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ט , ְקַטנָה ֲעַדין, ֲאנִי יְַלָדה קֶׁ ת ְבשֶׁ בֶׁ   –יֹושֶׁ

ת סֶׁ   ִלְפָעִמים ִבְצחֹוק, ִלְפָעִמים ֲעצּוָבה ,ֵמעֹוָלם לא ּכֹועֶׁ

 !יָרֹקַאְך ֵאיֶנִני אֹוֶכֶלת 



ת   -ֲאנִי ַבת ָחֵמש בֶׁ אֹוהֶׁ

 .ִלְרקוד

 

ִאָמא קֹוֵראת ִלי  

ָבִתי"  "בֻּ
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  -זֶׁה ְּכמֹו ֵעץ ָקָטן ,לֹו זֶׁה ָטִעים -ָאִחי אֹוֵכל ְברֹוקֹוִלי

 !ַמְדִהים

ת ַהּכול -הּוא אֹוֵכל ְבִשמָחה  .וְגֹוֵמר אֶׁ

 ?ֵאיך הּוא יָכֹול: ָתִגיִדי, ִאָמא -

ת ֲעַליו   ֲאנִי ִמְסַתּכֶׁלֶׁ

 ִכי ֵמָרחֹוק



ת ַהּכול בֶׁ    -אֹוהֶׁ

 ...אך, ַגם ָמר ּוָמתוק

ַבע וָרוד ן ְבצֶׁ  ּוֲמַעדֶׁ



 ָאִמא וְַאָבא עֹוִשים עֹוד נִסּוי

 !ֵאין שּום ִסּכּוי -ָלֵתת ִלי ָסַלט יְָרקֹות

 ַמְבִטיִחים ִלְקנֹות ִלי ְגִליָדה

אֹוָכל ֲאפּונָה  ִבְתנַאי שֶׁ



ת דֶׁ יֶׁש צִ  -ַבְמִסיבֹות יְֵמי ֻהלֶׁ ,  יְפס וְֻעגֹות'ְּכשֶׁ

 ִפיָצה ֻעִגיֹות ְמתּוקּות

ַבע יָרוק  -ֲאנִי ְמִריָחה ְבָאִפי שּום צֶׁ  שֶׁ

 ...כי לא ייִָּכנֵס ְלתֹוך ִפי



ר ת, ְבֵבית ַהֵספֶׁ קֶׁ ת ּכל ָהאוכֶׁל בֹודֶׁ  .ֲאנִי אֶׁ

ת ֲאנִי ְמֻפנֶׁקֶׁ  ֻּכָלם אֹוְמִרים שֶׁ

לי  יֹוְשבֹות וְאֹוְכלֹות, ַהֲחֵברֹות שֶׁ

  -ָאז ֲאנִי בֹוַרַחת, ּכל ִמינֵי יְָרקֹות

 ...ִכי ָרחֹוק, ָרחֹוק



לא  ! ְבוַָדאי ַרק שֶׁ

ָקהְמכֹונִית  ,  יְרֻּ

 !ָחה ָחה ָחה
 

 ַהיֹום ִקַבְלִתי ַבדֹוַאר ִמְכָתב 

ִלי ָהיָה בֹו ָּכתּוב ם שֶׁ ל ָזָהב -ַהשֶׁ  :ְבאֹוִתיֹות שֶׁ

ִתָקח אֹוָתְך ִלְמִסיָבה נְִפָלָאה, ִבְמכֹונִית ְגדֹוָלה וְיָָפה -ַמְזִמינִים אֹוָתְך ְלַטיֵיל"  .שֶׁ

 ?ִתהיי מּוָכנָה
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 וְִהנֵה ֲאנִי ַבְמִסיָבה -ַלְמכֹונִית ֲעִליִתי

ת רֶׁ בֶׁת -ִאיָשה ְמֻגנְדֶׁ  .ָבָאה ּוִמְתָקרֶׁ

 

בֶׁת  : וְָאז ֲאנִי חֹושֶׁ

אּוַלי  ,  אוכֶׁל יָרֹוק, שֶׁ

בֶׁת  ַגם ִהיא ֵאינַנָה אֹוהֶׁ



 ?ַמה יֵש ַעל ַהֻשְלָחן

ת  !ֻעגֹות שֹוקֹוָלד!  תּוִתים ְבַקצֶׁפֶׁ

 וְָהמֹון ֻסָּכִריֹות -יְפס'ַגם צ 

ַּכזאת -ֵמעֹוָלם לא ָרִאיִתי  :ְמִסיָבה שֶׁ

ה  .ָטִעים ּוָמתֹוק, ַהּכול פה יָפֶׁ

 ?ַמה זֶׁה ָשם ַעל יַד ַהָחלֹון! ִתְראּו

הּו, ּוְבתֹוָכה! ְקָעָרה  יָרֹוק ַמשֶׁ



 

 :  ַהִאָשה ַמְזִמינָה

 ֵזה ְמאוד ָמתֹוק, ְקִחי -

ת זֶׁה - ֱאכול אֶׁ  !ֶזה יָרֹוק, !פּו? לֶׁ

 

 

 

 

 ָהיָתה ָשם ֵבין ּכל ַהְדָבִרים ַהטֹוִבים

 ְמֵלָאה ֲענִָבים יְֻרִקים -ְקָעָרה יְֻרָקה

 :  ַהִאָשה ָבָאה וְאֹוִתי ָשֲאָלה

ֱאכול ֲענִָבים יְֻרִקים  ?  אּוַלי ַאְת רֹוָצה לֶׁ



 !וְִהינֵה ַהְפָתָעה, ְלַבסֹוף ָאַכְלִתי

 !ָמָמש נְִפָלא. ּוְבכל זאת ָטִעים, יָרֹוק

 ?ַמה קֹוֵרה ִלי ַהיֹום -ֲאנִי לא ַמֲאִמינָה

 !ַתפוַח יָרֹוק..ָבא ִלי עֹוד ַפַעם ִלְטעום

ה ַעְכָשו   ? ַמה קֹורֶׁ

 ...ַעְכָשו




