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דחּוף

הסיפור הזה חייב להיכתב מהר מהר בחוץ כבים האורות זה אחר זה רק הירח 
תלוי על חודו בלילה הנצחי הזה דמיינו מפה דמיינו ארץ אקזוטית מטבע זר אי 
מוקף ימים דמיינו עם דמיינו קיסר דמיינו רצח דמיינו מהומות עכשיו העבירו 
הכל לארצות הברית שם הכל מתחיל שם הכל ייגמר גם הסיפור הזה שהתחיל 
לפני ארבע שורות ימשיך בלילה הנצחי הזה סיפור מתחיל לא בשליח לא ברץ 
סיפור קיים עוד קודם במלה אולי באדם אולי בחווה בשמים בארץ ובכל אשר בם 
זוגות זוגות ברא אותם בארצות הברית שניים לא תרצח לא תנאף כבד את אביך 
ואת אמריקה הסיפור הזה מתחיל שם בשעה שבה כדור אולי שניים השתיקו את 
אובמה מי ירה איפה ירה מכונית פתוחה דאלאס גברת ראשונה קהל מחיאות 
ירד במדרגות עלה  כפיים לא היו כאן רקיעות רגליים רק אובמה בשקט לבד 
במדרגות דיבר בטלפון שתק שרך את נעליו חייך מוקף סוללה אנשי ביטחון 
קוד נשיא אובמה מי ירה מהומות ברחובות וושינגטון סגורה תיל עוטף את ניו 
יורק מקצה אל ליברטי קלינטון מזילה דמעה התייעצויות בינלאומיות בית לבן 

ניחומים סיפור רץ מהר
אומרים אובמה

זה לא אובמה
אותו מבט אותה אשה אותה מאהבת אותה  חיוך  אותו  כפיל  זה  המת לא מת 
אהבה לאוכל בריא שיניים לבנות רק שהוא זה לא הוא נתיחה שלאחר המוות 

דרמה גדולה ארצות הברית
אמריקה בשבילכם

עוצרת נשימה
דירות  מושחתים  ספסלים  מנופצים  ראווה  חלונות  דמיינו  איתן  מה  המהומות 
גגות  על  על המדרכות  הכבישים  על  זגוגיות  זגוגיות  הפוכות  מכוניות  בזוזות 
נבזזות  מופת  יצירות  ליד  מיד  חיש  עוברת  נטושים אמנות  כלבים  בתי המלון 
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מוזיאונים גלריות פילים נסים על נפשם אנשים פצועים מתים גופות נאספות 
בצד כביש מהיר דם הרבה דם דמיינו נמר דוהר ברחוב חשוך בכי של תינוק 
נתיחה  מהיר  דוח  עצמו  תוך  אל  קורס  שחקים  גורד  נקטעת  היא  והנה  צווחה 

לאחר המוות במאת האחוזים אובמה זה היה בוודאות גמורה זה הנשיא שלנו 
עולם שותק

קדימה קדימה הסיפור 
בוש אולי תואם בוש קופץ על הבימה המיקרופון שלו הקול שלו סוללה אנשי 
ביטחון קוד נשיא הוא חזר הוא חזר הוא חזר מריעים לו צווי חירום אחד שניים 
שלושה עשרים ואחד צווי חירום בארבע דקות דיון צווים נגד שחורי עור אדומי 
עור צהובי עור נגד ערבים נגד התאגדויות נגד מחשבות רגשות וכל אשר בם 
הוליווד נערכת מפיקים חולמים תסריטאים משכתבים את הסיפור מלהקים את 
וושינגטון אולי מרפי לנשיא הנרצח החיוך שלו יהיה שווה מיליונים האיש הזה 
רבותי שווה מיליונים מי ילוהק לרע לרעים מיהו הרע רבותיי מי הוא הרע בכל 

הסיפור הזה צו חירום הוליווד מולאמת הכל לטובת המדינה רק 
טובת המדינה 
היא שנחשבת 

שנעלם  כסף  מרוב  מתפוצצים  הבנקים  עולה  עולה  עולה  האמריקאי  המטבע 
אפסים נמחקים זה אחר זה סחורות נמחקות היו יהלומים היה זהב היה פלפל 
אירופה  דם  דמיינו  ודם  הזה  בסיפור  כאן  נשפך  שחור  הרבה  נפט  היה  שחור 
את  גם  צורה  באיזושהי  כנסי  הזה  לסיפור  הגיבי  מהר  מהר  אירופה  איתה  מה 
לסיפור אולי רצח פוליטי אולי שוויץ גן עדן מותר לעושר אמריקאי מהומות 
תורכים הודים ניאו נאצים מזדקפים אירו צונח נכחד הלשון הצרה הארוכה של 
לאירופה  היסטוריה שפה  תרבות  יש  לאירופה  זבוב  כמו  אותו  בלעה  אמריקה 
יש שורשים להחזיק אותה שלא תיפול יש לה גודאר פוליטי אדום הרבה אדום 

דמיינו וחושך
מדורות 
מגיפות

האורות כבים זה אחר זה מיד תשרור עלטה בניתוח חירום מחובר פנס למצחו 
של בוש אולי תואם בוש למען יראה את המדרון שבו הוא צועד לבדו הסיפור 

חייב להיכתב מהר מהר 
הזה  הנצחי  בלילה  בקירות  משתולל  לרוח  שמקשיבים  אנשים  מכיר  אני 
ששומעים צופרי רכבות בערים ללא מסילות שתפרו לעצמם את העיניים כדי 
לא לראות את העיוורון אני מכיר אנשים שבלעו את כל האותיות עד שנחנקו 
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כמה  ודאגו  אובמה  הנשיא  את  כלות  עד  שאהבו  אנשים  הזה  בלילה  מהצד"י 
שדאגו ביקשו להשיט אותו בספינת נוח להרחיק כמה שיותר להרחיק דמיינו 
נוח דמיינו מרחקים דמיינו אהבה עכשיו העבירו הכל אל תוך  ספינה דמיינו 
מסך פלזמה צמצמו את הסיפור הזה חייב להיכתב מהר מהר אל פריים אחד רגע 

לפני שהכל מתחיל מסך שחור


