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        יונתן לוייונתן לוייונתן לוייונתן לוי
  

  

   ברליןברליןברליןברלין, , , , למקהלמקהלמקהלמקה    קרולינהקרולינהקרולינהקרולינה

        
        

 הערצת חכמי קדםהערצת חכמי קדםהערצת חכמי קדםהערצת חכמי קדם: : : : 1111תמונה תמונה תמונה תמונה 
  
  

  Pe Carolina Lemke                                                                                                               ֶּפה ָקרֹוליָנה ֶלְמֶקהֶּפה ָקרֹוליָנה ֶלְמֶקהֶּפה ָקרֹוליָנה ֶלְמֶקהֶּפה ָקרֹוליָנה ֶלְמֶקה              
 

 : כתוביותכתוביותכתוביותכתוביות                          :מקהלהמקהלהמקהלהמקהלה    
 

  Ki nera ola c laem                       עֹוֶלה ִּכְפָלִאים ִּכי ֵנָרּה    

        Kmelea la k i - or                                       אֹור -ִּכְמֵלָאה ָלּה ְּכִפי     

    E kclil menora                                                 ֶּפה ִּכְכִליל ְמנֹוָרה     

       Kli c lae meora                                          ָרה ֵּפי ֵמאוֹ ְּכִלי ְּכלַ     

  caomlim     Narina k                                                ָנִריָנה ַּכעֹוְמִלים     

    e Narina k omlim mlo                        . ָנִריָנה ַּכעֹוְמִלים ְמא ֶּפה    

  

  Carolina Lemke                                              ליָנה ֶלְמֶקה ָקרוֹ     

   Mekela leanic ora                                         ְמִקָּלה ְלָהִניק אֹוָרה     

               Allcken eroma                                                ַעל ֵּכן ֵעיֻרָּמה    
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        האם מלבישה את בתההאם מלבישה את בתההאם מלבישה את בתההאם מלבישה את בתה. . . . ראיראיראיראי: : : : 2222תמונה תמונה תמונה תמונה 
        

  
  ַהְקִרינּו ִלי קֹוִלית, ֵריָקה ֵריָקה ַהְקִרינֹוִלית  :ברברברבר

  אֹוִליד עֹוָלם ָמֵלא, ַהְּקִריָאה

  ָקרֹוליָנה ֶלְמֶקה ְרִאי   

 

 ִקְרִאי ָלּה ִלְתנּוָמה, ִליָנה ְלִאם-ִקְרִאי  :מקהלהמקהלהמקהלהמקהלה
  ַּמָּבִטיםָּבִאים הַ , א ָּבּה, ִּכי עֹוָלה ִּבָּתּה ּוָבּה

 

 ַהְקִרינּו ִּבי ַהְּקֵרי ִּכי  : ברברברבר
  ִּכי ִאם ֶאָּלא, ֲאִני א ַרק ֵאם

  ַּגם ִּבָּתּה

  ֶלְמֶקהָקרֹוִליָנה 
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 עלומיםעלומיםעלומיםעלומים: : : : 3333תמונה תמונה תמונה תמונה 
 
 
  Carolina Lemke 

            )האותיות מתארגנות בהתאם(
 

  A melon arc, like                                  ְמֻעֶּגֶלת ְּבֶמלֹוַני 

  Lace on a milker.                                 .ֶבן ַעל ַהִמיְלִקיְּכ 

  Oral me a nickel            ְּפֹרט ִלי ַּבֶּפה 

  -lickin eel-aroma.                                 . ְצלֹוַפח-ִלּקּוק ִניחֹוחַ   

  In one real cloak,                                  ,ְּבַחּלּוִקי ָהֲאִמִּתי 

  Clam no-leakier.                                   . ַהִּצְדָּפה ֵאין ֵקץ ִלְדִליַפת  

  A mackarel lion,                                   , אֹוי ָמָקֶרֵליאוֹ       ֹ  

  Am killer-ocean:                                  .ֲאִני ַים ַהָּמֶות        

  I’ll cream oaken.                                  . ַאּלֹון-ֲאַעֶסס ְּבגֹון  

  Lie; rock me anal,                                , ַנְעְנֵעִני, ְׁשַכב  

  ill canoe-maker.                                   . ַמְמֵזר ִסירֹות- ֹוֶׂשההֹוי ע  

