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שני שירים ופסטיש

לסבתא

ְלם י ָנּפַ ׁשֵ מֹו אֹוָתם ְמקֹוׁשְ ִמְקֶרה ּכְ ְוָיֹכְלּתְ ּבְ
ּה —  ּלָ ֲארּו ָלֶכם ֶאת ְיֵדי ַהּפֹוְרֶצָלן ׁשֶ — ּתָ

ל ָנָגָסִקי:  ֵאִרּיֹוֶתיָה ׁשֶ ְ יב ְמׁשֹוֵרר ֶאָחד ִמּשׁ ְלַהְרּכִ
ֲחַלל־ְזַמן  ֶמט ּבַ עּור ַהּקֶ ֵמָעֶליָה עֹוד ּפָ

רּוְך הּוא-- דֹוׁש ּבָ חֹוֶזה ָהָאקּוְסִטי ִעם ַהּקָ ּוְסִליל ֻמְחָלף ּבַ

יָרה ָאטֹוִמית  ם ֲאַנְחנּו ְזקּוִקים עֹוד ְלׁשִ י ּגַ ּכִ
ִליל ֱאֶמת ּגָ ִאם ָהעֹוָלם הּוא ּבֶ

ְרִעין  ָצַצת ַהּגַ יׁש ֶאת ּפְ ְטס ַמְקּדִ ְוקֹולֹוֶנל ִטיּבֶ
ן: ּנֵ ְמׁשַ אֹול, ּכִ ְ ּשׁ ּבַ ְלִאּמֹו ׁשֶ

What comes up must come down
־לֹום(! ַתח ָהֲאִוירֹון ְוהּוא ְמנֹוֵפף ְלׁשָ ח ִמּפֶ )ֹראׁשֹו ּגָ

ל ֵאֶפר ַרְדיֹוַאְקִטיִבי יתֹונֹות ׁשֶ ָנם ִמּקִ ּוְמׁשֹוְרִרים ֶיׁשְ
ְחלּוִחית אּוַרְניּום  יִרים ֶנֱאָסִפים ִמּלַ ְוׁשִ

פּוס ִאים ֶאת ַהּלֹוְיֶקְמָיה ֶאל ַהּדְ ְוגּוִפים נֹוׂשְ
ּדּור ַאֵחר  ל ּכַ תֹו ׁשֶ ִגּלָ ִאים ֵסיָפא ִמּמְ ְמַיּבְ ּכִ

ְצָבִעים ֹלא־ָלנּו המזדרח ּבִ

ִנים: יֹוְצִאים ָלמּות  ּפָ ּיָ ְדנּו ּבַ י ְלעֹוָלם ָחׁשַ ּכִ
ֶטן ְמֵלָאה ֹאֶרז. ַעל ּבֶ

ינּו  ּדּור ְלֵקָבָתם ִקּוִ ַחְלנּו ּכַ ִהׁשְ )ּוְכׁשֶ
א ַסְחֶלּב?( ּצֵ ּיֵ ׁשֶ
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דֹוָתיו. ? ָהֵאֶפר עֹוֶלה ַעל ּגְ ֵאיֹפה ַאּתְ
ָכל ֹזאת ֲעלּומֹות ֲעלּומֹות--  ַחְקָלאּות ָהַאִין ֲעׂשּוָיה ּבְ

ַנִים ּכֹוָכִבים  ַעם ׁשְ ֱהִייֶתם ּפַ רּו ׁשֶ ֲהֹלא ִסּפְ
ל קֹוְלחֹוז  ַמֲחֶזֶמר ׁשֶ ּבְ

ְין ִעם ַקׁש  ְין ַלּקֹוְמּבַ ם ִמּקֹוְמּבַ ְצּתֶ ִקּפַ
ה ְוָהעֹוָלם ֲחִצי ַהּפֶ ּבַ

