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ר ְמאֹוד וְמֹכָער ְמאֹוד  ל ִחוֵּׁ ר ְבָכל ַהַקְיָטָנה –ֲאַנשֵּׁ . ַכִנְרֶאה ַהַנַער ַהְמֹכָער ְביֹותֵּׁ

ר ִאּתֹו ְוַאף ֶאָחד לֹא רֹוֶצה , אֹותֹו ַהְיָלִדים לֹא אֹוֲהִבים ַאף ֶאָחד לֹא ְמַדבֵּׁ

 .ָלֶלֶכת ִאּתֹו ְבזוג

ל ַרב ַעל ָכל ָדָבר ן ַעל ָכל ְשטות, ֲאַנשֵּׁ ל ִמְשַחק דֹוִמינֹו ; ִמְתלֹונֵּׁ ְכֶשהוא ְמַקבֵּׁ

ף אֹותֹו בְ  ְלָחן אֹו עֹוטֵּׁ ר לֹו אֹותֹו ְלַעְצמֹו ַעל ַהשֻּׁ ִמְטַפַחת וַמְכִניס הוא ְמַסדֵּׁ

ִרים. ַלִכיס ן ַלֲאחֵּׁ ק ְוַגם לֹא נֹותֵּׁ  .ְבַעְצמֹו לֹא ְמַשחֵּׁ

ה  ל רֹוֶצה ֶלֱאֹכל ַהְרבֵּׁ ה ִיְהֶיה  –ֲאַנשֵּׁ הֹוָריו ָאְמרו לֹו ְבַוַדאי ֶשִאם יֹאַכל ַהְרבֵּׁ

ָכְך לֹא ָאַכל ֲחַזְרַזִרים ִמשום . ְוַהַנַער ַהְמֹכָער רֹוֶצה ְמאֹוד ִלְהיֹות ָבִריא. ָבִריא

י שוָעל] ר, [ִעְנבֵּׁ  .ֲאָבל ַגם לֹא ָנַתן ְלַאף ֶאָחד ַאחֵּׁ

ד ֶגֶשם , ָכל ָכְך ָנִעים ְלַהְפִשיל ֶאת ַהִמְכָנַסִים ְוָלֶלֶכת ְבתֹוְך ַהַמִים, ַכֲאֶשר יֹורֵּׁ

ק ל לֹא ִנְכַנס ְלַמִים . ַלְמרֹות ֶשַהַמְדִריְך צֹועֵּׁ ל ַנֲעַלִיםֲאַנשֵּׁ י ֶשהוא נֹועֵּׁ . ִמְפנֵּׁ

ס ָלאוָלם ש ְלִהָכנֵּׁ ף ִבְמִעיל אֹו ְמַבקֵּׁ ל ִמְתַעטֵּׁ ד ֶגֶשם ֲאַנשֵּׁ  .ְכֶשיֹורֵּׁ

ר  ְלָחן ַבִמְרֶפֶסת ְוִנְרַדם וַבֹבֶקר ַמֲאִריְך ִבְתִפָלה יֹותֵּׁ ִלְפָעִמים הוא ִנְשָען ַעל ַהשֻּׁ

ְט  ר ֶשחֵּׁ ק בְ ִמכָֻּׁלם ְואֹומֵּׁ י ִמ , ַכדור ְבַשָבתא הוא ְלַשחֵּׁ ק ְבַכדור זֹאת חַ ְש ַוֲהרֵּׁ

 . לֹא ֲעבֹוָדה

ר ְפָרִחים ל זֵּׁ ר ָהָיה ְמֹכָער ְמאֹוד ְוַגם ַהְפָרִחים . ַפַעם ַאַחת ָאַסף לֹו ֲאַנשֵּׁ ַהזֵּׁ

ִבים ֶשָאַסף ָהיו ְמֹכָעִרים ְוִנְראו ְבַיַחד   .ֶשבְכמֹו ֹחֶפן עֵּׁ  –ַהְצהֻּׁ

ִבים ף ְפָרִחים ְצהֻּׁ י, ַגם ְגרֹוזֹוְבְסִקי קֹוטֵּׁ ִרים ְלַגְמרֵּׁ ְוַאָדְמְסִקי ַהְבכֹור , ֲאָבל ֲאחֵּׁ

