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שמה קדומה, עתיקהנ
נחתה מהצפון

לעולם מוזר, לא מוכר.
מתעוררת עם כוכב השחר

לשירה מקודשת,
מברכת את יצירי הבריאה,

פורשת כנף וממריאה.
בלי מחשבות, בלי תהיות

פשוט, פשוט להיות
חווה ולומדת,

נותנת ומקבלת.
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ודות מהנשמהת
תודה לך, סבא שבשמיים

רוח קדושה וטהורה.
תודה לרוחות השמיים – אש, אדמה, מים ואוויר.

תודה לשלווה שעוטפת,
תודה לרוח שמלטפת.

תודה לשמש המאירה את הבריאה כולה,
תודה לירח, לכוכבים, לשמיים ולעננים.

תודה למים שמעניקים  חיים,
תודה לכל בעלי החיים,

תודה לכל יצירי הבריאה.
תודה ליעל בן ציון,

תודה לנוגה של הלב,
תודה להוריי ולאחיי הביולוגיים על הסבלנות וההבנה.

תודה, נשמה טובה של הבריאה,
נתנאל, ילדי יקירי, תודה, תודה.
תודה לנשמה האדומה והמתוקה

הזורמת בגופי.

באהבה לכל. 
חה, מקסימה ויפה. שתהא זו דרך צלֵֵ
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סתובבת לה נוצה קסומהמ
כל כולה לבדה,
סרט אדום על ראשה,

נוצות על כתפה.
נוצות שקיבלה במתנה

מהרוח הטובה.
עור אייל לה בידה,

זהו הלב של הבריאה.
מתוקה ועדינה,

מסתובבת לבדה,
שרשראות על צווארה –

לשם ההגנה.
מביטה לשמיים

רוצה לפרוש כנפיים.
מביטה על ההוויה, כה זוהרת ויפה.

אם את שומעת, נשמה
לך אור, חיבוק ונשיקה.

וכך, ממשיכה היא את יומה
אל עוד סיפור, עוד נשימה.
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מרתי להם בכל פעם מחדש:א
אני חש, מרגיש ויודע

את רחשי הנשמה.

אבל הלב, הרגשות, החמלה
הדאגה, העזרה, השלום,

האהבה – הם לא נמצאים כאן, במקום הזה.
ודווקא כאן, כשצריך חיבוק,

או חיזוק, מילה טובה ואוהבת,
תמיכה להמשך הדרך.

אמת, אמת שיוצאת מהנשמה
ומדברת דרך הלב.
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תעוררתי עם אור ראשוןה
עם זיכרון שלא כל כך נעים לזכור.

מה הוא רוצה לומר לי או לספר?
אולי מידע, אולי משהו אחר.

זה סיפור כואב
לא בשביל שבורי הלב.

קמתי לדרכי באהבה ובדאגה
משהו מוזר בתוכי קרה.

הרגשה לא נעימה.
למי אגיד, מי ֵידע, מי יעזור?

 אין לי תשובה.
חיכיתי לך שם, בפינה, כולי נסער. 

רוצה לומר לך עוד מילה.
את לא רואה – אני כבר משוגע.

אין מענה ואין תשובה
האמת כל כך קשה?

את כה רוצה להסתירה,
איפה הדאגה? היכן החמלה? מה קרה לה, לנשמה?


