
עלי שלכת נושרים בלאט
סתושירון שירי 

סתוליל 
חיים צור/ חיה כהן 

עלי שלכת נושרים לאט  
ורוח ערב לוחש בלאט 

לך נערה זו מנגינה של סתיו 

שקיעה חולמת באור זהב  
אט אט נושקת לעבר סתיו 

זו מנגינה שעצב בה של סתיו  

יש ניגון שעולה מן הסתיו 
ומרעיד מיתרי הזהב  

של חלום שנשכח  
וישוב ויפרח מחדש 

בשמי הערב כוכב נולד 
שולח חרש אלייך בת  

נצנוץ של פז שיש בו רז של סתיו 

ואת פוסעת בתוך הסתיו 
ואת חולמת על האחד  

שרק אותך יאהב  , שרק אותך

...  יש ניגון שעולה מן הסתיו

לבן סתו
שי לביא/  טהרלביורם 

, ושוב ירדה עלינו שיירת חסידות
.  בדרך מן השלג אל השמש

, ובחולצת שבת הלבינו השדות

.  לקראת הסתיו ארצי חמה נושמת

, הנה יורד הסתיו עם השקיעה העצובה

.  על דרך העפר ועל עקבות האהבה
, על מרחבי השלף ולובן הכותנה

. הקיץ צרוביעל פני האנשים 

,  על משעולי העדר צונח האבק
.  עלי האזדרכת בסחרחורת

, ראשי החצבים שוב עולים מן המחנק
.  שבין ראש השנה לבין החורף

...  הנה יורד הסתיו עם השקיעה העצובה

,  נשוב ונעבור בין חמה לבין ענן

. על דרך העפר המתחדשת
, בעירומםעל פני שדות הכותנה העומדים 
. בין ברק הממטרות לבין הגשם