  IRA lemoncake                                    עּוַגת ִלימֹון ְמֻמְלָּכָדה 

  In local remake.                                   .ְּבִׁשְחזּור ְמקֹוִמי 

  Alkaline comer                                    , ִסיסּבָ ּגֹוֶמֶרת ּבַ   

  In a male locker.                                  .ְּבָתאֹו ֶׁשל ֶּגֶבר  
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  קמפייןקמפייןקמפייןקמפיין+ + + +  חתימת חוזהחתימת חוזהחתימת חוזהחתימת חוזה: : : : 4444תמונה תמונה תמונה תמונה 
  

 
 ֶקה ָּבִרּבּועַ -ֵאמ  : למקהלמקהלמקהלמקה קרולינהקרולינהקרולינהקרולינה

  קֹוֵרן ַעל לּוחַ ! אֹור

  ֶהְסֵּכם ָּכאן ָׁשטּוחַ 

  יְֻקָרה ִּבְדַרְגנֹועַ 

  :ֶלְמֶקהָקרֹוִליָנה 

  ָהֵעיַנִים ַהחֹוסֹות-ֶאל-ְּפֵני ּדּו

  ,ַחם-ָּפזֶּפָחםְּבחּוְמ , ַקר-ְּבחּומָּפז

  .ג"ּבַ תְ נָ ִמ "חַ ָא-ָטס ְּבבּוזַקרּכּוסְ , ַקר-ְּבבּוזַחם

  ּכּוִכים חּוִמים: ִעְוורֹונות-ּדּו

  : ּגֹוֵדׁש ֲאֵפָלָתםְדַדֲהָבא-ְוֶרֶטט

  ,ִקְבֵרי ָזָהב ְלֶלְמֶקה

  ְזכּוִכית-רֹוֲחׁשֹות ִרַּמת

  לוֹ -ָזז-א-ֶצֶלם ָזז, ֶצֶלם-ְצִלילרֹוֲחׁשֹות ּבִ 

  ֶלְמֶקה ֶּבְרִלין ָקרֹוִליָנה ֶצֶלם , ֶלְמֶקה-ֶצֶלם
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        בגרותבגרותבגרותבגרות: : : : 5555    תמונהתמונהתמונהתמונה

        

        

 :כתוביותכתוביותכתוביותכתוביות        : ברברברבר

 

 ,ּוְבֵכן    .ּבָרָפֵאִלין, ֶלְמֶקהָקרֹוִליָנה 

  :ְנִניְּבָרְכִׁשי מּוָתג ֶזה ַמְצִהיָרה ֶׁשהִ           ֲאִני ָּברֹוִליָנה ֶרְפֶקה 

                                                ִעְבִרָּיה ֶׁשָהְפָכה ְלֵסֶמל ִמין ָּבעֹוָלם                  ָמְגָדֵלָנה ֶּבְרִפי 

  ַהָּקתֹוִלי ְוֵכן עּוִגָּיה ַהּנֹוֵׂשאת ִזָּכרֹון ָמתֹוק           

  ֵמַהִּמְזַרח                                             

  ,ְוֵחן ם ְיֹכֶלת ַהְבָקָעה ַמֲעָרִביתַהְּמַׁשֶּדֶרת ּגַ               ֹוִליָנה ִליִניֶקרָגאר

  .יּוֶפִמיִניְזם ַוְיָמאִר               ָּבארֹוֶנָסה ֶלְמֶּפר 

  ) 'ּבָיאץ, ַהַהְׁשָוָאה ִהיא ְלֵׁשם ַהְּבִדיָחה ִּבְלַבד(       ָרָפֵאָלה ֶּבְרקֹו 

  ֲאִויִרי -ִילג ִּבְּטָראׁש חַ "ּבַ תְ נָ ֲאִני ִמְתנֹוֶסֶסת ּבְ ּוְכׁשֶ       ּבֹוְנָסִּפיר ַרן ֶּפֶקר

      ִּבְפִגיעּוִּתי , ְיכֹוָלה ִלְכֹּבׁש ֵלב ֶׁשל ִאיְמֶּפְרָיה      קֹוְנְסָטְנִטיָנה ֶטרֵנר

