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ל ַנְפִשי, ָמה מּוָזר עֹוָלְמָך, ָאִבינּו עֹוָלֵמְך ּפֹוֵרט ַעל ֵנבֶׁ  ָמה מּוָזר ָכל ַהִנְמָצא . ָמה מּוָזָרה ַהָבָלָדה שֶׁ

יָה ּוְסִביָבה, ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה  , ִאּלּו ָהָיה ְמַעט ָּפחֹות ָהָיה ַקל יֹוֵתר, ְּפָלִאים כֹּה ַרִבים. ְבַמֲעַמקֶׁ

ן  -ְוֵאש  -ּוַמִים  -. ַדל יֹוֵתר בֶׁ ַרח -ְואֶׁ . ְיצּוִרים ְזִעיִרים ּוְגדֹוִלים ַרִבים ָכל ָכְך. זֹוֵחל ְוכֹוָכב, ִצּפֹור ּופֶׁ

ָיַצְרָת ְוָהָא  ה ְלָכל ָמה שֶׁ  .ָדם כֹּה דֹומֶׁ

ְפָשר ְלִהְתבֹוֵנן ָשָעה ֲאֻרָכה ַבַיַער אֶׁ ְבַיַער, ַמְפִליא שֶׁ ָחד שֶׁ ל ָהֵעץ, ְבֵעץ אֶׁ ָחד שֶׁ ָחד , ְבָעָנף אֶׁ ה אֶׁ ָעלֶׁ בֶׁ

ָעָנף ַעל הֶׁ ה , שֶׁ ָעלֶׁ ל הֶׁ ָחד שֶׁ ה חֹוְלפ -ְבעֹוֵרק אֶׁ ש ָהָאָדםְוָשעֹות ֻמְפָלאֹות ָכֵאּלֶׁ פֶׁ  .ֹות זֹוְרמֹות ְבנֶׁ

ְפָשר ְלִהְתבֹוֵנן  ּוְמאֹות ָשִנים ֻמְפָלאֹות חֹוְלפֹות זֹוְרמֹות   -ּוְלִהְתבֹוֵנן ַבָים אֹו ְבִטַּפת ַטל  -ְזַמן ַרב אֶׁ

ש ָהָאָדם פֶׁ ה, ְמַחֵּפׂש -ַהַמָדע יֹוֵדַע ִלְכאֹוָרה . ְבנֶׁ יָך ַאָתה, ֹות ֲאָחִדיםיֹוֵדַע סֹוד, ְמַנֵחש, ִמְתַחקֶׁ  .סֹודֹותֶׁ

 .ּוָמה ְבָכְך

ַבְתנּוָעה ַבע, ֲאִני יֹוֵדַע שֶׁ ַאָתה ְבַעְצְמָך ְמַסֵּפר ַאָּגָדה  -ִלים ּוִבְתִפַּלת כֹוָכִבים ְבִציּוץ ּגֹוזָ , ְבִניחֹוחַ , ַבצֶׁ

ת ַלכֹּל נֶׁ ָחד ָחש ָבּה בְ , ַמְרִניָנה ּומּובֶׁ ָכל אֶׁ ת ַאָּגָדה שֶׁ רֶׁ ְך ַאחֶׁ רֶׁ  .ֵאיְנָך ַמְסִתיר ְוֵאיְנָך ַמְצִניעַ  -דֶׁ

ה  ַמח מּוָזר  -ֲאִני  ִמְתבֹוֵנן ְבִסְרַּפד ַדל ְלַמְראֶׁ ת ָעָליו ְבִפְגיֹונֹות ֻמְרָעִלים   -צֶׁ ָמה   -ַמדּוַע ִחֵמש אֶׁ

ש, ָמה ִצדּוק ִקיּומֹו ְלנַֹּכח ָהָאָדם, ָמה ִצְדָקתֹו, ִתְקָותֹו מֶׁ  .ְוָהֲאָדָמה ַהשֶׁ

ל, ִזיָוִנית, ַמדּוַע ִסְרָּפד טֶׁ ָחד דֹוֵקר -? ַתּפּוַח ְוַאּלֹון, ּפֶׁ ָהאֶׁ ֹּא שֶׁ ה, ל ת ְנִעיָמה ְלַמְראֶׁ רֶׁ ַהְשִליִשי , ָהַאחֶׁ

