
  טיפת המים הפחדנית

  

הייתה פעם טיפת מים תלויה בקצה ברז דולף 

  .ופחדה ליפול לארץ

זוזי , נו. "אחריה חיכתה כבר הטיפה השנייה

  !"רדי למטה, כבר

יללה הטיפה !" אבל אני לא בטוחה בעצמי"

  !"לכי את קודם"שלנו 

והטיפה . הטיפה השניה נדחפה לידה ונפלה

. ייןהפחדנית רצתה ליפול אבל פחדה עד

  .נזפה בה הטיפה השלישית!" זוזי"

לכי "המשיכה הטיפה לילל " אבל אני מפחדת"

  !"את

אבל . והטיפה השלישית עברה לידה ונפלה

  .הפחדנית עדיין לא העזה

כל . פתאום הופיעה יד ופתחה את הברז

היא . פרצו החוצה, יחד עם הפחדנית, הטיפות

והסתובבה באוויר והרגישה פתאום כל , נפלה

עד שנפלה לתוך , לה שהתחילה לצחוקכך ק

כל הטיפות האחרות גלשו בדפנות ! כיור

  .החלקים של הכיור אל הביוב

אינני רוצה "קראה הטיפה הפחדנית !" עצרו"

וכדי לא !" אני רוצה ליפול שוב! לגלוש לביוב

להיכנס לביוב קפצה על היד שרחצה תחת 

  .זרם המים

היד התרוממה מעל הכיור והטיפה ההססנית 

אבל היד הרטובה לא הייתה . רצתה ליפול שוב

כדי , היא נעטפה במגבת. כבר מעל הכיור

  .לנגב את כל טיפות המים הנותרות

אינני רוצה "קראה הטיפה הפחדנית !" לא"

והיא גלשה אחורנית על !" להיספג במגבת

  .שלשם המגבת לא הגיעה, מרפק היד

, אבל אז היד אחזה בסיר שעמד על הכיריים

פות שהצילו את עצמן על פרק היד וכל הטי

הטיפה . נפלו על הכיריים החמים והתאדו



, לא"הפחדנית נבהלה עוד יותר וקראה שוב 

היא אחזה !" אינני רוצה להתאדות על הכיריים

והטיפה , אבל זו התנערה בחוזקה, היטב ביד

היא . הפחדנית נפלה על לוח הכיריים החם

ישה נעשתה קלה יותר ויותר והרג, הפכה לאד

היא . כל כך טוב שהתחילה שוב לצחוק

התרוממה אל על ויחד עם טיפות אחרות 

  .התייחדה לענן שנוצר מאדי המים

הטיפות שבענן נעשו כבדות יותר ויותר ורבות 

וגם הטיפה הפחדנית , מהן נפלו מהענן למטה

  .נעשתה כבדה יותר

אני ! אינני רוצה ליפול על הארץ"קראה !" לא"

אך היא הייתה "  על הענן,רוצה להישאר כאן

לא יכלה להחזיק יותר בענן , כבר כבדה מדי

היא הרגישה שוב קלה . והתחילה ליפול שוב

אבל אז פגעה . שמחה וצחקה, ומרחפת באוויר

הטיפות האחרות התחילו להיספג . באדמה

, לא"באדמה אך הטיפה הפחדנית קראה שוב 

אלא שזה !" אינני רוצה לשקוע בתוך האדמה

  . למי תהום, לה והיא שקעה פנימהלא עזר 

ספג את המים , צינור עבה שכב במי תהום

ושוב קראה הטיפה . ושאב אותם לצנרת המים

אך !" אינני רוצה להיכנס לצנרת! לא"הפחדנית 

גם זה לא עזר וביחד עם טיפות מים אחרות 

  .היא נדחסה לצינור שבקיר

בקצה הצינור היה ברז פתוח והטיפה 

היא הסתובבה באוויר . כו דרההפחדנית יצא

עד שנפלה לכיור וכל הטיפות האחרות דחפו 

היא . אבל היא כבר לא פחדה. אותה לביוב

התגלגלה , צחקה, זכרה עכשיו את דרכה לשם

בטוח שאחזור לכאן "קראה , בצינורות ובאוויר

ובצחוק עליז זרמה לביוב יחד עם כל !" שוב

  .הטיפות האחרות

  

  


