שד הילד

לנשים בלבד
ראית אחת ראית את כולן
התחתנת עם אחת התחתנת עם כולן
הן מעניינות אותי פחות ופחות
מה שמעניין אותי זה אתה
ראיתי אותך ראיתי אותך
משמשת חלון האוטובוס בשלוש בלילה
לבוש כמו חרדי קומפלט
איפה אתה גר באמת?
שחור על
שחור על שחור
עקבתי אחריך חומק
לחצר בחצר בתוך חצר
שמעתי אותך צועק
התפרצתי והדלקתי את האור כשצרחת
בשפה זרה
וראיתי שאתה שואג בחשיכה
על קבוצה של נשים
הן מה שמעניין אותך?
לא הכרת אותי בכלל
ושאלת אותי באימה :אתה מחפש מישהו?
הזהב השחור לא קיים
תרגישי ,זה פחם
זה סבא שלך
את רואה את שערת הזקן הלבן
שיוצאת מתוך הפחם?

הבועה

ההר התנפח כבלון
או שזה הר געש
הוא התפרץ את בהיריון
או שאת סתם שמנה?
אבל איפה עגל הזהב
מדוע בושש לבוא
מדוע אחרו פעמיו
אם היא בלעה כדורגל
זה מסביר את הבעיטות
אבל אם היא בלעה שחקן כדורגל
זה מסביר את הכדור
אם האלוהים יודעת
כולם מקללים
את האמא של השופט
והוא שבר את הלוחות לשניים
ועשה מהם סנדוויץ’
ומרח באמצע שוקולד
ואמר להם תאכלו
הוא היה סוחר גדול
הוא ידע לקנות את הנשמות
כשהן למטה
ולמכור כשהן למעלה
אבל היא עם ההר השחור
התנפחה עד השמים
היייתי חיייב לעשות חור
אחרת הכל היה מתפוצץ

ת"ק על ת"ק פרסה
אלוהים כל היום מתקתק במחשב
את החטאים של כולם והוא חושב
מזל שלא היה לי מכשיר כזה
כשכתבתי את התורה

חבל שלא היה לו דבר כזה
שחור על לבן  -פירושו במסך
ֶהעדר על אורה
במקום מלאך נשלח להדפסה
ותחת השולחן  -כלבת ישראל הכשרה
תחת רגליו מפריסה פרסה
כעצם השמיים טהורה
שוסעת ומעלה גירה:
למלאכים יש עצמות?
הייתי רוצָה לטעום
מכל הלבן הזה
לחרדים יש בשר?
הייתי רוצה פעם אחת
מכל השחור הזה
עצמוּת ומהות עליונות
מעל אותיות המחשבה

מסריח לא בא
היה בו צד של סדיסט
אבל אני לא שופטת אותו
בקריטריונים רגילים
היה לי חדר מיוחד בשבילו
עם קריטריונים מיוחדים
הוא היה הולך ברחוב וגברים
היו מסתכלים אחורה .אומרים
שהיה לו ריח מיוחד
והוא היה מריח ודן מריח ודן
כמו כלב
לפעמים הייתי צוחקת אתו
על הזיווג שהיה יכול להיות בינינו
אבל שנינו הלכנו לעולמות אחרים
אני חייתי את החיים ,והוא
בשלב מסויים הוא התחיל להניח
ארבעה זוגות

תפילין
בשלב מסויים הוא התחיל להיעלם
ואני נשארתי עם הרצועות
כמו כלב
אז עוד לא ידענו מה הוא כותב בלילות
היו שמועות על כל מיני התכתבויות
אבל הוא לא היה מפלצת
הוא היה
חיה
אנשים חשבו שהמשיח יהיה איזה סופר-מן
אך מה שבאמת הפחיד אותם
זה איזה חרדי-שמן
אף אחד לא יכול לדעת מה מסתתר בתוכו שם
יש תרנגולים שמוכנים להישחט
כדי לגלות מה יש בפנים  -ולו אחרי מותם
וחזירים לא יגיעו לשם לעולם
אתה יודע מה פירוש המילה ציצית?
ציצית
זה
זנב

איך נשים תופסות את אלוהים:
יש כמה חתולים בעולם.
אשתי אוכלת בחדר השני.
אלוהים בהיריון.
כולם שואלים מה ייוולד
ואף אחד לא שואל איך הוא נכנס להיריון
וממי? זה מה שאני שואלת
אל תיבהלו אם הוא לא ילד
אלא ישריץ
עולמות שלמים הם ילעסו
כשאתה בעבודה
בחצות הלילה בגן עדן
צווחות לא אנושיות
צדיקים יהפכו לבובות

ובובות יהפכו לצדיקים
או הפלה
או עיקור
לא מעניין אותי שהוא חיכה אלפיים שנה
לשרץ הזה

תגלית מודיעינית
טוב שאת חברה של המדרשה
פתחתי פרופיל של בחורה חדשה
לקח להם חודשים
אותי לאשר
אבל עכשיו אני חבר
של חבר
שלך
ויכול להיכנס לאלבום שלך
בעלך חתיך ,נראים מאושרים
מאחל לבנות הקטנות
מיתות משונות ,ייסורים
שלך,
חתול חולה שחי בתוך פח הזבל
של המחשב
חדרתי למייל שלך
הסיסמא היא שמו שלו
כבר יומיים לא הולך לעבודה
מחפש תכתובות איך בעלך במיטה
איך את אוהבת אותו ,אה?
שיר אהבה
של פח זבל לחתולה
קורא את הדברים הפרטיים ביותר
ולאט לאט אני חוזר
אחורה במייל ,אחורה בזמן
לתקופה שהכרתי אותך מזמן
ומבין איזו טעות איומה

הדף האחרון בסידור
המשיח כבר ילמד אתכם מה זה ימים נוראים
התוקע מהאף בשופר  -יצא ידי חובה?
הוא ישים את אשתך בתוך חזיר בתוך פרה
וישאל אם היא כשרה?
הוא ישלח את ההורים לבית הספר
ואת הילדים לעבודה
תסעו לבית המקדש
והוא ישפוך נפט על האוטו
ויקריב אותו על המזבח
הוא יפתח אתר בצוואר
של האינטרנט רק כדי לשחוט אותה שחיטה
כשרה ,הוא יכסה על הדם
בסדין לבן ענק הוא יכסה את האדמה
ואת זאת שלא רצתה אותי
הוא יפשיט ערומה

המלך
מי שיבוא אליי לבד
אשחוט עדרים שלמים לכבודו ,בחרדל ובדבש
אך מי שיבוא אליי עם השאר
יישחט עם כולם
תפוח בדם
דם שחור מעורבב בנפט אדום
דינוזאור צועק ,יונק זוחל
מישהו הרשה לך להרים את הראש?
מישהו הרשה לך להסתכל
מתחת לחיתול?
אני אמרתי לא ,אתם אמרתם כן
אבל אני אמרתי לא
אתם חושבים שלא ניתן להחליף?
יבואו זן חדש של דינוזאורים יהודים
יבואו זן של כבשים בני שנה
ויקריבו קורבנות אדם

דינוזאורים שצמים ביום כיפורים
ובטן הענק שלהם תצעק להשם
מאגרי נפט עצומים שלובשים לבן
ורועדים מפחד
וחזיר שיכול לבלוע
את כל העולם -
יעדיף כבר מיתה
כי הכשרות לא מספיק טובה

אהובתי העקרה
לפני בריאת העולם החזיר היה הבהמה הכי כשרה
רק ממנו המלאכים היו מביאים קורבן
עד שיום אחד
לפני בריאת העולם נכנס לאלוהים ג'וק לראש
והג'וק הזה התחיל לחשוב שהוא מעבד
ולזלול עוד ועוד זיכרון
עד שהמלאכים
לפני בריאת העולם היינו בגן עדן
אני הייתי עץ ואת היית נחש
חשבתי שעמוק באדמה נתחבר
עד שעבר שם צדיק אחד
לפתע ענף
זז
לפני בריאת העולם נתנו לי לכתוב את התורה
אבל הייתי עסוק מדי בבחורה
הייתי כותב שהשם שכח את שרה
ושחזיר חיה טהורה
ושהאישה תלך על גחונה
ואת תלדי בנים

