עדן ארץ קדושה גודין

שלושה שירים

אהבת הפניקס
גַּחֶ לֶת אֲדֻ מָּ ה עָּ לְ תָּ ה בְ גּופִ י
ְקטַּ נָּה וַּ ח ֲָּדשָּ ה
הַּ ְמבִ יָאה אִ תָּ ּה צִ פִ יָּה
ּומַּ ְחשָּ בוֹת שֶ בָּ אוֹת וְ הוֹלְ כוֹת
וְ חוֹזְ רוֹת ל ְַּמרוֹת הַּ ְד ִחיקוֹת
ְד ִחיקוֹת אֶ ל הַּ קָּ צֶ ה אֲשֶ ר
לְ שֵׁ ם הֵׁ ן שַּ יָּכוֹת
וְ הֵׁ ן נ ְִדחָּ קוֹת אַּ ְך עוֹלוֹת וְ נ ְִדלָּקוֹת
ׂשו ְֹרפוֹת וְ צוֹבְ עוֹת בֶ אֱדוֹם
אֶ ת הַּ לְ חַּ יִ ים הַּ ּוְ רֻ דוֹת וְ הַּ ִחּוְ רוֹת
שֶ ל ַּנע ֲָּרה מּוז ָָּּרה
הָּ עוֹמֶ ֶדת אֵׁ י שָּ ם בְ אֵׁ ינְסוֹף
וְ אוֹסֶ פֶ ת מַּ ְחשָּ בוֹת אֲשֶ ר
נ ְִׂש ָּרפוֹת וְ עוֹלוֹת ִמן הָּ אֵׁ פֶ ר הָּ ָאדֹם
וְ גַּחֶ לֶת בוֹעֶ ֶרת אֵׁ יתָּ נָּה
ֲחזָּקָּ ה
מַּ חֲזִ ָּירה אֶ ת כָּל הַּ מַּ ְחשָּ בוֹת אֲשֶ ר נ ְִדחָּ קוֹת וְ עוֹלוֹת וְ חוֹזְ רוֹת ִמן הַּ פִ נָּה
וְ הֵׁ ן נוֹפְ לוֹת לְ תוְֹך תְ הוֹם חֲשּוכָּה
אֲשֶ ר ס ֹוג ֶֶרת עַּ ל הַּ גַּחֶ לֶת הַּ ְמבַּ צְ בֶ צֶ ת ִמבַּ עַּ ד ַּל ֲעלָּטָּ ה.

כנפי מלאך
(יום השנה ליצחק רבין)
ִׂש ְמלָּתָּ ּה הַּ לְ בָּ נָּה חוֹבֶ קֶ ת אֶ ת גּופָּ ּה
בְ ִחבּוק ְמנַּחֵׁ ם עַּ ל גַּבֵׁ י הָּ ֲעלָּטָּ ה ,
בְ צֵׁ ל ָאבְ ַּדן טָּ ִרי.
כֶתֶ ם ִׂשנְָאה מַּ כְ תִ ים אֶ ת הַּ לָּבָּ ן
כֶתֶ ם אֵׁ יבָּ ה מַּ כְ תִ ים אֶ ת ִׂש ְמלָּתָּ ן
שֶ ל בָּ נוֹת ַּכנְפֵׁ י מַּ לְ אָּ ְך
אֲשֶ ר ִחבְ קּו ּופָּ ְרחּו
וְ ַּנבְ לּו
תַּ חַּ ת עֹ ל הַּ חֲשֵׁ כָּה
ָאדם.
אֲשֶ ר שָּ כְ נָּה בְ לֵׁב ָּ
וָּ ָּדם ָּנזַּל עַּ ל זּוג י ַָּּדיִם הַּ חוֹתְ מוֹת שָּ לוֹם
ּובְ תוְֹך הֶ הָּ מוֹן עוֹמֶ ֶדת יַּלְ ָּדה.
כֹה ְקטַּ נָּה וַּ ח ֲָּדשָּ ה
ּוטהו ָֹּרה.
אַּ ְך כְ בָּ ר ֹלא תְ ִמימָּ ה ְ
וְ ִׂש ְמלָּתָּ ּה הַּ ִמתְ נוֹפֶ פֶ ת בְ כָּחֹ ל וְ לָּבָּ ן
אֲשֶ ר הֻכְ תְ מָּ ה בֶ אֱדוֹם עוֹד בְ יוֹם הִ ּוָּ לְ ָּדּה
טוֹעֶ מֶ ת אֶ ת עֹ ל הַּ ִשנְָאה
וְ ִׂש ְמלָּתָּ ּה
סוֹפֶ גֶת אֶ ת ַּדם הַּ נְשָּ מָּ ה
אֲשֶ ר ָאבְ ָּדה.

