
  
  
  

  ישראל בת שישים
  
  

  



  שנות החמישים
  
  
  

   ,חלום שהוגשם, שנים של תקומה
  חיות לחושהנומדינה צעירה 

  רבבות עולים מכל קצות הים
  .תמירכאו בליעושים ציונות 

  
  
  

   .... וגם שוק שחור ... יש צנע–ובארץ 
  של אבקת ביציםחודשית הקצבה 
  חורבלי הגרוש והפחונים , ותמעבר

  .מעריציםהלב  לשחודר ישר הגול של סטלמך
  
  
  
  ,הכרחי וחביבאופנה  פריט –ובע טמבל כ

  ,פרשת לבוןאת הארץ מטלטלת 
  שלג בתל אביב, שילומים, מבצע סיני

  . בן גוריון– ומעל לכל זה



  שנות השישים
  
  
  

   מול שופטי ישראל–בראשית העשור 
  .מובא למשפט צורר נאצי נורא
  ואומה מרותקת מנסה לעכל
  .ולמצוא נחמה בזו הבשורה

  
  
  

  של חיזוק הבית,  בניהעשור של
  החלום הגדול מתורגם ליום יום

   מותניים צרות כזית–גבולותיה 
  מצליחה לנשום, קיימת, אך היא חיה

  
  
  

  סיגריות סילון  , ביקיני, פול טמפל
    ,  קפה כסית, המוביל הארצי

  - -  - דרמפון, הגשש החיוורשלישיית 
  .  שאף פעם לא מפסידי"מפאו



  
  
  ,עיקההמתנה מ, 'רביןמחכה לנאצר '

   ששה ימים מלחמה בת
  ,העיר העתיקה, רפיח, בית לחם

  קול פעמונים בירושלים של זהב
  
  
  

  דבר לילדים, להיאבו עג, עצמאותמצעד 
  טלפון נחשב לנסקו ולקבל 
  הדודאים, הפרברים, התרנגולים, קזבלן

  . כנסיורק לביטלס לא נותנים לה



  שנות השבעים
  
  
  

  עשור חדש עומד בפתח
  ובטוחיםמוצא אותנו שאננים 

  ,שלנצח נשלוט פה בשטחנדמה 
  .אופוריה של מנצחים

  
  
  

  מוצבים בקו בר לב ,מלחמת התשה
  רים שחורים זועקים על קיפוחפנת

    לפצע כואבאולימפיאדת מינכן הופכת 
  .ליבנו זחוח -ועדיין 

  
  

    
  ,איומה, מלחמה עקובה מדם

   פצעים נוראים פותחת
  ,אומהניצבת הבגבה אל התהום 
  .ומנצחתנלחמת על חייה 



  
  
  מעריצים,  וכולנו משתאים'אנטבהמבצע '

  פוליטי ראשוןמהפך 
  " בקיבוציםהבריכות השחיי"גוש אמונים מול 

  .סלון בים טפטםאות - - - ולכולם
  
  
  
  
  , 'סע לאט' .'מציצים' .'מכנסי סן טרופז'
  ,שרים עכשיו כולנו" אבניבי"
  בערוץ האחד 'הכרחיניקוי ראש '

  .היא שלנוואפילו מיס תבל 
  
  
  
  
   ידו מושטת לשלום , מצריםשיאנ

   מול אומה מצפהנוחת
  ובסוף העשור הזה מותר לנו לחלום

   ! נשארים על המפה-שאנחנו 
  



  שנות השמונים
  
  
  

   על דלתנוותמתדפקשנות השמונים 
  - - - המדינה מתבגרת עם הזמן

  כך בינינו, אך נדמה, מתקדמת אמנם
  . יודעים לאןשלא תמיד אנו

  
  
  

  ארבעים קילומטר, ושוב מלחמה
  .וארבע מאות אלף איש בכיכר 

  ויכוחים מכל עבר, העם נחצה
  והבוץ טובעני ואכזר

  
  
  
  אימים מעורר הא שם הו "זיגל"

  פרשיות השחיתות מתרבות לאיטן
  "וקים מסוממים'ג: "שני , "אין לי: "אחד אומר

   !תאיר לנו את כל רמת גןעוד נורה אחת ו



  
  
    חובהריהם ספ "קאסוטו" ו"מכלל"

   באופן אישיאת אלקסיס שונאים
   אבל שיא האהבה,סיבה למסיבהרואים 
  . ביום שישיתערביבסרט הוא ה

  



  שנות התשעים
  
  
  

   ,הזמן לא חומקתגם היא משיניו של 
  מדינות הן כמו אנשים

  גם אצלן לפעמים הבריאות קצת חורקת
  .אחרי יומולדת חמישים

  
  
  

  מביאה לארצנומלחמת המפרץ 
  - - ד גז ותרחישי אימיםמסכות נג
   אותנווגשתהעשור פראשית 

  .בתוך חדרים אטומים
  
  
  

  ברית המועצות לשעברמאתיופיה ומ
  .  זורמיםגלי עליה

  מנסים לא לחזור על טעויות עבר
  .קראוונים מקימיםשל אך שכונות 



  
  

  לשוןת לנכנס 'פיגוע'המילה 
  בכל פתח ניצבים מאבטחים

   לווין ראשון-ובתוך כל זה 
  .לחלל שולחיםאנחנו 

  
  
  

  , CD ,היי טק, אקזיט, סטארט אפ
  הופכות לעברית מדוברת
  וכל עוצמות המוח היהודי

  מושקעות בבועה המסנוורת
 
 
 
   ויכוח נוקב נפתח-אוסלו ב
  שלום עם ירדן מתממשה

  ומי שהיה כאן לעולם לא ישכח
  95 את הרביעי בנובמבר



  2000שנות ה 
  
  
  

  שחלפו עד הלום  שנים ארוכות
  מתרגשיםועכשיו אנו קצת 

  זה לנגד עיננו פתאוםכיצד 
  ?הפכה היא להיות בת שישים

  
  
  

  עיתים נדמה שהיא מובנת מאליה בשבילנו
  ורבות נתלונן על אורחותיה

  אבל היא שהשכילה לשמור על חיינו
  !?האם גם שמרנו עליה

  
  
  

  כולה בידינו, הנה היא ניצבת
  כחומר ביד היוצר האומן

   זה הזמן בו מוטל עלינואולי
   נמשיך מכאןאיךלהחליט 



  
  

  רבות כבר קולקל והושחת ונרמס
  כך מבוקר עד ליל נתלונן
   גסאך אם לא יהיה ליבנו בה
  אולי גם נצליח מעט לתקן

  
  
  

  אולי יום יבוא ולא רק מול המסך
  'ארץ נהדרת'נשמע שיש לנו 

   לא נשכחלפחות, גיעועד שי
  .שאין לנו ארץ אחרת