...  הנה יורד הסתיו עם השקיע העצובה

של אהבה סתו
יגאל גורדון/ חיים קינן 

כבר הסתיו 
בא עם אלף שירים בין עליו  

הרטוב   סיפךשוב אל 

לך יפרוש מעיליו  

כמו תמיד בהדליק לילותיו  

יחזיר מתנתו לי הסתיו 
עת ליבך ינחש 

. לך שירים אלחש בחשאי

את אומרת 
  לסתויםשאין עוד שירים 

שנגמרו גם לסתיו  
מנגינות אוהבים 

ואני עם לבי ההולך  
התחמקנו אתמול אל לילך  

אל כרך הבשום  

".  בוא אלי"ומצאנו רשום 

כבר הסתיו 

בא לכאן עם שירו החדש  
מול חלונך מחייכים 
שוב פרחיו מכל דש 

ואני בלילות בהירים  
אפזם לך באלף שירים 

את שלנו כתבו בשורות 
מילותיו של הסתיו  שרטבו

שלכת
ינון נאמן/ אמנון בקר 

.  שלכת בעלים, אלם הרוח יך

.  כי אין יותר צלילים, נומו ילדי שירי

,  נשר פתאםשיר על עלה , ושיר רק אחד נותר

?  עליו נגזר, מה זה אלי, נורא

. חרש יבוא הסתו, נוחי נפשי עלי

. הנה נותר שירו, אחרי נשור עלה

אם את קולי בבוא אביב  , מי לך בשירים יקשיב

? נשא רוח צלמות מסביב

איתי פלאות: ליקט וערך



סתו
משה וילנסקי/ שמשון חלפי 

כבר נושרים העלים בשדרות וגנים 
,  כבר רוכבות במרום שיירות עננים

 -וכוכב אחרון שם נחבא אל כליו 

...  סתיו...סתיו...סתיו

,  כבר יצאו לדרכן אחרוני ציפורים

, ונשאו הן איתן אחרוני השירים
  -ופורט רק הרוח באלפי מיתריו 

...  סתיו...סתיו...סתיו

, בימים רחוקים אוניותמפליגות 
,  מפליגות אל האין אופקים, מפליגות

 -לא יכול עוד הים לגליו , נאבק
...  סתיו...סתיו...סתיו

,  כבר שוקעת העיר בשתיקה עמוקה
,  עוד נושא בליבו מן תפילה עתיקה

  - לשואאך , לשואאך , עוד נושא בליבו

...  סתיו...סתיו...סתיו

,  עייפים ולאים בגנים הצללים

,  נעתקו המילים, והכל כה דומם
  -האחד שאהב , כבר איננו אוהב

...סתיו...סתיו...סתיו

סתורוח 
זראייוחנן / יחיאל מוהר 

.  היה עצוב, אל תתבייש
:  אם תצטער, אל תצטער

,  חבוב, זאת היא עונה כזאת

. זה רק הסתיו וזה עובר

, לך ערירי בליל העיר

,  חפש כוכב, הבט לרום
מותר גם לצעיר , מותר

. להיות טיפה זקן בסתיו

זה הסתיו עם הענן  
, המיבבועם הרוח 

ואם אתה סתם ציניקן 
. בכל זאת זה צובט בלב

סתושיר 
זראייוחנן / עמוס קינן 

כל הנחלים הולכים לים 
ולי כבר אין לאן ללכת 

אני עכשיו מצב קיים  

ואת היסטוריה מתמשכת 
כל העצים לבשו ירוק 

ינס וכובע 'אני לבשתי ג

נראה רחוק   הכלעכשיו 
רוצה לדעת למה כובע  

השושנים פרחו אתמול  
אך האתמול פרח לפתע  

היום התחיל ברגל שמאל  

וגם האהבה כבר מתה  
כל הכבוד לנחלים 

כי הם יודעים לאן ללכת 

והעצים והעלים  
הם יודעים מתי תהיה שלכת 

שלום אהובתי , שלום
מדוע זה ברחת ממני  
אני חוזר לי אל ביתי  

אם ישאלו אני אינני 
כל העצים לבשו ירוק 

ינס וכובע 'אני לבשתי ג

נראה רחוק   הכלעכשיו 
רוצה לדעת למה כובע  

כזאת  באוירההנה 
: לנערה שוב אין אומרים

 -" בואי לרקוד, מותק, בובה, הי"
..."  סתויםליל , הביטי: "אלא

".  שטויות, שטויות: "אתה צוחק
..."  מה פתאום, הו", מן התרגשות

  סיתוניותאז למה זר 

?  שלחת לילדה שלשום

...  זה הסתיו עם הענן

,  חבר, אל תתאדם, דמעה
.  היא לא תגרום שום נזקים

, "זה גשם לא יותר: "תאמר
. אבל הן שנינו זאת יודעים

...זה הסתיו עם הענן

אין עוד יום
צוף פילוסוף: מלים ולחן

סתיו ברחובות עובר  
רוח ערב מפזר שלכת  

ילדים באור שקיעה  
מפרקים בחוף טירה  

הקיץ תם  
ובין כל מראות התום 

סופה רועמת , שם באופק הכתום
משהו אפל וקר 
מתלקח ונשבר 

כבר מאוחר 

אין עוד דקה  , כי אין עוד יום
זה מה שאת אומרת 

אין עוד דקה  , אין עוד יום
תמיד ידעת 

שכבר אין מקום לאהבה 
ואת לא מוותרת 

ועל כל דקה  , על כל יום

עננים של מלחמה 
מתקרבים בקול אימה ורעם 

ציפורים עפות מהר  
 -מחפשות מקום אחר 

