
הנס וילהלם 



מאיה הייתה האוגרת החמודה ביותר שרק ניתן למצוא. 
כולם אהבו אותה וטומי, האוגר הצעיר, במיוחד. וגם מאיה 
הייתה מאוהבת בצעיר הביישן הזה, אך הם לא אמרו זאת 

אחד לשני. 
 



מרוב אהבה חלתה מאיה. 
כה חולה הייתה שנאלצה 
לשכב במיטה. וככל שיותר 
זמן שכבה שם, כך נעשתה 
עצובה יותר. היא הרי לא 

ידעה שטומי אוהב אותה כמו 
שהיא אוהבת אותו. 

 
 



כולם ניסו לעודד אותה. תחילה הדודות גולדי 
ופוצי הביאו לה אגוזים וסוכריות. אבל זה לא 

עזר. 
 

סבתא פסיה הביאה לה תה צמחים שהיה 
מר מאוד ודוחה, לפחות כמו הנגינה של 

סבא קונדי במפוחית הפה. 
 



אפילו הדוד בילי, הליצן של המשפחה, 
לא הצליח לעודד אותה, למרות 

המאמצים הרבים שהשקיע בכך. 
מאיה הייתה עצובה יותר מיום ליום. 

 



השכן פוניא ניסה לחקות קולות של חיות יער שונות 
ועשה פרצופים כה מפחידים שמאיה הכניסה את 

ראשה תחת השמיכה.  
 

והיא שמה עוד כרית על ראשה כדי לא לשמוע 
ולראות את הרעיונות המשעשעים של דוד בוני. 

 



בסוף בא גם החנווני רובי עם 
גזר צהוב ומתוק ביד, אך ידיו 

הקרות גרמו למאיה רק 
צמרמורת. 

 



טומי ראה כל זה דרך החלון. הוא ידע שמאיה 
חולה מאוד.  

"הייתי מאוד רוצה שהיא תבריא מהר. אני הרי 
מחבב אותה כל כך" הוא נאנח "אילו רק יכולתי 

לעשות משהו למענה." 
בסוף עלה רעיון בראשו. לא משהו מיוחד, אבל 

לנסות תמיד כדאי! 
 



הוא קטף כמה דגניות, מהיפות ביותר 
שמצא, והלך למאיה. הוא דפק בזהירות 

בדלת. "מאיה יקרה, האם מותר לי 
להראות לך משהו?" 

כשמאיה שמעה את קולו של טומי 
הוציאה את ראשה מהשמיכה ושאלה 

"מה תראה לי?" 
 

תחילה טומי נתן לה את 
הפרחים, ואחר כך הוציא משהו 

מכיסי הלחיים שלו. 
 



 

הכדורים הצבעונים שלו, אותם הוא מיד זרק 
באוויר. כל פעם יותר גבוה ויותר מהר זרק 

אותם, והם נראו כמו כוכבים נוצצים. 
 

אף כדור לא נפל ארצה. הוא יכול היה להעיף 
אותם בשביל מאיה בלי הפסקה, כה מאוהב היה 

בה. אך פתאום שמע צחוק קולני! 
 



 

זו מאיה צחקה. והיא 
צחקה בלי הפסקה. 

טומי נבהל כל כך שנתן 
לכדורים לפול על 

הארץ. "עכשיו היא 
צוחקת ממני! למה 
באתי בכלל?" הוא 
חשב ורצה לשקוע 

באדמה מרוב בושה. 
 



אבל אז מאיה קפצה מהמיטה ונתנה 
לטומי נשיקה מצלצלת. "אני אוהבת 
אתך כל כך!" היא קראה "ולא ידעתי 

שגם אתה מחבב אותי. בגלל זה 
חליתי." והיא הוסיפה "אבל כשראיתי 
איך אתה מעיף את הכדורים הבנתי 

הכל. רק מאוהב ממש יכול לבצע זאת 
כה יפה. ועוד אף פעם לא הייתי כה 

בריאה ומאושרת." 
 



 

מאז הם לא נפרדים. הם משחקים ומעיפים 
כדורים כל היום, עד שהירח מופיע בשמיים.  

 