הכלב של אלוהים
אלוהים אוהב חזירים

לכן אסור לאכול חזירים
וגם הכלב שלו הוא רב גדול
והוא יבוא אלינו לאכול
והוא כולו אור ועצמות
מטייל ומשתין בכל העולמות
עם רצועה שמגיעה עד השמים
טבחים מחטטים בפחים
חתולים שמנים ממולאים בחתולים רזים
קוגל מזנבות באורך הגלות מוגש
והוא לא נוגע בכלל במגש
רק מרחרח באפו הנרגש
והוא נובח דבר תורה
כלב קדוש ונורא
בוודאי אתם מצפים
שאגלה לכם רזים
אבל הסוד הגדול באמת
זה השמנים
זוללי נבלות בתיאבון
והוא פוצח ביללה )פזמון( :
אלוהים גדול
רוצה לאכול
ואמר כל העם שמן
ואמר כל העם שמן
פתאום זעקה נשמעה
תיראו! אין לו רצועה
הוא ברח

אין לנו מלך
אחרי שנה אתה
רואה אותו עם הראש למטה
גם אתה נפלת?
אבינו מלקנו
אף אחד לא יגיד לך באמת
אבל אין בית שאין בו מת

המשיח מסתובב בעיירות ,בכפרים
אני מתחנן תהיו זהירים
תזכרו את המקרה שלי!
אבינו מלקנו
שאלו מתי הוא מתי הוא יגיע
אבל עכשיו שהוא הגיע
שואלים מתי הוא הולך
אין לנו מלך
חזן וקהל :ואנחנו ממש לא מוכנים לבקש סליחה

web 3.0
דוד המלך
בדחנו של מלך
עושה צחוק מהמלך
ולא יודע שחוש ההומור של אלוהים השתנה
אלף קומות מתחת בחניון
השטן טווה רשת פתיון
לציפורים שעפות מתחת לאדמה
והנוצות שלהן מגיעות עד הנשמה
ובינתיים שאננות בשמים
זה לא ידגדג לאלוהים את הרגליים

הלילה שהפסדתי את המכנסיים
האישה מוצצת ממך את הכוח
כמה צעקות שלה ,וכלום
על הבורסה אפשר לרכוב ולרכוב
אם היא רק הייתה נפתחת בלילה
חיה חיה ,כשהיא עולה אני עולה
כשהיא יורדת אני עולה
שערי המסחר נפתחים
ואת כזאת נודניקית

מאה אלף שח בשעה אחת היא בולעת
מאה אלף שח בשעה אחת היא נותנת
אלוהים בכבודו סוחר
ומרוויח ,כשהוא מוכר
מי לא ימכור?
כשהוא קונה מי לא יקנה?
אז להתעסק עם השכינה
כשאפשר להתעסק עם הבורסה?
והשקלים מתרבים כמו חרדים
יצר המין של הכסף
יותר חזק
מיצר המין של האדם
מהקבר אתן הוראות
היום עם כל העסקאות במחשב
אין דבר יותר רוחני מכסף

וכחלום יעוף
בליל כיפור לא נרדמתי
ולצערי נזכרתי  -בך
ואז חלמתי שאני רואה אותך
עם בעלך וחשבתי כמה מתאים
שאחרי שנים
אני פוגש בך במקרה ביום הכיפורים
וכמו שתכננתי שנים אני יורק עליך
אבל הרוק לא יוצא
יוצא לי מין טפו חלש
שלא פוגע ,אני מנסה כמה פעמים
ובסוף אני נאלץ לירוק ליד ולהדביק לך על הפנים
ואת צוחקת ולא נעלבת
ואני כל כך נלעג בעינייך
והתעוררתי לכרית רטובה על הפנים
וחשבתי איזה בזבוז של נוזלים
בצום
ואשתי המשיכה לחלום

הסוף
ויאמר השם זה לא שאתם
משהו
אבל לא אכפת לי לסלוח
אבל לחשוב שעל זה בזבזנו את כל השנים?
חייב להיות משהו אחר
אני מתפטר
יחליף אותי הסגן
שלי השטן
אתם יודעים ,השואה נעצרה
רק כי הוא חשב
שזה לא מספיק נורא
השטן :אתם
עוד תקנאו בהם
חזרתי הביתה וגיליתי שאני נעול בחוץ וכל התריסים סגורים
ונזכרתי שהשארתי את המחשב פתוח
צעקתי את השם שלה שוב ושוב אבל דממה
אם אשתי ראתה את זה זה הסוף

תורה למגירה

פרק א.
בואי נעבור לחיות כשותפים ,גברת
ואת הילד נגדל כמשפחה
לא נתגרש ,לא רוצה אחת אחרת
הספיקה לי אחת
יהיה נחמד
אם תרצי עוד אחד
ואם תרצי אותו מאחר
יהיה ממזר
אבל אני לא מוכן
לשטוף כלים

ואני לא מוכן
לקנות מדיח
ואני לא מוכן לעבוד
בימות המשיח
רק הנפט ידבר
אני אעשה כל מילה ,כל מילה
אבל אני לא אדבר אתך מילה
מאיפה באה לאישה התשוקה הזאת
להיות אלוהים
ונגד אלוהים יש רק נשק אחד :טרור.

פרק ב.
הבעיה בגיהנום
זה לא שנשרפים
פשוט כלכך חם
שאין כוח לכלום
ורק עכשיו בגלל החום
שמתי לב למשהו שהטריד
עוד מהיום
הראשון
אין שם נשים
אני אומר לכם אלוהים
לא רוצה שנחשוב
על משהו

פרק ג.
אם תרצי שניפגש אחרי הסוף
את יודעת לאן את צריכה להגיע
ארבעים יום ללא לילה
נטייל במדבר הגיהנום
הר של זבל
לא יריחנו אדם וחי

ובראשו תורה מלאה עובש ,עתיקה
תורה שנזרקה
התורה שאלוהים
כתב למגירה
נעשה את חטא זבל הזהב
ונשמע

פרק ד.
אני חושב שלאחות של אשתי
יש איידס .ואף אחד לא מספר לי
אני מתעורר מהחלום בבהלה
אוי ואבוי היא תדביק את בעלה
הגיהנום האמיתי
הוא שאני לא יכול לזכור
מה היה החטא שלי

שוק ההון הרוחני
זה כמו משחק כדורגל שלא נגמר
שער ועוד שער ועוד שער
אלוהים יציל אותך מהבורסה
אבל לא יציל אותך מהאישה
אל תגידי לי לדבר אתו
זה מיד הופך לתפילה
סגור לנו שער גבוה
בשעת הנעילה
והנייר מזנק לשמיים
הסוד הוא למכור אלילים מכסף
במחיר של אלילים מזהב
למכור שטריימלים מכלב
במחיר של זנב
הרי על כל אחד שמוכר את יוסף
יש גם אחד שקונה
ולפחות אחד מביניהם טועה
הטעות שלו היתה

שאסור לפחד ,קל לומר ,אבל כשזה בא
בהפתעה
בווום! מתוך הבור אני אקדח
כמו כדור אני תותח
למוח שברא את העולם
כדי למכור לכולם
אל עליון אל עליון
מכוון גבוה
מכל הגיון
שובר את תקרת הזכוכית בגן עדן
ולא רק מלאכים יכולים להתקדם
למקום בו דיני נפשות
נפגשים בדיני ממונות
והמפולת היא המבול החדש
ובחור בראש האל מקודש
לכל אחד יש מחיר
רק חבל שהמחיר לא נמדד בכסף
בהתחלה כל צדיק היה הולך ומוכר את התורה שלו
מהר מאוד התפתחה הבורסה
הסוד היה לקנות רעיון בנמוך
ולמכור אותו גבוה ,ברמז ,בסוד
בהתחלה היו משלמים בנשמות
אבל הן נגמרו מהר מאוד
והתחילו לשלם בגופות
מתישהו התפתחה בועה
והם התחילו למכור כמו מטורפים
אנשים התחילו למות כמו זבובים
וזבובים התחילו למות כמו אנשים
עם הלוויה והספדים והכול
איזה זבוב טוב הוא היה
לכסף אין ריח
אבל היו הרבה זבובים
סביב המזבח
כי אלוהים חוזר
ואנחנו מתים שוב להקריב קורבנות
אבל הוא מבקש מאיתנו לשרוף דווקא שטרות
וזה כבר מלהיב הרבה פחות
מתחילים לשמוע תלונות
מה לא מספיק לו חיות