להסתתר 
ורק ענן אחד לבן 

מבקש למצוא סימן לקשת  
ואני חושב עכשיו 

 -שאפשר וזה הסתיו 
האחרון  

אין עוד דקה  , כי אין עוד יום
זה מה שאת אומרת 

אין עוד דקה  , אין עוד יום
תמיד ידעת 

שכבר אין מקום לאהבה 
ואת לא מוותרת 

ועל כל דקה  , על כל יום

אין עוד דקה  , כי אין עוד יום
ואין סימן לקשת  

אין עוד דקה  , אין עוד יום
תמיד ידעת 

שכבר אין מקום לאהבה 
ואת לא מתחרטת 

ועל כל דקה  , על כל יום

אין עוד דקה  , אין עוד יום
תמיד ידעת , אין עוד יום

אין מקום לאהבה  
אין עוד דקה  , אין עוד יום



בחלונות סתו
נאמן אמיתי: מלים ולחן

זוהר שמש עלה בהרים  
.  ונשק לטללים ולשלף

, שם ניצבתי מחריש
השתיקה נעמה 

.  ממאות של צלילים גם מאלף

, סתיו בחלונות ובלבבי
.  לו רק לא נתתי לו ללכת
,  פעם החמה זרחה גם לי

. ועתה נותרתי בשלכת

, צחקו השדה והגן
.  גם צחוקנו גולגל עם שמיים
, נהרו ההדים וחייכו ההרים

.  עת נשאת אותי על כפיים

, ולפתע נותרתי לבד
.  כי הלכת ומאום לא אמרת

  לשואעוד חיכיתי 
,  בלילות ארוכים

. אך אתה מעולם לא חזרת

היורה
יואל אנגל/ יחיאל הלפרין 

משמיים  , גשם, גשם
קול המון טיפות המים 

טף  -טיף-טיף, טף-טיף-טיף
מחאו כף אל כף  

טף  -טיף, טף-טיף
טף  -טיף-טיף, טף-טיף-טיף

!  מחאו כף אל כף

להב אש חוצה שמים  
מעוור את העיניים  

וברק  -בריק, וברק-בריק
זה הבריק הברק  

ברק  , בריק, ברק, בריק
זה הבריק הברק  

ברק  , בריק, בריק
ברק  , בריק, בריק

קול אדיר מן השמיים 
מחריש את האזנים 

רעם  -רם, רעם-רם
זה הרעם ירעם 

 רםרם , רםרם 
זה הרעם ירעם 

!רעםרעם , רעםרעם 

שלגיה
תרגום נעמי שמר/ ביאר  גי

ירד השלג בהרים רחוקים  כבר 
,  ובשלג אנו צועדים

כי בתוך היער האפל מחכים  
. שלגיה עם כל הגמדים

, חורפים שבעה חיכינו לך
, לא קראת אבל ענינו לך

,  ובהבל פה בנינו לך 
. מגדלים של בדולח וזהב
,  עטרות של חן קשרנו לך

, סרנדה חרש שרנו לך
, ועדיין לא ספרנו לך
.  עד כמה אותך נאהב

עת עלים הזהיבו בראשי צמרות 
,  בא הסתיו אל ארץ רחוקה
  בורודהוא צבע את כל התפוחים 

. וגם את לחייך המתוקה

...  חורפים שבעה

,  זה נכון, כבר נמס השלג בהרים
, תשכחי את כל אשר היה

, מספרים בעיר שלבבך הוא קרחון
.  ועל כן קוראים לך שלגיה

...  חורפים שבעה

חוטים של גשם
נורית הירש/ אהוד מנור 

,  מעט ירד פה גשםעוד 
. בוא ונישאר בחוץ

נתחדש כמו הדשא  
. רחוץ, בעולם יפה

; הנה חוטים של גשם, הסתכל
,  מישהו רוצה לתפור

,  בגד חג לכל העמק
.  להרים ולמישור, לגבעות

בוא ונחכה לגשם  
. נצפה עד שישוב

,  נחכה לו עד הערב
. שידע שהוא חשוב

איך תפרו להם חוטים של גשם 
, כובע טמבל לחצב

ועכשיו תצא השמש 
. זהב ריקמתותוסיף לקישוט 

, הנה כבר יורד הגשם
.  משמחה רוקד הברוש
,  הטיפות יורדות בקצב

!הראשמרטיבות לי את 

באביב את תשובי חזרה
תרגום אבי קורן/ שארל אזנבור 

ראשינו שוב נושרות טיפות של גשם על 

רוח סתיו עלי זהב בכל פיזרה 

...  נצפה ונחכה ש, שוב נמתין לשמש

באביב היא תשוב בחזרה  

ערוכים החצבים על אם הדרך  

התעוררה   סיתווניתבשדה גם 

קיפלו כותרת  , כל הנרקיסים אספו עלים

אך באביב הם ישובו חזרה  

כבר סובב לו נחליאלי בגננו  

בשדותינו עפרוני אומר שירה  

כל יוני הבר התעופפו מחלוננו 

אך באביב הם ישובו חזרה  

וגם את שנעלמת בבוא הגשם  

שפרחת פתאום כרוח סערה 

...  לא נזיל דמעות ולא נקרא לך שוב מפני ש

באביב את תשובי חזרה  

נחכה לך בחדרנו כל החורף  

נחכה לך ובשמך תמיד נקרא  

לא נצא אחרייך לחפש כי אין כל צורך  

הן באביב את תשובי חזרה  

על ראשינו שוב נושרות טיפות של גשם 

רוח סתיו עלי זהב בכל פיזרה 

...  נחכה ונצפה ש, אנו עוד נמתין לך

באביב את תשובי חזרה  


