
רררֹו"ֶקֶסם  ָיה...פְּ צְּ "פֹורְּ





ים ְשוִּ ְחנּו מַּ ר ֲאנַּ ֲאשֶׁ כַּ ְרנּו שֶׁ בַּ דִּ

הּו שֶׁ ָאז מַּ

הּו   ישֶׁ אֹו מִּ

ְהיֶׁה יִּ

יֹוֵתר

אֹו ָשוֶׁה  

אֹו ָפחֹות

ֵחר הּו אַּ ישֶׁ הּו אֹו מִּ שֶׁ מַּ מִּ

ָבלֹון : ְלֻדְגָמה ָּוֹרדהַּ יֹוֵתר ָגדֹול  הַּ
ָבלֹון  ָצֹהבֵמהַּ .הַּ



ּיֹום   ָאז הַּ

ם ֵפר ָלכֶׁ ה ְלסַּ י רֹוצֶׁ ֲאנִּ

ֲחֵרי י אַּ ָמה ָקָרה לִּ

ל   גֶׁ דּורֶׁ כַּ י בַּ ְחתִּ ְצלַּ לֹא הִּ שֶׁ

ְכמֹו ֻכָלם

ע ָמש רַּ י מַּ ְשתִּ ְרגַּ .ְוהִּ

ם  ם גַּ לֹאָקָרה ָלכֶׁ שֶׁ

ם  ְחתֶׁ ְצלַּ הּוהִּ שֶׁ ?ְבמַּ



יב   ְקשִּ בֹואּו נַּ

פּור  םְלסִּ סֶׁ קֶׁ



ְזֹכר ָחשּוב לִּ

יד ם ָתמִּ תֶׁ אַּ י שֶׁ יא מִּ ם הִּ סֶׁ קֶׁ נַּת הַּ . גִּ

ים יחִּ ְצלִּ ם לֹא מַּ תֶׁ ר אַּ ֲאשֶׁ ם כַּ !גַּ

ם ֵהם  ָלכֶׁ ם שֶׁ סֶׁ קֶׁ ְרֵעי הַּ ת זַּ ים אֶׁ ישִּ ְרגִּ ם מַּ תֶׁ אַּ ע שֶׁ גַּ יםְברֶׁ עֹוְזרִּ

ם  םָלכֶׁ ָלכֶׁ ים שֶׁ שּורִּ כִּ ל הַּ ת סַּ יֹצר אֶׁ !לִּ

ל סַּ ק ֵמהַּ ים ֵהם ֵחלֶׁ ְפָעמִּ .ְולִּ



ם  סֶׁ קֶׁ נַּת הַּ יְלָמָשל ְבגִּ לִּ שֶׁ

ל טּוב ֵלבֵיש  ים שֶׁ ּיּות, ְזָרעִּ יָרתִּ יצִּ .ְצחֹוק וִּ

יד י ָתמִּ ים לִּ עֹוְזרִּ ים שֶׁ .ְזָרעִּ

י   ְמתִּ ים ָרשַּ שּורִּ כִּ ל הַּ ְבסַּ

י עֹוֵזר  ֲאנִּ שֶׁ

ְשָפָחה ים ּומִּ יק ֲחֵברִּ ְצחִּ י מַּ ֲאנִּ .ְושֶׁ

ה ָמש ָיפֶׁ ֵּיר מַּ י ְמצַּ ֲאנִּ .ְושֶׁ

לֹא ְקשּורֹות ְכמֹו  ְצָלחֹות ֲאֵחרֹות שֶׁ ם הַּ ְוגַּ

ְשבֹון י טֹוב ְבחֶׁ ֲאנִּ שֶׁ

ֵתף ם ֻדְגָמאֹות ְלשַּ ם גַּ ?ֵיש ָלכֶׁ



ְצָלחֹות   ְצאּו ֵאילּו הַּ מִּ

אֹו ְתכּונֹות טֹובֹות 

ים   ים ָלשִּ ם ְיכֹולִּ תֶׁ אַּ
ם ָלכֶׁ ים שֶׁ שּורִּ כִּ ל הַּ .ְבסַּ

ל ם סַּ ְּירּו ָלכֶׁ .ְוצַּ

!ה ֵכיףֶׁז



ם  ְמתֶׁ ים  שַּ ָהֵעצִּ ֵלב שֶׁ
ל צּוָרה שֶׁ ש בַּ מֶׁ שֶׁ ְוהַּ

?פֹוְרְצָיה...ְפרררֹו

ד  יָמה ֻכָלם ְביַּחַּ ָאז ָקדִּ
ם  ָּיד  עִּ הַּ

פֹוְרְצָיה...ְפרררֹו



ְכָשיו  הְועַּ שֶׁ ם ֵיש מַּ ְשבּו אִּ ּו  חִּ
ֵפר ים ְלשַּ ם רֹוצִּ יתֶׁ ֱהיִּ .שֶׁ

יא   ים ְלָהבִּ ם מּוָכנִּ תֶׁ ם אַּ אִּ ְוהַּ
ץ  ְבָלנּותֹאמֶׁ ְוסַּ

ֵמן ְתאַּ ?ּוְלהִּ

ְתפּו ְבזּוגֹות .שַּ





ָבא ם הַּ סֶׁ קֶׁ ה בַּ ְתָראֶׁ !!נִּ

ם   סֶׁ ת קֶׁ ְכרּו אֶׁ ם זִּ יִּ ּוֵביְנתַּ

ְפרררֹו .פֹוְרְצָיה...הַּ

ם תֶׁ י אַּ ְזֹכר מִּ ם לִּ עֹוֵזר ָלכֶׁ שֶׁ

ים יחִּ ְצלִּ ים לֹא מַּ ְדָברִּ .  ְכשֶׁ