הּוא ַמִזיק אֹו מֹוִעיל -ְוָהְרִביִעי ַמֲאִריְך ָיִמים , ָמתֹוק ֹּא שֶׁ ֹּא.ל ַלַחִיים  ַאִחים -ֲאַנְחנּו  -ֲאָבל ַמדּוַע , ל

ה ת זֶׁ ה אֶׁ נּו ְמִביִנים זֶׁ  ?ֵאינֶׁ

. ִזיָוִנית ְוַאּלֹון, ֲאִני - ֲאַנְחנּו :ִביםאֹוהֲ  ,םצֹוְמִחי, ִנזֹוִנים, ֹוְשִמיםנ, ִזיָוִנית ְוַאּלֹון, ֲאִני: ֻכָּלנּו נֹוָלִדים

 . ּוֵמִתים

ל, ַיְסִמין, ַמדּוַע אֹוָתּה ֲאָדָמה ִמְצִמיָחה ִסְרָּפד טֶׁ ַמדּוַע ַבְרבּור  ? ְואֹוִתי  -ְוזֹוֵחל , ּלֹון ְוִצּפֹורַא , ּפֶׁ

ג לֶׁ  ?ּוְפלּוָמתֹו ַהְּלָבָנה ְכשֶׁ

ג ,ַמִים, ַמדּוַע ֵאִדים לֶׁ ַרח ּוְגִביֵשי שֶׁ ַלח, קֶׁ  ?ּוְגִביֵשי מֶׁ

ש, ָזִמיר ַבַּלְיָלה מֶׁ ְפרֹוֵני ַהָתלּוי ִבְמעֹופֹו ְכִטַּפת שֶׁ  ?ְועֶׁ

ת ּגּופֹו ַהְמֻשְרָין ּוְמַנְעֵנַע ִבְׂשָפמֹו  ה נֹוֵׂשא ַעל ַרְגָליו ָהֲאֻרכֹות אֶׁ ָלָמה ִלי ָלַדַעת ָמה  -ְוַהָדָבר ַהמּוָזר ַהזֶׁ

ה ְוַגם הּוא ַחי ַעְכָשו  -. ַאִחים ֲאַנְחנּו -. ַוֲאִני ַחי -הּוא ַחי  -? ֵשם ִיָקֵרא ַהְיצּור ַהַמְצִחיק ַהָקָטן ַהזֶׁ

ה ַגע זֶׁ ת ַרְגָליו  -. ָאנּו ְבֵני אֹותֹו ְזַמן. ֲאִני ַחי ְברֶׁ ת  -ְוִאם הּוא ְיַאֵבד ַאַחת ִמֵששֶׁ דֶׁ ְך ַהְמיֻחֶׁ רֶׁ ה ַבדֶׁ ִיְבכֶׁ
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ר ִיְגַוע  -. ַאִחים ִלְכֵאב ָאנּו -. לֹו נּו ַאִחים ָא  -ָזָכר ְמַחֵּפׂש ְנֵקָבה  -. ִנְהיֶׁה ַאִחים ְבמֹוֵתנּו -ְוַכֲאשֶׁ

 .ְלַסֲעַרת ַתֲאָוה, ְלַלַהט חּוִשים

הּו ְקַטְנַטן ְוָירֹּק  ִנְמַלט ְבָחְפָזה ְלנַֹּכח , ָנע ּוְמַמֵהר, ְנַמָּלּה ֵתָחֵשב ְבֵעיָניו ֲעָנק -ְוִהֵנה ָנע אֹותֹו ַמשֶׁ

 . ַאִחים ַלֲחָרָדה ֲאַנְחנּו ִבְפֵני ַהּסֹוד ַהְמַאֵים -. ַסָכָנה

ת ַמָּגָעּה ַהְבתּוִליְואּוַלי ָהא   ; גֹוז ַהָזֵקן ִהְתַאֵהב ַבִתְרָזה ְוהּוא ְמַחֵּפׂש ֵאי ָשם ַתַחת ָהֲאָדָמה אֶׁ

