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2. Netanyassa mereen pulahdan,

9. Värillistä hiekkaa heltassa

16. Sapattina ehtoollisen saan,

muuten auringossa kulahdan.

yövyn beduiiniteltassa.

leivän, viinin kanssasi nyt jaan.

Ruohikot muuttuvat savuksi,

Rukouksen vielä pukahdan,

Beetlehemin kaukana mä nään,

sade voisi olla avuksi.

kesken iltasadun nukahdan.

vierailulle pääse en tänään.

3. Hotelliin on aika lähteä,

10. Kiipeän Masada-vuorelle.

17. Jeesuksen hautoja on monta,

luokitus miljoona tähteä:

En astu banaaninkuorelle.

varmuuden saanti mahdotonta.

yövyn Kinneretin rannalla,

Tiimarista etsin lamppua,

Kaupungin muurien suojassa,

nukun lämpimällä sannalla.

nousussa siitä lie apua.

vai puutarhahaudan luolassa?

4. Luonto palaneelta haiskahtaa,

11. Öljymäeltä kaupungin mä nään,

18. Basaareissa paljon tarjolla,

appelsiini suussa maiskahtaa.

Siionia ihailemaan jään.

käyttöä ois’ päivänvarjolla.

Baklava, halva ja meloni;

Jerusalem eessä avautuu,

Kuulen kauppiaiden juttuja,

herkut ravitsevat kehoni.

jalka vain sandaaliin hankautuu.

suomen sanoja niin tuttuja.

5. Lämpö hipoo viittäkymmentä,

12. Sohvalle vuoteeni levitän.

19. Vainojen museo itkettää.

hieman saisi kyllä viiletä.

Kelle valituksen esitän?

Kuinka moinen julmuus kitketään?

Omin silmin kaiken nähdä voin,

Tyhjän aamupalapöydän nään,

Israel-museossa satun

Bo Gierz teki aikanaan samoin.

naapurit sen ehti tyhjäämään.

havaitsemaan nanoraamatun.

6. Vuorisaarnaa hiljaa kuunnellaan,

13. Kadulla syön falafeliä,

20. Aamuyöllä kotiin lennetään,

vuorella virityn tunnelmaan.

päässä kasaan palapeliä:

nukkumaan jo siellä riennetään.

Siikkarin eteeni aukaisen,

pohjoisessa jos virtaa Sahne,

Pitkän matkan muistot mielessä,

sitten hieman ääneen naukaisen.

missä on silloin Getsemane?

laukku makaa oven pielessä.

7. Gilboalla kotka liitelee,

14. Elanlaaksoon päivä koittanut,

tasangolla Jisreel siintelee.

Goljatin on Daavid voittanut.

Isebel on täällä raivonnut,

Herran nimi voiton takasi,

Naabotia syyttä vainonnut.

maassa jättiläinen makasi.

8. Sahnen altaat uimaan houkuttaa,

15. Kyyhkysiä kasvaa luolissa,

lämmin vesi mielen koukuttaa.

Itkumuuri auttaa huolissa.

Kaloille annan aterian,

Kaiku vastaa Kelloluolassa,

jalkojen ihomaterian.

Kuollutmeri kylpee suolassa.

