בֵּ ין ַקיִץ

תו ַ /הגָּר ֶשׁ ְהָ ב
לִ ְס ָ

ִשׁלְהֵ י ַה ַקּיִץ וְ אוֹתוֹת שֶׁ ל ְס ָתו
ִמ ְת ַמזְּ גִ ים י ְַחדָ ו בִּ ימֵ י ָשׁ ָרב
וְ הַ ֶשּׁמֶ שׁ בַּ מָּ רוֹם ְמ ַח ֶמּמֶ ת ֶאת הַ כֹּל
וּמכָּה ִמ ְבּלִי לַחֲ דֹל.
לוֹהטֶ ת ַ
ֶ
יְ בֵ שָׁ ה ָהאֲ ָדמָ הְ ,צ ֵמ ָאה ל ְַמיִם.
ֲע ָ ִים ַקלִּים ְִקבָּ ִצים בַּ שָּׁ מַ יִם
כָּל צֶ ַמח בַּ ָשׂדֶ ה יָבַ שׁ ו ְִשׁבַּ ר
וְ יָם ֶשׁל זְ ָרעִ ים ִמתּוֹכוֹ ָשַׁ ר.
ְִדמֶ ה כִּ י בַּ ֶטּבַ ע ַהחַ יִּים כְּ בָ ר עָ ְברוּ,
עוֹררוּ
בּוֹאוּ וְ ְִצפֶּה כֵּיצַ ד י ְִת ְ
וְ שׁוּב ַהכֹּל עַ ל עַ ְצמוֹ יַחֲ זֹר
כִּ י ַגּ ְלגַּל ַה ֶטּבַ ע ִמ ְסתּוֹבֵ ב ְסחוֹר ְסחוֹר.
וּמתּוֹ הַ בָּ צָ ל עוֹלֶה ֶהחָ צָ ב
ִ
וְ כִ בְ כָל שָׁ ָה בַּ שָּׂ דֶ ה הוּא ִצָּ ב
וְ עַ ל הַ חוֹלוֹת ֶשׁ ְבּ ִמישׁוֹר הַ חוֹף
חֲ בַ צֶּ לֶת לְבָ ָה ִהיא מַ לְ כַּת ַהנּוֹף.
יּוֹרה ָחזַר וְ ֶאת ַהכֹּל ִהפְ ִתּיעַ
וְ ַה ֶ
פְּ ָקעוֹת וּזְ ָרעִ ים ִמ ַתּ ְר ֵדּמָ ה ִהפְ צִ יעַ
ְוּראוּ ָא ְראוֵּ ,אי ִמ ַתּחַ ת לַקּוֹצִ ים
ָשׁם ְמבַ ְצ ְבּ ִצים.
ְ בָ ִטים יְרֻ ִקּים פֹּה ו ָ
ִמ ְת ַק ְצּ ִרים ַהיּ ִָמים וְ הַ לֵּילוֹת ִמ ְת ָא ְרכִ ים
אוֹר ִחים
וּלְא ְרצֵ וּ ֵהחֵ לּוּ מַ גִּ יעִ ים ְ
ַ
עַ ל כְּ ַף ָהרוּחַ ְבּ ַמ ָשּׁב ָק ִריר
וֹדדוֹת הַ ִצּפּ ֳִרים בַּ יַּעַ ר וּבַ נִּיר.
ְ
וּס ָתו י ְַחדָ ו ִמ ְת ַאחֲ ִדים
ַקיִץ ְ
וּב ֶקצֶ ב ַהזְּ ַמן זֶה ִמזֶּה ִפְ ָר ִדים
ְ
וֹתר
וְ ָל וּ ל ְִה ְס ַתּגֵּל ל ִַשּׁנּוּי ַרק ַ
"מי י ִֵתּן וְ ְִתחֲ ֵדשְׁ ",בּלִבֵּ וּ ֹאמַ ר.
ִ
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