מעגל הזחל הרעב

(גרסה נוספת)

עיבדה :דליה לפיד
לפי מעגל של ורד שטמפר
בחרה והקלידה :אביגיל דובני
(שיר):

על ענף של עץ תות בחצר
עמדה לה ציפור ונחה
ציף ציף צפצפה,
כי הייתה רעבה,
פיק פיק במקורה,
תות מתוק היא ניקרה

והנה לטאה( :או חיפושית)

"מי את ומה אתה עושה?"
אני לטאה ואני רצה לפה
ורצה לשם  -בוא לרוץ איתי ...
"רגלי קצרות צרות
ואינן יכולת לרוץ".
רצה הלטאה לדרכה.

הציפור שבעה,
הנידה ראשה
והנה על עלה לידה
זחל קטן היא רואה

ראה הזחל צרצר:
"מי אתה ומה אתה עושה?"
אני צרצר ואני קופץ לפה ,קופץ לשם
צר  ..צר  ..צר  ..בוא לקפוץ איתי ...
"רגלי קצרות צרות
ואינן יכולות לקפוץ.
שמיכה חמה אטווה ,אלך לישון,
לישון אלך עד שאהיה רזה".
קפץ הצרצר לדרכו.

(שיר):

זחיל זחול הוא זוחל
ואוכל וזולל,
מעלה לעלה
הוא הולך וגדל.
הביטה בו הציפור
ושאלה :מי אתה?
"אני זחל ואני רעב".
בוא נעוף ביחד  -אמרה הציפור
"רגלי קצרות צרות
וכנפיים אין לי".
עפה הציפור לדרכה
והעלה שעליו עמד הזחל
נפל לאדמה.

והזחל המשיך לאכול
מעלה לעלה.
(שיר):

זחל מזדחל ,זחל מזדחל
אוכל לו וזולל ,אוכל לו וזולל
עכשיו הוא כבר שמן בקושי הוא זוחל
זחל די תפסיק! אכלת כבר מספיק!
הביט הזחל והנה פרפר
"מי אתה ומה אתה עושה?"
אני פרפר ועף מפרח לפרח
פר  ..פר  ..פר  ..בוא לעוף איתי ...
"רגלי קצרות צרות
ואני שמן ולא יכול לעוף".
עף הפרפר לדרכו.

זוחל לו הזחל לחפש עלה אחר
והנה אבן גדולה
בדרכו הוא פוגש -
זוחל ומטפס,
מטה מעלה ,מטה מעלה
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התעטף הזחל בשמיכה
עד שלא ראו אותו בכלל.
עכשיו הוא גולם.

הזחל היה עצוב כי לא יכול לזוז.
בא לאמא אדמה ואמר:
"אמא אדמה עזרי לי -
גם אני רוצה לעוף
מפרח לפרח ,למצוץ מעט צוף
ולעוף לעוף לעוף אל השמש".

(שיר):

נם זחל נם
על שמש פז חלם
על קרן אור ועל ציפור
הביטו  -הוא ניעור ...

אמרה אמא :אל תדאג זחל קטן
יבוא יום וגם אתה תעוף אל השמש
אך קודם עליך להתכסות בשמיכה
ולישון שינה עמוקה עמוקה.

כשהתעורר היה חושך בפנים
אמר הגולם" :אני רוצה לצאת!"
עשה חור בשמיכה
וראה שיש לו כנפיים צבעוניות
הוציא כנף אחת
הוציא כנף שנייה
מחוש אחד ומחוש שני
עכשיו הוא פרפר!

זחל הזחל לטיפת הטל
ממנה גמא כל בוקר לרוויה
ואמר" :טיפת טל מתוקה
עזרי נא לי ,גם אני רוצה לעוף
מפרח לפרח למצוץ מעט צוף".
אמרה טיפת הטל :אל תדאג זחל קטן
יבוא יום וגם אתה תעוף אל השמש.
אך קודם עליך להתכסות בשמיכה
ולישון שינה עמוקה עמוקה.

עף הפרפר מעלה מעלה אל השמש
ומטה מטה מפרח לפרח
שתה צוף ושר:

זחל הזחל ,בקושי זחל
התכרבל תחת עלה
וטווה לעצמו שמיכה
חוטים חוטים אטווה ...

(שיר):

עורה עור פרפר זהוב
צא מתוך הגולם
פרוש כנפיך למרום
אל קרני השמש.
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