ֲהדּורֹות ַאל־חּוט-- ּמַ י ִהְרִקיד ֶאְתֶכם ּבַ ּלִ ְוָהעֹוָלם ׁשֶ

ְך,  ִמּמֵ
ר ַלֲהרֹג  ּתָ ּמֻ י ׁשֶ ָלַמְדּתִ

ִריְך. ּצָ ׁשֶ ּכְ
י ֵאַלִיְך ִעם ַהֶהֶפְך ָרִצית ַלֲהרֹג אֹוִתי. ָחַזְרּתִ ׁשֶ ַאְך ּכְ

ית אֹוִתי יֹום ֶאָחד  אֹויֹויֹוי... Little boy ... ִהּסִ
יר— ה ׁשִ ַמֲעׂשֶ ּבְ

ֵמן. ָבר ִאיׁש ׁשָ ָעתֹו ָהִייִתי ּכְ ׁשְ ֲאָבל ּבִ

משירי הגמילה

ְכָלל" ֹלא ָאַמְרּתָ  "ָלמּות ְמאֹוד אֹו ֹלא ָלמּות ּבִ
ה—  ר ַחּיָ ה ֵמֲאׁשֶ —יֹוֵתר ִנְגַמְלּתָ ִמּזֶ

ים  ל נֹוׁשִ ָפָתם ׁשֶ אּול ִמּשְׂ ָ אֹותֹו ַהּפַֹעל ַהּשׁ
ֵטר" ים: "ְלִהּפָ ְכרֹוִנּיִ

י"  "ֱא־נֹוׁשִ ָנה ּבֶ ּוָ )ְוָהֵאין זֹו ַהּכַ
ה ִכיָנה ַעד הֹוָדָעה ֲחָדׁשָ ְ ִלְלוֹות ִמן ַהּשׁ

י —  ֻאּמִ ּטּוַח ַהּלְ ֵני ַהּבִ ּוְכַתב ְסָתִרים ִמּפְ
ים ַעל ִמְפֶרֶקת"(? ּכִ חֹות ִנְהֶיה ִמְזּדַ "ְלָכל ַהּפָ

ְך אֹותֹו ַהּיֹום. ל ּכָ ֶריָך, ּכָ , ַאׁשְ ֲהֵרי ָצַדְקּתָ
י ֶאת ַעְצִמי ַאְלּתִ א ֲאַנְחנּו ַאֲחֶריָך? ׁשָ ּמָ ְוׁשֶ

ּיּול  ַלַחׁש ַהּכִ א ּבְ ָך ֶאּלָ י ִמּמְ ְגַמְלּתִ ּנִ ֶ ִמּשׁ
ה ְלָך סֹוְפסֹוף:  ל ָהֲאחּוזֹון ָהָרִגיל. ִהּנֵ ׁשֶ

ְסֹמֶנת!  ל ּתִ י ׁשֶ ְצחֹוָקּה ַהַחְרַמּנִ
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ָהאֹויָה! הגדול של תשרי מאת אגי משעול

ׁשּוב
ַקד זֹו ּתָ ְעַלְענּו ַיַחד ֶאׁשְ ּלִ יִצ'י ׁשֶ ַחת ְקִלּפֹות ַהּלִ ה ְלֵהיִליל ּתַ ֲאִני ַמּטָ
רּוֵתנּו ַעל ָהֲאָדָמה ַהּזֹו — ל ּגֵ עּוָרּה ׁשֶ ה ׁשִ ל ֶזה ֵלאֹמר: ִהּנֵ ֵגָרתֹו ׁשֶ ּבְ

ֶצת ִמּתֹוִכי סֹוְפסֹוף ִפי ֲאָוֶזיָה — ּוְמַחּלֶ ְטמֹוֶתיָה ְנקּועֹות ּבְ ּפִ ֶאֶרץ ָזָבה ׁשֶ
ֵרי. ׁשְ ל ּתִ דֹול ׁשֶ ֶאת ָהאֹוָיה! ַהּגָ

ה ּטָ ָבר ַמֲעִסיס ֲחָרָטה ּוִמן ַהּמִ י ּכְ ּלִ ְך ֵלב ַהַחְרָצן ׁשֶ ֲאָבל ֶרַגע ַאַחר ּכָ
ס כֹוִנית ְלַטֵוּ ֶסת ֶאל ַמְחׂשֹוף ַהּמְ ֲאִני ִנְרּכֶ