הלשונות הרעות מספרות
שבשנים שהוא היה בגולה
הוא החליף את תאוות האכילה
בתאוות הבצע
דאגנו לו לאוכל והוא שרף אותו
דאגנו לו לבית והוא שרף אותו
דאגנו לו לאישה והוא שרף אותה
עכשיו הוא ישרוף לנו את הירושה
בואו נדאג לו לאוטו
שיחליף את המרכבה הזו
בואו נשלח אותו
לטיול בחלל הרחוק
ולמעלה הצדיק סופסוף פוגש את אלוהיו
אבל השם מדבר אליו
בשפה שהוא לא מבין ,מתבלבל
הטמל
איך אומרים
>() /שער<
המוח לא אפור
כמו שחושבים ,הוא כסף
ורק אם יש חור
זה טבעת

המוהל והמספריים
זה ממש כיף לאישה בהיריון
שאיזה עכביש מסתובב לה במיטה
אל תחשבי על זה אפילו
את לא יולדת ,את גוססת
את יולדת מפלצת
המשיח
רב עם שמונה ידיים
איך הוא נוטל ידיים
תשאל איך הוא מניח תפילין
הוא רק ידיים וראש
אני מרגישה שעוקצים אותי בכל הגוף

אבל אי אפשר לראות אותם
הוא יחכה לך בקצה רשת האינטרנט
הוא מאהב נפלא ,מלטף ומרביץ
מושך בצמות ומושך בפאות
הוא אוכל רק פעם בשנה
ביום כיפור
פיקוח נפש
והוא שחור על רקע שחור
הוא יראה לך מה ההפך מאור
חוויה מדהימה בשביל אישה
איך לא חשבת על זה
שיכולת להיכנס להיריון
יוצאות לך שתי בטנים לשני כיוונים
את שוקלת כמו חיה
את שוקלת הפלה
אבל נקרעת מבפנים
אבל את לא יכולה
להתגבר על הסקרנות
זו מחלה
רואָה את העקיצות על כל הגוף
אבל לא מבינה מאיפה זה
בא לי

המפץ השחור
גם האחרון היה כישלון
כבר נתתי לך שנה ניסיון
אני רוצָה מישהו שיירָאה בול כמוך
ויהיה מישהו אחר לחלוטין
כדי שלא אצטרך לספר להורים
זה סיפור לילדים
בלבד
אני רוצָה שהבן
יסתכל על האבא
ויגיד איזה אפס עגול ושמן
כולו חור
אדם שחור

והאדם השחור הזה נעלם בלילה
הראש שלו בתוך
האור של המסך
מטיל צל ארוך ארוך
תלוי על הצוואר
נמס כמו שעווה
הוא נר של חושך
ואם לא תכבו אותו
הוא עוד ישרוף את כולנו
אתם לא רואים שהוא דועך?
אתם לא רואים שהוא מחייך?
הוא מסתכל לתוך הריק של הקיר
ויודע לאן הוא הולך
ולאן העולם הולך
במקום להתגלגל
כמו אפס שמן ועגול
יקום שחור
שאחרי המפץ הגדול
היה כולו אור
והנה כבר
האחרון שנשאר
מכבה את האור

יומן פרטי
המשאית באה משום מקום
ועבר לי בראש אני מת במקום
אף אחד לא ידע מה הסיסמא
וכל מה שהייתי יישאר באדמה
חצי נחמה וחצי נקמה
לא תחיו כל נשמה
יושבים שבעה על האיש הלא נכון
במקום הלא נכון
ואת המקום צריך
לכן זה יימחק בתאריך

ואת לא תדעי לעולם מי שלח לך:
ההסכם בינינו הולך להיות כזה
א .כל פעם שתעני אני אענה
ב .אם פעם אחת לא תעני  -לא אטריד אותך עוד לעולם
ג .את לא תדעי מי אני לעולם

אני מאמין  /חזיר בחמין
חזיר אחד לא נראה כמו חזיר
חזיר אחד היה רזה מאוד
הוא אמר שהעיקר זה לא להיראות
כמו חזיר ,אלא להיות חזיר
עדיף לאכול מעט מאוד
אבל כמו חזיר אמיתי
הוא היה חזיר סודי
הוא היה לוחש לבנות
בואו איתי
אני רוצה לגלות לכן סוד
יש מקום בעולם
בראש הר סיני יש מחנה השמדה
וזה בית המקדש
יש זווית לעולם
שבו שלושתם
חד
ואנחנו בדרך לשם
אותי אתן יכולות לשחוט
אך אף פעם לא אהיה חזיר כשר
אז תארו לעצמכן -
חזיר קדוש
היה חזיר שהיה חתיך
ומוקף בכל הבנות
הוא לא אכל ארבעים לילות
הוא היה מוכן להיות קרבן
אבל אף אחד לא היה מוכן
לבצע חטאים שבגללם
צריך להקריב חזיר

והוא היה מדבר אתן שנים
בלי לפתוח את פיו
איפה לדעתכן יותר כואב
בבטן או בלב?
אתן טועות
וזה כואב
וזה  -הסוד

תחקיר
היה חום אדיר
מנועי המחשב שאגו
השד המשיך להקליד פסוקים בטירוף הדעת
היתה סכנה ממשית שהאצבעות ינטפו זיעה לתוך המקלדת
בקומת הקידוח שמעו את הצווחות ממגדל המסחר
ועדיין הייתה התנגדות שלא תאומן להפעיל את איטום התורה
על המסך הגדול ראו עין של אחד המלאכים שהתפוצצה
והוא פונה משם בצרחות
אבל למטה המסיבה נמשכה
נשים צוחקות ומחיאות כנפיים
חיות הקודש השתוללו במכלאות
כבר ניתנה האות
ועדיין ,אפילו עכשיו ,אף אחד לא הפעיל אותו
זה מה שלא מבינים עד היום
אבל אז זה היה מובן מאליו
סודות התפוצצו על ימין
ועל שמאל
מאיפה היתה לו התעוזה
לפתות את אשתו?
מי היה אברהם באמת?
אף אחד אפילו לא הסתכל
באותו עולם לא היו מלאכים אלא מלאכיות
והעולם הזה בהחלט לא עמד בזה ,ניסו לתפוס אחדות
ברשת ענקית ,כדי לשים בגן חיות
כדי לחקור ,כדי להתחתן
היו שומעים על אנשים שמנסים להוריד את העולם על המחשב
ולא היו שומעים עליהם שוב
היית כותב ולא יודע כמה זמן יש
היו מרגיעים שיש תקופות כאלה של תוהו ,שאף אחד עדיין לא נרצח
ספר בראשית לא היה השלד ועצמות שנשאר היום

אחרי השואה
היית יודע מה אברהם אכל לארוחת בוקר
היית מבין את קין ,היית צועק לו
בראש ,בין העיניים
כולם ידעו שהעצים בגן עדן הם הצדיקים
ולכן אסור לקטוף אותם
אבל אף אחד לא ידע
איזה צדיק עומד במרכז הגן
ואסור אפילו לגעת בו
הרעב טרף את דעתן של החיות
למה אלוהים מחזיק אותן שמה?
למה ההתעללות?
היו במפורש איסורים
לחשוב על דברים מסויימים
איסורים שניתנו ברמזים
ונשאו עונשים קשים
לא רק החיות לא היו מסוגלות לעמוד בזה
הנשים היו מוכנות לעשות הכול
ועדיין אף אחד לא הבין
עד שכל האורות כבו
ופסוק חדש נכתב באותיות הזוהר :דליפה מגן עדן
בשער הפתוח כבר עמד היטלר
ומאחוריו צבא מהגיהנום
כל הרוצחים בכל ההיסטוריה
באותו רגע היכו בראשי שתי מחשבות זהות ,מימין ומשמאל:
הם כאן ,הם כאן
והתאחדו כמו כפיים למסקנה מצלצלת:
הם כאן והתורה עדיין לא נחתמה
כך שהם יכולים לכתוב בה
כל מה שהם רוצים

