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 ורד שטמפר/  זחל ה מעגל  

 : אביגיל דובני בחרה והקלידה

 

 ( בדיסק של אוריין)  (פתיחה  שיר)

 אביב הגיע , הגיע אביב 

 כחולים השמים ירוק מסביב

 השמש לוטפת לים ולחול

 פיות מרקדות יוצאות במחול.

 אמא אדמה שמחה

 .אור השמש הוא ברכה
 

  אביב הגיע , הגיע אביב

 מסביבכחולים השמים ירוק 

 עפים פרפרים בינות לפרחים

 בונות ציפורים קינן על עצים

 אמא אדמה שמחה

 אור השמש הוא ברכה.
 

 ( הסיפור )

על עלה ירוק , בתוך שדה ירוק ירוק

נחה לה ביצה . ל שיח ירוקש ,ירוק

 קטנה קטנה ולבנה.  
 

ישן לו  ובתוך הביצה הקטנה קטנטנה

 נטןזחל קטן קט מכורבל, שינה עמוקה

ישן שינה עמוקה עמוקה וחלם  וירוק.

 חלומות מתוקים, על שדות ירוקים.
 

וליטפו  קרני השמשהתעורר! קראו 

את הביצה, אך הזחל המשיך לישון 

 שינה עמוקה.

ולחששו  רוחות האביבהתעורר! קראו 

 סביב סביב, אך הזחל נם את שנתו.

ודפקו  טיפות הטלהתעורר! קראו 

 .על הביצה הקטנה ודפקו

אך הזחל ישן וחלם, על שדות ירוקים, 

בהם אפשר לזלול עלים מתוקים, 

 מתוקים.
 

ולפתע התעורר, היה צפוף בביצה 

 וחשוך בביצה ונעים בביצה.

 

 

 

 

אני רעב נורא וצפוף לי כאן, אני רוצה 

 לצאת אל העולם, 

 x 3  דפק ודפק ,אז הוא דפק ודפק

 והתמתח ובקע מן הביצה.
 

 והכל ירוק - הביט הזחל לכאן

  ירוק -הביט לשם 

  ירוק -אחורה , ירוק -קדימה 

 ירוק. והכל - סביב סביבהביט 

  ... אני כל כך רעב

  וזולל - אוכל ואוכל הוא החלאז ו

    לחזוו -אוכל ואוכל 

 x 3  וגדל - אוכלאוכל ו

 עד שהזחל היה גדול מאוד

 לא היה לו כוח לאכול. ו, ושמן מאוד

פיהק הזחל, פיהק ופיהק ולא רצה 

 לאכול עוד.

אני מוכרח לנוח  ,כך עייף-אני כל"

 רניקומ .אמר הזחל בליבו "עכשיו

הוא החל לטוות לעצמו שק  השמש

 שינה. 
 

   )שיר(

 , מקורים של אור,מקורים של אור

 x 2שק שינה לי אתפור  

  כאן ...עד שהשק הגיע לו עד 
 

 , מקורים של אור,מקורים של אור

 x 2שק שינה לי אתפור  

 עד שהשק הגיע לו עד כאן ...
 

התכרבל  - וכששק השינה היה מוכן

לא ראו את הזחל בכלל, הוא ונרדם. 

שינה שלו והיה הנרדם בתוך שק 

 .גולםל
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 עמוקה ,ישן הגולם שינה עמוקה

וחלם על השדות הירוקים, על אור 

 והפרחים.השמש 
 

 ,גולם בעל חלומות כבר גמרתי להיות

 זה הזמן להשתנות

 ... אלי חופש כך לנהות

 למחשכים אומר תודה

 ... אל האור דרכי רוצה
 

והנה נמלא הבית של הגולם באור 

 ומה רואות עיניו? -עדין ורך 

 מה צמח לו על הגב? כשעצם עיניו?

 כנפיים עדינות וצבעוניות.

 ... קחפ קחפ קחפ
 

 הוא עשה חור קטן בשק השינה

 הוציא מחוש אחד

 הוציא מחוש שני

 הוציא כנף אחת

 הוציא כנף שניה

 נפנף בכנפיים, נפנף ורפרף

 .נפנף בכנפיים ועף לשמיים
 

 )שיר( 

 פרח חי, פרפר, פרפר

 רד נא מהר, שב עלי.

 רד נא מהר, מצא ומצא

 ומכוסי טל שתה.

 פרפר, פרח חי, רד נא מהר עלי.
 

 התעופף, התעופף, עד שהתעייף.

 ועל פרח צהוב בשדה ירד לו לנוח.

 והפרח שר לו שיר:
 

 )שיר( 

 זחל מתפתל-זחל

 .ואוכל וזולל

 כששבע שמיכה טווה.

 עד יום ראשון. הלך לישון

 - כשלישון הוא גמר

 נהפך לפרפר.

 

 

 

 

 

 

 


