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למיכל בזמנים קשים, אלגיה

מֹו רֹוּבֹוְטִריִקים —  ָאַכְלנּו ַקְרטֹוִנים, ָהִיינּו ּכְ
נֹון ֶהָעֹנג ְנּגָ נּו ַהּמַ ּפֹוגֹו ְוַטְנּגֹו ָרַקד ּבָ

ם ְפִריִקים? ׁשֹוֲאִלים אֹוָתנּו ַהּכֹל — ָמה ַאּתֶ
ְכָלל ֹלא ְמַמֲהִרים ַלֲענֹות ֲאָבל ֲאַנְחנּו ּבִ

יָפה ֲאָדָמה ְמֻפְחֶלֶצת —  ַלְוָין ַמּקִ ַהְלָוָיה ּבְ
ר ֲאָוה ְמֻיּתָ ִמְצָעד ּגַ ִנים ּבְ ָ ֲחֹלף ַהּשׁ ַבּ

ר ּבֵ רֹון ִמְסּתַ ּתָ ל ּפִ ַעם ֹיִפי ׁשֶ ְרָאה ָלנּו ּפַ ּנִ ָמה ׁשֶ
ֹלא צֹוֵדק ְוֹלא ֶסְקִסי

ֵאָלה ְ ָבר ֹלא ַהּשׁ ל, זֹו ּכְ ה רֹוָצה?", ְלָמׁשָ ָ "ָמה ָהִאּשׁ
נֹות אֹוֲהבֹות?" ֵאָלה ִהיא — "ָמה ַהּבָ ְ ַהּשׁ

ָבר ַרע ָתה ׁשּום ּדָ ָהַאְלָמָנה יֹוַדַעת — ִהיא ֹלא ָעׂשְ
ה ּוַמֵהר ִליׁשֹן ְסטּוְדיֹו C, ֲארּוָחה ַקּלָ

ַנְילֹון ׁש ּוְבלֹוִרית ֲעטּוָפה ּבְ ּמָ ַמְדָחָלב ְמׁשֻ
ַאְרִכּיֹון ֶרת ּבְ ְקִפיָדה ֱאִליִלית ְלַמְזּכֶ ִרים ּבִ ּמָ ְמׁשֻ

ַער ּיַ ים ּבַ ים ְלָמטֹוס ֵעיֻרּמִ ְרעֹוֵשי ֶהָעָפר ְמַחּכִ ְך ּפַ ּכָ
ֶגב ּנֶ ֵטִריָנר ּבַ ף ַהּוֵ ּגֵ ְך ִמְסּתַ ּכָ

רּוִתים, ֲאָבל ֵיׁש ּגֹוָרל ְרָיה ֵאין ׁשֵ ּלֶ ּגַ ּבַ
ל אֹו ָלעּוף? ִנְצָטֵרְך ַלֲחֹסך ְלִהְתַקּפֵ
ֵרָכה —  ּבְ ּיֹון ּבַ ְרּפִ ְגָמא ֵמַהּקַ ח ּדֻ ִנּקַ
ֶקט ׁשֶ רּוִרים ְוׂשֹוֶחה ּבְ הּוא אֹוֵכל ּפֵ

ְראּו אֹותֹו — ֵאיֶזה ֹחֶמד! ּתִ
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נּו —  ם ִאּתָ ם ּגַ רּוַמת־ּדָ ָטר ּתְ ם — ְוַהּמָ ָהִיינּו ׁשָ
ֲחֵקי־ָחָלל  ֲחנּות ִמׂשְ ָלה ּבַ ַמְלֲאֵכי־ַחּבָ

ה?" ר ַהּמּוָבן ֵמֵאָליו ָהָיה "ֱאֹלִהים, ָלּמָ ֲאׁשֶ ּכַ
ָלל ְוַהּקֹוְנג־פּו ָהַפְך ְלַנֲחַלת ַהּכְ