רפאים
ָאז מָּ ה אִ ם הֵׁ ם קו ְֹראִ ים לְ ָך בִ ְשמוֹת גְ נַּאי
ָאז מָּ ה אִ ם הֵׁ ם ְמ ַּדבְ ִרים עָּ ַּליְִך
לְ פָּ חוֹת אַּ תְ יו ַֹּדעַּ ת שֶ אֶ ת ִקיַּמְ תָּ
א ֲִמתִ ית
נ ְִראֵׁ ית.
לְ פָּ חוֹת אַּ תְ ֹלא רּוחַּ .
אֶ ת תֵׁ בַּ ת מּוזִ יקָּ ה יְפֵׁ יפִ יָּה
וְ הַּ צְ לִ ילִ ים בו ְֹקעִ ים ִממֵׁ ְך
הֵׁ ם ִמסְ תַּ ְח ְר ִרים ִמן הַּ יֹפִ י בְ עוֹד צְ לִ יל הַּ כִ נוֹר בוֹקֵׁ עַּ ִממֶ נֶה
הּודה
ִמתֵׁ בַּ ת הַּ תְ ָּ
תֵׁ בָּ ה כֹה ֵׁריקָּ ה ּובו ֵֹׁד ָּדה
ּומלוֹא ֹו
הַּ ִמתְ מַּ לֵׁאת ע ֹולָּם ְ
בְ אֶ ְמצָּ עּות פְ ִריטָּ ה זְ עִ ָּירה
ְמ ִשיכַּת קֶ שֶ ת
ע ֹולָּם
צֶ בַּ ע וְ חַּ יִ ים
מּוזִ יקָּ ה
ָאז מָּ ה אִ ם הֵׁ ם ְמ ַּדבְ ִרים וְ קו ְֹראִ ים לְ ָך בְ שֵׁ מוֹת
אַּ תְ יו ַֹּדעַּ ת שֶ אַּ תְ חָּ יָּה
מּוחָּ ִשית
ִקי ְַּמתָּ
ֲאנִי סְ תָּ ם עוֹמֶ ֶדת
מַּ בִ יטָּ ה עַּ ל ֻכלָּם
מַּ אֲזִ ינָּה
מַּ ְק ִשיבָּ ה
מֻ קֶ פֶ ת צְ לָּלִ ים
אֲשֶ ר הוֹלְ כִ ים וְ שָּ בִ ים
ֶנ ֱעל ִָּמים וְ ֹלא חוֹזְ ִרים
חַּ סְ ֵׁרי פַּ ְרצּוף
צּורה
חַּ סְ ֵׁרי ָּ
חַּ סְ ֵׁרי צֶ בַּ ע
חַּ סְ ֵׁרי חַּ יִ ים
תֵׁ בַּ ת הַּ נְגִ ינָּה מַּ ְש ִמיעָּ ה אֶ ת קוֹל הַּ כִ נוֹר
אֲשֶ ר ְמ ַּנגֵׁן אֶ ת הַּ תָּ וִ ים
תָּ וִ ים שֶ נִכְ תְ בּו אִ י שָּ ם
בִ ֵׁידי נוֹצָּ ה הַּ ְמשַּ ְרבֶ טֶ ת בְ הִ תְ ַּלהֲבּות עַּ ל ַּדף בָּ תּול  -כֶתֶ ם
ָּ --דם !!!מֵׁ לו ְֹדיָּה נוֹלְ ָּדה
יְצִ ָּירה מַּ ְדהִ ימָּ ה
וְ ָאז מָּ ה אִ ם הֵׁ ם ְמ ַּדבְ ִרים

שֶ יְ ַּדבְ רּו
כִ י אַּ תְ יו ַֹּדעַּ ת שֶ אַּ תְ כָּאן
וְ הֵׁ ם שָּ ם

