פֵּ רוֹת הַ ַקּיִ ץ ִ /מ ְריָם
ימים .אֲ ִ י אוֹהֶ בֶ ת כָּל-כָּ ֶאת ֵפּרוֹת
בַּ ַקּיִץ יֵשׁ ֶשׁ ַפע ֶשׁל פֵּרוֹת ְטעִ ִ
הַ ַקּיִץ .אֲ ִ י אוֹהֶ בֶ ת ִמ ְשׁ ְמ ִשׁים ,אֲ פַ ְר ְס ִקים ,מַ ְגּוֹ וְ דֻבְ ְדּבָ ִים,
וּבִ ְמי ֻחָ ד ֶפּלַח ַקר שֶׁ ל אֲ בַ ִטּיחַ אוֹ ֶשׁל מֵ לוֹן .בְּ שַׁ בָּ ת ַאחַ ת בִּ ַקּ ְר וּ
יְתה ְקעָ ָרה גְּ דוֹלָה ֶשׁל
ֵאצֶ ל סַ בָּ א וְ סָ בְ ָתא .עַ ל הַ שֻּׁ לְחָ ן הַ גָּדוֹל הָ ָ
לַח ִתּי
ֵפּרוֹת .בֵּ ַרכְ ִתּי וְ טָ עַ ְמ ִתּי ִמכָּל פְּ ִרי וּפְ ִריַ ,א ֵכּיוָן שֶׁ לּ ֹא ִהצְ ְ
לַט ִתּי ל ְִט ֹעם שׁוּב ֶאת
יוֹתר ,הֶ ְח ְ
ִלבְ חֹר מָ ה הַ פְּ ִרי הָ ָאהוּב עָ ַלי בְּ ֵ
יח ַקר וּמָ תוֹק .כְּ בָ ר
רוּחת הַ צָּ הֳ ַר ִים ִקנּ ְַח וּ בַּ אֲ בַ ִטּ ַ
ֻכּ ָלּםַ .אחֲ ֵרי אֲ ַ
אד .שָׂ מַ ְח ִתּי ְמאֹד
יְתה הֵ חֵ לָּה ִבּ ְט ִ י ְל ִה ְתכַּ וֵּץ וְ לִכְ אֹב ְמ ֹ
בַּ דֶּ ֶר הַ בַּ ָ
ֶשׁ ִהגַּעְ וּ הַ בַּ י ְָתה .הָ לַ כְ ִתּי לַ ֶחדֶ ר שֶׁ לִּי ,וְ ְַח ִתּי בַּ ִמּטָּ ה עַ ד הַ בּ ֶֹקר.
יאה .הָ לַכְ ִתּי ל ְַמּ ָק ֵרר לְהוֹצִ יא חָ ָלב,
עוֹר ְר ִתּי ַר ֲע ָ ָה וּבְ ִר ָ
ִה ְת ַ
יתי פֵּרוֹתִ .הבַּ ְט ִתּי בָּ הֵ ם,
וּכְ שֶׁ פּ ַָת ְח ִתּי ֶאת דֶּ לֶ ת הַ ְמּ ָק ֵרר ,שׁוּב ָר ִא ִ
וְ ָאמַ ְר ִתּי בְּ לִ בִּ י "ל ֹא עַ כְ שָ ו!" גַּם ל ְִדבָ ִרים טוֹבִ ים יֵשׁ גְּ בוּל.

