ְבּגִ ַנּת

ה ָיּ ָרק  /חיים חמן ביאליק
ַ

ל ֹא שַׁ בָּ ת וְ ל ֹא חַ ג
כִּ י ִאם יוֹם ַקיִץ ְס ָתם,
וּבְ גִ נַּת הַ יּ ָָרק
וּמחוֹל-עַ ם.
קוֹל שָׂ שׂוֹן ְ

וְ כִ ְראוֹת ז ֹאת הַ סֶּ לֶק
ִה ְת ַאפֵּק ל ֹא ָיכֹל
ַויּ ְִתפֹּס עַ גְ בָ ִית
ַויֵּצֵ א בְּ מָ חוֹל.

הֶ חָ גָב בָּ עוּגָב,
בַּ חֲ צוֹצְ ָרה הַ צְּ ָרצַ ר– ,
ֶרגֶל ִמי זֶ ה ֵאפוֹא
ִמ ְמּחוֹלוֹת ֵתּעָ צֵ ר?

וּפִ ְתאֹם – ִשׂימוּ ֶרוַח –
גַּם הַ גֶּזֶר זֶה בָּ א
ְמכ ְַרכֵּר בְּ כָל עֹז
עִ ם בַּ ת לֶ פֶת עָ בָ ה.

וּבַ עֲרוּגוֹת הַ גִּ נָּה
ִמ ָסּבִ יב לֶחָ בִ ית
ָקפַץ כְּ רוּבֵ ,ה ִרים שׁוֹק,
ָקם ל ְִרקֹד עִ ם כְּ רוּבִ ית.

וְ גַם צֶ ֶמד חֶ מֶ ד,
בָּ צָ ל וּבַ ת-שׁוּם,
ִה ְתלַבְּ טוּ בֵּ ין ַרגְ לַ יִם,
ְוּראוּ :ל ֹא ֵגּ ְרשׁוּם.

ַויּ ְָרא ז ֹאת אֲ בַ ִטּיחַ
וְ ל ֹא ָי ֹכל עוֹד ֲעמֹד
וּבְ מַ דֵּ י הַ פּ ִַסּים
ָרץ עִ ם ְדּלַעַ ת ל ְִרקֹד.

גַּם ֻבּלְבּוּס הָ ֶאבְ יוֹן
– ַאל ֶא ֵתּן פִּ י לַחֲ ט ֹא –
בָּ א ל ְִרקֹד ,בִּ ְמ ִחילָה,
פַּחתּוֹ.
הוּא עַ ל כָּל ִמ ְשׁ ְ

בֶּ ןִ -תּיָרס ְצהֹב הַ ְמּעִ יל
לוֹריתוֹ ָאז ִהפְ ִשׁיל
בְּ ִ
וּבְ חָ ְטפוֹ חַ מָּ ִית
ָקם ְל ַכ ְר ֵכּר בְּ גִ יל.

ו ִַתּ ְרעַ שׁ ַהגִּ נָּה
ַו ֵיּהֹם בָּ הּ כָּל ְשׁבִ יל
ִמ ְמּחוֹלוֹת וּ ְ גִ י ָה
וּמ ִמּצְ הֲ לוֹת גִּ יל
ִ

וַ יִּבְ עַ ר ָאז כּ ֵָאשׁ
ִמ ִקּ ְָאה לֵב הַ צְּ וֹן
ַויּ ְִקפֹּץ לְ פַ זֵּ ז
עִ ם אֲ חוֹת הַ ְמּלָפְ פוֹן.

ַרק ָאפוּן הַ ִמּ ְסכֵּן
עָ מַ ד ִמן הַ צַּ ד,
עַ ל מַ טֵּ הוּ ְִשׁעַ ן
וְ ל ֹא ָע וְ ל ֹא ָד.
"איכָה אוּכַל לָשׂוּשׂ
ֵ
לִרקֹד –
ֵאיכָה אוּכַל ְ
וְ צִ יצַ י ְָשׁרוּ כְּ בָ ר,
יקים עוֹד".
וְ ַת ְר ִמילַי ֵר ִ
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