הביצה כמרקחה /מירי כספי
ביצה עמוקה ורחבה שכנה בהרים,
מיני צמחים ובעלי חיים מצאו בה מגורים.
הנרקיס נבחר למלך מכול האחרים
ומלכותו נפרשה על צעירים ובוגרים.

לפתע ,לאחר שטיכס עצה,
הודיע הנרקיס לשוכני הביצה:
"לא עוד אהיה מלככם! קחו את גורלכם בידכם,
מיצאו לכם מלך חדש ,מלך שייבחר לפי רצונכם ממש".

למשמע הבשורה ,היתה הביצה כמרקחה.
הקרפדות והקרפדים היו במבוכה,
כול השרויים במים צפו בבהלה ותהיות
והצמחים הגבוהים שאלו את השאלות:

מי יחליף את הנרקיס הפורש?
מי משוכני הביצה יהיה היורש?
האם הדרך במרוץ אל הכתר הנכסף
תהיה שקטה ,רועשת או מלווה במחטף?

שוכני הביצה חיפשו מלך חדש,
מלך שייבחר לפי רצונם ממש.
הם הפנו מבטם לימין ולשמאל,
לגלות יורש יודע כול וכול יכול.

בתוך הביצה ועל הגדות,
צצו מועמדים בעלי כוונות.
הקנה ,הסוף ,הגומא ,הסמר ,והנופר,
החליטו להתמודד ,לקבל את המתוק ואולי את המר.

הם שאפו לכתר לאור יום ובצל
בדרכים שונות ורצון להתפצל,
הם החלו לנוע אל הכתר הנכסף
וברור היה שחלקם יישאר ...על הסף.

הקנה התגאה בקול ברור וחזק
הסוף התבלט ונראה ממרחק
הגומא פרש את עליו כסוכך
הסמר התכונן להיות התומך
הנופר פרח וצף על המים
שואף להרים את מפלס המים

בכול קבוצה קרקרו דברי הבל וטעם.
המוסווים בירברו בלחש או רעם.
הנרקיס הפורש הבליט נוכחות,
והמשיך פעילותו ברציפות ודריכות.

הקנה,הסוף ,הגומא ,הסמר ,והנופר,
התכוננו ליום הבוחר לקראת הגמר,
יום שבו זמן החיזורים וההצגות יאזל,
יום שבו יחרץ גורלם ואולי יהיה מזל.

הם נעו בנפנוף עליהם,
התנודדו בתמיכת שורשיהם,
מלווים בתקווה של מבט העיניים,
לזרימה רצויה של מפלס המים.

ביום זה יצאו רוב יושבי הביצה,
בטוחים או מתנודדים לאחר יקיצה.
רובם הלכו לבחור מלך חדש,
מלך שייבחר לפי רצונם ממש.

רק הדגים לא השתתפו בבחירת המלך,
המשיכו בשגרת יומם ,לא ידעו את הערך.
המוסווים בחנו אם הצליחו להטעות
ועל כוונתם עוד ימשיכו לתהות.

בסופו של יום נמדד מפלס המים.
ושוכני הביצה דאגו שבעתיים.
המפלס שעלה וירד חליפות,
הגיע לשורשי שניים בתנודות רפות.

ושוכני הביצה תהו ,במי לבחור?
מי האחד שינוע בצל ובאור?
מי יהיה המלך החדש?
האם זה יהיה רצונם ממש?

והשניים נעו גבעול מול גבעול.
שלחו שורשיהם לימין ולשמאל.
לשוכני הביצה הפיצו ריחם,
הגדילו את רוחב ונופך צילם.

ושוכני הביצה יצאו שוב לבחור,
אחד מהשניים שיביא את האור...
לביצה עמוקה ורחבה בהרים
שמימיה יהיו גם חמים וקרים.

בסוף יום הבוחר נבחר היורש,
האחד שיחליף את הנרקיס הפורש.
האחד שהגיע אל הכתר הנכסף,
והשני שכמעט עבר את הסף.

כול השואפים לכתר באור יום וצל

יהרהרו ברצונם המוחלט להתפצל.
ושוכני הביצה מימין ומשמאל,
יבינו שיחד זה "להיות או לחדול".

