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עטלפת־פירות
ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ָח ְפ ִׁשּיָ ה ֲאנִ י ָע ָפה
ְמ ֻא ֶּׁש ֶרת ַּב ָּׁש ַמיִ ם.
ְמ ַע ִּטים ְ
יֹוד ִעים ּכַ ָּמה
ּגָ דֹול ַהּלֵ ב
ּכַ ָּמה ַרּכָ ה ַה ֶּב ֶטן
נָפיִ ם.
ּכַ ָּמה ְׁש ִבירֹות ַהּכְ ַ
ּכָ ל ַה ֵּדעֹות ַה ְּקדּומֹות ְׁשגּויֹות
ֲאנִ י ֵמ ָאה ָאחּוז ַא ֲה ָבה לְ ָמתֹוק
וְ טֹוב לִ י ַּבח ֶֹׁשְך ְב ֶח ְב ַרת ַע ְצ ִמי ֵּובין ֵאּלּו
ַה ַחּיִ ים וְ ְ
נֹותנִ ים לִ ְחיֹות.

כלוב מספר חמש
תּוקה ְמ ַחּכָ ה ַּב ֲע ִמ ָידהְּ .בלֹונְ ָדה ִמ ְתּבֹונֶ נֶ ת ֵמ ַה ִּפּנָ ה.
ְמ ָ
מֹוצ ָיאה ַרק ַאף ֵמ ַה ְּמלּונָ ה.
מּוׁשה ִ
ָמ ָ
ַהּיֹום יֹום ִאּמּוץ.
רּוסהָ ,א ְב ָדה לָ ּה ֶרגֶ ל.
תּוקה נִ ְמ ְצ ָאה ְּד ָ
ְמ ָ
נֹוראֶ ,
אֹומ ֶרת ַהּוֶ ֶט ִרינָ ִרית.
ֶרגֶ ל ַא ַחת ִמּתֹוְך ַא ְר ַּבע זֶ ה ֹלא ָ
תּוקה ַמ ְר ָּבה לְ לַ ֵּקק ֶאת ַהּגֶ ֶדם.
ְמ ָ
ְּבלֹונְ ָדה נִ נְ ְט ָׁשהָּ .ב ָאה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ִּוב ְּק ָׁשה לְ ַה ְר ִּדיםַ ,א ַחר ּכָ ְך ָהלְ כּו.
ְּבלֹונְ ָדה ְמ ַח ֶּפ ֶׂשת ֵמ ָאז ֶאת ָה ֵר ַיח ַההּוא .הּוא ֹלא חֹוזֵ ר.
מּוׁשהִ ,מי ֵ
יֹוד ַע ָמה ַה ִּסּפּור ֶׁשּלָ ּה.
ָמ ָ
נִ ְמ ְצ ָאה ְמ ֶ
ׁשֹוט ֶטת ְּביַ ַער ֶּבן ֶׁש ֶמןּ ,כְ ָבר ֹלא ְצ ִע ָירה.
יֵ ׁש לָ ּה ַה ְר ֵּבה ַא ֲה ָבה לָ ֵתת ֶ
אֹומ ֶרת ַה ִּמ ְתנַ ֶּד ֶבת,
ֲא ָבל ָק ֶׁשה לְ ַה ְחלִ יטַ ,רק ַאף ֵמ ִציץ ֵמ ַה ְּמלּונָ ה.
ֲאנָ ִׁשים ָּב ִאים ִמ ְס ַּתּכְ לִ ים ,נְ ִביחֹות ְ
לּובים ַה ְּׁשכֵ נִ ים,
ׂשֹורטֹות ֵמ ַהּכְ ִ
מּוׁשה ּכְ ָבר ְרגִ ילָ ה,
בּובים ְּבלִ י ַה ְפ ָס ָקהָ .מ ָ
צֹואהַ ,חם ּוזְ ִ
ֵר ַיח ַמ ְב ִחיל ֶׁשל ָ
ּופֹוס ַעת לְ ַאט ֶאל ּכְ לִ י ַה ַּמיִ ם ַה ְ
ּכְ ֶׁש ִּמ ְת ָק ֵרר ַהּיֹום ִהיא ִמ ְת ֶ
ּפֹוׁש ִרים.
רֹומ ֶמת ַ
עֹוק ֶבת ְּב ַמ ָּבט ,אּולַ י עֹוד ִמ ֶ
בּובים.
יׁשהּו ָּבאַ .רק ַהּזְ ִ
ְּבלֹונְ ָדה ֶ
ִהיא ְמ ָנַּסה לִ ְתּפֹס ֶא ָחד ִעם ַה ֶּפה.