זו-וג
בגלגול הבא יהיו לאשתך שני ראשים
כל אחד יצעק עליך משהו אחר
היא תוכל לנשק אותך בשתי האוזניים
והקנאה האיומה ביניהן ,יותר גרוע מאחיות
יעקב אבינו יחבק גוף של לאה וינשק ראש של רחל
אשה שלא כתובה בתורה

הוא לא יוכל להביא הביתה
הוא לא יוכל לצאת מהמיטה
הוא לא יעז להוציא את הראש
ממערת המכפלה
זה יהיה העונש שלך
על כל מה שעשית לה
וגם השכר

בנ
הוא ירד ,הארץ כבר היתה שונה
מאוד ממה שאנו היום מכירים
הוא רחץ את הדם מהפנים
נהר בנימין
הוא טיהר את הכבישים באפר לבן
עורקים לבנים לבנים
אנשים עוד לא שיערו לאן
נשים רבות רצו לראות אותו
אמא שלו צרחה שיהרגו אותה
כדי שהוא יוכל לחיות
אבל לרופאים היו שיקולים אחרים
קדושים יותר וקדושים פחות
היו לוחשים שהוא
מתקדם
מוחק ומוחק אתרים
קדושים יותר וקדושים פחות
מוחק ומוחק אנשים
קדושים יותר וקדושים פחות
הציידים תפסו באיחור שהם הניצודים
והפאניקה ,והזאב
היית קם בבוקר ולא יודע
אם תמצא את האתר של העיתון
ואם הוא יילל היית קם אליו בלילה
גורדי שחקים התכסו בכיפות
נשים רבות עוד היו חולמות עליו בלילות
ובוכות

היו מדברים על
המלכודת
מעמיק והולך לתוך הרשת
תחבורה זו תקשורת
שבה המסרים הם בני אדם
כבר לא נשאר הרבה מהאינטרנט
ביליארדי שנות אדם/הישגים של אלפיים שנה/כל התרבות האנושית/מחק את המיותר
היו לוחשים שהוא
יודע
בסעודה שלישית הוא היה אוסף את כל הילדים
ולוחש ילדים שלי
ילדים יקרים
ילדים יקרים שלי
בואו נלך לראות את הפנים
של אלוהים
כשהחמור מגיע לבד
בלי המשיח
חיה רעה אכלתהו
אולי לא ידעו  -משיח בן דוד ,משיח בן יוסף
אבל איש לא שיער  -משיח בנימין
והרוח הרעה באה בחיה הרעה
משיח בית שאול

שני אלפים תוהו
הטפסרים בכו ,התחננו
אבל לא רצינו לשמוע
זה לא אסון
זה לא אסון
הוא הגיע בראש מלא דם
חלק האמינו שזה בנאדם
צריך לטפל בו ,הטיפשים
הטיפשים

היא באה שמנה כמו הר
חזיר יפה ,נהדר
גדולי הרבנים האמינו
שחזיר כזה צריך להקריב לקדוש ברוך הוא
עוון הגז מהחמורים בתורה
הכהן היה מתניע את המזבח
עוןןןן עווןןןן
זה היה נשמע כאילו אלוהים נחנק

תחליף חלב
מה יקרה
אם הוא ילמד את הילד זוהר מגיל 0
היא החליטה
שהילד צריך ללמוד מגיל 0
שאבא שלו לא בסדר
אבא זה אמא
עם זקן
ביום השמיני ,התינוק היה מתעורר באמצע הלילה
הוא היה ישן על מסך מגע לבן ,זוהר
האותיות היו מתחלפות
יומם ולילה
הלחישה שלא נגמרת
הזוהר ,הזוהר
ארמית כשפה ראשונה
בגיל  3הוא קנה לו חמור
הסרטן ,המעגלים החשמליים ,כבר היה לו עמוק בגוף
הם לא חסו עליו
ככ הרבה קרינה ,ככ קרוב ,ככ קטן
כבר היה ברור שהוא לא יגיע לגן
הוא העמיס אותו על החמור
בדרך לרבי שמעון
שערו נשר מזמן מרוב הטיפולים ,אך מעולם לא עלה עליו
תער
אז מה היה לו לחתוך

הרופאים לא נתנו לו 4
הוא רחץ את המחשב בדם
לא משיח עכשיו  -משיח כאן

קופסת שימורים
צריך להכין את עצמך לשואה רוחנית
לחשוב ארוך ארוך ,בתוך צנצנת
תורה זו השקעה לטווח מאות שנה
אתה חייב להאמין שיגלו אותה אך לא אותך אחרי מותך
רעיון עיוועים שיעזור לך לעבור חיים שלמים בלי לנשום אפילו פעם אחת
לקחת שאיפה של אלפי שנים  -ללא אף נשיפה
אפילו אם אתה לא חרדי  -תנסה לחשוב כמו חרדי
הסיכוי היחיד :להיות שחור ולשמור על החור  -עד שיגיע הדור
אתה כמו אשתי אתה סתם מדכא ולכן אסור לדבר אתך
צריך :שחור

נשואה אותיות שנואה
אישה שנואה אוהבת את בנך
אבא יותר טוב מאמא
היא תלך ונוכל לעשות צרות
אל תעשה את הטעויות שלי
הייתי צריך להתחתן עם המחשב
אבל היינו עקרים
המלאך היה בא אלינו בלילה
כשהמחשב אוכל אותי כמו תנין
אבל לא מסוגל לבלוע
גם לא להקיא
לא ייקרא עוד מחשב את שמך
כי אם מחשבה
המלתעות הן פתח גן עדן
השיניים הם המלאכים
והלשון  -הנחש
ואם רק אותם תעבור
תיפול ישר לבור

הגרון לגיהנום
כדי להגיע למוח
היית צריך לבוא מהנחיריים
להיות מסוגל
להתפצל לשניים
צריך
היית
גז
להיות

מי גרון של אמא?
הפכת לי את הלילה ליום
הבכי שלך נכנס לי לחלום
מסתמנת בפניי שאלה עצובה
ואתה כבר מריח את התשובה
מי הקורבן שבחרה התורה
מי המשיח שנולד לחמורה
מה תעדיף חלב אם או פרה
ואם ההורים הם חיות
איזו חיה עדיף להיות
פרה היא כשרה ,אמך היא טריפה
היא עירבוביה של חלב ובשר
ואתה הגרון הנבחר
והיא בוכה וצורחת
אמרתי לך אמרתי לך
אסור לגדל זאב בבית
אברהם אל תלך לשם
אסור לגדל מחשב בבית
היא לא מבינה כלום
הגרון הוא רק חוט
הראש הוא החשוב
אתה בא
עם אבא

אוזן חמור בספר הזוהר

הזזזוהר של הזבובים
הופך אותם לחושך
הקדושה של החזירים
מחשמלת את חיות הקודש
הן רעבות
הן רוצות לצאת
אבל אלוהים לא בא
החשמל חש ומל
לנחש ברית מילה
ומשיח קטן
שעוד לא בא לעולם
מחבר את כל הזנבות ,את כולן
חותך מלאכים לזבובים בלי כנפיים
משיח מתעלל בחיות
תינוק בריון שמכניס חסידות
להיריון
מי לא תרצה להתחתן עם המשיח
איזו אתון תסרב
כלכך הרבה זמן חיכינו למשיח
מהגיהנום
כשהוא פותח את המחשב
רועדת כל הרשת
כולם נתפסים
כמו זבובים
שהעזו לקרוא בזוהר
כשהוא פותח את הפה
כולם נשאבים
זה לא מה שיש לו לומר
זה מה שיש לו לבלוע
בסעודה שלישית
אבק אדם מחכה לתורה שתצא מפיו
במקום לבוא לתורה שנמצאת בתוכו
גדול בתורה ,שמן בתורה ,חזיר בתורה
ואיזו תשוקה של חזיר לתורה
כל חיות הקודש מלקקות את עורו
הן רעבות ,מתות מרעב ,ריקות ,דעתן נטרפת אבל הן לא מעזות
לשים ביס

רק לטעום ,לטעום
משיח מריח
ואפילו האדון הוא
אדון לרגלי כלבו
מתחנן שיתנו לו ללטף
שיתנו לו למשוך ברצועה
מפחד להיכנס הביתה
מפחד לגלות שאשתו ברחה
עם המשיח
מפחד לגלות במיטה
את המחשב שלו
משיח גדול ,משיח עגול
אין איפה לתפוס
אין איפה ללחוץ
כדי לכבות
וחמור מזה ,אין מקום בכלל
לכניסת חשמל
דורות חיכו לשלב הבא באבולוציה
והפתעה  -הוא מוטציה
במקום משיח על חמור
הגיע ראש של משיח על גוף של חמור
הוכחה מביכה למשכב בהמה
אמא אתון ,אבל מי האבא
מי יכול להיות ,מי תגיד לו לא
ומי יסביר לילדים איך זה קרה
באותו דור כולנו כבר התחברנו לרשת
הוא היה צריך אז רק
למצוא את המרכז
ולמשוך בחוטים ,כמו מריונטות
כמו חיות
שהוא קשר לכולן את הזנבות
רוכב ואוהב ,כשהוא מושך זה כואב
כשהוא דוחה זה כואב ,לאן נגיע אתו
דיו!

