ַהצְּ ָרצַ ר וְ הַ נְּמָ

לָה ִ /מתּוֹ ִמ ְשׁלֵי ֵאיזוֹפּוֹס

יְ ִדידֵ וּ ַהצְּ ָרצַ ר
כָּל יְמֵ י ַה ַקּיִץ ָשׁר.
ַא פִּ ְתאוֹם הַ קֹּר הוֹפִ יעַ ,
ח ֶֹרף ֶאל הַ גַּן ִהגִּ יעַ .
בַּ ָשּׁ ַמיִם – ֲע ָ ִים,
וְ עַ צְ בוּת בַּ ַגּנִּים...

 זֶה מוּזָר ,צְ ָרצַ ר ָחבֵ ר.מָ ה ָק ָרה ְל ? סַ פֵּר!
ית כָּל הַ ַקּיִץ
מָ ה עָ ִשׂ ָ
לֵּאתי ֶאת הַ בַּ יִת?
עֵ ת ִמ ִ
הַ ִאם ל ֹא הֵ ַכ ְָתּ ְמלַאי
כְּ מוֹ כָּל ח ֶֹרף ְבּגַיְא?

בַּ ָשּׂדוֹת ֵאין עוֹד ָמזוֹן
וְ ִהגִּ יעָ ה עֵ ת ָרזוֹן.
לְרנָּהִ ,גּוּן וְ זֶמֶ ר
ִ
בָּ א הַ ֵקּץַ ,הסּוֹף ,הַ ֶגּ ֶמר.
לָשׁיר ִשׁיר עֶ ֶרשׂ
וְ ֵאי ֶאפְ ָשׁר ִ
יקה ַהכֶּ ֶרס?
יקהֵ ,ר ָ
ִאם ֵר ָ

 מָ ה ַא ְתּ סָ חָ הְָ ,מלָה?מָ ה זֶה ְבּמוֹ ֵח עָ לָה?
כָּל ַה ַקּיִץ – ָשׁבוּעוֹת!!!
לִי הָ יוּ ַרק הוֹפָעוֹת:
ימי לֵב – אֲ ִי ָא ָמּן!
ִשׂ ִ
ל ֹא הָ יָה לִי ֶרגַע זְ מַ ן...

ִמ ְתבּוֹ ֵן סָ בִ יב צְ ָרצַ ר
וּמ ְרגִּ ישׁ כִּ י צַ ר לוֹ ,צַ ר.
ַ
ָאז ָק ֵרב הוּא בִּ זְ ִחילָה
יתהּ שֶׁ ל ְמָ לָה:
ַאל בֵּ ָ

 וִּ ,אם כֵּן... הֲ ֵרי ִה ְסבַּ ְר ִתּי:כָּל עוֹ ַ ת ַה ַקּיִץ ַשׁ ְר ִתּי...

 הוֹי ְשׁ ֵכ ָה טוֹבַ ת-לֵב...זֶה אֲ ִי ...צְ ָרצַ ר ָרעֵ ב...
לְה ָכּ ֵס
ַהמֻּ ָתּר ִ
אכֶל ל ְַחפֵּשׂ?
וּקצָ ת ֹ
ְ
ָאנָּאְ ,תּ ִי לִי פַּת דַּ ָקּה
פֶּן ָאמוּת בְּ עוֹד דַּ ָקּה...

 ַשׁ ְר ָתּ? ָאז בִּ ְמקוֹם לֶאֱ כֹלקוּם וְ צֵ א ָא בְּ מָ חוֹל...
וְ ַהנּ ְִמ ָשׁל שֶׁ ל ַה ָמּשָׁ ל
מֻ כָּר לַבֵּ ן וְ גַם לַ בַּ ת
ִמי שֶׁ טָּ ַרח לִפְ ֵי ַשׁבָּ ת -
הוּא י ֹאכַל ְבּיוֹם ַשׁבָּ ת.

