


ם  ם  גַּ עַּ ָלֶכם ָקָרה פַּ
יֶתם ְתאֹום ְבכִּ ?ֶשפִּ

ים ?ְוֶזה ָהָיה ָלֶכם לֹא ָנעִּ

ֵתף   י הֹוֵלְך ְלשַּ ּיֹום ֲאנִּ י הַּ כִּ

י   ֶקֶסם ֶשעֹוֵזר לִּ ֶאְתֶכם בַּ
י בֹוֶכה  ֵחדאֹו ְכֶשֲאנִּ .ְמפַּ



יד ָחשּוב   ְפקִּ י ֵיש תַּ ְבכִּ ים ֶשלַּ ֶתם יֹוְדעִּ אַּ

יעַּ  ְרגִּ גּוף ֶשָלנּוְלהַּ ?ֶאת הַּ

ְבכֹות   ל ֶזה ָחשּוב לִּ ְגלַּ ּובִּ

ן  יִּ עוֲַּעדַּ גּוף ֶשָלנּו ֵאיְך ְלֵהָרגַּ ֵמד ֶאת הַּ אי ְללַּ .ְכדַּ



ְעֶתם ְידַּ ?הַּ

ָבָצל שֹוֶנה י ּוְדָמעֹות מִּ ְדָמעֹות ֶשל ְבכִּ ?ֶהְרֵכב הַּ

גּוף ֶשָלנּו ָכל ָכְך ָחָכם !הַּ

ע ְמֻדָּיק ֶטבַּ הַּ





ְבכֹות  ים לִּ ְפָעמִּ י ְוָחשּוב לִּ ְבעִּ י ֶשטִּ ְנתִּ ֲחֵרי ֶשֵהבַּ אַּ

ע ְלֹמד ְלֵהָרגַּ אי לִּ .ֲאָבל ֶשְכדַּ

י  ְצמִּ י ָפשּוט אֹוֵמר ְלעַּ ְבכֹות ֲאנִּ יל לִּ ְתחִּ י מַּ ְכֶשֲאנִּ

ֵלב" יעַּ ֶאת הַּ ְרגִּ ".ְלהַּ

ֲחֵר  י ְוָחשּוב  אַּ ְבעִּ י ֶשטִּ ְנתִּ י ֶשֵהבַּ

ְבכֹות ים לִּ ְפָעמִּ . לִּ

עֲאָבל  ְלֹמד ְלֵהָרגַּ אי לִּ .ֶשְכדַּ

ְבכֹות   יל לִּ ְתחִּ י מַּ ְכֶשֲאנִּ

י  י  ֲאנִּ ְצמִּ ָפשּוט אֹוֵמר ְלעַּ

ֵלב" יעַּ ֶאת הַּ ְרגִּ ".ְלהַּ



ֵלב יעַּ ֶאת הַּ ְרגִּ יְלֶכם ְלהַּ ְשבִּ ?ָמה ֶזה בִּ
י  ילִּ ְשבִּ יעַּ ֶאת "בִּ ְרגִּ ֵלבְלהַּ :ֶזה" הַּ

י נֹוֵשם ,  ֲאנִּ

גּוף ְתחּושֹות בַּ יש ָמה הַּ ְרגִּ .  מַּ

ע ְנָחָיה ְלֵהָרגַּ לב הַּ .ְונֹוֵתן לַּ



ים ְכֵדי  ְפָעמִּ ֵלב"לִּ יעַּ ֶאת הַּ ְרגִּ "ְלהַּ

י ָבטּוחַּ ֶשלִּ ָמקֹום הַּ יש ֶאת הַּ ְרגִּ י מַּ .ֲאנִּ

ְשבּו  ָבטּוחַּ ֶשָלֶכםחִּ ָמקֹום הַּ ל הַּ .עַּ

ֵּיר אֹותֹוֶזה  ן ְלצַּ ְזמַּ .הַּ

ף ָלָבןְקחּו  .דַּ

גּול   ְמנּו עִּ סַּ

ָבטּוחַּ ֶשָלֶכם ָמקֹום הַּ ְּירּו ֶאת הַּ .ְוצַּ

יעַּ ֶאְתֶכם ְרגִּ ע ֶשמַּ י ֶזה ֶצבַּ ?  אּולַּ



י  יוֲַּאנִּ ֶלה ָלֶכם עֹוד ֶקֶסם סֹודִּ ֲאגַּ

יד  י ָתמִּ ֵלב"ֶשעֹוֵזר לִּ יעַּ ֶאת הַּ ְרגִּ "ְלהַּ

י פֹוֵחד ם ְכֶשֲאנִּ .גַּ

ע   יד ֲאגּוָדל ָלֶאְצבַּ ְצמִּ י מַּ ֲאנִּ

ֵלב ֵבין ָהֶאְצָבעֹות ימֹות הַּ ְפעִּ יב לִּ ְקשִּ .ּומַּ

ים יחִּ ְצלִּ ֶתם מַּ ם אַּ ?  גַּ



ְבָלנּות סַּ

וֹאֶמץ

י  ֲחֵרי ֶשֲאנִּ ֵלב"אַּ יעַּ ֶאת הַּ ְרגִּ "מַּ

ְחָשָבה מַּ ֵמש ְבֹכחַּ הַּ ְשתַּ י מִּ ֲאנִּ

י ְמֵין ֶשֲאנִּ י ְמדַּ ֲאנִּ

ְבָלנּות ְותֹוֵפס ֹאֶמץ   תֹוֵפס סַּ
ֵלב יס אֹוָתם לַּ ְכנִּ .ּומַּ

י ים ֶשלִּ ּיִּ ּסֹודִּ כֹוחֹות הַּ .ֵהם הַּ

ָצב י ְבָכל מַּ ים לִּ כֹוחֹות ֶשעֹוְזרִּ .הַּ

ֹאֶמץ  ְבָלנּות סַּ



ְרָגע י נִּ ֲחֵרי ֶשֲאנִּ יד אַּ ְוָתמִּ

י  ְהיֹות הֹוֵפְך ֲאנִּ י"לִּ ְתָרנִּ "פַּ

ְתרֹון ְלָמה ֶשָקָרה . ּומֹוֵצא פִּ

ְבָלנּות ֹאֶמץסַּ





ָבא ֶקֶסם הַּ ְתָרֶאה בַּ !!נִּ




