ֹלא יְכ ֹולָה לְ הי ָרדֵ ם
ִיתי עֲ ייפָ ה.
ִיתי עֵ ָרה כִ ְמעַ ט כָל הַ ַל ְילָה .בִ גְ לַל ֶשנִ ְמנ ְַמ ִתי בַ צָ הֳ ַריים ,בִ כְ לָל ֹלא הָ י ִ
אֶ ְתמוֹל הָ י ִ
ָשכַבְ ִתי בַ ִמי ָטה וְ עָ צַ ְמ ִתי עֵ ינַיים ,אֲ בָ ל ֹלא ִה ְצל ְַח ִתי לְ הי ָרדֵ ם .גַם ֹלא הָ יָה לִ י נו ַֹח.
גִיחה
ִה ְתהַ פַ כְ ִתי ִמצַ ד לְ צַ ד ,וְ עוֹד פַ עַ ם ,וְ שּוב .אֲ פִ ילּו ְספִ ַירת כְ בָ ִשים ֹלא עָ זְ ָרה לִ י .כִ בְ ָשה ְמ ָ
ַאחת נוֹסֶ פֶ ת ,עַ ד
ּומ ְצ ָט ֶרפֶ ת לַחֲ בֵ רוֹת ֶשלָּה ,וְ ָאז ַמגִ יעָ ה ַ
ִמּׁשּום ָמקוֹם ,קוֹפֶ צֶ ת מֵ עַ ל גָדֵ ר ִ
ָאמ ְר ִתי לְ ַאבָ א ֶשלִ י
אתי מֵ הַ חֶ דֶ ר ּופָ ַת ְח ִתי אֶ ת הַ דֶ לֶת ֶשל הַ הו ִֹריםַ .
ֶשנִ ְמַאס לִ י! בַ ּסוֹף יָצָ ִ
"ת ְמ ִשיכִ י לְ נַּסוֹת" .ל ַָק ְח ִתי אֶ ת הַ ְש ִמיכָה וְ אֶ ת הַ בּובָ ה ֶשלִ י
ֶשאֲ נִי ֹלא ְנִרדֶ מֶ ת וְ הּוא ִמלְ מֵ ל ַ
אֶ ל הַ ָּסלוֹן וְ נִ ְשכַבְ ִתי עַ ל הַ ַּספָ הִ .ה ְתלַבַ ְט ִתי ִאם לְ הַ ְדלִ יק אֶ ת הַ טֵ לֵוויזְ יָה א ֹו ֹלא ,כִ י ֹלא
יתי לְ הַ ְר ִעישִ .ה ְת ַחלְ ִתי לַחֲ ש ֹוב ָמה אֶ פְ ָשר לַעֲ שוֹת בַ ח ֹו ֶשְך ֶשֹּלא יִגְר ֹום ַרעַ שֹ .לא לְ צַ ייר,
ָר ִצ ִ
יתי כ ַָמה נְ ִשימוֹת
ַאחים ֶשלִ יֶ ,שבֶ ַטח ִמזְ ַמן כְ בָ ר ְנִר ְדמּו .נִ י ִּס ִ
ֹלא לִ ְקר ֹוא ,וְ גַם ֹלא לְ ַשחֵ ק ִעם ִ
עֲ מּוּקוֹת וְ זֶה ַדוו ָקא עָ זַר .אֲ נִי חו ֶֹשבֶ ת ֶש ְנִר ַד ְמ ִתי ַמ ָמש ַמהֵ ר .בַ ב ֹו ֶקר ִה ְתעו ַֹר ְר ִתי מֵ הָ אוֹר
בּורים בַ ָּסלוֹןִ .א ָמא ֶשלִ י ָשאֲ ָלה או ִֹתי ִאם הַ כ ֹול בְ סֵ דֶ ר" .כֵן ,הַ כ ֹול טוֹב",
ּומּקוֹלוֹת הַ ִדי ִ
ִ
נִיתי וְ ָחז ְַר ִתי לִ יש ֹון.
עָ ִ

 151מילים ( 130מהן שונות) שמורכבות מ 357-הברות.
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 2.36הברות ו 4.13-אותיות במילה ממוצעת.

