
 לני שחף: פתיח

אין לי מושג מי הכניס את הדיסק הזה. לא ראיתי. אולי אחד 
הילדים. אולי אתה. אולי אני. לא. בעצם זה לא יכול היה להיות 
אני. הייתי שמה לב אם זאת הייתי אני. אולי בטעות. אתה. אחד 
הילדים. אין לי מושג איך זה הגיע לידיים של אחד הילדים. זה 

חת את זה. הילדים לא יודעים שוכב על השולחן. כל אחד יכול לק
לקרוא. מזל שלא הצליחו ללחוץ על פליי. מזל. צריכים להחביא 
את זה. אין לי מושג. זה לא אני. לא. לא אני. לא אני. כמה 
פעמים אני צריכה להגיד את זה. כמה פעמים. אני לא ברורה. 

אולי אני לא ברורה. אני לא הכנסתי את הדיסק לתוך המכשיר. 
למעשי. וזה לא אני. לא אני. אם זאת הייתי אני  אני מודעת

הייתי אומרת. זה לא בושה. זאת לא בושה. מה הבעיה להגיד שזה 
אתה. זה בסדר. אפשר לחשוב שזה חטא או משהו. זה העיסוק 

העיקרי של המאה הזאת. אז זה בתוך המכשיר. זה אלפי פעמים 
אז למה זה בתוך המכשיר ואתה אף פעם לא חוקר את העובדה הזאת. 

כך כל חשוב עכשיו. מה זה משנה. מה זה משנה מי הכניס את זה. 
אתה. אני. זה לא אני. אבל מה זה משנה. מה אתה מנסה להוכיח. 

להשיג. למה אתה לוחץ עלי. אין לך משהו אחר שיעסיק אותך? למה 
אנחנו מתעכבים על זה בכלל. אני צריכה לצאת. לעבוד. כן. לשם. 

לי זמן עכשיו. תחשוב על זה לבד. שב מול זה חשוב לי. אין 
המחשב ותחשוב. אולי תגיע למסקנה שזה הייית אתה ולא שמת לב. 

אולי נמאס לך לאונן מול מסך קטן בחדר העבודה. אולי התחשק לך 
להתרווח על ספת העור ולגמור את עצמך למוות. אולי נמאס לך 

תרגשות לעשות ביד על כסא עם גלגלים שצריך לשים לב בזמן הה
והתנועות המהירות, לא ליפול ממנו. אפשר לקבל התכווצות 

שרירים מלאונן על כסא כל הזמן. אני מבינה אותך. אני מבינה 
למה רצית להתרווח ולגמור כשאפשר למתוח את הרגליים עד לאן 

שרוצים ולהניע את האגן והראש ואת היד אשר לא זזה, לאן 
מה זה משנה איך הגיע  שרוצים. לי זה ברור. אז למה להתעקש.

הדיסק לתוך המערכת. מה זה משנה. משנה שגמרת בנעם. בלי חצי 
אגן באויר. מול מסך גדול. זה מה שמשנה. אני מקווה שהשכנים 

לא ראו אותך. סגרת את התריס, נכון? בעצם שיראו. מה זה משנה. 
זה כל כך טבעי. לילה. הילדים ישנים. האשה ישנה. היא קוראת 

חת הגדול שלה. השחור. הכוס הרטוב. היא קוראת לך. לך. עם הת
בוא אלי. בוא תרביץ לי עם איבר המין הקטן שלך. תראה לי מי 
הגבר. תפריץ ואז תישן יותר טוב. היא קראה לך. אני מבינה. 

אני מבינה אותך. אז מה זה משנה איך הדיסק הגיע לתוך המערכת. 
משנה. מה זה משנה. נהנית. גמרת.ישנת טוב. קמת טוב. אז מה זה 

 מה. מה. מה. אדיוט!!!!
 
 

   



 

 אמנדה .1
 )Body & Sole(מוסיקה 

http://www.youtube.com/watch?v=yjKXr4UCBD8 
 

 אני חי ת'חיים שלי
 ושר ת'שירים שלי

 הלב שלי חי ת'רגע ות'שניות
 ובכל זאת אני קוקסינלית

, זאת אומרת, אני יותר גבר מימך ויותר כוסית אני קוקסינלית
 מאישתך

 , רזה גבוהה, חלקה בכל הגוף20בת  קוקסינלית
 חזה סיליקון בינוני
 שיער ארוך מתולתל
 ויש לי זין ענק.

