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 זה עתה שמענו דו"ח
 גם מלאנו הכרסים

 ונן לשוחכהבה נת
 למרחקים ונצא

 
 ארוכה היא הרכבת 

 בה נפליג אל תוך העת
 נחבר ראשון קרונינו
 לאחרון של תשכ"ב

 
 לא סדרנו כרונולוגית
 את מבול האירועים 
 נספר עליהם לוגית

 .בסדר עדיפות מתאים
 

 הרבה התלבטנו
 לא החלטנו ודוע

 וביננו ויכוח חריף עוד נטוש
 מי משניהם מכריע

 ולמי מגיע
 ה בראש.לעמוד בזו הכתוב

 
 לאחר שמלאו אדירי העולם

 מחסני מלחמתם בפצצות של מימן
 לא נותר עוד מקום

 להוסיף למטמון 
 אף פצצונת קטנטונת

 כמיטב הרצון.
 חתפוהפחד לא 

 הן בכלל, הן בפרט
 ללא הבדל של דמוקרט
 גם עממי וגם בירוקרט.

 מאו טסה אגרופו לעולם שילח
 אגרוף אדום של דמים

 במסע של שלום פתח וחרושצ'וב
 ה הזמיןבבעלי הפצצות למוסק

 רק מר שרל דה גול
 לא מכר עצמו בזול

 
 פסגה אחרת התכנסה, צרוף כל האומות

 סביב אויזר עם שתי מראות



  צ'א צ'א צ'א ורוק אנד רול
 פרול??הקרעסטין קילר 

 אלויס-בקצב של טויסט קליף
 "ר וורד ומיס דויסד

 יצאו במחול המכשפות
 בעים מחמש יבשות.בני כל הצ

 ז עם מלך אפגניסטןג'נגני 
 קן-גם מיניסטר, גם דיפלומט הצטרפו לקן

 
 הייתה זו פצצה כדינמיט

 .התגלמה בדמותה של דוגמנית
 בין רגליה נפלה מחצית ממשלה

 ובקושי הצילו כבוד האצולה.
 

 מאחר שהצגנו את שתי הפצצות
 הכריעו אתם למי הכבוד

 להיות מאורע מרכזי וסמלי
 .לשנת תשכ"ג למין האנושי

 
 גם לא תרבותולא נוי לא חרושת 

 הוציאו אותנו מאלמוניות
 חוליות נשארה עשרים שנה

 .חייל אלמוני בין כפרי המדינה
 איזה נבזות -ויש גם מפות 

 שם שדה נחמיה בהם לא חרוט.
 

 ומה שאדם לא הצליח לחולל
 !יבורך האל –נשלח משמים 

 פרצו ועלו מעינות מתהום 
 המים נפתחו במרוםארובות 

 ה אוסחף וגגעש ורעם 
 ועהוהירדן אז הפך למפלצת ז

 וראו ושמרו וראו ושמעו מי זאת פילל
 !שטפון פרסם אותנו בן ליל

 
 היידי בת חמודונת היידי בת הרים ,או היידי

 פלת לפחהפקחית היית ו
 שני בחורים לא כל כך זהירים

 (כח)מי הזוכה במשחק עדיין לא הו
 יני כל התגלה לפתע לע

 ף כביכול כליכול.עמנגנון מסו
 וסער העולם נכתבו כרזות

 התכנסו בתי חוק, הובטחו הבטחות



 מן קצת טשטש עקבותזובינתיים ה
 ואותם בני שטן ממשיכים במזימות.

 
 דור הולך ודור בא, מנהג ישן נושן

 אותנו עזבו שלושה רופאים מן המנין.
 החכם הקדמון ,אמר כבר קוהלת

 לאדם על הבהמה יתרוןכי אין 
 ועל כן הצטרף לרופאי שין וגוף

 כולם בני חלוף.–הבל הבלים  –רופא הבהמות 
 
 בנה שינגטון עליו השלוםוו

 משכן לנשיאים 
 ובית לבן אותו כינה

 על קירותיו המבהיקים.
 כי לובן הוא סמל של טוהר מידות

 ולמרחקים לדורות הוא יאיר ויבלוט.
 על רקע לובנו של אותו מבצר

 התבלט המון מאוד ממורמר
 חמישה רבו כושים זועמים

 מופלים ומנודים את זכותם הם תובעים.
 לא טוב לכושים, לא פה ולא שם

 לא באלאבאמה ולא מעבר לים
 כי להיות מדינה חופשית וצעירה

 רזהכזה לא בא מאליו ביום ה
 ובין קרבנות השוא גם נפל

 מזכיר האומות האמרשלד חלל.
 

