


יִם, ֶשֶמש ָחָמה ָשמַּ , ֲענָנִים בַּ

ָשֶדה  ...ּובַּ



 .ַהיַלָדה ַאיֶֶלת ְמַטיֶֶלת

 

ִשמָחה  ,ַאיֶֶלת הֹוֶלֶכת בְּ

ָטנָה   יָה קְּ ִפתאֹום ִהיא פֹוֶגֶשת חַּ

ָשֶדה  ...בַּ

 



 !ִחּפּוִשית

ִחפּוִשית  :  אֹוֶמֶרת הַּ

נְָּמָלה ית הַּ  ,  ֲאנִי הֹוֶלֶכת ֶאל בֵּ

ִשמָלה ֶשָלך ִחי אֹוִתי בַּ  !קְּ



ִשמָחה    ַאיֶֶלת הֹוֶלֶכת בְּ

ִשמָלה  ,  ִעם ִחפּוִשית בַּ

 !כַָּמה נִפָלא

 

ָטנָה יָה קְּ  ,וְִּהיא פֹוֶגֶשת עֹוד חַּ

ץ ל ָהעֵּ  ...ִפתאֹום ִהיא רֹוָאה עַּ



 !ִצּפֹור

ִצפֹור  :  אֹוֶמֶרת הַּ

ִחי אֹוִתי  , גַּם ֲאנִי רֹוָצה ָלֶלֶכת  קְּ

ל ָהראֹש ֶשָלך  !עַּ



ִשמָחה    ַאיֶֶלת הֹוֶלֶכת בְּ

ִשמָלה ל ָהראֹש וְִּחפּוִשית בַּ  ,  ִעם ִצפֹור עַּ

 !  כַָּמה נִפָלא

 

ָטנָה יָה קְּ  ,וְִּהיא פֹוֶגֶשת עֹוד חַּ

פָרִחים ין הַּ  ...ִפתאֹום ִהיא רֹוָאה בֵּ

 



 !ִחָלזֹון

ִחָלזֹון ר הַּ  :  אֹומֵּ

 ,גַּם ֲאנִי רֹוֶצה ָלֶלֶכת

נָדל ֶשָלך סַּ ל הַּ ִחי אֹוִתי עַּ  !קְּ

 



נָדל סַּ ל הַּ ִשמָחה ִעם ִחָלזֹון עַּ ,  ַאיֶֶלת הֹוֶלֶכת בְּ

ל ָהראֹש ִשמָלה, ִצפֹור עַּ  ,  וְִּחפּוִשית בַּ

 !כַָּמה נִפָלא

 

יָה  ,וְִּהיא פֹוֶגֶשת עֹוד חַּ

ָמִחים צְּ ין הַּ  ...ִפתאֹום ִהיא רֹוָאה בֵּ

 



 !ְכַלבָלב

בָלב כְּלַּ ר הַּ  :  אֹומֵּ

 ,גַּם ֲאנִי רֹוֶצה ָלֶלֶכת

גַּב ֶשָלך ל הַּ ִחי אֹוִתי עַּ  !קְּ



גַּב ל הַּ בָלב עַּ ִשמָחה ִעם כְּלַּ ,  ַאיֶֶלת הֹוֶלֶכת בְּ

נָדל סַּ ל הַּ ל ָהראֹש, ִחָלזֹון עַּ  ,  ִצפֹור עַּ

ִשמָלה  ,וְִּחפּוִשית בַּ

 !כַָּמה נִפָלא

 

ָטנָה יָה קְּ  ,  וְִּהיא פֹוֶגֶשת עֹוד חַּ

חֹול  ...ִפתאֹום ִהיא רֹוָאה בַּ



 !ָצב
ָצב  : אֹוֶמר הַּ

 ,גַּם ֲאנִי רֹוֶצה ָלֶלֶכת

ף ֶשָלך ָכתֵּ ל הַּ ִחי אֹוִתי עַּ  !קְּ



ִשמָחה    ַאיֶֶלת הֹוֶלֶכת בְּ

ף ָכתֵּ ל הַּ גַּב, ִעם ָצב עַּ ל הַּ בָלב עַּ , כְּלַּ

נָדל סַּ ל הַּ ל  ָהראֹש, ִחָלזֹון עַּ ,  ִצפֹור עַּ

ִשמָלה  ,וְִּחפּוִשית בַּ

 !כַָּמה נִפָלא 

 

יָה  ,וְִּהיא פֹוֶגֶשת עֹוד חַּ

י ָענָן ֲאחֹורֵּ  ...ִפתאֹום ִהיא רֹוָאה מֵּ



 !יָרף'גִ 

 
גִ  ר הַּ  : יָרף'אֹומֵּ

 ,גַּם ֲאנִי רֹוֶצה ָלֶלֶכת

ל ָהַאף ֶשָלך ִחי אֹוִתי עַּ  !קְּ



ִשמָחה    ַאיֶֶלת הֹוֶלֶכת בְּ

ל ָהַאף'ִעם גִ   ,יָרף עַּ

ף ָכתֵּ ל הַּ  ,  ָצב עַּ

גַּב ל הַּ בָלב עַּ  , כְּלַּ

נָדל סַּ ל הַּ  ,  ִחָלזֹון עַּ

ל ָהראֹש  ,  ִצפֹור עַּ

ִשמָלה  ,  וְִּחפּוִשית בַּ

 

 !כַָּמה נִפָלא

 

ֶדֶרך ֲאֻרָכה  ,הַּ

יִת  .ִפתאֹום ִהיא רֹוָאה בַּ

יִת בַּ  ...?ִמי בַּ

 



 !ִאָמא

 :  אֹוֶמֶרת ִאָמא

ִרים , ִצפֹור, יָרף'גִ ! כַָּמה ֲחבֵּ

בָלב  .וְָּצב, ִחפּוִשית, ִחָלזֹון, כְּלַּ

יִָתה בַּ  ,  ִהָכנסּו הַּ

פּוִחים  !יֵּש עּוִגיֹות ּוִמיץ תַּ




