
  !! רועש

  
 ' על פי מחזה שחובר על ידי ילדי כיתה ב

  ב"ארה, ס טריוויל"בבי

  
, הוא גר בבית מאוד. חי פעם אדם בשם פטר

המיטה שלו . רעש גדול היה בכל הבית. מאוד ישן
הרצפה השמיעה קולות , "קררר…קררר"חרקה 

עלים מעצים נפלו על הגג " …סקוייק,..סקוייק"
 ושרק קומקום התה" …ששש…ששש"ולחשו 

  .."…פייווו…פייוו"
פטר לא יכול היה לישון ולא ! כל כך הרבה רעש

  .לקרוא
הלך פטר אליו . היה בכפר איש זקן וחכם

  .להתייעץ
, המיטה חורקת. כל הבית רועש? מה אעשה"

, העלים נופלים על הגג, הרצפה משמיעה קולות
  "?מה לעשות. כל כך הרבה רעש. הקומקום שורק

רק . יודע איך לעזור לךאני "אמר החכם הזקן 
קנה . "שאל פטר" ?ומה לעשות." "תשמע בקולי

  .אמר הזקן" לך פרה
תעשה מה שאני . "שאל פטר" ?מה תעשה פרה"

  .ענה הזקן" אומר
עמדה הפרה ליד הבית וגעה . קנה פטר פרה

המיטה חרקה ." מווו…מווו…מווו"
הרצפה השמיעה קולות , "…קררר…קררר"
מעתים נפלו על הגג עלים , "…סקוייק…סקוייק"
 …פייווו"קומקום התה שרק " …ששש…ששש"

  "…פייווו
  !כל כך הרבה רעש

הכל רועש ? מה אעשה. "חזר פטר לאיש זקן וחכם
  ."ועכשיו גם הפרה גועה

  ."קנה לך חמור"אמר האיש 
  .אך הלך והשיג חמור, שאל פטר" ?למה לי חמור"
.." יייהה…יייהה"מד החמור ליד הבית ונחר ע

והמיטה חרקה .." מווו…מווו"עה והפרה ג



והעלים לחשו " …קררר…קררר"
  .."פייווו..פייווו"והקומקום שרק " …ששש…ששש"

  !איזה רעש
מה . רעש נורא בבית"חזר פטר אל האיש החכם 

  "?אעשה
" ?למה לי כבשה. "אמר האיש" קנה לך כבשה"

  .אבל קנה כבשה, שאל פטר
והפרה , "…בההה…בההה"ה תעמדה כבשה ופע

והעלים , "יייהה…יייהה"והחמור " …מווו…מווו"
  "…קררר…קררר"והמיטה " …ששש…ששש"

  "?מה אעשה! הכל רועש. "חזר פטר לזקן
  ".הביא כלב וחתול"אמר הזקן החכם 

רץ הכלב אחרי . הלך פטר והביא כלב וחתול
והחתול ברח וילל " האווו…האוו"החתול ונבח 

והחמור " …וומו…מווו"והפרה " …מיאוו…מיאוו"
, "…בההה…בההה"והכבשה , "…יייהה…יייהה

  .."פייווו..פייווו"והקומקום .." קררר..קררר"והמיטה 
. אני לא יכול יותר. "חזר פטר שוב לזקן החכם

, …אמרת לי לקנות פרה וזו כל היום גועה מווו

וזה כל היום נוחר , ואמרת לקנות חמור, ..מווו
זו פועה ואמרת לקנות כבשה ו, יייהה…יייהה
, מיאווו, והחתול מילל מיאווו, …בההה, ..בההה

. רעש כזה סביב. …האווו, ..האוו…והכלב נובח
  !"לא לשבת סתם, לא לקרוא, אינני יכול לישון

ואת , ואת החמור, תסלק את הפרה"אמר הזקן 
  "ואת החתול, ואת הכלב, הכבשה

גירש את הפרה ושחרר את , הלך פטר הביתה
. ילק את הכלב ואת החתולהחמור ואת הכבשה וס
שום חמור , ."מווו"ה יותר תעכשיו שום פרה לא גע

ה יותר ת לא פעהשום כבש, .."יייהה"לא נחר יותר 
שום חתול , .."האוו"שום כלב לא נבח " …בההה"

  ..".קררר"רק המיטה חרקה " …מיאוו"לא ילל 
  .אמר פטר" אך איזה קול נעים"

  .."סקויק"והרצפה השמיעה קולו 
  .אמר פטר" איזה רעש שקטאך "

  .."ששש..ששש"בחוץ נפלו עלים על הגג 
  "פייווו.. פייווו"בפנים שרק הקומקום 

הוא נכנס . אמר פטר" כמה ששקט הבית שלי, הו"
 .למיטה ונרדם וחלם חלומות שקטים