אלגיה שניה

.1
בּוִיים ִסיק ׁשְ ּפּוִזים ּפְ ּתַ

יִרים ִ ּיּות ַהּשׁ ּבֹו ְזַמּנִ

ִפּיּות ְ ּדּו"ַח ִטְקֵסי ַהּשׁ
בּוָסה: ימֹות ִמּיֹוַמן ַהּתְ ְרׁשִ

ס ֲערּוִכים ָלֶסֶגת ַפְרּדֵ תּוִלים ּבְ ְ ָלִדים ַהּשׁ ְ ַהּשׁ

ַרְדיֹו, 
ה ִמְמָחָטה: ם ָאְפִקי ְמֻכּסֶ ׁשֶ ּגֶ

ינֹוִני ִמינּוס ֲחִזית — ּבֵ ִניִנים ּבַ ב ַהּפְ ַמּצַ

ִקיָעה  ְ ּשׁ ַרק ַהּפֹוְגרֹום עֹוד אֹוֵמר ְלַעְצמֹו ּבַ
ֵבית־ֵסֶפר: ר ּבְ מֹו ֻסּכָ ּכְ

ֶאֶלת־ֵלב, ר ּכַֹח ִמׁשְ ַ ִיּשׁ
מּוָסה! ָאָלה ּכְ ִמׁשְ

.2
ים — ס, ָנׁשִ ְרָמִנים, אּוּפְ ּגֶ

לֹום ֲחֵבִרים! ׁשָ

ְקָוה: ה ׁשֹוֲאִלים ֶאת ַחְסֵרי ַהּתִ ַחְסֵרי ַהּבּוׁשָ

ל ְחנּוִנים?  ֵאיְך ָהְפכּו ַתֲחנּוֵני אֹוֲהִבים ִלְבִדיחֹות ׁשֶ

ים ַמְזִמיִנים ֲעֵיפֹות ְלִרּקּוד — ׁשִ ְמֻחּפָ

ֶקט! ֱאֹלִהים, ֵאיֶזה ׁשֶ
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ְרִאי ָאֵפל  ב ּבִ ב רֹוֶאה ּגַ ּגַ
ֶפֶתק ֶתק ּבְ מֹו ּפֶ ֹתף ּכְ ה נֹוֵגַע ּבְ ּפֶ

.3
ִסיק עֹוְרִבים ִזּקּוִקים ּפְ

ֵמי ּכֹוָכִבים ׁשְ ּבִ

ל ּגָ ִסיק ִמׁשְ נּו ָלנּו ַחג ּוִמְצָעד ְוִקְרָקס ּפְ ּתְ
ן  ֶגל ְוַרֲעׁשָ נּו ָלנּו ּדֶ ּתְ

ג ַעם ַאַחת ָלֵצאת ַעל ַהּגַ נּו ָלנּו ּפַ ּתְ
ם  ָ ְוִלְקּפֹץ ִמּשׁ

תּוב: ּה ֹלא ּכָ נּו ָלנּו ֶאְנִציְקלֹוֶפדָיה ּבָ ּתְ

ֶבט ַמְשָת"ּפ ֵ ֹראׁש ַהּשׁ
י ּכִ ל ּתֻ ֻחָלה — סּוג ׁשֶ ּפֹור ַהּכְ ְוַהּצִ

.4
ְלָאן ֵהם עֹוְזִבים

ְלָאִכים? ים ְוַהּמַ ּבִ ַהּדֻ

ה ֵדה ְרִאּיָ נֹות ִמּשְׂ ֻסּמָ נּוִנּיֹות ַהּמְ ַהּסְ

ְרָעבֹות ִמּתֹוְך ַמְנּגֹו ָאנּוׁש לֹוְריֹות ַהּמֻ ַהּקָ

ֻפְעָנִחים ים ַהּמְ ַהַחּיִ
ִפּיּות: ְ ִמּיֹוַמן ַהּשׁ

ָנחֹות ֹלא הּוְבאּו ַהּמְ
ם ֵפן ְוִנְרּדַ ּתַ ָמאן ִהׁשְ ָ ַהׁשּ

ִביא ָמִריר: ַהּנָ

ַבת ּדַֹאר ְוָיָתן — ּתֵ ֹלַע ַהּלִ
ה ֵיׁש ָחֵבר ּתָ ּכִ יֹוֵתר ּבַ ָפה ּבְ ה ַהּיָ ְלּדָ ְוַלּיַ


