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ילדה קטנה וילד קטן יצאו לטייל. בדרך הם פגשו 

כלב. 
"בוקר טוב, כלב" אמרה הילדה. 

"האב-האב" ענה הכלב. 
"בוא לטייל אתנו" אמר הילד. 

הם הלכו ביחד הלאה. 
תוך כמה זמן פגשו גם חתול. 

"בוקר טוב, חתול" אמר הילד. "מיאו" ענה החתול. 
"בוא לטייל איתנו, חתול" אמרה הילדה. והם 

המשיכו ללכת ביחד. 
ואז פגשו בתרנגול. 

"בוקר טוב, תרנגול" אמרה הילדה. "קו-קו-רי-קו" 
ענה התרנגול. 

"בוא לטייל איתנו, תרנגול" אמר הילד. 
והם המשיכו ביחד בדרך. 

ואז פגשו ברווז. 
"בוקר טוב, ברווז" אמר הילד. "קווק-קווק" ענה 

הברווז. 
"בוא לטייל איתנו, ברווז" 

אמרה הילדה. 
והם המשיכו ללכת 

ולשוחח ביניהם. 
בדרך ראו חזירון וורוד 
עם הזנב המתולתל. 

"בוקר טוב חזיר" אמרה 



הילדה. "חרום-חרום" ענה החזיר. 
"בוא לטייל איתנו, חזיר" אמר הילד. 

והם המשיכו בדרך עד שהגיעו למרעה. 
במרעה עמדה פרה אדומה, זקנה. 

"בוקר טוב, פרה" אמר הילד. "מוו-מוו" ענתה 
הפרה. 

"בואי לטייל איתנו, פרה" אמרה הילדה. 
אבל הפרה נענעה בראשה. היא לא יכלה לעבור 

את גדר המרעה.  
"נפתח לך את השער, פרה" אמרו הילדה והילד. 

הם פתחו את השער והכלב, החתול, התרנגול, 

הברווז והחזיר הוורוד עם הזנב המתולתל נכנסו 
לראות את הפרה. 

הילדה הקטנה טיפסה על גב הפרה, והילד הקטן 
טיפס על גב הפרה, והכלב קפץ על גב הפרה, 

והחתול קפץ על צוואר הפרה, והתרנגול עף ועלה 
על ראש הפרה והחזירון עם זנב מפותל והברווז 



הלכו מאחרי הפרה וכולם יצאו לדרך, בשמחה 
ובששון. 

ואז הם פגשו עגלה עם שתי נשים. 
"וי לנו!" אמרו הנשים "מה זה?" 

"זו תהלוכה היפה ביותר" ענתה הילדה הקטנה. 
"אכן, כך אנו חושבות" אמרו שתי הנשים "זו 

תהלוכה נהדרת!" 
"תודה לכן" אמר הילד הקטן. 

"שלום" ענו הנשים. 
"שלום" אמרה הילדה הקטנה. 

והפרה המשיכה בדרך, כשהיא נושאת על גבה את 
הילד והילדה והכלב והחתול והתרנגול, וכשמאחור 

הולך והברווז והחזירון עם הזנב המתולתל.  
ואז פגשו עגלה עם שלושה אנשים שנסעו בה. 

"הו-הו-הו" אמרו שלושת האנשים "רק תביטו! מה 
זה?" 

"זו תהלוכה קטנה הטובה ביותר" אמר הילד הקטן 
וקד קידה בנימוס. 

"זה מראה יוצא מהכלל" אמרו שלושת האנשים 
"יוצא מהכלל." 

"תודה לכם" אמר הילד 
הקטן "אני שמח שזה 

מוצא חן בעיניכם." 
"שלום" אמרה הילדה 

הקטנה. 
הם המשיכו ללכת עד 

שהגיעו לחנות. החנווני 
עמד לפני החנות שלו. 
"בוקר טוב מר חנווני" 

אמר הילד הקטן "יש לי 
כאן מטבע כסף בכיס." 

"בוקר טוב" ענה 
החנווני "איך אוכל 
לשרת אותכם?" 

"אנו רוצים דברים אחדים בשביל התהלוכה שלנו" 
אמר הילד. 

"אני שמח לשמוע זאת" אמר החנווני. 
ואז הילד קפץ למטה, והילדה קפצה למטה, והכלב 

קפץ למטה, והחתול קפץ למטה והתרנגול עף 
למטה. 



"אנו רוצים לקנות קצת חיטה בשביל התרנגול שלנו 
והברווז שלנו" אמר הילד. 

"ואנו רוצים לקנות קצת תירס בשביל הפרה שלנו 
והחזיר שלנו" אמרה הילדה. 

"ואנו רוצים לקנות קצת בשר בשביל הכלב שלנו" 
אמר הילד. 

"ואנו רוצים לקנות קצת חלב לחתול שלנו" אמרה 
הילדה. 

"ואנו רוצים לקנות כמה מקלות סוכר ארוכים 
בשבילנו!" אמרו יחד הילדה והילד "ואנו מקווים 

שיש לך כאלה." 
החנווני הוציא להם את כל הדברים שהם ביקשו 

ולקח מהם את הכסף. 
התרנגול והברווז אכלו את החיטה, הפרה והחזיר 
עם הזנב המתולתל אכלו את התירס, הכלב אכל 
את הבשר, החתול שתה את החלב והילד הקטן 

והילדה הקטנה אכלו את מקלות הסוכר הארוכים. 
"שלום מר חנווני" אמר הילד הקטן. 

"שלום מר חנווני" אמרה הילדה הקטנה. 
"שלום לכולכם" ענה החנווני. 

ואז הילד הקטן והילדה הקטנה והכלב והחתול 
והתרנגול והברווז והחזירון עם הזנב המתולתל 

והפרה חזרו כולם עד שער המרעה. הפרה ניכנסה 
פנימה. 

"שלום פרה וכלב וחתול ותרנגול וברווז וחזיר!" 
קרא הילד הקטן. 

"שלום חזיר וברווז ותרנגול וחתול וכלב 
ופרה!"קראה הילדה הקטנה. 

"מוו מוו" ענתה הפרה. 
"חרום-חרום" ענה החזיר. 

"מיאו" ענה החתול. 
"קווק-קווק" ענה 

הברווז. 
"קו-קו-רי-קו" ענה 

התרנגול. 
"חב-חב" ענה הכלב. 

והילד הקטן והילדה 
הקטנה סגרו את 

השער ורצו הביתה 
מהר כמה שרק יכלו. 


