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לגרקרנץרוסה 

תְודּוִני,ִהִגיע  ָהָאִביב ע  ףְלִהְשת  ְלרֹוָמאנֹוס  ֲחֻתָנהתֵּ לב  בָ שֶׁ אא 
ֲחֻתָנה.ּווֶָׁרה תה  יֶׁמֶׁ ֲאִמיָנהִהיאְלָפחֹותָכְך,ִבְזכּוָתּהִמְתק  .מ 
תּדּוִניֲאָבל דֶׁ ָלהְלג ּלֹותנְֶׁחרֶׁ אֶׁ ִים.ֻהְזְמָנהלאְפִריָדה-שֶׁ יְנת  בֵּ
ָלה תִלְמֹצאְמנ ָסהְפִריָדה-אֶׁ ִממֶׁ ּדּוִניאֶׁ ןָשְמָעהֹלאָנהשֶׁ בְזמ  .ר 
ְיִחיָדהֹלאִהיאּדּוִניֲאָבל תה  מֶׁ נֱֶׁעלֶׁ !שֶׁ
ִגידָמה ָלהת  הְפִריָדה-אֶׁ ּלֶׁ ְתג  ֹּלאְכשֶׁ ֲחֻתָנהֻהְזְמָנהשֶׁ ּדּוע  ?ל  מ 

ָלה תְפִריָדה-אֶׁ רֶׁ תֶׁ ִאם?ִמְסת  תסֹוף-סֹוףֹתבִתכְ ּדּוִניְוה  אֶׁ
ְך ְמשֵּ הֶׁ רה  פֶׁ סֵּ ָכְתָבהָהִראשֹוןל  ?שֶׁ

לִסּפּור ִייםְרָגִעיםע  ח  םב  ָבהֶׁ ְכִפיקֹוִריםאֹלְּדָבִריםשֶׁ
ְכְנִנים ְמת  ל,שֶׁ ָתִמידַאֲהָבהְוע  תְמנ צ  שֶׁ ִבְמֻיָחדֻמְתָאם.ח 

ְתִחיִליםְלקֹוְרִאים ְתִחילֹותּוְלקֹוְראֹותמ  .מ 
לנֹוָסףְּפֻעָּלהּוףִשתְּפִריהּואַאֲהָבהֵאיןַעלֲעִדיָפהַאֲהָבה שֶׁ

ת רֶׁ סֹופֶׁ הָהֲאהּוָבהה  ְנץרֹוסֶׁ ְרְקר  ְמא  ָלגֶׁ תְוה  ָוהיֶׁרֶׁ ִריְקסֹוןאֶׁ –אֶׁ
ר פֶׁ ִסְדָרהְשִביִעיסֵּ ְצִליָחהב  מ  לָבּהְבִככּוה  .ּדּוִנישֶׁ
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!ִביּפִביּפִביּפ

ִגיָעהִהנֵּה תמ  ְיָלִדיםֲאהּוב  שָ ,ה  ָנהְכֻחָּלהִאיתמ  .ְקט 

ְיָלה ּל  בְ ,רֹוֲעִמיםָהְרָעִמים,ָגשּוםה  ְבִריִקיםָרִקיםה  מ 
ִרים ֲחבֵּ ֲחִדיםְקָצתְוה  .ְמפ 

מּוָסְךֲאָבל ָחִמיםב  להֶׁ ָשִאיתשֶׁ ָנהְכֻחָּלהמ  יֵּשְקט 
:ְלֻכָּלםָמקֹום

ת ְרְנֹגלֶׁ ְרָוז,ְלת  ֲאָוזְלָפָרה,ְלב  ֻכָּלםּוכְ .ְול  דשֶׁ פְ ,ְבי ח  ָשראֶׁ
ר לְלִהְתג בֵּ דע  ח  ּפ  .ה 

רזֶׁהּו פֶׁ סֵּ ְשִליִשיה  ִסְדָרהה  ְצִליָחהה  ב  ָשִאית"מ  מ 
ָנהְכֻחָּלה ֲחרּוִזים."ְקט  ְּפשּוטִ ה  ִקְצִבִייםיםה  ְוה 

ְקִסיִמיםְוָהִאיּוִרים מ  ְרְסלּוה  ְיָלִדיםתאֶׁ ְיע  רה  ְישֵּ לה  אֶׁ
ְיָלהְשנ ת .ְוטֹוָבהְמתּוָקהל 

ְיָלה !טֹובל 

טל מחכה לרכבת
איריס אליה כהן

ש מֶׁ שֶׁ תה  בֶׁ ְזהֶׁ ר,מ  ֹבקֶׁ לה  ְלכ  תֲחנ תת  ְלתֹוְך.ְתכ  בֶׁ כֶׁ תָהר  ִנְכנֶׁסֶׁ
לּוְשָמּהי ְלּדּה תִהיא",ְסִליָחה".ט  לֶׁ ימָ ",שֹואֶׁ תת  בֶׁ כֶׁ ְצִריָכהָהר 

–?"
ְּפִקיָדהעֹוָנה ת":ה  בֶׁ כֶׁ הְכָכלָהר  ִנְראֶׁ תמִ ה  בֶׁ כֶׁ י.ְתע  ִהיאאּול 
ִגיע   ָמהעֹודת  קֹותכ  נִ ,ָכְךאֹוָכְך–ּד  הכ  כֹותִתְצָטְרִכיְראֶׁ ".ְלח 

הָמה ןקֹורֶׁ לִבְזמ  ט  ָכהשֶׁ תְמח  בֶׁ כֶׁ י?ְלר  ִהיאֻמְפָלאֹותְּדֻמיֹותלּואֵּ
ִאם?ִתְפֹגש תה  בֶׁ כֶׁ ִגיע  ָהר  ְמתָ ת  ה  םָנהְוה  ּלֵּ ?ִתְשת 

ת ְתשּובֹותאֶׁ לֹותְלָכלה  ְשאֵּ ָּללּוה  ְבִסּפּורִלְקֹראּוְכלּותָועֹודה 
ע   ֲעשֵּ ָטּהְּפִריּוְמֹחָרזְמש  לעֵּ רֶׁ שֶׁ סֹופֶׁ תתה  רֶׁ ְמשֹורֶׁ ָהֲאהּוָבהְוה 

ִלָיהִאיִריס ן-אֵּ יהָ .ֹכהֵּ ְרִהיִביםִאיּורֶׁ מ  תלשֶׁ ה  רֶׁ סֹופֶׁ תה  יֶׁרֶׁ ְמא  ְוה 
ִליָתִמי ְלאֵּ ע,הּומֹורמֹוִסיִפיםְבצ  ב  ןצֶׁ סִ ָוחֵּ נֱֶׁהָדרּפּורל  .ה 
ל ָכהט  תְמח  בֶׁ כֶׁ רָלר  בֵּ לְמד  לֹכָחםע  ןה  שֶׁ ִּדְמיֹוןְזמ  ןּוְבִשְבחָ ְוה 

ל ְמָתָנהשֶׁ ה  ְבָלנּות,ה  ס  .ְוָהַאֲהָבהה 
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