 אירועי תאומים השנה הצטיינה ב
 עברו בשני שלבים ןאלותיק

 שיכון ח' –תושבי 
 כיתת האילות באו לעול מצוות

 תוך שנה אחת היו שתי מסיבות.
 ברבורים לבנים והיד השחורה 

 .השטו החגיגחרוזים ומקהלה ק
 חתונה כפולה חגיגת כלולות 

 .לא די בכפילות היא של אח ואחות
 נתקדם בעתיד בחזקת שתיים

 מחו ויגילו אתנו השמיים.יש
 

 ראשונים תשכ"ג שנת 
 בכל המדינה נשמעים המנונים

 עולים ארצה" "אנו



 "במחרשתי כל אשר ירשתי"
 ועודם בחיים? -האם הפכו כבר אגדה

 
 אך הנה לאט 
 הפתיל ניתק
 קברנו נשיא
 אהוב, עממי

 וביפו נהרס פונדק הראשונים
 שמצאו בו מקלט בימי עלומים.

 ארוכים הזקן שהתפטר יבדל לימים
 ונפגש עם אלישבע בשדה בוקר.

 הנביאים הוא חוקר, עם סוקרטס מתייחד
 ולנו המצב מוזר בהחלט.

 אשכול במרץ בלי גבולות
 לידיו נטל את המושכות.

 
 איך נחיה ואיך נשתה

 בלי אמבות במרק ותה
 איך נוכל לשתות לחיים

 אם אין חיים כבר במים?
 קו המים תם נשלם.

 ם ליש נקראדן בימי קד
 ליש אריה הוא בעברית חדשה

 נושן -ראו משחק מילים חדיש 
 .שמואל בן ליש )בן אריה( הוא שמואל בן דן

 
 ובשדה פרדס לתפארת יש

 אין איש מתרגש , והכל שם של
 זה הפרדס? מי הצמיח
 משה ר'.

 
 אך ואך –קדות קדות 

 אבו שלכם ברך...
 עד בוא אב לכן גדרון

 .אבוקדות, פרי הניבו בהמון
 

 ספורטראו סוג חדש ומותח של 
 דוקטור וורד לא זה של קילר

 ופרקש שני הברנשיםנויפלד 
 המשטרה באף מושכים.

 רבים אותם חשו בלילות נדודים
 זקן מדובלל ואדמוני 

 ל פרצוף ומבטא הונגריעמסיכה 



 מופיע ונעלם כשד משחת
 אויווהשני אך 

 סובל כנראה ממחלת פאראנוי.
 

 פויבאופן לא צ-אחרון חביב
 גדל במקצת השנה הריבוי

 הדס לאורה ודרורה גם נוע
 ידו הגבר בניהם נכנס.עו

 הפעם נשנה קריאה שיגרתית
 -של פרו ורבו

 בנידון זה כל אחד יחליט
 תעלה ותפרח היוזמה הפרטית.

 
 הצטרפו גם בריבוי מלאכותי

 .עליזה, ליזה, מרים, שוש ואחי
 שנים ברבוע הוא ארבעה

 לחופה...דלת זוגות יצעדו 
 ואם כל השמחות יגדלו ברבוע

 . מצבנו כלל לא יהיה אז גרוע
 

 נו עוד רבות הן שכח
 שפיגל, שטראוס ודתות אחרות

 נפתר יוחנן הקדוש ונישא
 אך לא הספדים הערב נשא.

 
 ה עתהלקרון תשכ"ד נעלה נ

 שנגיע שלמים ובלי תקלה
 נשתה לחיים ונברך זה את זה

 שלום ולהתראות בקרון תשכ"ה.
 
 


