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פט פרקר  \ איפה תהיו?  

ִחים  ַפִים ְמֻצְחצָּ ַמגָּ

ִנים ְמַנִקים ֶאת   ֲחצֹוְצרָּ

ִלים  ַהכֵּ

ַשְרְשרֹות ּוַמְנעּוִלים ְיצּוִקים 

ב ִהְתִחיל.  ע ַהְצלָּ ַמסָּ

י ַהמָּ  ִשיחַ שּוב ִדְגלֵּ

ִשים ִעם ַשַחר  ִנְפרָּ

מֹות זֹוֲעִקים  ּומֹוִשיִעי ַהְנשָּ

ַרְדיֹו.  ִמים בָּ י ַאֲחִרית ַהיָּ ִשירֵּ

ִחים טֹוִבים  ִחים, ֶאְזרָּ ֶאְזרָּ

ם צֹוֲעִדים ְלַקְלִפיֹות   ֻכלָּ

ה  עָּ ַהַהְצבָּ

ה ִמְתַחֶסֶדת  ּוִבְקֻדשָּ

נּו    Xְמַסְמִנים   ַעל ַהְזכּות ֶשלָּ

ים. ְלַחיִ 

ִרים  ֲאִני לֹא ַמֲאִמינָּה ְכמֹו ֲאחֵּ

ה ִהיא סֹוף,  עָּ ֶשַהְצבָּ

ר  ֲאִני ְמַפֶחֶדת עֹוד יֹותֵּ

ה.  לָּ ֶשזֹו ַרק ַהַהְתחָּ

ז ֲאִני ַחֶיֶבת ְלַהְשִמיַע קֹול  אָּ

יַנִים ְוִלְשֹאל:  עֵּ ְלַהִביט בָּ

ם יָּבֹואּו?  יֹפה ִתְהיּו ְכֶשהֵּ אֵּ

ם לֹא יָּבֹואּו  הֵּ

ְרחֹובֹות,  ל בָּ מֹון ִמְתַגְלגֵּ ְכהָּ

א ִבְמִהירּות ּוְבֶשֶקט  ֶאלָּ

נּו  ִתים ֶשלָּ ַיְחְדרּו ַלבָּ

ְויִָּסירּו ֶאת ַהֶנַגע, 

ַהְקִוויִריּות, 

אֹוְחִצ'יּות,  הָּ

ִתיּות  ַהְסִטיָּ

ם.  ִמִקְרבָּ

ם לֹא יָּ בֹואּו הֵּ

ִדים חּוִמים  ֲעטּוִיים ְבגָּ

י ֶקֶרס  בֵּ ּוְצלָּ

ִבים  אֹו ִבְצלָּ

ֶזה.  ִדים ְונֹוְצִצים ַעל ֶהחָּ ְכבֵּ

ִנים  ַהֹצֶרְך ְלַהֲעִמיד פָּ

ַבר ְוִנְגַמר.  ר עָּ ְכבָּ

ם יָּבֹואּו  הֵּ

ִקים  ַבֲחִליפֹות ֲעסָּ

ֶכןם  ִתים ֶשלָּ ִלְקנֹות ֶאת ַהבָּ

ִשים  ְויִָּביאּו עֹוְבִדים ֲחדָּ

ֶכןם.  קֹום ֶשלָּ א ֶאת ַהמָּ לֵּ ְלמָּ

ם יָּבֹואּו ַבֲחלּוִקים  הֵּ

ם  ְלַשקֵּ

ִנים  ּוִבְמִעיִלים ְלבָּ

ְלַהְכִניעַ 

יֹפה ִתְהיּו  ְואֵּ

ם יָּבֹואּו?  ְכֶשהֵּ

נּו  ִנְהֶיה  יֹפה ֻכלָּ אֵּ

ם יָּבֹואּו?  ְכֶשהֵּ

ם יָּבֹואּו   - -   – ְוהֵּ

ם יָּבֹואּו  הֵּ

ִכי ֲאַנְחנּו 

ִרים ֲהפּוִכים   - ֻמְגדָּ

סֹוִטים 

ַוֲאַנְחנּו סֹוִטים. 

ִאינּו  ל ַפַעם ֶשרָּ ְבכָּ

ד  ְקִוויר ֻמְטרָּ

ר   בָּ ַמְרנּו דָּ ְרחֹובֹות ְולֹא אָּ - בָּ

ה.  יָּה ַמֲעֶשה ֶשל ְסִטיָּ ֶזה הָּ

ל ַפַעם ֶשִשַקְרנּו  ְבכָּ

ֶפה ְבַהפְ  ַקת ַהקָּ סָּ

ן אֹו ַבת ַהזּוג   - ַעל בֵּ

ה.  יָּה ַמֲעֶשה ֶשל ְסִטיָּ ֶזה הָּ

ַמְענּו  ל ַפַעם ֶששָּ ְבכָּ

ְייז,  יָּה ִעם גֵּ ין ִלי ְבעָּ "אֵּ

ִבים  ם ַחיָּ ה הֵּ מָּ ל לָּ ֲאבָּ

ַמְרנּו   ַלֲעשֹות ַרַעש?", ְולֹא אָּ

ר   בָּ - דָּ

ה.  יָּה ַמֲעֶשה ֶשל ְסִטיָּ ֶזה הָּ
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ם   ַתנּו ְלאֵּ ל ַפַעם ֶשנָּ ְבכָּ