ר ר . ֲאָבל ָעִלים ָיִפים, מֹוִסיף ָעִלים ַלזֵּׁ ָהִראשֹון ֶשִהְתִחיל ְלהֹוִסיף ָעִלים ַלזֵּׁ

לֹות ְמאֹו. ָהָיה ֶפְרֶגר יַנִים ְכחֻּׁ ב ִלְקֹטף ְוֶלֱאֹסף ַיַחד ְלֶפְרֶגר יֵּׁש עֵּׁ ד ְוהוא אֹוהֵּׁ

י ִזְכִריִני ְולוף  ק. ִפְרחֵּׁ ַע בֹו הוא צֹוחֵּׁ , וָבָכה ַרק ַפַעם ַאַחת, ַגם ְכֶשִמיֶשהו פֹוגֵּׁ

י ֶשִסְפרו לֹו ֶשָאִביו ִיָשַלח ַכִנְרֶאה ְלָמקֹום ֶשבֹו ַקר ָכל ַהְזַמן ְוֶשֶלג  ין  –ַאֲחרֵּׁ ְואֵּׁ

 . ם ִבְכָלל ְפָרִחיםשָ 

ִביץ ְרָמן וְפרֹום ְוגורֵּׁ ל ַהְמֹכָער , ַהָקָטן ְמַסְדִרים ָלֶהם ָזִרים ָיִפים' טֵּׁ ַוֲאַנשֵּׁ

ף ַרק ְפֹסֶלת   .ֲאָבל ְפָרִחים ְוָעִלים ְמֹכָעִרים, לֹא ְפֹסֶלת -אֹוסֵּׁ
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ן  יָניוֲאָבל ֶזה ָמה ֶשָמָצא חֵּׁ וְבָכל זֹאת ָחְטפו ? ְנָעִריםָמה ֶזה ַמְפִריַע לַ . ְבעֵּׁ

ר ל ָבָכה. וִפְזרו לֹו ֶאת ַהזֵּׁ  .ֲאַנשֵּׁ

ָגר ד ַעל ָאָדם ְמבֻּׁ ַע ֶשָהֶעֶצב ַיֲעֹבר ְושוב ַהֹכל ִיְהֶיה , ַכֲאֶשר ֶעֶצב יֹורֵּׁ הוא יֹודֵּׁ

ֶדר ְמָללִנְדֶמה לֹו ֶשהוא ִיְבֶכה ָּתִמיד ְוָתִמיד ִיְהיֶ , ֲאָבל ֶיֶלד בֹוֶכה. ְבסֵּׁ  .ה אֻּׁ

ל ֶאְשכֹול ִליָלְך ָלָבן ר ָנְתנו ְלֲאְנשֵּׁ ל לֹא ָרָצה, ִבְמקֹום ַהזֵּׁ אוַלי ָחַשב . ֲאָבל ֲאַנשֵּׁ

יַח ִניחֹוחַ  ִפיץ רֵּׁ אֹו אוַלי ָחַשש ֶשִליָלְך , ֶשהוא לֹא ָשֶוה ֶפַרח ָיֶפה ָכל ָכְך ֶשמֵּׁ

 . ָלָבן שוב ִיְגֹרם לֹו ִלְבכֹות

ל לֹא נֹוַלד ַרע אֹו ַסְכְסָכןַהנְ  ַבַהְתָחָלה ָהָיה ַרק ְמֹכָער . ָעִרים לֹא ָיְדעו ֶשֲאַנשֵּׁ

ק ִאּתֹו וִמשום ָכְך ָחַדל ֶלֱאֹהב ְיָלִדים ְוֶהֱעִדיף . ְוַחָלש ַאף ֶאָחד לֹא ָרָצה ְלַשחֵּׁ

ת אֹוָתם ְלַאף ֶאָחד  .ִלְזֹרק ֶאת ַהֲחַזְרַזִרים ְולֹא ָלתֵּׁ

רְמאֻּׁ  ל ִהְתִחיל ְלַחיְֵּׁך, ָחר יֹותֵּׁ  ...שוב לֹא ָהָיה ְמֹכָער ָכל ָכְך, ַכֲאֶשר ֲאַנשֵּׁ