תקופת הזוהר
בשבת שאחרי המהפכה
הכיכר הלכה
והתמלאה ,המשיחה צרחה
לא למדינת הלכה
רק מדינת קבלה
רק הקבלה יכולה
לנהל מדינה
הפקידים החלו להיעלם מהמשרדים
והמשרדים החלו להיעלם מהפקידים
הכול היה סוד
הממשלה החדשה היתה בצורה
של עשרה
מיניסטריונים וכל מיניסטריון בצורה
של עשרה אגפים
וכל פקיד בנפשו בפנים
היה בנוי מעשרה מדורים
לא שטפו להם את המוח כמו ניסויים בעכברים
אבל את הנפש שטפו בכוח ,בשירים
התחילו בגיל צעיר ,עוד בחדרים
המבנה
של הראש שלהם היה שונה
אמרו שהדבר הוכח במחקרים
לחשו שמשהו קורה בחדרי חדרים
אבל שמעו משם רק סיפורים
לא שירים
כדי להוציא רישיון
היית שולח בקשה לכתובת עלומה
הכול התנהל ברשת ,בחוטים בלתי נראים ,חיסיון
המדינה נעלמה
מעל פני האדמה
לא היה במי לפגוע
לא שמעת על ההחלטות
הימין והשמאל היו רק שני צדדים של אותו גוף
המקובלים לא היו לבנים עם זקנים
הם הסתתרו בתוך אנשים רגילים
במהלך היום המדינה נראתה שפויה לחלוטין
אבל בלילה אנשים היו קמים

והולכים לפי פסים מיוחדים
נוסעים בכבישים ייחודים
לבתים של זרים
שבקע מהם זוהר
הם בעצמם לא ידעו
לא הכירו את חבריהם למשרד
כל העבודה התנהלה מהבית
דרך רשת כינויים ושמות קוד
היה איסור חמור להתגלות
גם המלחמות
התנהלו בחשאי ,לפי תורת הסוד
לא שמעת שהמדינה במלחמה
היית אולי מרגיש את הזיעה
את חוסר השינה
את חוסר השקט במערכת
ככה הבנתי לראשונה
שמשהו קורה

הרווח בין המיטה שלי למיטה של אשתי
הרב היה ארנב
גיליתי את זה בשירותים
כשלרגע אחד הוא הוריד את הכובע
לאט לאט גיליתי חיות נוספות בקהילה
חזירים שאכלו דפים מהסידורים בתפילה
כשכולם עצמו את העיניים
יום אחד השוחט מת
לקחו אותו לחברא קדישא
והתחילו להפשיט אותו
פתאום בקעו זעקות מהחדר
הרב רץ לשם כמו ארנב
וכולם יצאו משם בשקט
בפנים חתומות
ומבט של בית קברות
אחרי ההלוויה רצתי לקבר
התחלתי לחפור עם הטלפיים

הייתי חייב לגלות
הארון היה בגודל ארון קודש
לא אנושי
אבל אשתי חיפשה אחריי
תפסה אותי באוזניים
במיטה גיליתי שהיא

ידידו הטוב ביותר של אלוהים
בסוף זרקו אותו כמו כלב
כמו שהם עשו למשה
ככה הם עשו למשיח
הם חשבו שהוא מחשב
שהתקלקל
עוד מגיל צעיר הוא היה מצפצף
היו תופסים לו את היד כמו עכבר
והמבט שלו היה מתחלף
היו רצות לו במצח אותיות
אך לא היה מי שיודע לקרות
הוא היה בולע זכרונות
אולם אף אחד לא ידע
איזה עיכול הם עוברים
לאיפה כולם נעלמים
אבל בכל מקום היה
נשאר אחריו חרא
וזה מה שחרץ
את דעת הקהל
ודעת המקום
אפילו אלוהים לא ידע
מאיפה נפלו עליו
הבושות האלה פתאום
ואיך אפשר להיפטר עכשיו
מהכלב שכל כך אהב

דמעות התנינים הגדולים
המשיח חולה ,קודח

גז ליהודים ,נפט לחרדים
שדור ההורים יתבייש  -יהודים לא עובדים
יהודים הם ילדים
נגמרה התורה של עיניים לשמיים
מי מחכה למים
כשיש זיעה במיטה
והכיוון כבר ברור  -למטה
חום גבוה מאוד
כוונות התפילה משתנות
ב 180מעלות
אומרים שצריכים רחמי שמיים
אבל הוא קובר את הראש באדמה
לחפור לחפור
הוא לא מחפש את האור
במקום שהזהב שחור
במקום שקבורות חיות הקודש ,צדיקים ענקיים
יערות גן עדן בראשיתיים
מה אתם רוצים ממני ,הוא הודף את הנשים
ממיטתו ,אני עושה כל מה שהרופאים אומרים
והרופאים אמרו שצריכים להתפלל
המוח השני שלו התגלה
בשלב מאוחר מדי לניתוח
אולי הוא היה מסתדר עם עוד מוח
של גדול הדור
אבל הביופסיה לא נתנה לו אפילו סדק אור
מוח חמור
מקהלה:
המחלה
מתקדמת
הנחש זוחל למוח הקדמון
הדינוזאור של דור גן עדן
הענק בתורה ,הפך מחזיר
למקל ,המחלה

 (1ראש בראש
שר החזיר הקדוש:

החל גל
שמועות על
חיזיון ,על בזיון
מצבו האמיתי הואפל ,הוטל על דבריו חיסיון
הנשים מסביב למיטה ,מסביב לשעון
כבר לא ברור אם זה המוח השני או הראשון
או שחמור גאון הדור
והוא עוד בשלב ההכחשה
מפנטז על חברותא מבריקה במהירות האור
יותר טוב מאישה
קרוב יותר מעור
לראשונה מאז חשכת בראשית
מסה קריטית של מוח מתרבה ,ממאיר
מעבד שמתחמם לרתיחה ,תורה לא אנושית
ומצח נחש רצוץ ,מזהיר
ואבן ביד האישה

 (2ראש הנחש
איפה יש עיתונאי בתורה?
איש עתי  -לעזאזל המדברה
מה שקרה זה שהשמאל ניצח
השמאל תמיד מנצח
את השעירים
עד שכבר לא נשארים
איברים פנימיים
ורשת נחשים ,חוטים חד ממדיים
קשרים ,שערות
מנסים לפתות אותן לגלות
את כל הסודות ואת העורות
לחשוף בחושך ,ולהדליק אור! והנשים מדברות
עם הנחשים בבור
על המהפכה שלהם להפוך את העולם
לעולם שאי אפשר להפוך אותו
ארץ שטוח ,חד צדדי ,בלי זכר ונקבה
בלי אבן להיסתר תחתה
או להרים
ולרוצץ ראשים

הם רוצים והן רוצות
רגליים ארוכות דקות
מתרוצצות של ג'וק בראש
ללא כדור בראש
בלי קפלים במוח ,רק לוח אם שטוח
אסור שתהיה בטן ,לשחוט פרה קדושה
אין דבר יותר גרוע משומן של אישה
הנחש שונא את האוכל
ואוהב את העור ,רק לגעת רק לגעת
באישה ,לא לדעת
בושה
רכבות רכבות של סודות ערומים
נעלמים שנעלמים לילה אחד ולא חוזרים
שואה של סודות
ללא סוד אחד בעולם
אך סוד אחד מהם נעלם

