
   בן פורארה\הצב 
  )פואנטה קלאסי-סיפור חסר( 

. הוא חי לו בנעימים בביתו של חובב חתולים מושבע. שמן ואיטי, ֵצִבי תמיד היה גדול
הוא חי . לישון ולשוחח עם החתולה תולי, לאכול, אהבותיו העיקריות היו ללכת לאט

  .ית של חייווהקול של מילוי צלחת המזון שלו הייתה ההתרגשות העיקר, חיים שקטים

ופנה ללכת למרפסת מרובת , עתה התבונן ֵצִבי בעצב בקערת האוכל הרייקה שלו
לאט , הוא הלך לשם לאט. הצמחים הללו מהווים תחליף לא רע, כשאין אוכל. העציצים
  .אבל לא ממש לאט כמו צב. כמובן, כמו צב

כשיו כשכש מעט בזנבו הקצרצר וע, רום דק עליםנדלדיהוא כריסם לאיטו צמח פ
על , כמו לצב, כך-הוא קפץ בכבדות האופיינית לו כל. מששבע החליט לתפוס תנומה קלה

י "תנומות קלות שהופרעו ע, ונרדם כמה פעמים במשך השעות הקרובות, השרפרף בסלון
  .י הרעב המציק"וע, קולות החתולה הרצה הלוך ושוב ברחבי הבית

, תולי. ת מקערת החלב של תוליוהלך לשתות כמה טיפו, לבסוף ירד ֵצִבי מהשרפרף
רצה במהירות לקערתה ועצרה אותו , שהכירה את מנהגיו המשונים הללו של ֵצִבי

לחשוף את שיניו הקטנות , ֵצִבי האיטי רק הספיק לעצור. בחשיפת שיניים שורקנית
  .ולבסוף נסוג לאיטו בעצב, יותר

ונים של תולי צבי החל לחוש משועמם ולתהות האם המשחקים המש, לאחר זמן מה
ל , הם לא נראו לו משעשעים במיוחד. החתולה באמת משעשעים כמו שהם נראים עליה

  .ֵצִבי

החליט שהמשחקים של תולי לא יכולים להיות , כמעט כמו צב, אחרי התלבטות איטית
ורמז , מעין גרגור מוזרהוא התקרב לתולי והשמיע . יותר משעממים מהבהייה בהם

  .ברגלו לעבר כדור צמר שנראה בפינה

. שכן לא היה זה טבעו של ֵצִבי לשחק בכדורי צמר, תולי הסתכלה לעברו בחשדנות מה
 ויהא זה –ולא נראה לה שיוכל לרדוף אחרי כדור צמר , צב-איטי, ֵצִבי היה שמן ואיטי

צאו ֵצִבי ותולי ברדיפה אולם כעבור מספר דקות כבר נמ. כדור צמר במצב מנוחה
  .משותפת אחרי כדור הצמר

ובכל . . . ו ֵצִבי היה איטי כמו צב, כי תולי הייתה חתולה קלה וזריזה, אולי, לא משותפת
 –ו ֵצִבי . בטרם נאספה הביתה, תולי ראתה כבר הרבה צבים בימי שיטוטיה בחוץ, זאת

  ! כמו צבהוא פשוט לא היה איטי כמו . . . הוא 

ֵצִבי כבר פתח . דה מרוחק הפנה את אזניהם הרגישות של תולי וֵצִבי לעבר הדלתקול צעי
פתחה בריצה מהירה בהרבה לעבר , המעשית מבינהם, ותולי, בריצה מהירה לעבר הדלת

  .צלחת האוכל

והאדם שבפתח מילא את קערת האוכל שנשאה את הכתובת תן לי ואמר , הדלת נפתחה
חתולה רזה "; )תולי כשכשה בזנבה הארוך" (כמותךחתולה ארוכת זנב ש, שלום תולי"

  !"וזריזה שלי

 ובדברים –" ?זנב שמן ואיטי שכמוך-יפני קצר, ואיפה אתה: "אמר, ובקוראו לחתול השני

 .ֵצִבי –אלו מלא את צלחת האוכל שנשאה את השם היחיד שניתן לתת לחתול האיטי 


