בָּ רוּ ִצַּ ל  /ב' יוספסברג
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יתם כְּ דֵ י לְשַׂ חֵ ק בְּ כַדּוּר.
יוֹסי אֱ לִיעֶ זֶ ר וּבָ רוּ י ְָרדוּ בִּ ְשׁעוֹת ַאחַ ר הַ צָּ הֳ ַריִם לַחֲ צַ ר בֵּ ָ
לְה ְת ַגּ ְלגֵּל
יסקוּס .הַ ַכּדּוּר ִה ְמ ִשׁי ִ
בָּ רוּ בָּ עַ ט בַּ כַּדּוּר ,וְ זֶה חָ לַף מֵ עַ ל ְל ִשׂיחֵ י הַ ִהיבִּ ְ
סוֹאן ְמאוֹד.
ֵ
וּמשָּׁ ם לְעֵ בֶ ר הַ כְּ בִ ישׁ ,שֶׁ הָ יָה בְּ שָׁ עָ ה זוֹ שֶׁ ל הַ יּוֹם
עַ ל הַ ִמּ ְד ָרכָה ִ
ְמכוֹ ִיּוֹת ַרבּוֹת ָעוּ בַּ כְּ בִ ישׁ .בָּ רוּ פּ ַָרץ דֶּ ֶר הַ גָּדֵ ר וְ ָרץ בְּ כָל כֹּחוֹ ַאחֲ ֵרי הַ כַּדּוּר.
הַ ֶיּלֶד שָׁ כַח ְל ֶרגַע ֶאת כָּל כְּ לָ לֵי הַ זְּ ִהירוּת שֶׁ לָּמַ ד בְּ בֵ ית הַ סֵּ פֶר ,וְ ל ֹא ִה ְתבּוֹ ֵן י ִָמי ָה
וּשׂמ ֹאלָה כְּ דֵ י לִבְ דֹק ִאם הַ כְּ בִ ישׁ פָּ וּי.
ְ
יתהּ,
יוֹסי שֶׁ הֵ צִ יצָ ה ִמבַּ עַ ד ל ְַחלּוֹן בֵּ ָ
"בָּ רוּ  ,בָּ רוּ ִ ,הזָּהֵ ר!" צָ ע ֲָקה ְבּקוֹל ִא ָמּא שֶׁ ל ִ
מוֹרד הַ כְּ בִ ישׁ,
וְ ִהבְ ִחי ָה ְבּבָ רוּ שֶׁ ָרץ לְעֵ בֶ ר הַ כְּ ִבישׁ .הַ כַּדּוּר ִה ְמ ִשׁי ל ְִה ְת ַגּ ְלגֵּל בְּ ָ
וּבָ רוּ ָרץ ַאחֲ ָריו.
ְלפ ֶַתע בָּ לְמָ ה לְ יָדוֹ ְמכוֹ ִית .הַ נֶּהָ ג יָצָ א מֵ הַ ְמּכוֹ ִית וְ כַעַ ס ְמאוֹד עַ ל בָּ רוּ  .הוּא
שָׁ ַאל אוֹתוֹ מַ דּוּעַ חָ צָ ה ֶאת הַ כְּ בִ ישׁ שֶׁ לּ ֹא בְּ מַ עֲבַ ר חֲ ִציָּה.
הוֹדה לַ ֶנּהָ ג שֶׁ עָ צַ ר בַּ זְּ ַמן ,וּבְ כָ מָ ַע ָאסוֹן.
בָּ רוּ הֵ בִ ין שֶׁ שָּׁ גָה ...הוּא ָ

