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כל הבתים ברחוב היו בעלי קומות ורק 
בית אחד היה בן קומה אחת. בכל בית 

קומות הייתה רק חצר אחת לכולם. 
בבית של סבתא הייתה חצר רק בשביל 

רוקסנה וארילה. הם היו אורחי סבתא 
במשך חודש. 

 



בחצר של סבתא עמדו עצי פרי – מישמש, 
דובדבן, שזיף וגפן. תחת הגפן חיה 
תרנגולת לבנה. דוד חוסרו קנה את 

התרנגולת בשביל ארילה ורוקסנה והם 
ביקרו אותה מדי בוקר. כשהתרנגולת 
ראתה את הילדים היא הייתה יוצאת 

מתחת העלים ובורחת, והם רצו אחריה. 
התרנגולת הכירה היטב את המשחק 

ועמדה בשקט עד שהם התקרבו, ואז רצה 
מהר. הם רדפו אחריה בקריאות שמחה. 

 



בוקר אחד סבתא חיפשה תחת הגפן 
אך לא מצאה ביצים. היא אמרה 
"יקירתי תרנגולת לבנה, איפה 

הטלת את הביצים שלך?" 
והתרנגולת אמרה "הטלתי אותן כאן 

תחת עלי הגפן." 
"אז איפה הן. אינני רואה אותן?" 

אמרה סבתא. 
 



"קרא-קרא-קרא" אמר העורב "לקחתי אותן." 
סבתא הביטה על העץ שעליו ישב העורב 

ואמרה: 
"למה לקחת את הביצים? הן בשביל ארילה 

ורוקסנה." 
והעורב ענה "קרא-קרא, גם לי זוג גוזלים 

שאוהבים ביצים. מי שמקדים מקבל את 
הביצים." 

"טוב" אמרה סבתא "ממחר אקום מוקדם 
בבוקר." 

 



סבתא אמרה לארילה ורוקסנה 
לקום בבוקר מוקדם. אך למחרת 
סבתא והילדים ישנו טוב. העורב 
קרקר והתרנגולת הלבנה נבהלה 
וברחה. העורב לקח את הביצים 

בשביל הגוזלים שלו. 
כשסבתא, ארילה ורוקסנה באו 

לקחת ביצים התרנגולת הלבנה 
אמרה "איחרתם. העורב כבר לקח 

אותן." 
 



סבתא חשבה רגע ואחר 
כך אמרה לסבא "קנה 

לנו תרנגול בעל 
כרבולת אדומה." 
למחרת עם שחר 

התרנגול בעל כרבולת 
אדומה קפץ על הגדר 

ושר "קו-קו-רי-קו! 
תתעוררו! תתעוררו!" 
הוא קרא לא פעם, לא 

פעמיים, אלא שלוש 
פעמים. 

 



סבתא הייתה כבדת 
שמיעה. היא לא שמעה 

את התרנגול. אבל ארילה 
ורוקסנה באו והעירו 

אותה. 
"סבתא! סבתא! קומי, 
אחרת העורב ייקח את 

הביצים" 
 

סבתא שפשפה את 
עיניה, קמה מהר ויצאה 

לחצר עם ארילה 
ורוקסנה. הביצים נחו 

על הדשא תחת הגפן. 
 



סבתא שמה קצת גבינה ואגוזים על 
ענף העץ כדי שהעורב יביא אותם 

לגוזלים. 
איזה יום יפה! רוקסנה וארילה לא היו 

מנומנמים יותר. הם הקדימו את 
העורב! 


