דודו פלמה

האסם
הָ אָ סָ ם הַ גָבֹוהַ וְ הַ לָבָ ן
הֵ ִאיר כְ ִמגְ דָ לֹור אֶ ת יַלְ דּותֵ נּו.
כְ בָ ר ִממֶ ְרחָ ק יָכֹ לְ תָ לְ הָ ִריחַ
אֶ ת ֵריחַ הַ מָ כֹון שֶ הִ ְתאַ בֵ ְך בַ אֲוִ יר.
דּורה,
ֵריחֹות שֶ ל ג ְַרעִ ינֵי ָ
חִ טָ ה וְ שֶ מֶ ן דָ גִ ים הִ ְתע ְַרבְ בּו
בַ ֲחלַל הַ מַ הְ בִ יל שֶ ל הַ קַ יִ ץ
וְ הִ ְתגַבְ שּו לְ נִ יחֹ חַ כָבֵ ד וְ שַ ְמנּונִ י.
ע ֲֵרמָ ה שֶ ל שַ קִ ים ְמלֵאֵ י תַ עֲרֹ בֶ ת
ֶנע ְֱרמָ ה בְ ִאי סֵ דֶ ר חִ נָנִ י,
בַ ד ְמח ְֻס ָפס וְ קָ שֶ ה
ִמ ְתפָקֵ ַע מֵ עֹ מֶ ס ג ְַרעִ ינִ ים.
כְ שֶ ָנגַעְ תָ חַ ְשתָ שֶ אַ תָ ה נֹו ֵג ַע
בְ מַ שֶ הּו ֲחזַק וִ יסֹודִ י כְ מֹו הָ אֲדָ מָ ה
שֶ ִממֶ נָה כֹ ה ָרחַ קְ נּו בַ ְזמָ ן הָ אַ חֲרֹון.
הַ ּיֹום הָ אָ סָ ם הּוא גְ וִ ּיָה שֶ ל בִ נְ יַן
חָ לָלֹו הָ ֵריק גָדּוש זִכְ רֹונֹות ְמאֻבָ קִ ים
עַל גַגֹו הַ גָבֹוהַ  ,שֶ ָפ ַעם הָ יְ תָ ה בֹוע ֶֶרת
עָ לָיו ֲחנֻכִ ּיָה חַ ְשמַ לִ ית ְבחַ ג הָ ֲחנֻכָה
רֹובֶ צֶ ת הַ אַ נְ טֶ נָה שֶ ל סֶ לְ קּום
הָ אָ סָ ם עָשָ ה אֶ ת שֶ לֹו,
תָ קּו ַע בְ אֶ ְמצַ ע שּום מָ קֹום
שֶ ָגוַע ּובָ א אֶ ל קִ ּצֹו
מַ ּצֵ בָ ה ִמ ְתקַ ֶלפֶת ַלּי ִָמים
בָ הֶ ם הָ יִ ינּו קְ רֹובִ ים יֹותֵ ר
לְ אַ ְדמַ ת הַ ּיַחַ ד וְ ל ֹא ִאיש אֶ ל עַצְ מֹו
וְ אֶ ל חֶ לְ קָ ת אֱֹלהִ ים הַ קְ טַ נָה שֶ לֹו,
סֹוף סֹוף חָ פְ ִשּיִ ים
כָל אֶ חָ ד לָמּות לְ עַצְ מֹו.