ָהעֹוֵמד  נּו  ּלָ ׁשֶ ט  ַהּבֹוְרׁשְ יר  ִמּסִ ֵאי־ָהְלָאה  ְחֶלֶטת  ַהּנֶ ָהִעיר  ַקַעת  ּפְ ֶאל  ן־ֹלא־ִלי  ַאּגַ ּבְ
ע — ּטָ ֵלב ַהּמַ ּבְ

י, ָזָזה ר ּבִ ָבר ְמַגְרּגֵ ּכְ ֶפה ׁשֶ י, ַטְקט ֶאָחד ָקִדיָמה ֵמֲחתּול ַהּקָ ּלִ ּלּוט ׁשֶ ַמת ַהּבַ ִנׁשְ ֲאִני ּבְ
ִכּוּוְנָך — ֲחָזָרה ּבְ

ה — 'נּו,  ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ַהּשׁ ַתב  ּכְ ָאֹמץ ִמּתֹוָכּה ֶאת  ׁשֶ ְנִקיֶקיָה ַהחֹוְנִטים ִלְקָראִתי  ְוַתַחת 
ָאִגיֶצה,

ֲאִני  ִלי—  ר  ֵ ְתַחּשׁ ַהּמִ יר  ִ ַהּשׁ ַתֲחַרת  ּבְ ן  ׁשֵ חֹוְרִצים  ֵהם  ָהַאְסַפְלט?'  ּוְלַעְרבֹות  ָלְך  ַמה 
ְוָקא ִנְרֶקֶדת ּדַ

יָה ַעל ֶלִויְנְסִקי  ל עֹוֶבֶדת ָזָרה ַאַחת ָהָרה־ֶאת־ַסּלֶ ית ׁשֶ זּוְרָקה ָהִאּטִ ַלּמָ
י )ָמַתי?(:  ְחַלם ּבִ ּנֶ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ֶרת ּבַ לֹון ְוִנְזּכֶ ַבׁש ֶאל ָהַאּיָ ֵרְך ִלְנִטיַפת ּדְ ּתָ ׂשְ ַהּמִ
ם ֲאִני —  ְך ּגַ ו', ּכָ ֶקל ַעְכׁשָ ֶקל־ּדֶ ֶסת ְלָך ֶאת ָמִניָלה ּדֶ יָרִתי, ָהִייִתי ְמַסּמֶ 'ַיּקִ

ֶדר   ֶדר־ׁשֶ ְרּכּום ׁשֶ ה ַעל ּגּוְפָך ֶאת ַהּכֻ ֲאִני אֹוֶמֶרת ָלּה, ּוְבֶעֶצם ְלָך — ָהִייִתי ַמּזָ
ה, ֶאת  ָהִייָת ֵמִקיא ִמּתֹוְכָך ֶאת ַהּסֹופסֹוף ַהּזֶ אָת, ִאם ָהִייִתי ְיכֹוָלה ַעד ׁשֶ ּבָ ִין ׁשֶ ִמּנַ

ֲאִני  —ְלׁשֹוְנדּוִכיָפת  י  ּלִ ִמׁשֶּ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִניִנית  ַהּצְ ְלׁשֹוְנָך  ּבִ ַאֲהָבֵתנּו  ל  ׁשֶ ִריָרה  ַהּבְ ֵלית 
ֶבת — חֹוׁשֶ

יִרי, ַיּקִ
ֹרק ו ַהּיָ ְדָך הֹוָמה ֶאל ַהּקַ ּיָ ה ׁשֶ ּמָ ּכֹל ּכַ

ְטִני, ָיִדי ל ּבִ ׁשֶ
ֵאָנה ּתְ ו ּבַ ֶטת ַעְכׁשָ ְמַחּטֶ

ָהִראׁשֹוָנה   
ָנה ָ ַהּשׁ


