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ץ ַהָקָטן ֶשל וֹוְיצ  ְיָלִדים ַרִבים זֹוְכִרים ֶאת ב   ר ֶשָלנּו ,ִעם ֲאֻרָבה ְמֻעֶקֶמתיך ית ָהע   . ֶשָעַמד ֶבָחצ 

ץ ָהֱאגֹוז   .ן ְמאֹודְוָישָ ַבִית ָקָטן ְמאֹוד  –ַהַבִית ָעַמד ַתַחת ע 

יֶנּנּו ְולֹא ַיֲחֹזר ְלעֹוָלם  . הּוא ְכָבר א 

ֶהם ִנְבָנה יָכן ִנְמָצִאים ַעְכָשו ַהְקָרִשים ֶשמ  ַע ה  ץ ַהָקָטן ֹפַרק ְוִנְלַקח ְוִאיש לֹא יֹוד  ית ָהע   .ב 

 : יךָשֲאלּו ֶאת וֹוְיצ  

טַהִאם לֹא ַמְפִחיד אֹוְתָך ֶשָהֲאֻרָבה ָהֲעֻקמָ -   ?ִתְשֹבר ֶאת ַהַגג ְוִתְקֹבר ֶאת ֻכָלנּו, ה ִתְתמֹוט 

ט  ִהיא-  ר ָהָיה וֹוְיצ   –לֹא ִתְתמֹוט  ה ְזַמן –יך אֹומ   . ִהיא ֲעֻקָמה ְכָבר ַהְרב 

 :י ֶשָשַמע ֶאת ַהִשיָחה ָאַמרּוַבָּנִא 

ָהרּוחַ -  ץ ָהֱאגֹוז ַמְסִתיר אֹוָתּה מ  ן ִהיא עֹומֶ , ע   .ֶדתָלכ 

ט ֶאת ָהֲאֻרָבה ַהְיָשָנה ץ ָהֱאגֹוז ָשַמר ֶשָהרּוַח לֹא ְתמֹוט  ַח ַהַבִית ַהָגדֹול .ע  יְך צֹומ  ֶשבֹו ַאֶתם  , ִהְסַתְכָלה ָהֲאֻרָבה ָהֲעֻקָמה א 

 . ָיבֹוא יֹוָמּה, ָגדֹול ִהיא ָיְדָעה ֶשַכֲאֶשר ַהַבִית ֶהָחָדש ִיְהֶיה. ְוָהְיָתה ֲעצּוָבה –ָגִרים ַעְכָשו 

 . ְוָכְך ֶזה ָקָרה

ק ֶאת ֹקרֹוָתיו ְבמֹוט ַבְרֶזל, ִהְסַתְיָמה ְבִנָיתֹו ֶשל ַהַבִית ֶהָחָדש ְוִהְתִחילּו ַלֲהֹרס ֶאת ַהַבִית ַהָקָטן ְבַגְרִזִּנים ְוָכל ֶקֶרש . ּוְלָפר 

י ֶשָּנַפל ַהַגג  ַאַחר ָכְך –. ֶנֱאָנק ּוָבָכה ִלְפנ   .ַאַחר ָכְך ִהִפילּו ֶאת ָהֲאֻרָבה ָהֲעֻקָמה –ָקְרעּו ֶאת ַהַפִחים מ 

יְך ֶשָהֲארּוָבה ִנְרֲעָדה ר א  ץ ָהֱאגֹוז, ֲאִני זֹוכ   .ִהְרִכיָנה ֶאת רֹאָשּה ְוָאְמָרה ַמֶשהּו ְלע 

ָהרּוחַ  אּוַלי הֹוְדָתה לֹו ֶשִהְסִתיר אֹוָתּה, אּוַלי ִנְפְרָדה ִמֶמּנּו  . מ 

ָהֲארּוָבה ָהֲעֻקָמה ב  ן ַרב ָשְכבּו ַבֲחַצר ַהלֶ ְזמַ   ְכֶשִפּנּו ֶאת ַהֲהִריסֹות . ַבֶגֶשם ּוְבֶשֶלג –ִנים מ 

 ....ִנים ַהְיָשנֹותב  ָזְרקּו ַגם ֶאת ַהלֶ 

ץ ָהֱאגֹוז ַעל ַהַבִית ַהָקָטן ְוַעל ָהֲאֻרָבה ָהֲעֻקָמה ר ִתְשֲאלּו ֶאת ע   . ַכֲאֶשר ִתְשֹרר ְדָמָמה ֶבָחצ 

 .הּוא ִיְשַמח ְבַוַדאי ֶשַאֶתם זֹוְכִרים ֶאת ְיִדיָדתֹו ֶשָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה

ה עֹוד ְמַעט ִיְהיּו ָכאן ְיָלִדים ֶשִבְכלָ   .יך ִעם ָהֲאֻרָבה ָהֲעֻקָמהת ַהַבִית ַהָקָטן ֶשל וֹוְיצ  ל לֹא ָראּו ֶא ְוִהּנ 


