פֵּ רוֹת ָקיִ ץ ֹ /עַ ם
ימים .אֲ ִ י אוֹהֶ בֶ ת כָּל-כָּ ֶאת
בַּ ַקּיִץ יֵשׁ שֶׁ פַ ע שֶׁ ל פֵּ רוֹת ְטעִ ִ
פֵּרוֹת הַ ַקּיִץ ,שֶׁ הָ ַאהֲ בָ ה ָתּ ִמיד ִמ ְס ַתּיֶּמֶ ת בִּ כְ ֵאב בֶּ טֶ ן .בְּ עִ ָקּר
אֲ ִ י אוֹהֶ בֶ ת ִמ ְשׁ ְמ ִשׁים ,אֲ פַ ְר ְס ִקים ,מַ ְגּוֹ וְ דֻבְ ְדּבָ ִ ים ,אוּ ָלם ַאף
פַּעַ ם ל ֹא אֲ ו ֵַתּר עַ ל פֶּ לַח ַקר שֶׁ ל אֲ בַ ִטּיחַ אוֹ שֶׁ ל מֵ לוֹן.
בְּ שַׁ בָּ ת ַאחַ ת בִּ ַקּ ְר וּ ֵאצֶ ל סַ בָּ א וְ סָ ְב ָתא .עַ ל הַ שֻּׁ לְחָ ן הַ גָּדוֹל
אוֹתי
"הזְ ִמי וּ" ִ
יְתה ְקעָ ָרה ֲע ִָקית ֶשׁל פֵּרוֹתַ .הפֵּרוֹת מַ מָּ שׁ ִ
הָ ָ
לָבוֹא וְ ל ְִטעֹםָ .טעַ ְמ ִתּי ִמכָּל פְּ ִרי וּפְ ִריַ ,א כֵּיוָ ן שֶׁ לּ ֹא ִהצְ לַ ְח ִתּי
לִטעֹם שׁוּב ֶאת
יוֹתר ,הֶ ְחל ְַט ִתּי ְ
לִבְ חֹר ִמי הַ פְּ ִרי הָ ָאהוּב עָ לַי בְּ ֵ
כֻּלָּ ם.
ַאחֲ ֵרי אֲ רוּחַ ת הַ צָּ הֳ ַר ִים ִקנּ ְַח וּ בַּ אֲ בַ ִטּיחַ ַקר וּמָ תוֹק .כְּ בָ ר
יְתה הֵ חֵ לָּה ִבּ ְט ִ י ְל ִה ְת ַכּוֵּץ וְ ִלכְ אֹב ְמאוֹד .שָׂ מַ ְח ִתּי
בַּ דֶּ ֶר הַ בַּ ָ
ְמאוֹד ֶשׁ ִהגַּעְ וּ הַ בַּ י ְָתהָ .הלַכְ ִתּי לַחֶ דֶ ר שֶׁ ִלּי ,וְ ְַח ִתּי בַּ ִמּ ָטּה עַ ד
ַהבּ ֶֹקר.
יאה .הָ לַכְ ִתּי ל ְַמּ ָק ֵרר לְהוֹצִ יא חָ לָב,
עוֹר ְר ִתּי ַר ֲע ָ ָה וּבְ ִר ָ
ִה ְת ַ
"ק ְרצוּ" ֵאלַ י הַ פֵּרוֹת.
וּכְ שֶׁ פּ ַָת ְח ִתּי ֶאת דֶּ לֶת הַ ְמּ ָק ֵרר ,שׁוּב ָ
ָק ַרצְ ִתּי אֲ ֵליהֶ ם חֲ ָז ָרה ,וְ ָאמַ ְר ִתּי בְּ לִ בִּ י "ל ֹא עַ כְ שָ ו!"
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