 ֶלְסִבית 

ה   ד ֶאת ַהֶיֶלד אֹו ַהַיְלדָּ ְלַאבֵּ

אנּו  ּה ְולֹא ִמלֵּ  ֶשלָּ

ט   ית ַהִמְשפָּ  - ֶאת אּוַלם בֵּ

ה.  יָּה ַמֲעֶשה ֶשל ְסִטיָּ  ֶזה הָּ

 

ַתנּו   ל ַפַעם ֶשנָּ ְבכָּ

ְיִטימֹות   ִלְסְטרֵּ

נּו, ְלִה  אבים ֶשלָּ פָּ ן בָּ  ְזַדיֵּ

 ַבְזַמן ֶשַהֻחִקים 

ַגַעת   ינּו לָּ לֵּ ְסרּו עָּ  - אָּ

ה.  יָּה ַמֲעֶשה ֶשל ְסִטיָּ  ֶזה הָּ

 

ַבְשנּו ֶאת   ל ַפַעם ֶשלָּ ְבכָּ

ִדים   ַהְבגָּ

ַהַמְתִאיִמים ַלֲחֻתנָּה  

 ִמְשַפְחִתית 

ינּו   ְוִהְשַאְרנּו ֶאת ֲאהּובֵּ

 - ַבַבִית  

יָּ ה. ֶזה הָּ  ה ַמֲעֶשה ֶשל ְסִטיָּ

 

ַמְענּו,  ל ַפַעם ֶששָּ  ְבכָּ

ִטי   "ֶזה ִעְניִָּני ַהְפרָּ

ה    - ִעם ִמי ֲאִני ַבִמיטָּ

 - ֶזה ִאיִשי, ֶזה לֹא פֹוִליִטי"  

ר   בָּ ַמְרנּו דָּ  - ְולֹא אָּ

ה.  יָּה ַמֲעֶשה ֶשל ְסִטיָּ  ֶזה הָּ

 

ַתנּו   ל ַפַעם ֶשנָּ ְבכָּ

ְייִטימֹות   ַלְקרֹוִבימֹות ְסְטרֵּ

ינּו  תֵּ  ִלְקֹבר ֶאת מֵּ

ינּו    - ּוְלַהְרִחיק ֶאת ֲאהּובֵּ

ה.  יָּה ַמֲעֶשה ֶשל ְסִטיָּ  ֶזה הָּ

 

ם יָּבֹואּו.   ְוהֵּ

ם יָּבֹואּו ִבְשִביל   הֵּ

 ַהסֹוִטימֹות 

 

 ְוֶזה לֹא ְיַשֶנה 

 ִאם ַאֶתןם 

ִלים,  לֹא    הֹומֹוֶסְקסּואָּ

 אֹוְחצ'ֹות 

 ֶלְסִביֹות, לֹא ַדְייִקיֹות 

ְייז, לֹא ְקִוויְרז   גֵּ

 ֶזה לֹא ְיַשֶנה 

ֶכןם   ִאם יֵּש לָּ

ֶכן  ֶסק ִמֶשלָּ  עֵּ

ה  ה טֹובָּ  ֲעבֹודָּ

ה   אֹו ַהְשְלַמת ַהְכנָּסָּ

 ֶזה לֹא ְיַשֶנה 

 ִאם ַאֶתןם 

 ְשֹחִרימֹות 

ִניֹוִתים   ֶמְקִסיקָּ

 ְיִליִדימֹות 

 ַאְסיִָּתיֹוִתים 

ִנימֹות   אֹו ְלבָּ

 ֶזה לֹא ְיַשֶנה 

 ִאם ַאֶתןם 

 ִמְניּו יֹוְרק 

 אֹו ִמלֹוס ַאְנֶג'ֶלס 

ס   ִמֶטְקסָּ

ה  קֹוטָּ  אֹו ִמדָּ

 ֶזה לֹא ְיַשֶנה 

 ִאם ַאֶתןם 

 בּוצ'ֹות אֹו ֶפִמיות 

רֹות   לֹא ְבַעד ַהְגדָּ

 מֹונֹוֶגִמיֹוִתים 

 אֹו לֹא 

 ֶזה לֹא ְיַשֶנה 

 ןם ִאם ַאתֶ 

תֹוִליֹוִתים   קָּ

 ַבְפִטיְסִטימֹות 

ִאיְסִטיֹוִתים  תֵּ  אָּ

 ְיהּוִדימֹות 

 אֹו ְפרֹוֶטְסַטְנִטיֹוִתים 

 

ם יָּבֹואּו   הֵּ

ם יָּבֹואּו   הֵּ

ִרים   ֶלעָּ

ֶרץ  אָּ  ְולָּ

ֶכןם  לֹוִנים ֶשלָּ  ַלסָּ

ֶכןם.  ֲארֹונֹות ֶשלָּ  ּוְלתֹוְך הָּ

 

ם יָּבֹואּו ִבְשִביל   הֵּ

 ַהסֹוִטימֹות 

 

יֹפה   ְואֵּ

 ִתְהיּו 

ם יָּבֹואּו?   ְכֶשהֵּ


