
קנגי הקנגורו חוזר לגן
סיפור לילדי הגן שחוזרים לשיגרה

שלום, קוראים לי קנגי הקנגרו ולאמא שלי קוראים אמא קונגה. אני גר בכיס של אמא, זה כיס גדול ורחב 
ועשוי פרווה רכה, חמה ונעימה. אני אוהב שאמא מחבקת אותי ומלטפת אותי בלחי ואז אני מרגיש חום בלב. 

ברגעים שהיא לא עוטפת אותי, הכיס של אמא רך ועוטף וזה כיף להיות כך מחובק בתוכה, בתוך הכיס.

רוב הזמן אני אוהב להיות בכיס של אמא, אבל לפעמים אני אוהב לצאת מהכיס כדי לשחק עם החברים שלי 
בגן או בגינה, והכי הכי אני אוהב ללכת עם אמא שלי לטייל בטבע לשמוע את ציוץ הציפורים ואת הרוח 
הנושבת בין הענפים. כשאנחנו מגיעים ליער אני קופץ מהכיס של אמא ואנחנו שנינו רצים בדילוגים בין 
העצים ומרגישים את הרוח ואת העלים, שנינו קופצים על העלים ומרגישים אותם מתחת לרגליים ואנחנו 

צוחקים.

אמא דואגת שאהיה בכיס שלה לא רק בלילה כשקר, ולא רק כשהיא רוצה לחמם אותי או לחבק אותי, אלא 
גם כשחיה מפחידה מתקרבת. כשאמא שמה אותי בכיס, אני מרגיש מאד מוגן, כי הכיס הוא חלק ממנה והיא 

גדולה וחזקה ומיד מגרשת כל חיה שמפחידה אותי. 

אבל כבר המון זמן שלא הלכנו לשחק בגן וגם לא הלכנו לטייל. אמא קונגה אמרה לי שהייתי צריך להישאר 
הרבה זמן בכיס בגלל הקורונה, שזו מן מחלה כזו ושגם הגן של הקנגוריים היה סגור כדי שלא ידבקו. והאמת 
שאני כבר מתגעגע לגננת שלי ולחברים שלי בגן והכי הכי אני מתגעגע לטיולים בטבע. אבל אתמול אמא 
קונגה אמרה לי שמחר אוכל לחזור לגן, שחוזרים לגן ואוכל סוף סוף לשחק עם חברים. אמא הוסיפה שבגלל 

הקורונה הגננת תלבש מסיכה על הפנים, כדי לשמור עלינו הקנגוריים ילדים, כדי שלא נידבק בקורונה.

כשדמיינתי את הגננת במסיכה, התחלתי לפחד-מה אם הגננת תראה מוזרה ולא אראה את כל הפנים שלה? 
ואולי לא אשמע אותה טוב? גם ככה לא ראיתי אותה הרבה זמן ורציתי את הגננת שלי כמו שהכרתי אותה 
יכולה  בהתחלה  המסיכה  הילדים  שלכל  לי  אמרה  קונגה  אמא  בעיניים.  דמעות  לי  לעלות  התחילו  קודם. 
מפחידה  כשחיה  עלי  ששומר  אמא  של  הכיס  כמו  היא  שהמסיכה  שאזכור  אבל  ומוזרה,  שונה  להראות 
מתקרבת. המסיכה הזו נותנת כוח לגננת קנגרו לשמור עלי, כי כשהקורונה רואה מסיכה היא בורחת. כשאמא 

אמרה זאת, התחלתי להרגיש טוב יותר. 

אמא קונגה הוסיפה שהקורונה אוהבת לבא כשמתקרבים מאד אחד לשני ולכן כל הקנגוריים הילדים ישתדלו 
לא לגעת בגננת וגם לא אחד בשני. התחלתי להרגיש עצוב: מה, עד שסוף סוף אני אראה את הגננת, היא לא 

תחבק אותי? 

אמא אמרה לי שכדי לשמור עלי מהקורונה, גננת קנגרו לא תחבק אותי, אבל שאדע שהגננת קנגרו מאד 
אוהבת אותי וגם רוצה לחבק אותי ובלב שלה היא באמת מחבקת אותי חזק חזק כמו שאני אוהב. כששמעתי 
את זה רציתי כבר ללכת לגן. הבנתי שלמרות שהגננת חובשת מסכה וזה קצת מוזר, הבנתי שהיא עדיין אותה 

גננת שלי, ושהיא שומרת עלי ומאד אוהבת אותי.
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