


רי חאועקב , הירח הציץ מדי ערב לחלונו של החייט
  .עבודתו

על שולחן גדול , עם רגליו מקופלות תחתיו, ט ישבהחיי
  .וחתך במספריים גדולים



כשהירח , אך ערב אחד
ראה שהחייט , הציץ לחלון

שוכב על מיטתו וישן 
  .בשינה מתוקה

  



-  
  "?רח זהובי, מה תצווה"
נראה שאין לך מספיק עבודה אם כל כך מוקדם "

ואני חשבתי להזמין אצלך "ענה הירח " נשכבת לישון
חליפה . כבר נעשה קר בחוץ ואני גם מזדקן. חליפה

תעשה לי חליפה יפה מבד . תחמם אותי לפחות קצת
משובח ובתמורת זאת אאיר חינם את בית המלאכה 

  ."שלך
  

  :השתומם הירח וקרא
  !"אדון חייט! הי"

  , קם על רגליו, זה התעורר
  :השתחווה עמוקות לירח ושאל

  



-  
אתה גזור דק למעלה ולמטה ובאמצע הנך מכופף 

אך בכל זאת אנסה לבצע את ההזמנה . בקשת כמו מגל
  ."כמה שרק אוכל

  .הוא לקח מידה והבטיח להכין את החליפה תוך שבוע
  

  :חשב קצת ואמר, החייט גירד את ראשו
, הגזרה שלך. אבל זו משימה לא פשוטה, טוב"

  .משונה למדי, ירח זהוב
  



.-  
בשום "נאנח הירח " כמה שהתמלאתי, ידידי, ראה"

תפרום אותה . אופן לא אצליח להיכנס לחליפה הזו
  ."ותעשה אותה רחבה יותר ותוך שבוע אחזור אליך

  

החייט רצה להלביש עליו . הירח חזר ביום שנקבע
הלקוח השמין  -–לא צלח  את החליפה אך הדבר

  מאוד ונעשה דומה יותר לפרושת לחם גדולה



  הכניס לה טריזי בד גדולים , החייט פרם את החליפה
  .והחליפה יצאה רחבה בהרבה, איפה שרק ניתן היה

  



  .עבר שבוע ומאוחר בערב הירח חזר אל החייט
התמלאת "נאנח החייט המופתע " ירח זהוב שלי, אוי"

ממש ? מה קרה. שיו עגול כמו דלעתהרי אתה עכ. ממש
  "?אולי כואבת לך הבטן! התנפחת

שכחתי לגמרי להזהיר אתך שאני "ענה הירח " אך ידידי"
אני . אבל עכשיו אתה יכול להיות שקט, מתמלא קצת

  ."מבטיח לך שלא אשמין יותר אפילו בשערה
  



פרם את כל החליפה והוסיף , החייט ניגש שוב לעבודה
החליפה נעשתה רחבה ממש והחייט . בדחתיכה גדולה של 

  .הכה שוב ללקוח שלו
  



הוא עכשיו רזה ? אבל מה זה, הירח הופיע בערב
  .והחליפה תלויה עליו כמו על דחליל, כמו קיסם

  



הוא סגר את החלון וזרק את עצמו . החייט כעס כי עבד לשווא
  .כדי לנוח מעבודת שווא של שלושת השבועות, למיטה

  
ייל בשמיים בלי חליפה ועדיין מחפש מתנדב והירח ממשיך לט

  .שמוכן לתפור לו אחת
  