תּוקה ֹלא ִמ ְת ַעּיֶ ֶפתִ ,היא ַמ ְמ ִׁשיכָ ה וְ ֶ
עֹומ ֶדת.
ְמ ָ
אּולַ י ַרק ִטּיּול ָק ָצר ִמחּוץ לַ ִּמכְ לָ ָאה.
ֵאיְך ֶׁש ִהיא ֶ
אֹוה ֶבת ֲע ַדיִ ן לָ רּוץ.

אווזי הבר
ָּת ִמיד ָהיּו ֵאּלֶ ה ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ֲעלֵ ֶיהם ֲהכִ י ִה ְצ ַט ַע ְר ִּתי
ַעל ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ֶׁש ָר ִא ִיתי וְ ַעל ֵאּלֶ ה
ֶׁש ַרק ָׁש ַמ ְע ִּתי אֹו ָחלַ ְמ ִּתי ֲעלֵ ֶיהם
לּובים אֹו ְ
רֹוב ִצים ְּב ַצד ַה ֶּד ֶרְך
אֹו ֶׁש ָר ִא ִיתי ִּבכְ ִ
כּורים זֶ ה זְ ַמן ַרב
ַעל ֵאּלֶ ה ַהּנִ ְׁשּכָ ִחים וְ ֵאּלֶ ה ַהּזְ ִ
ַעל ֵאּלֶ ה ֶׁש ָא ְבדּו וְ ׁשּוב ֹלא נִ ְמ ְצאּו
ֵּבין ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ָהיּו ִמּלִ ים ֶׁשּכֻ ּלָ נּו ִהּכַ ְרנּו
אֹותן וְ לַ ְמרֹות
ּגַ ם ִאם ֹלא ָא ַמ ְרנּו ָ
אֹותן
ֶׁש ָּת ִמיד ָהיּו ִּבלְ ִּתי ַמ ְת ִאימֹות ּכְ ֶׁש ָא ַמ ְרנּו ָ
ֵהן ָהיּו ָׁשם ּכַ ֲא ֶׁשר ָר ִצינּו ָּב ֶהן ְּבבֹוא ַהּזְ ַמן
ִעם ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ָּת ִמיד ָהיְ ָתה
נֹוכְ חּות ַרק ּכָ ל זְ ַמן ֶׁש ָהיְ ָתה וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן
ִּפ ְתאֹום ַרק ֵה ָע ֵדר וְ ַאף ִמּלָ ה ֲעבּורֹו
תּובה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ִסין
ְּבכָ ל ַה ָחכְ ָמה ַהּכְ ָ
ֵהיכָ ן ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ָמ ַתי ָא ְבדּו
ֵהיכָ ן ָה ָאבֹות ֶׁש ִהּכִ ירּו ֶאת ַה ֶּד ֶרְך
ִּבלְ ֲע ֵד ֶיהם ּכָ ל ַה ִּמּלִ ים ַה ֲחכָ מֹות ֵהן ּגַ ְרּגְ ֵרי חֹול
ִמ ְת ַּפ ְּתלִ ים ַעל ַה ְּדיּונֹות ְּב ָמקֹום ָׁשם ַהּיְ ָערֹות
ַּפ ַעם ִה ְתלַ ֲחׁשּו ִּב ְׂש ָפ ָתם ָה ַע ִּת ָיקה ַה ְּמ ַה ְד ֶה ֶדת
ַּוב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ִהּכִ ירּו ֶאת ַּד ְרּכָ ם ֵּבין ָה ֵע ִצים
חּותם ָׂש ְר ָדה
ַרק ַּב ִּׁש ִירים ַהּיְ ָׁשנִ ים נֹוכְ ָ
ַהּגִ יּבֹונִ ים ְ
קֹור ִאים ִמ ִּב ְתרֹונֵ י ָה ָהר
ַה ִּמּלִ ים ַהּיְ ָׁשנֹות ּכֻ ּלָ ן ַמ ֲע ִמיקֹות ֶאת ַה ֵה ָע ֵדר ַהּגָ דֹול
ַה ֶּמ ְר ָחב ֶה ָעצּום ֶׁשל ּכָ ל ָמה ֶׁש ָא ַבד
זֶ ה ֲע ַדיִ ן ָהיָ ה ָׁשם ּכְ ֶׁש ַה ְּמ ֵ
ׁשֹורר ַּבּגָ לּות
ִה ִּביט ַמ ְעלָ ה וְ ָׁש ַמע ֶאת ַהּקֹולֹות
ֶׁשל ֲאוָ זֵ י ַה ָּבר ַה ְר ֵחק ֵמ ָעלָ יו ָע ִפים ַה ַּביְ ָתה
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