יָ אםםםֲ ..א ִני ֹ
או ֶה ֶבת ִּפ ְל ֵּפל.

ָ
טאק
ָ
טאק

ְ ּכ ַדאי ָל ִ ׂ
שים ֶאת זַ ְר ֵעי
ַה ִּפ ְל ֵּפל בַּ ָּס ָלט?

קום ִלזְ ֹ
אּולי בִּ ְמ ֹ
ַ
רק ֶאת ַה ְּז ָר ִעים
ַל ַּפח ְנ ַנ ֶּסה ִל ׁ ְש ּתֹל ֹ
או ָתם?

ֹ
אוי ,לֹא ,הּוא
ַמ ָּמ ׁש ָק ׁ ֶשה.

וְ לֹא ָט ִעים בִּ ְכ ָלל.

ּומה ַה ֶּז ַרע ָצ ִר ְ
יך
ָ
ְ
בִּ ׁ ְש ִביל ַל ֲהפֹך ְל ֵעץ?

ֲא ִני
ֹיו ַד ַעת!

ׁ ֶש ֶמ ׁש

ַמיִ ם

ֲא ָד ָמה

ֲא ָבל ֲא ִני לֹא בְּ ִדּיּוק
ֹיו ַד ַעת ָל ָּמה.

ֲא ִני
ֹיו ַד ַעת.

ַה ֶּז ַרע ֹ
סו ֵפג ַמיִ ם
וְ ֹ
הו ֵפ ְך ְל ִנ ָ ּצן ִעם
ָע ִלים יְ ֻר ִּקים.

ּומ ְת ַחבְּ ִרים ֵמ ָח ָד ׁש ְל ֻס ָ ּכר.
ּוב ֶעזְ ָר ָת ּה ַה ַּמיִ ם וְ ָה ֲאוִ יר ִמ ְת ָּפ ְר ִקים ִ
וְ ָאז ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ְמ ִא ָירה ַעל ַה ֶ ּצ ַמח ְ

ַמיִ ם

ָאז בְּ ֶע ֶצם ַה ֶ ּצ ַמח יָ ֹ
כול
ְל ָה ִכין ָלנּו ַמ ְמ ַּת ִּקים?

ַּפ ְח ָמן דּ ּו ַח ְמ ָצ ִני ֵמ ָה ֲאוִ יר
ֶא ְפ ׁ ָשר ֹ
לו ַמרַ .ה ֶ ּצ ַמח ֵמ ִכין
ְל ַע ְצ ֹ
מו ֻס ָ ּכר בִּ ׁ ְש ִביל ִל ְגדּ ֹל.

ֻס ָ ּכר

ַח ְמ ָצן

או ֹ
כו ִלים ִל ְקטֹף ֹ
וְ ָאז ֲא ַנ ְחנּו יְ ֹ
תו.

תּוקיםֲ ,א ָבל
לֹא ָ ּכל ַה ְ ּצ ָמ ִחים ְמ ִ
יתי ְמ ִפ ִיקים
ֶאת ַה ֻּס ָ ּכר ַהבֵּ ִ
ִמ ֶ ּצ ַמח ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ְק ֵנה ֻס ָ ּכר.
לֹא בְּ ִדּיּוקּ ִ ,כי הּוא
ָצ ִר ְ
יך גַּ ם ִמ ֵינ ָר ִליםֶ ׁ .ש ֹ
או ָתם הּוא
ְמ ַקבֵּ ל ֵמ ָה ֲא ָד ָמה.

וְ ַה ֻּס ָ ּכר ׁ ֶש ַה ֶ ּצ ַמח ֵמ ִכין
ַמ ְס ִּפיק ַל ֶ ּצ ַמח בִּ ׁ ְש ִביל
ַל ֲהפֹ ְך ְל ֵעץ?
ֲא ַנ ְחנּו גַּ ם ְצ ִר ֹ
יט ִמ ִינים בִּ ׁ ְש ִביל
יכות ִמ ֵינ ָר ִלים ּווִ ָ
אל ָלה ,בּ ֹו ִאי נ ֹ ַ
אכל ֵמ ַה ָּס ָלט!
ִל ְגדּ ֹלָ .אז יַ ְ
כו ֹ
בְּ ִדּיּוק ְ ּכ ִפי ׁ ֶש ֲא ַנ ְחנּו לֹא יְ ֹ
לות
ֶל ֱאכֹל ָ ּכל ַה ֹּיום ַמ ְמ ַּת ִּקים.