  ָהָעְצָמִתית ּוִמְּבִלי ְלַוֵּתר ַעל ִּבּקּור           

  ָהֲאִויר-ְּבמּוֵזאֹון ֵחיל            

  ִיְׂשְרֵאִלי -ּבֹוְלֶׁשִביקוִּכי ֲאִני יֹוֶנֶקת ִמָּׁשְרֵׁשי ֶמְרַחב ַהִּבּדּור הַ     טֹוּפֹולָּבְרּכֹוְכְבַלאִדיסְ 

  :חּוִׁשים ְּכֵמִהים ְלָאְבַדן חּוִׁשים, ִהִּביטּו ִּבי. ָהֲעֻמִּקים ַּכִטיָטִניק      ְדיֹוְנֵסִלינּוס ָּבְּכֶכה

  ?ְנֶכםֲאִני ִּפְרִאית ְּבֵעי      ַּבְרָּבִרקֹוַּנְנַחאִליִסי

  ?אֹו ֲעִדיָנה/ו      ְסָתו ָּבאַנְחִליֵאִלי

  .ֵאין ַעל ֹיִפי ַאְׁשְּכַנִּזי    ַּבַּנָּגר-רגֶ ְר ּוּבזְ ינְ ּגִ -ִאיְנֵגּבֹוְרֶגה
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 ֵמֲחנּות ְּבָהָרב ֶּבְרִלין ִּפַּנת ַמֲעַרב ֶּבְרִלין   :מקהלהמקהלהמקהלהמקהלה

  ֶלְמֶקהָקרֹוִליָנה ֲאִני ִמַּבַעד 

  ,וִטיָפרֵאֶׁשת ּפ, קֹוֶרֶצת-ֹּכה

  .ֹּכה ְקרּוָצה ִמָּזָהב

  

; ָהָריו, ַעל ִעְמֵקי ַהְּסִקי ָהַרב? ֶּבְרִלין- ָּבר ָּבֶלִריָנה–ַעל ָמה ָּתִלין 

 ֶּבְרִלין

  . ַעד ִּבְרֶּכיָה ְּבִעְסֵקי ַהְּסִקי

  . ָשְלִגי-ֵלב; ָהַעִין ְּכֶכֶלב ַהְּסִקי- ְּבִהיַרת

  

 –ִליִלית -ֹוְרָאּה ְרָפֵאיּב, ְּבִהיָרה ָרָפֵאִלית, ָּבר ָרָפֵאִלי

  ָהִעִּלי-ָהַרף-ִמּבֹור ָעָפה ַעד ְּדַבר

  ;ֱאִהית, ָיֶפה, ְּבכֹוָרה

  

 :ֵאֵלי ִּפיהָ -ְטֵרָפה, ָּבר-ְּבַמֲעַבר ַהַחְיָּבר קְרָבה ַחַּית

  ְּבִרָּיה ֶׁשַפעֵאִלית

   ;ָּבר ָרָפֵאִלי ְּבִפי ַחָּיה

 

 ֵלב ִּפְררִאי  : ברברברבר

  ֵאיָבר: ַלָּפר

  .ר ָאֵפלְּבִרי

 

 ,רַרב ִּפְלִאי

  ,רַרֵּפא ִלִּבי

  ,ֵלב ִּפְררִאי

   ָלֵאיָבר–ַּפר 

  –ְּבִריר ָאֵפל 

 

 .ָּבְרָפתֹות
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רומןרומןרומןרומן. . . . אמריקהאמריקהאמריקהאמריקה: : : : 6666תמונה תמונה תמונה תמונה   
 

        

 ,ִּכי ָיָקר ֻעִּלי,  א ָאִלין ֲעֵליֶהם–ֲחרּוַלי     : ברברברבר

  ,ַנֲעֶלה ְּבִחִּכי

  .ִּכי ָקֹרא ֶאְקָרא ְלֵעיָנּה ְמִעְמִקי

  

 הַלֻּמּכָ , ָנא-ַקְּלִלי

  ֶהְמֵׁש-ִעּנּוי. ָקִריר

   .ָקלֹוִרית-ְיַחֵּמם ְּכֵדי

  

  ָאֶמִריָקה ֶאת ַּגִּלי, ָאה

  מֹוִריק ִריק ָרָאה ָאֶמִריגוֹ  ִּכי

  ַּבָּבר ַמְלָּכה ִּתְרֹקד ּובוֹ 

  

  )נכנס ליאו(

        