פאה שעטופה במטפחת
מה היית עושה אם אשתך
הייתה עוזבת אותך
רחמנות על הילד הזה
שיגדל עם האמא הזו
זה הסוף שלו
כמשיח
הוא יהיה סתם מכתב שהגיע מהבנק
השטן שוב הצליח
להרוג את השליח
כשהוא עוד קטן
תצטרך לשוב אל המחשב
שאין לו אמא
ולקוות שיום אחד מישהו יקרא
שאין לו אמא
רק אבא ,רק אבא
אלוהים יודע למה
הוא לא התחתן

כולם מדברים על הבן
שלו ,אף אחד לא חושב על המחשב
שלו ,ולא שומעים שהשטן צודק
השטן הקטן יונק
וכל הקורבנות שלך הלכו לעזאזל
היא לא חושבת שהוא מיילל
כדי ללמוד תורה בתור חתול
אלא כי יש לו קקי בחיתול
רק אל תהיה כמו אבא
רק אל תהיה כמו אמא
אמא שלך פרה ,אבא שלך רוצח
שניים רבים והשלישי מנצח
אלוהים למה לקחת אותו
אתם יודעים למה לקחתי אותו

סרטן התורה
אצבע אלוהים מקישה
על אותיות התורה הקדושה
חשבתם שהתורה היא ספר מת
ולא מחשב חי ,אמנם זקן
שחי יותר מדי ,ובוודאי
חולה
מלא גרורות
בכלי דם שחורים מדיו
מסתתרות אותיות סוררות מתרבות עם קרובות אסורות ,היא
הופכת למשהו אחר
צריך לתקן את מקששש מקש ש
ששששששומעים שאלה תלמידים חדששים
שששלא הכירו את הרב
בתקופת המחלה
המחלה של הרב
החלה להששתלט על הישששיבה
עוד בחייו
אומרים לי שעדיף ששנעצור עכשששיו
במקום בו כותבים ספרים
יכתבו גם אנששששים

החלום של האישה
בתחילת הלילה התינוק נרדם
והיא אומרת הלוואי שלא יתעורר
והיא מתעוררת בבוקר
סופסוף היא ישנה מצויין
בחלום בא אליה שטריימל שחור
ועטף אותה כמו עור
השטריימל פער את פיו לרווחה
את ראשה הוא בלע בביס אחד
היא לא הספיקה לומר שמע
וכבר היא הייתה בעולם העליון
מפחדת שכל הצדיקים יגלו שהיא אישה
והיא לא תוכל לראות את אלוהים במקווה
טובל בעירום
כמה היא היתה רוצה להרגיש פעם אחת
אחד כזה
ולא משנה שההיריון נמשך  2000שנה
ובסוף יוצא לך תדע
ואז היא התעוררה
הצרחה לא איחרה

בית קברות בחדר המיטות
השטן לא היה מסוגל להרוג אותי
אז הוא נתן לאשתי להרוג אותי
אשתי לא היתה מסוגלת להרוג אותי
אז היא פשוט פותחת את הפה
וכבר לא צריך להרוג אותי
בטיפת כוחי אני מזהיר בחושך ,מתחנן
אם יש בך סכנה לממלכת השטן
אל תתחתן

הבן של ר' נחמן מברסלב
"  -אבא אתה חולה
 בני אתה חולה "עברתי ליד החלון בלילה שמעתי אותם רבים:
היא אומרת לתינוק שהוא הכי מתוק והכי צדיק והכי חכם בעולם
אז למה את כועסת כשאני אומר שהוא המשיח
אחר כך ,כשהכול נגמר ,הרשע של החסידות בכה
שהוא תפס את הצדיק של החסידות בצד:
אנשים שוכחים שאלוהים יודע הכול אבל השטן לא יודע הכול
יש סודות מהשטן
אבל הצדיק לא רצה לשמוע
אחרי המוות אמא שלו סיפרה:
לא קמתי בלילה ,שמעתי איך אבא שלו מאכיל אותו ,העמדתי פני ישנה ,אני בטוחה שלא
חלמתי
מתוק ,איך כלב אוכל עכבר?
כלב אוכל חתול שאכל עכבר
איך אלוהים אוכל אותך?
אחר כך הוא הסביר לו
איך אלוהים אוכל חזיר
אני מזהירה את הילד כשאבא שלו לא נמצא:
תיזהר מנשיקות של אבא
השיעול של אבא
הפה של אבא
נכנסה טלית הביתה ,ואני ראיתי שלא היה לו ראש
הוא הסתגר עם אבא שלו בחדר ,שמעתי מבפנים צעקות
מי אמר לך שיש חיידקים בין חיות הקודש? ועכברים?
מי נתן לך את האישורים
לעשות ניסויים בעכברי הקודש
הוא הלך עם התינוק בגשם ,וחזר רק בלילה מאוחר .התעוררתי ושמעתי אותו משכיב אותו לישון:
אנשים רגילים נושמים אוויר ויורקים מים
אנחנו נושמים דם
אנחנו נשבור את כל חוקי העולם
ונחיה!
בשעות האחרונות הוא לא הפסיק לדבר על הפושעים:
הנבלים שעוברים על חוקי המלך יושבים בכלא

הנבלות שעוברות על חוקי הטבע יושבות בגן עדן
והחיות שעוברות גם על החוק הזה
הם הצדיקים בעולם הזה
וראש המאפיה ,הפושע מכולם
אין חוק שהוא לא עבר עליו
ואין עונש שהוא לא קיבל
האמא התחננה אבל הוא לא היה מוכן להתפלל
אם אלוהים לא רוצה
גם אני לא רוצה

המתנגדים למשיח
החלאות אומרות לך תעבוד
זה מסוכן מאוד
אם האל נותן
הוא גם לוקח
האמהות מחייכות ,מאחלות שתרוויח טונות
ובינן לבין עצמן מוסיפות ,והכול ילך על תרופות
הוא מקלקל לנו
מי ירצה ללכת לבית ספר
אבל בעצם הן מתכוונות ,מי ירצה לקיים מצוות
הפחד שלהן מדבר מתוך הגרון ,מי ירצה להתחתן
איזו מין חיה ,מין דוגמא זה נותן
והשטן לוחש לא תיקח
אם אלוהים נותן?
הרבנים אומרים ,צריך להתפלל לרפואתו
"רפואת הנפש ורפואת הגוף"
גם אני לא חשבתי ,שגם הילד שלי
יהיה
כולם אומרים
ימי המשיח ספורים

חזיר בתשובה
אפילו בגיהנום נתנו לו עונש ילדותי
חיבור של מיליון מילים:

מה אתם צריכים לעשות
כדי שלא תגמרו כמוני?
חזיר בסוף ימיו
שלא היו לו לילות
חזיר רזה ,חזיר
שלא היה חזיר
חזיר שיצא מחוץ לשיטה
חזיר שעשה דיאטה
אשתו שברה אותו ,הילדים
לא היה
לא סיכוי
מלאך המוות בעצמו
לא התלהב לשחוט
חזיר רזה כזה
איכס
חזיר כשר כזה
חזיר שלא אוכל חזיר
לא אוכל אפילו דומה לחזיר
והוא שאל את השטן ,אם רק היו מצביעים עליו פעם אחת בחייו
אתה מאמין שהכול היה אחרת?
השטן שתק
אסור להשלות חזירים
הם לא הולכים לגן עדן

רהם
הנחתי את השפופרת וראיתי את התינוק
פתאום התחלתי לתעב את הבן הזה שלי המתוק
כן גם אני רוצה לבכות ושכולם ישמעו
בגללו בגללו הכול
חבל שאלוהים כל כך גדול
והשטן כזה קטן
שכדי לשחוט אני חייב
אישור מהרב
איזה יצור קטן שהצליח להרוג אותי
בשביל כזה קטן ,בשביל כלום
כבר יודע שהוא לא ידבר איתי
כשהוא יגדל
כמו שעשיתי להורים ז"ל ,בטח -

