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תחנת הרכבת נדלקו, רכבות חלפו בשעטה וחתולים שחורים יללו.  ופנסיהשמש שקעה 

מילים בפנקסו, אך מיהר די פעם רשם מ על הספסל והביט בעיר המחשיכה. המשורר ישב

רכבת נכנסה לתחנה  מהירות שבה הופיעו.ההרעיונות עזבו את ראשו באותה למחוק אותן. 

  מותירה את המשורר לבדו.נוסעים, והעלתה אליה 

חמש , תבנית ספרותית" שיבה שקטה הוא שמע מתחתיו קול.ילאחר מספר דקות של  

. זה "פואמה"  ענה המשורר בלי לחשוב ורק אז בדק מי דיבר אליו ."'אאות שלישית  אותיות.

"  אמר החתול והוסיף תודההיה חתול שחור שישב על עיתון והחזיק בכפתו שבר של עט. "

                                                                                                                                                                                            "אתה בסדר?"                                                                                                          ציין"אתה נראה חיוור"  לתשחץ את המילה ולאחר מכן הביט עליו,

  -"אתה להתחיל. היכןהמשורר לא ידע  לכל עבר, מעיפה עלים רכבת חלפה על פניהם,

 . לשלילה בפראות המשורר הניד בראשו החתול.אותו השלים   "פותר תשבץ?"   "-אתה

ואת המשורר בדק את עצמו,  "כן, גם זה".פלט החתול.   "אה".. "אתה מדבר!"  אמר ברעד

הזקן "  החתול ניער את פרוותו.  "איך בדיוק?...." הדופק שלו וצבט את עצמו. הוא לא הזה.

שלו לפני שהוא עולה לאוטובוס ולא חסרים הכחול תמיד משאיר כאן את העיתון עם המעיל 

סתירה פנימית, עשר אותיות. "  :החתול מילא הגדרה נוספת ".עטים אנשים שמאבדים

  איך למדת לדבר?" ."ולא התכוונתי לעיתון ענה המשורר.  "אוקסימורון" ק'."-ו א', ו'-מתחיל ב

"פשוט למדתי כי היה לי  , זנבו זז הלוך ושוב באיטיות.ואישוניו גדלו בוהחתול הביט 

ודי   י לדעת על מה בני האדם מברברים כל היום"וגם קצת הסתקרנת  לבסוףענה  ",משעמם

                         "אולי יש לך אוכל בשבילי?"  החתול פער את פיו ומתח את ראשו." התאכזבתי

רכבת ההחתול סיים אותו במהירות בעוד  .מעוך צא חטיף שוקולדמוהמשורר חיטט במעילו 

 חולפת על פניהם, חותכת את האוויר.     

"מדוע אתה חושב   ".עכשיו ספר לי למה אתה כזה מדוכא" אמר החתול "יותר טוב ככה" 

"אתה לא זזת מהספסל ל ראשו. על המשורר והסיר עלה שהרוח העיפה שא אני מדוכא?"ש

מחקת כל דבר שניה אחרי שכתבת אותו וזה לא נראה שאתה הזה במהלך השעה האחרונה, 

רק כעת שם לב המשורר לישבנו הדואב,  ".הייתי אומר שאתה מדוכא פה בשביל הרכבת.



"נראה שאתה צודק, אני אכן מדוכא. כבר יום שלם שאני מנסה לכתוב שיר  הוא קם והתמתח.

"מילא   גיחך החתול ות עצוב?"גרם לך להיוזה מה ש"  ."ושום רעיון מקורי לא עולה לראשי

                                                                          "מחסום כתיבה?לא היית מוצא דג לאכול או נתקע עם הגדרה קשה בתשבץ, אבל 

 המשורר הנהן והם שתקו למשך מספר דקות, עד שהחתול שבר את השתיקה.

"ומה בדיוק  ענה המשורר "."מטאפורה  ".אות ראשונה מ' שש אותיות. "השאלה בשירה, 

בניגוד אליכם, בני האדם, הצרכים . "דקה נוספת של שתיקה חרמר לאא גורם לך לאושר?"

שלי פשוטים. אני לא צריך מלבן שחור מאיר בשביל להיות מאושר. תן לי דג, חלב ותשבץ 

הרהר בדבריו של החתול בעוד רכבת המשורר  ".לא צריך יותר מזה ואני אהיה מאושר.  -טוב

"איך זה  חלפה ענה כשהרכבת ","תראה רועשת במיוחד חלפה על פניהם ומנעה מהם לדבר.

                                                                                                                                           אליך, חתול מדבר שפותר תשחצים?" שאף אחד לא שם לב

רואים בתחנת "אני חושב שזה בגלל שבני האדם החתול הטה את ראשו ואישוניו קטנו. 

נמצאים כאן הם לא באמת כאן, הראש שהם כ מקום בפני עצמו.רכבת רק אזור מעבר ולא 

אתה כנראה  .ים לב אליי כי הם אפילו לא מנסיםשלהם טרוד במחשבות ולחצים. הם לא שמ

 ".ברוח, באת כדי לנוח. חבל שאין הרבה בני אדם כמוךשמת לב אליי כי לא באת לפה כדי ל

נעלם באורות  ,הוא הלך משם טוב, נראה שזה הכול להיום"" החתול מתח את רגליו ופיהק.

                המהבהבים של הרכבת החולפת, מותיר את המשורר לבדו.                                                                              

אלה יוונית,  המשורר הרים את העיתון והסתכל על ההגדרה היחידה שעדיין לא מולאה:

                                                                                                               אות שניה ו'. אותיות. ארבע

המשורר צחק, הוציא את פנקסו והחל לכתוב בעוד רכבת חולפת על פניו וההשראה שורה 

 ."המשורר והחתול" עליו:


