טִ ּיּול בַּסְ תָ ו

/אריאלה מרים בוארון וג'ני מילר

תודות ל :בעלי רפאל ,לאתי גרנות וייזר על העזרה והמחשבה,

לדינה וולוך על הניקוד ועריכת לשון

לֶלָה הַּ נְמָ לָה יָצְאָ ה לְטִ ּיּול
בַּשָ דֶ ה שֶ מִ מּול.
" לֶלָה לֹו ,לִילִי לֹו ,כְָך יָצָאתִ י לְטִ ּיּול".
פגְשָ ה אֶ ת שָ אּול הַּ שַּ בְלּול.
בטִ ּיּול ָ
ּו ַּ
"נָעִים מְ אֹוד ",קָ רְ אָ ה לָלָה הַּ נְמָ לָה
"נָעִים מְ אֹוד ",הֵ שִ יב הַּ שַּ בְלּול.
לטִ ּיּול?" שָ אלָה הַּ נְמָ לָה.
צה לָצֵאת אִ תִ י ְ
התִ רְ ֶ
ענָה.
בו ַּדַּ איָ ",
" ְ
שָ מְ חָ ה לֶלָה הַּ נְמָ לָה ,שָ מַּ ח שָ אּול הַּ שַּ בְלּול
ּושְ נֵיהֶ ם י ָחַּ ד יָצְאּו לְטִ ּיּול.
עדֶ ת הַּ נְמָ לָה
עלִים צֹו ֶ
בילֵי הֶ ָ
בין שְ ִ
ֵ

ו ְזֹוחֵ ל הַּ שַּ בְ לּול.

" לֶלָה לֹו ,לִילִי לֹו ,כְָך יָצָאנּו לְטִ ּיּול".
פגְשּו אֶ ת שֹושִ ית הַּ חִ פּושִ ית
בְדַּ רְ כָם ָ
שֶ הִ סְ תַּ תְ רָ ה מֵ אחֹורֵ י אֶ בֶן גַּבְשּושִ ית.

"נָעִים מְ אֹוד ",קָ רְ אּו הַּ שְ נַּי ִם.
בה הַּ חִ פּושִ ית.
"נָעִים מְ אֹוד ",הֵ שִ י ָ
צאת אִ תָ נּו לְטִ ּיּול?" שָ אלּו
צי לָ ֵ
"התִ רְ ִ
הַּ שְ נַּי ִם".
ענְתָ ה.
בו ַּדַּ איָ ",
" ְ
שָ מְ חּו לֶלָה הַּ נְמָ לָה ו ְשָ אּול הַּ שַּ בְלּול,
שָ מְ חָ ה שֹושִ ית הַּ חִ פּושִ ית ּושְ לָשְ תָ ם יָצְאּו
לְטִ ּיּול.
" לֶלָה לֹו ,לִילִי לֹו ,כְָך יָצָאנּו לְטִ ּיּול".
צֹועדֹות הַּ נְמָ לָה ו ְהַּ חִ פּושִ ית
בץ לֹו סָ ב הַּ צָב.
צ ֵ
ב ְ
בֵין הַּ שִ יחִ ים ִ
"נָעִים מְ אֹוד ",קָ רְ אּו שְ לָשְ תָ ם,
"נָעִים מְ אֹוד ",הֵ שִ יב הַּ צָב.
צה לָצֵאת אִ תָ נּו לְטִ ּיּול?"
"התִ רְ ֶ
בו ַּדַּ אי ",עָ נָה.
שָ אלּו שְ לָשְ תָ ם !!! " ְ

ו ְזֹוחֵ ל הַּ שַּ בְ לּול.

שָ מְ חּו לֶלָה הַּ נְמָ לָה ו ְשָ אּול הַּ שַּ בְלּול,
שָ מְ חָ ה שֹושִ ית הַּ חִ פּושִ ית ו ְשָ מַּ ח סָ ב הַּ צָב.
" לֶלָה לֹו ,לִילִי לֹו ,כְָך יָצָאנּו לְטִ ּיּול".

