף לי ישר על האף. "פלופ ,פלופ ,פלופ" . אני 

פותח את העיניים וחושב שאני עדיין חולם – 

האמבטיה והברז על יד המיטה שלי. 

"הי, מה אתם עושים כאן?" 

"אני דולף" אומר הברז "פלופ ,פלופ ,פלופ".  

והאמבטיה נאנחת "ואני כל הלילה לא יכולה 

לישון." 

"אז למה אתם מעירים אותי באמצע הלילה? האם 

אני החצרן?" אני אומר ומסתובב לצד שני. 

אהא! אז החצרן צריך לדאוג לתיקון הברז. 

האמבטיה שלי מדדה יחד עם הברז למטה, 

לקומת הקרקע ודופקים בדלת החצרן שלנו. הוא 

רותח מכעס כשרואה את האמבטיה והברז 

שעומדים לפני הדלת באמצע הלילה.  



"עוד אשתגע מהבלגן הזה! לכו לכל הרחות!"  

"אני דולף" אומר הברז "פלופ ,פלופ ,פלופ" 

והאמבטיה נאנחת "ואני כל הלילה לא יכולה 

לישון." 

"זה חסר תקווה. כבר שלוש פעמים תיקנתי. כל 

זה רקוב" מקלל החצרן "ובכלל, האם אני רופא? 

רק רופא עושה תורנויות לילה ולא החצרן." 

הברז נפגע שאומרים עליו כי הוא רקוב. הוא 

מסובב את הידית ומתיז מים לחצרן ישר בפנים, 

לפני שזה טורק את הדלת. 

אהא. אז רופא עושה תורנות לילה. האמבטיה שלי 

מדדה עם הברז אל הרחוב והם מצלצלים בדלת 

הרופא הקרוב. 

"אז מה חסר לכם?" שואל הרופא. 

"אני דולף" אומר הברז "פלופ ,פלופ ,פלופ" 

והאמבטיה נאנחת "ואני כל הלילה לא יכולה 

לישון." 

הרופא מביט ישר על הברז. רואה שהוא מטפטף. 

זה מקרה ברור, יש לו נזלת. והוא דוחף לו חופן 

גלולות פנימה. אבל איך הברז יבלע גלולות? מובן 

שכולן נופלות החוצה ועוד מזהמות את החלוק 

הלבן של הרופא.  

"החוצה!" צועק הרופא "לא אוכל לעזור למי שלא 

יודע לבלוע גלולות. וחוץ מזה, האם אני שרברב?" 

אהא, שרברב מתקן ברזים מקולקלים. האמבטיה 



שלי מדדה יחד עם הברז אל השרברב הקרוב. 

הוא לא מאוד שמח כשמוציאים אותו באמצע לילה 

מהמיטה ונוזף בהם: 

"השתגעתם?" 

"לא" אומר הברז "רק אני דולף 'פלופ ,פלופ ,פלופ" 

והאמבטיה נאנחת "ואני כל הלילה לא יכולה 

לישון." 

"טוב" אומר השרברב "זו בעיה קלה. צריך רק 

לפתוח את הברז, להחליף אטם ולסגור בחזרה. 

אבל יש לכם כסף?" 

מאין האמבטיה הישנה שלי ולברז ייקחו כסף? 

ובלי כסף השרברב לא יזיז אצבע אחת. 

"אמרת הרי שזו בעיה קטנה" מתחננת האמבטיה 

"ואני כל הלילה לא יכולה להירדם." 

"לא, לא, חביבים שלי. או מזומן ביד או תביאו לי 

הזמנה חתומה על ידי בעלים של הבית שלכם." 

אהא, אז נחוצה הזמנת העבודה מהבעלים של 

הבית. האמבטיה שלי מדדה יחד עם הברז אל 

בעלים של הבית. ובינתיים גשם שוטף יורד בחוץ, 

נשפך לתוך האמבטיה והיא נעשית כל פעם כבדה 

יותר ויותר. היא בקושי יכולה לנוע על הרגליות 

הקטנות שלה. אבל הברז דווקא מרוצה. בגשם 

אף אחד לא יכול להרגיש שהוא מטפטף. 

באמצע לילה מצלצלים לדירת בעלים של הבית 

שלנו ומבקשים הזמנת העבודה בשביל השרברב. 

הבעלים יוצא מנומנם מהמיטה ומתרגש: 

"באמצע הלילה? זו שערורייה. איום! זה כבר 

השיא!" 

"אבל אני דולף" אומר הברז" "פלופ ,פלופ ,פלופ". 

"ואני לא יכולה לעצום עין כל הלילה" נאנחת 

האמבטיה. 

הבעלים רוצה לדעת מאיזה מהבתים שלו הם 

באים. "מה? החורבה הזו? בזה לא אשקיע כבר 

אף פרוטה. הוא ממילא ייהרס עוד מעט." 

האמבטיה לא מאמינה למשמע אוזניה. מה, הבית 

שבו היא עומדת כבר חמישים שנה עומד 

להריסה? היא מתכופפת ושופכת על רצפת 

הדירה של הבעלים את כל מי הגשם שהצטברו 



בה. הא לך! 

כן. אבל מה יכולים לעשות עכשיו? הברז עדיין 

מטפטף "פלופ ,פלופ ,פלופ" והאמבטיה לא יכולה 

לעצום עין כל הלילה. 

"כן, כשאתה מזדקן" מילל הברז "אף אחד לא מוכן 

לדאוג לך." "פלופ ,פלופ ,פלופ". 

אבל האמבטיה שלי עוד לא משוכנעת. 

"אז אנו צריכים לדאוג בעצמנו." 

זה לא פשוט לאמבטיה השמנה שלי לרדת 

במדרגות הצרות אל המרתף, אבל היא בסוף 

מצליחה. ועכשיו? איך פותחים את הברז? עם 

אחת הרגליות שלה אולי? היא מתרוצצת במרתף 

עד שמפתח צינורות קורא מארגז כלים: 

"מה הריקודים האלה באמצע הלילה?" 

"אני דולף" אומר הברז" "פלופ ,פלופ ,פלופ". 

והאמבטיה בוכה "ואני לא יכולה לעצום עין כל 

הלילה." 

מפתח הצינורות היה רוצה לעזור אבל אינו יודע 

איך. הרי בדרך כלל החצרן מחזיק אותו בידו. 

"קודם לפתוח" מסביר הברז הישן. המפתח 

מצליח בקושי, כי מהחלודה הרבה ההברגה 

תקועה חזק. אבל בכל זאת הברז בסוף פתוח. 

"עכשיו לזרוק את האטם הישן ולשים חדש. ואז 

להבריג את המכסה בחזרה." "אוי!!" מפתח 

הצינורות לחץ כל כך חזק שהברז, שעד עכשיו עוד 

התאפק, נתן בסוף צעקת כאב.  

עכשיו הם עוד מחכים רגע לראות האם אין 

טפטוף. שקט! באמת מים לא מטפטפים יותר. 

עכשיו הם חוזרים שניהם בשמחה לחדר 

האמבטיה, האמבטיה נעמדת במקום שלה 

ונרדמת מיד. 

היא ישנה וישנה – יום, יומיים, שלושה ימים 

והבוקר היא ישנה עדיין. כבר מזמן הייתי צריך 

לעשות אמבטיה, אבל לא יכולתי להעיר אותה 

ככה סתם, כי הרי כל הלילה לא עצמה עין. 

אבל חכו רק. כשהיא תתעורר אחזיר לעצמי את 

ההמתנה. אז אעשה אמבטיה לפחות שלושה ימים 

ברציפות. 