ת ּוְמַפָתה ְבַעְנֵפי ַצַמְרָתּה  כֶׁ ת -ְוַהִתְרָזה מֹושֶׁ דֶׁ ת ּובֹוגֶׁ קֶׁ יָה , ּוְבַמֲעַמֵקי ָהֲאָדָמה ִמְתַחמֶׁ ת ָשָרשֶׁ אֶׁ

ת ְבָשְרֵשי עֵ  כֶׁ  .ץ ַאֵחרכֹורֶׁ

ָּלנּו ְמֻשָּפע ְבֵמיָדע  .ּוָמה ְבָכְך. ַהַמָדע שֶׁ

ְּלָך ָכל ִּפְלֵאי ָהַאָּגָדה שֶׁ ת ְבֵעיֵני ִהיא שֶׁ מֶׁ ָּלא ַּגם ְבתֹוִכי, ָאִבי, ָהא  ֹּא ַרק ְסִביִבי אֶׁ ֲאִני . ִנְמָצִאים ל

ִּלי ְּלָךַאָּגדָ , ְבתֹוְך תֹוִכי, ְמַסֵּפר ְלַעְצִמי ַאָּגָדה ִמשֶׁ ֹּאת ַהשֹוָנה ִמזֹו שֶׁ  . ה ַכז

ה ֹּא ְכלּום ִבְלָעַדי. ֲאִני ִנָצב ְלנַֹּכח ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאּלֶׁ  .ֵהם ל

ה. ֲאִני ַבַעל ָרצֹון ָחְפִשי ְרצֶׁ ְסַתֵכל, אֶׁ ֹּא אֶׁ ה . ל ְרצֶׁ ְסַתֵכל ְבִלי ִלְראֹות, אֶׁ ֹּא ְלַהְבִחין, אֶׁ  , ִלְראֹות ְול

ְפִצי אֹו ְלִהְסַתֵכל ְּלָך ָלאֹוְקָיאנֹוס. ְכחֶׁ ש . ֲאִני ָיכֹול ַלֲהפְֹּך ִטַּפת ַמִים שֶׁ מֶׁ ת ַהשֶׁ ִלְראֹות ְבזֹוֲהָרּה אֶׁ

ָעָנן ִכִּסיָת אֹוָתּה בֶׁ ת ַהנֶׁ ֲאִני ִהְצַמְדִתי ְכָנפַ . ַדְוָקא ְבָשָעה שֶׁ ַלם - חצַ ִים ָלָאָדם ָּגַמְעִתי אֶׁ ע  . ְוהּוא נֶׁ

ל ב ַוֲאִני ָנח ְבִצּלֹו ֵהַקְמִתי אֹּהֶׁ ל ֵעׂשֶׁ ה ָזִעיר שֶׁ  . ַּגְרִּגיר חֹול ִּגְלַּגְלִתי ִלְגִביַע ַיִין ַעִתיק יֹוִמין. ַתַחת ָעלֶׁ

ה ַהִמְתַחֵמם ַעל ַקְרחֹוִנים  .ֲאִני זֶׁ

ְּלָך ת ָהַאָּגָדה שֶׁ ה אֶׁ ִּלי, ָאִבי, ַאָתה טֹווֶׁ ה ִלי ְלַעְצִמי ַאָּגָדה ִמשֶׁ ָכל ַהְּפָלִאים . ַוֲאִני טֹווֶׁ א שֶׁ לֶׁ ַהְפֵלא ָופֶׁ

ְפָשר ִלְחיֹות ִעְדֵני ְּפָלִאים ְשֵלִמים ָחד אֶׁ ַגע אֶׁ ְבתֹוְך רֶׁ  .ֻמְפָלִאים ָכל ָכְך ִמָּסִביב ְושֶׁ

ה ְלָך ֲאִני ַחי ַחֵיי ַנֵצחַ , ָאִבינּו, ֲאִני מֹודֶׁ ת ַהכֹּל ִבְנִשיָמִתי, ַחי ַבכֹּל, שֶׁ ש אֶׁ ה ְלָך ֲאִני. ְוגֹּדֶׁ , ָאִבינּו, מֹודֶׁ

ל ַאָּגָדְתָך  .ַעל סֹוָדּה ַהָקסּום שֶׁ


