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כשאני חוזר מבית הספר 

הביתה ביום א' אני רואה את 

עץ התמרינד מעבר לכביש. 

 

אני רואה גמדים היושבים בין 

הענפים ואוכלים את הפרי הירוק 

עם חופן מלח. 

 



אני רוצה להגיע לעץ התמרינד ואני מתחיל 

לחצות את הכביש בלי להסתכל ימינה או 

שמאלה. 

לכן אמא שולחת 

ביום א' את אחי, 

כדי שילווה אותי 

הביתה ביום א'. 
 



כשאני חוזר הביתה מבית הספר ביום ב' אני רואה גשר 

ונהר לרוחב הכביש. אני רואה פרת ים שמנה מנופפת 

בזנבה ומושכת סירה עם מפרש צבעוני. 

 



אני רוצה לשחק עם פרת הים ואני מתחיל 

לחצות את הכביש בלי להסתכל ימינה או 

שמאלה. 

לכן אמא שולחת 

ביום ב' את אחותי 

כדי שתלווה אותי 

הביתה מבית 

הספר. 

 



כשאני חוזר הביתה מבית הספר ביום ג'  

אני רואה צל גדול מעבר לכביש.  

זהו טיקבלנג, המפלץ האגדי שקורא לי 

 והצל שלו מגן עלי מקרני השמש. 

 



אני רוצה לברך את המפלץ ואני מתחיל 

לחצות את הכביש בלי להסתכל ימינה או 

שמאלה.  

לכן סבתא שולחת 

ביום ג' את סבא שלי 

שמלווה אותי 

הביתה ביום ג'. 



כשאני חוזר הביתה מבית הספר ביום ד' 

אני רואה מערה סודית במעלה הגבעה, 

מעבר לכביש. אני רואה שם מכשפה 

שקוראת לי ואני מריח את תבשיל 

המופלא שלה. 

 



אני רוצה לטעום ממרק של המכשפה ואני 

מתחיל לחצות את הכביש בלי להסתכל 

ימינה או שמאלה. 

לכן אבא מלווה 

אותי הביתה מבית 

הספר ביום ד'. 
 



כשאני חוזר הביתה מבית הספר ביום ה' אני 

רואה תהלוכה מעבר לכביש. הולכים שם צבים 

עם שריונים הירוקים משובצים באבני חן, וביניהם 

מתפתל נחש גדול. 

 



אני רוצה להצטרף לתהלוכה ואני מתחיל 

לחצות את הכביש בלי להסתכל ימינה או 

שמאלה. 

לכן אמא מלווה 

אותי הביתה מבית 

הספר ביום ה'. 
 



אבל יום אחד אבא אמר לי 

"אתה כבר מספיק גדול כדי 

לחזור לבדך הביתה מבית 

הספר. רק תהיה חכם". 

עכשיו אני מביט ימינה ומביט שמאלה 

לפני שאחצה את הכביש. 

 



אין יותר גמדים האוכלים 

תמרינד, גם פרת הים והצבים 

נעלמו,  

 

המפלץ דהר לאי-שם וגם לא 

רואים יותר את המערה הסודית. 

שום נחש לא  מפריע לי לעבור. 



אבל יש מכוניות ומשאיות 

ואוטובוסים, וגם כלבים 

מתרוצצים ואנשים  

     ממהרים. 

זה מה שאני רואה  

בימי א', ב', ג', ד' וה'. 

 



 

אבל כשאני מגיע הביתה אני רואה.. 
והם נשארים אתי כל 

היום השישי ושבת! 

 


