
 קובי אוז – אלוהי
 

לי כל כך הרבה דברים לספר לך ואתה הרי יש 

 .יודע הכל

יש לי הרבה בקשות לבקש ממך אבל אתה  

 .חפץ בטובתי ממילאהרי 

אני נותן לך חיוך קטן על כל דבר יפה שבו אני  

 .או עדיןמרשים , מבחין

, יודע איך לקרוא לך לא'אנואני קצת נבוך 

 .או אלוקיםאלוהים 

עומדות בתור   תודות תודותיש לי המון תודות 

 .אבל תודות יוצאות לי קיטשמול דלתך 

 

 בקשות בקשות בקשותלי מלא בקשות יש 

 .בסדר הכלכ "למרות שאצלי בסהלבקש ממך 

 אתה שומע תפילתי אולי אפשראם  ,אלוהי

 .ש לסבא שלי"למסור ד

 תגיד לו שהמתינות הספרדית שבה הוא דגל

 .קיצוניות, התחלפה בקנאות

הסובלנות רוחשת מתחת  הכלאבל למרות 

 ,לפני השטח

אנשים עוזבים את המתח  לאטתראה לאט 

 ,להיות ביחד הכלבסך ורוצים 

בבית הכנסת הגדול הזה שנקרא ארץ ישראל  

מוזמנים להביט אל השמיים  כולם , פה

 .לפחד מטיליםלהתפלל לגשמים 

 תודות תודות תודותיש לי המון תודות 

דלתך אבל תודות יוצאות לי  בתור מול עומדות 

 .קיטש

 בקשות בקשות בקשותיש לי מלא בקשות 

 .בסדר הכלכ "למרות שאצלי בסה לבקשממך

ELOHAI by KOBI OZ 
 

I have so much to tell you, yet you know 

Everything. 

I have so many requests to ask of you, but you 

anyway want the best for me. 

I give you a little smile for every thing of beauty I 

notice, impressive or delicate. 

And I’m a bit embarrassed – dunno what to call 

you – Elohim or Elokim? 

I have so so so so many thankyous standing 

in line at your door, but my thankyous always 

come out corny. 

I have so so so so so many requests to ask of 

you, though I’m basically fine. 

Lord, if you hear my prayer maybe you can send 

my love to my Grandfather. 

Tell him that the Sephardi moderation he 

maintained has been replaced by zealotry and extremism. 

But despite everything, tolerance is bubbling 

beneath the surface. 

Look how people are bit by bit leaving behind 

the tension and in the end just want to be united, 

In this great synagogue called the Land of 

 Israel, Where everyone is welcome to look up at 

the heavens, pray for rain, and watch out for missiles. 

I have so so so so many thankyous standing 

in line at your door, but my thankyous always 

come out corny 

I have so so so so so many requests to ask of 

you, though I’m basically fine. 