 ִלְמק ָעְרָלה ַלָּלִביא  : מקהלהמקהלהמקהלהמקהלה

  ָלמּול ְקרּום ּגֹוי ֲעָמֵלק

  ה ַמֵּקל ֲאֹרִהּנֵ , ִהֵּנה קֹוָלר

  ָמְלָקה ֵליאֹוָנְרקוֹ ָקרֹוִליָנה -ַמְלָּכה

ִהֵּנה ַמֵּקל, ִהֵּנה ָקָנה ָאֹר  

  .ַהַּמְלָּכה ְגיֹוֶרִליָנה ַמְלָקה

 

 –עֹוִלים ַעל ְטָראם ַּבִּכָּכר . ִּכי ַקר, ֲאִני ִעם ֶעֶלם     : ברברברבר

   –ַסְנָּדִלים ִנְקְרעּו ִלי , אֹוי ִלי

  . ִנְקְרעּו ַהַּנֲעַלִים ַּבִּכָּכר,אֹוי ִלי, ֹּכה ַקר

 

 .עֹוִלים ַאְלַּפִים ִּכָּכר, ְּבִעָּקר, ֲאִני ִעם ֵאֶּלה

  ? חֹוְלָמִנית ִּתְקְראּו ִלי! ּגֹוי ִלי

  .הּוא קֹוֶנה ִלי ַנֲעַלִים ַּבִּכָּכר, ֵליאֹו ּגֹוי ִלי
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        טלנובלהטלנובלהטלנובלהטלנובלה: : : : 7777    תמונהתמונהתמונהתמונה
 

 

I Like America / Car Ramaeli, Leonarco el Camera 

 

“Ne'ermore” 

 

Car: Leonarco? Ar io in ir? 

Leo:  Ola, Caro. 

Car: Leoke? Ar okai? 

Leo: I am ol-rike, caro. Leme Alone.  

Car: Leo, I no like Leo alone like mole. Come, I make lemon-ale 

Leo: I no care le lemon-ale 

Car: Leo, care me. Care Car. Rememner? Car’N’Leo comin’ 

ceremonial? 

Leo: Car… 

Car: Leo? 

Leo: Car. I’m in like in anomer kirl. 

Car: I no ear 

Leo: Anomer Kirl, Car, I likin’ anomer kirl, Okai?! 

Car: No Eleanore!  

Leo: Car, I ne’er can lie -  

Car: Leo milkin’ Ol’ Ella... ...I’ll nail me arm in ‘er narro-anal-clam 

n rake ‘er mellon-marro-can  

Leo: Calm on…  

Car: Leonarco aka alarkalarkRomeoelCrapio 

Leo: Car… 

Car: … Crawlin’ all limp on her, a lemekh, carrying yer lip like a 

hyna-lambkin, crabbing o’er her spinal column, crawling on her 

linen, leaking car-oil up her key-limb, Coca-Cola in her canal, 

carno-linearly licky, carcass-aromatic up her carmelite acme, co-

aligned and empty. 
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Leo: Car, O lend an ear and heed to end 

or me to heel doth bring amend. 

for Car is all-in-all my key 

to know and can my KLM 

Car: Liarcock Leo in an airlock. Can your moral crap up your anal 

helmet. 

Leo: Criminal am I, Alors… 

Car: U coked and corked her in yer limo? 

Leo: lonely coral in my lake, peccamo! mea culpa! 

Car: KlemkeKlemkeKlemke.  
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 ראי ראיראי ראיראי ראיראי ראי: : : : 8888    תמונהתמונהתמונהתמונה
  
  
 

 

 :עולות האותיות, על מסך, מאחוריה. בר
CAROLINA LEMKE 

  :כ"ואח

EMKEL ANILORAC 

 

 ) ונעלמיםL-שני קווקווים אנכיים יורדים בין צמדי ה(
 

CAROLINA LEMKE 

      :         :          ,  
EMKEL ANILORAC 

 

 לְ -ֲאִני ֵאיָנּה, ֶאל: ֶהְסֵּבר    : ברברברבר
   

CAROLINA LEMKE 

 

EKMEL ANILORAC 

 

 ) בר-יחד עם דברי, ותטומ עולות לפני אותיות פורותאותיות א(
 

 ַנַעל-ִאיָלִני ִאי  :ברברברבר
 

CAROLINA LEMKE 

 

EKMEL ANILORAC 

 

 פשהיאתה יודע שאני כשלעצמי לא ט, היםואל): מתחת לאנגלית(כתוביות 
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