בעְתָ ם בֵין שְ בִילֵי
הִ מְ שִ יכּו בְדַּ רְ כָם אַּ רְ ַּ
עצִים ,
עלִים ו ְהָ ֵ
הֶ ָ
ציף,
לְפֶתַּ ע מִ צַּמֶ רֶ ת הָ עֵץ ,קֹול צִּיּוץ ,צִיף ִ
צִפֹור שִ יר ,דַּ קַּ ת גֵו ו ְדַּ קַּ ת מַּ קֹור,
צּו ָארָ ּה שָ ח ֹר.
זְנָבָּה אָ רְֹך ו ְ ַּ
"נָעִים מְ אֹוד ",קָ רְ אּו אַּ רְ בַּ עְתָ ם!!!!
"נָעִים מְ אֹוד ",צִּיְצָה הַּ צִפֹור.
צי לָצֵאת אִ תָ נּו לְטִ ּיּול?"
"התִ רְ ִ
בקֹול ;
פצְחּו ְ
בעְתָ ם ָ
אַּ רְ ַּ
ענְתָ ה הַּ צִפֹור
בו ַּדַּ איָ ",
" ְ
בשִ יר מִ ז ְמֹור.
פצְחָ ה ְ
ּו ָ
ללִי נַּחְ לִיאֵ לִי.
"שְ מִ י הּוא ֶ
הִ גַּעְתִ י מֵ אַּ רְ צֹות הַּ ק ֹר ,סְ תָ ו עַּ כְשָ ו,
לטִ ּיּול בַּמֶ רְ חָ ב"........
אֵ צֵא אִ תְ כֶם ְ

כלָם י ַּחְ דָ ו;
שָ מְ חּו ֻּ
לֶלָה הַּ נְמָ לָה ,שָ אּול הַּ שַּ בְלּול,
שֹושִ ית הַּ חִ פּושִ ית,
ללִי הַּ נַּחְ לִיאֵ לִי.
סָ ב הַּ צָב ו ְ ֶ
לְפֶתַּ ע מֵ הַּ שָ מַּ י ִם י ָרְ דּו כַּמָ ה
טִ פֹות שֶ ל מַּ י ִם.
עכְשָ ו?"
"מָ ה נַּעשֶ ה ? מָ ה ַּ
כלָם י ַּחְ דָ ו.
שָ אלּו ֻּ
כלָם לָלֶכֶת
אָ ז הִ תְ חִ ילּו ֻּ
ּומָ צְאּו עלֵה שַּ לֶכֶת,
לה גָדֹול
ע ֶ
עלֶה צָה ֹבָ ,
ָ
לְכַּּסֹות אֹותָ ם י ָכֹל,
ברִ ים יֹושְ בִים
וְכְָך כָל הַּ ח ֵ
בְי ַּחַּ ד מַּ מְ תִ ינִים.
מֵ עַּל הָ רֹאש שֶ ל כָל אֶ חָ ד
י ֵש גַּג יָפֶה ּומְ י ֻּחָ ד.
לכֶת מְ כַּּסֶ ה
עלֶה שַּ ֶ
ָ
ּובֹו מָ צָאנּו מַּ חסֶ ה.
הִ פְסִ יקּו הַּ טִ פֹות פִתְ אֹום,
ז ָרְ חָ ה הַּ שֶ מֶ ש בַּמָ רֹום

עים
כַּמָ ה חַּ מִ ים ,כַּמָ ה נָ ִ
ברִ ים.
יָצְאּו אָ ז כָל הַּ ח ֵ
"לְהִ תְ רָ אֹות ,לְהִ תְ רָ אֹות
בר מְ אֻּ חָ ר ,מְ אֻּ חָ ר
כ ָ
ְ
פגֵש פ ֹה שּוב מָ חָ ר".
נִ ָ
ביי,ביי ,לְהִ תְ רָ אֹות
ביי....................