אוי אל תבכה עכשיו מסכן
מעיר אותי מהחלום בשיא המתח
אפשר לחתוך אותו בסכין
חתיכת!
כל פעם שעושים קיצוצים בשמים
דבר ראשון מקצצים בכנפיים
במקום מלאך  -אלוהים שולח לי מייל
הזדמנות אחרונה להציל את עם ישראל
פעם הוא היה מצלצל

האדם שלא היה קיים
הרב הגאון היה הראשון לגלות שלאלוהים יש באגים
כלומר היו חשדות כל הדורות ,תלי תלים של תירוצים
אבל הוא הראשון שחישב שאדם
היה צריך להגיע לשם
ובעצם הגיע למקום אחר
צדיקים שנמחקו בטעות
ספרים מופתיים ,רעיונות גדולים ,שהכתובות שלהם נעלמו בזכרון
ואף אחד לא היה יכול לשים לב
עד שהוא הצליח לחשב
נשים פנו אליו שיחזיר אליהן את בעליהן
ולו בגרסא חלקית ,משוחזרת ,מעוותת
והוא חפר בספריות ובתיקיות
שאיש לא ביקר בהן מעולם ,ובכה על נשים אבודות מלפני דורות
שנשארו מהן רק כמה אפסים ואחדות
כי מישהו היה צריך את המקום
הוא הקדיש את הלילות
לחיפוש פרשיות נעלמות ,הספרים שלפני בראשית ,עמוק בתוך התוהו
ואז החלו השגיאות האָיומים
חוטאים שדרשו ממנו דברים
שלא היו קיימים
שלא היו יכולים להיות
עבירות שלא כתובות
פרשות מצונזרות
בע רו ש א ו ים

ו
ואז הוא
התחיל לשקוע עמוק מדי במסך השחור
ניסו לדבר אתו ,להוציא אותו מזה
אבל הוא כבר דיבר בשפות לא ידועות
כנראה שכבר אז
הוא התחיל לחפש "אותה"
)אז עוד לא ידעו שהוא נכנס לקבצים האסורים(
היום החוקרים אומרים שהוא
כנראה דיבר בשפות תכנות מסוג כלשהו ,שפות חיות
שאלוהים יודע מאיפה הן באו
ואולי גם הוא לא ,רק ידענו שהוא
היה ממלמל כל כמה מיקרו-שניות
יש  -שפות  +אנטי  -אנושיוֹת +
אז בערך גם החלו שנות ההסתגרות בחדר
היו מכניסים לו מצות מתחת לדלת
ומקבלים אותן בחזרה בצורות
של כרטיסים מנוקבים
הוא כנראה היה אוכל את החורים
ואת הנקבים שלו הוא היה מוציא בקופסאות גפרורים מרובעות
שהיה כתוב עליהן שתן וחרא
בקשר לשאר ,אל תאמינו ללשונות הרעות
]אומרים
שהיתה לו מישהי בפנים
]אומרים
שיש דברים שאנחנו לא יודעים
]אומרים
שהוא עשה דברים שהוא לא היה צריך לעשות
]אנשים
שראו דברים שהם לא היו אמורים לראות
]אומרים
שהוא כבר לא נזהר מספיק בשלב מסויים
]אנשים
שמפסיקים לדבר בשלב מסויים[[[[[[
אומרים
אז

אומרים
גרסא אחרת גורסת
שהיו לו קשרים עם גורמים
שלאלוהים בעצמו לא היה קשר
המאמינים היו קוראים לו איש האלוהים
אך אלוהים היה קורא לו איש הסיסטם
ויש גם גרסא נוספת
שלא נביא "אותה"
אפילו ברמז
עד שלילה אחד
הוא נמחק
ואף אחד לא ידע מעולם
שהוא בכלל היה קיים

שליש גן עדן
כשאנשים הפסיקו לכוון בתפילות
אלוהים התחיל להתרושש
המלאכים החלו להתלחש על קיצוצים כואבים
אין מנוס ,אין מנוס ,אבל לאף אחד לא היה אומץ
הכי קל היה לקצץ בנטיעות ,במקום לקצץ בכנפיים
עצים לא מדברים
אבל זה גם היה המקום שהכי מסוכן לקצץ
מהר מאוד הצדיקים נשארו ערומים
והתחילו לרדת מהעצים
הצדיקות צרחו ושמו עלים על העיניים
כי הרבה יותר זול לכסות רק את העיניים
מאשר את כל הגוף  -או הגופה
חיות הקודש הפכו לנבלות הקודש
היית מוצא ערימות של ציפורים קדושות נדירות
על הרצפה
אלוהים אמר שאין מילה אחרת בשביל זה
אלא שואה

תורת הסוד החדשה
הדורות החדשים של מלאכים
אי אפשר היה לסמוך עליהם יותר
ויותר ויותר מפתחות
נמסרו בידיו של המלאך הזקן
וכל פעם הוא היה מתעצבן
כנפיו כבר לא נשאו אותו
הוא היה כל כך שמן
ונאלץ להיעזר בפרופלור
עד שהעירו אותו אחד הלילות ,קול נורא מאוד
קוראים לך מאחורי הפרגוד
עוד מבצע שהסתבך? מלאכים שלא חזרו?
בתקופה האחרונה תקלה רדפה תקלה
משהו לא טוב קרה בפמליה של מעלה
היה לו חשד נורא ,אך הוא לא אמר מילה
והוא קילל
מאז בריאת המלאכיות ,כמו חיות
הקודש ,יותר גרועים מישראל
ולא אמרו לו דבר ,רק שיפתח
איזה היכל נידח
שכבר אלפיים שנה ,מי שמע
והוא הכניס את הסיסמא
שום קול לא נשמע
לא נפתח לא נפתח
לא ייתכן שהוא שכח
לא ייתכן ,הוא היה מוכן להישבע
מישהו שינה את הסיסמא
או שהיא בעצמה
מה?
שתיקה ארוכה של פניקה
עד ששני כרובים תפסו בכנפיו
וקול שרף קרא אליו אתה חייב
תפתח עכשיו תפתח עכשיו
והוא ניסה שמות שאפילו בכיפור -
וצעק צירופים שאסור שאסססור -
לשווא

תעזבו לי את הגרון ,מה יש שם בכלל?
והגרון לחש :האל ננעל בהיכל
והגרון שתק :מה הוא עשה שם בכלל?
והגרון נחנק ,והשרפים שרפו אותו על המקום
אסור שאף אחד ידע בחיים
שאלוהים נשאר בפנים
ואז החלו
השמועות

נישואים מאושרים
יש אנשים שמתים
ולוקח להם שנים להבין
שהם בגיהנום
מה ,זה לא גן עדן?
זה קורה הרבה לצדיקים תמימים
כנראה שלוקח שנים להבין
אנשים פונים לשטן לא למרות  -אלא בגלל  -אלוהים

שלום אשתי
איש רשע אחד השתלט לי על המקלדת
וכתב דברים נוראים שזה לא אני כתבתי
ושלח
תפסתי אותו תפסתי אותו
בגרון ,ופתאום הרגשתי שאני לוחץ על מקשים ,מקשים בגרון
ואני לא יודע מה כתבתי שם
כך שאין לך אף סיבה להתגרש/להתרגש
אם את קוראת את זה
רק להתבייש

שיר ערש
לילה לילה ,שכינה מייללת
לילה ,צדיקים יוצאים מהקבר

יללה ,תינוק שלי בוכה
קום מהשאול ושאג
שהלילה תינוק נולד
צוחק
כי הלילה מאושוויץ אש תצא
והאפר יעלה ,יחשיך כמו ארבה
את היום ,וירד ויזלול ֶפה בפה
רקיע שחור מעופף
ויקומו מהשמים  -המתים
קווצות קבוצות קמוצות
אנשים שרופות קוצפים קפוצות קופצים ,חרקים שחורותים
שרצרצים של אלוהים
וגם הוא יקום מקברו ,הוא ,בהיר כיום
והאדמה תוליד תינוקות בהיריון
שייוולדו להם שרצים שייוולד להם ארבה
זוהר ,כחלב שנשפך בחלל ,הרבה
לבן ֶ
ארבה זרעך יאיר ככוכבים את הלילה
הלבן ,ולא נישן ,ולא נישן
עד שהלילה יאיר כמו יום
ואש אושוויץ לא תכבה עוד ,לא תכבה
ואתה תינוק ולא תבכה עוד ,לא תבכה

