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Een hemel van vrijheid 

 

Moeder! 

Neem GAZA in je armen 

Want de oude wolf rent nog 

Zuster! 

Gooi je sjaal over het gezicht van GAZA 

Zodat de ogen van JERUZALEM zich vullen met schaamte  

Leif vogeltje ! 

Ik geef je een hemel van vrede  

En een hemel van vrijheid mee 

Strooi het over de bloederige haren van PALESTINA 

Zee! 

Zet de stenen van het GEWETEN op 

Zodat de storm van kinderbloed  STOPT 

Ik voel aan de gewonde huid van GAZA  

Elke dag is het weer gister 
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Altijd weer hetzelfde verhaal 

Woorden komen mij tekort, 

Om te zeggen hoe erg ik baal 

zal er ooit een straal gaan schijnen? 

die het glas van pijn verbreekt, 

Of blijf ik telkens lopen op  Joodse mijnen? 

Het bloed dat om vrede smeekt. 

Zal er ooit een dag gaan komen 

Dat ik ontwaak uit deze vurige droom? 

Of blijft het schreeuwen in mijn hoofd  

Voor alle domme kraaien doodgewoon? 

Zal jij je ooit afvragen waarom jij  

Niet leeft maar word geleefd? 

Of blijf je de blinddoek van de leugen dragen 

Met een fake gevoel dat je toch zweeft? 

Het is niet meer de traan in de emmer van GAZA, 

Maar de emmer van GAZA  is verzonken in een bloedbad 

Er is geen tragedies gedicht in GAZA, 

Maar GAZA in de herhaling van het doden ABC... 

Het begin van het einde, 

Komt steeds naderbij 

Mijn gedicht is het kleine paradijs  

Voor Palestijnse kinderen zonder doodskistjes 

Mijn gedicht is een grote hel 

Voor de JERUZELEMSE misdadigers 

 



 www.goftaman.com 

 

Lema Farhoed 

Haag / Nederland 

19/01/2009 

 

Salaam everyone, 

If you are interested in my poems, 

You can check  www.araiye.com on the page of poets. 

lema  

 