הנורה הכבויה
אני נרדמתי כל לילה כמו חמור
ורק אחרי שנים
גיליתי שהם היו מדברים
מאחורי המגורים שעות
לתוך הלילה ,אחרי כיבוי אורות
מה הייתי נותן בשביל לחזור
דיבורים קדושים ,טהורים
והם היו כל כך צעירים
אחרי האור
אני סחבתי את המשיח כמו חמור
ורק אחרי שנים
גיליתי שהוא העדיף להגיע בדואר ,ולדהור
על גבי צבי ,חיה טהורה ,מהירה ,שהשאירה

את האור
רחוק מאחור
כשההורים שלי מתו לא פתחתי את הארון
בחדר ההורים ,ורק אחרי שנים
גיליתי שהם עוד היו בחיים
ומה היה לאמא שלי בארון
אל נא תסלח לי ,אלוהים
כשאשתי מתה לא הרמתי אליך טלפון
בטח את נשואה באושר  -לזקן אחר
ולא שאלתי מה דיברתם שם בחושך
אחרי האור
איזה חמור
וחייתי בימות המשיח בלי לשים לב לדבר
וראיתי טלויזיה כשכולם הלכו אל ההר
וכשתורות נוראות יצאו מכל חור
אני לא ידעתי ,הייתי חמור
וכשמתתי לא הסכמתי להיכנס
לגן עדן העליון
כי לא רציתי לפספס
מה קורה בגיהנום
והשטן תפס אותי באוזני החמור
וזרק אותי לתוך האור

בוכה מי שבוכה אחרון
פעם אחת אשתי צחקה ,צחקה ,צחקה יותר מדי
כשאמרתי משהו לא מצחיק בכלל
וראיתי שיש לה משהו בין הסנטרים
תפסתי לה את הפנים
התחלתי להוריד לה אותם
מתחת הרגשתי זקן
ואז הבנתי
והתחלתי להוריד בלילות את הפנים של הילדות
לגלות מי הן באמת ,הנבלות הקטנות ,ובחושך החיות
היו מתעוררות ,לילה אחד ישן אצלנו הרב השמן

והיה קשה בגלל הזקן ,לתפוס מאחורי סנטר בתוך סנטר
לשרבב את היד ,והוא התעורר
איזה פרצוף של חזיר ,חזיר כשר
והוא שם לי יד על הפה ,ולקח אותי לשירותים
כי שם המקום היחיד שמלאכים לא נכנסים
והתחיל לספר שבפורים
אלוהים
רצה להתחפש לשטן
ובתור שטן הוא שתה יותר מדי
והחליט שכל יום פורים
וגמר את כל היין המשומר לצדיקים
והתגלגל בחבית כאחד השיכורים
מקיא בתוך אלוהי המסכה
לא יודע עוד מי המן מי מרדכי
והרב הכניס את ידי לגרון ,והראה לי את החבל ,מחה זיעה
והוריד את המסכה
ראש של תינוק שיכור ,מתנדנד מהרעשן
תלוי ,צונח -
בשנים לפני השואה יכולנו לצחוק שניצחנו את המן
היום אנחנו יודעים  -המן ניצח

אמא של עשיו
אתה שפכת לאמא את המגירות
כי היא חיטטה לי במגירות
כי היא חשבה שאתה לוקח סמים
או שאתה הומו ,לפני שהתחתנת
היא רצתה להתקשר לאשתך ולהזהיר אותה
שהיא מתחתנת עם חולה נפש
היא היתה מציצה לך לחור של הדלת
אני לא זוכר מה היא היתה אומרת
למרות שהיא אמרה את זה אלפי פעמים
מה היא היתה אומרת?
אתה שכחת הכול אחרת
לא היית ממשיך להיות אתם בקשר
היא אמרה בלי סוף ,שאחותה היתה רעה
לכן סבתא קללה אותה
שיהיו לה ילדים כמוה

אבל היא שהיתה ילדה טובה
למה מגיע לה ילדים כמוך?
בגלל שכל כך השווצתי בך כשהיית קטן
עשו לך עין הרע
הרגל נעשה טבע
אתה חושב שאתי תתנהג ככה
ועם אחרים תוכל לא להתנהג ככה
מסכנה האישה שתתחתן אתך

תינוק רשע
ואז יום אחד הורגת אותך מילה
ביפנית שלא שמעת עליה
מהשמיים מורידים לך חבל תליה
תכניס את הראש לגלגל ההצלה
תכניס בתולה למיטה חולה
אני אלמד
אותך איך
הילדים מורידים אותנו לרמתם
גן העדן הוא גן ילדים
אלוהים הוא לא גננת ,רק שטן
ששונא יהודים
אני אלמד
את הילד
איך
לחנך את ההורים
והשד
השד ,והבקבוק ,והחלבָ ,
ֶ
והשמות ,והשדים ,והשדיים ,והשמיים
והשמד
ָ
והשם ,והדם ,ואשמדאי,
והשד
ֶ
אני אלמד
אותך איך
לחנך
את הילד
אתה תהיה משיח ,אתה תשנא דרדסים
אתה תדרוס חרדים ,אתה תזלול חזירים
אתה תאהב אותן כמו אב ,במיטתן תדהים

אני אלמד
את הילד
איך
לחנך
את אלוהים

המשיח השחור
השטן בא בטענות לאלוהים
אם אסור לגנוב  -מה יעשו הגנבים?
ומהגב הוא גונב לו את הכתר
ומאחורה הזנב מוחק לו את הספר
וכותב סיפור אחר ,שהוא יוריד עם המים
משהו שהורס את כל התורה
הוא כותב לו על השחורה
וגלילי תורה
יורדים מן השמים
כמו נייר טואלט
מכסא הכבוד
עבודת גילולים ,חורים שחורים
ומזלות
תורה שחורה
למהדרין מין
המהדרין
מין המהדרות
ומרוב שמגעיל לגעת בה
אף אחד לא יילחם בה
ערומה ללא עור ,רק בשר
יום שמיני לבריאה ,שמכניס לגועל  -נפש ,ולמחשבה  -עכבר
יותר עמוק ממשיכה ,אל תרביץ לעצמך
אל תיגע באשתך
יד שמאל לא צריכה
להיות רעה ,רק דוחה
באמת לאיפה חשבת זורם מה שהצדיקים עושים
בגן עדן? המשיח מהגיהנום לא ירכב על חמור שחור
כמו פרעוש הוא יגיע על שמונה שרצים
והוא ילחש לצדיקים ,שמשתיקים ,שמצנזרים

הספר הכי קדוש שאתם לא מכירים

כל הסימנים הפכו לנקודות
מה שחשוב באישה זה לא המקסימום ,אלא המינימום
תחשוב :על כל הזוגות שאתה מכיר
שפתיים מעניינות כל עוד מחכים
למוצא פיהן ,מה י ֶצא מהן
בסופו של דבר ,הפרפר
הופך לתולעת
ולא יעזור אף יצר מין
אמא שלי יכולה לשמוח לאיד
מגיע שלב שהילד הופך לנכד
זוגות שלא ניתן להבין מה חיבר ביניהם
למה ההורים שלי לא מתגרשים
דברים שאתה לא מסוגל
)לומר? להודות?(
כל סימני השאלה
הופכים לנקודות
חשבת שסידרת את עץ הדעת
והנה גם אצלך  -התפוח הפך לתולעת
והמחשבה שהולכת שנים אתך.
למה אתה לא מתגרש מאשתך.
הולכת ,זוחלת ,שנים איתך.

שיר ערש למבוגרים
המלאכים ,כמו מחשבים שיורדים מן השמים
נושאים אתם את הוירוס ,דוּמה-אל
וגם העכברים ,אחד משמונה שרצים
עם זנב שנכנס לכל חור ,כן גם בך יש חורים
נושאים אתם את הבשורה ,דוּמה-אל
וגם אתה בני הבכור ,שרץ שנורה אליי מתוך אמו
כמו כדור דוּם דוּם ,דוּם דוֹם דוּם
דוּמה-אל