 ביצים 4, זאת אומרת, שאני דוגמנית עם קוקסינליתאני 
 הולכת ברחוב ומענטזת בעכוז

 כל הגברים ברחוב מסתכלים לי בכוס
 הולכת ברחוב, מכנסי טיץ.

 אתה בה אלי בלילה, חושב שאני בחורה, ואתה מחפש את הענק.
 הלב שלי צעיר, חי ת'חיים, שר ת'שירים

 קוקסינליתובכל זאת אני כן 
 יותר גבר מימך ויותר כוסית מאישתך

If you try me once you will beg for more 
 שועליםת'בלילות, איפה שיש אני עומדת 

 מחכה לגברים, שלא ראיתי אותם בחיים, בלי פחד, באומץ מלא
 עומדת ומבקשת ת'מאה שקלים.

 אל תשחק אותה גבר
 יום לא עושים זיונים 40אישתך אחרי לידה, אז אתם 

 אז אם אתה סופר גבר בין הגברים
 ביצים 4אז איפה יש בעיה ללכת עם דוגמנית עם 

 ה שקלים.ולשלם לה ת'מא
   



 איילה חננאל .2
 גברים אוהבת אני

 

 האחים בשיפודיית הדלפק על אותם אוהבת

 החולצה על להם נמרחים טחינה וכתמי בלאפה נוגסים

 

 ביתי לבין ביני מתווכים כשהם אותם אוהבת אני

 מיטתי של ר"מ מכל עמלה גובים

 בחוזים ידיי קושרים

 

 מהודרים במשרדים אותם אוהבת אני

 לבנים בחלוקים

 הקמטים כל את שיחליק בוטוקוס לי מזריקים

 

  בלילה בוכים אותם אוהבת אני

 בערד שיכון בדירת

 למדד בצמוד אותם אוהבת

 

 מאובקים ונחיריים חשוכים שירותים בתאי אותם אוהבת אני

 ירוקים שטרות על מודפסים אותם אוהבת

 

 בשוק אותם אוהבת אני

  אבטיחים חוצים

 בפנים מתוק זה כמה לי להראות

 

 המונה את לי דופקים שהם אוהבת

 באדום עוצרים ולא

 



 השרון ברמת בוילה אותם אוהבת אני

 בתריאטלון רצים

 מהחלון "כוסית" צועקים

 בארון עמוק אותם אוהבת

 

 משוררים אותם אוהבת

 ארבעים בגיל ההורים אצל גרים

 פלסטין בדגלי עטופים אותם אוהבת

 גלגלים בכיסא שקלים מקבצים אותם אוהבת

 השיחים בין ,במדים אותם אוהבת

 לי צועקים

 

 זין אוהבת

  זין אוהבת

 זין אוהבת

 

 לשמאל או לימין נוטה זין

 נמול לא

 בולטים ורידים עם

 עצומים אשכים

  גברים אוהבת אני

 

 קים'צ לי דוחים שהם אוהבת

 שכרי תלוש על וחותמים

 ירכיי גביי על אגבי ליטוף כדי תוך

 מעליי גוערים כשהם אותם אוהבת

 



 המדרכה את חוסמים 900-אס בוולוו אותם אוהבת אני

 פגומים אותם אוהבת

 פיגומים על תלויים

 זיעה בעיגולי טובעים

 אבטלה ללשכת בתור אותם אוהבת

 גמילה במוסד

 

 זולה בפורנוגורפיה צופים אותם אוהבת

 האישה זכויות על תזה כתיבת תוך

  לשפה מתחת מסננים אותם אוהבת

 זונה חתיכת יא

 שחור זין עם אבל לבן סוס על אותם אוהבת

 

 לאור יצחק את אפילו אוהבת

 

 הכיבוש נגד מפגינים אותם אוהבת

 תהילים מניחים אותם אוהבת

 טבעונים אותם אוהבת

 חמושים אותם אוהבת

 

 קץ עד אוהבת

 מעודי בכל אוהבת

 נשמתי עמקי עד אוהבת

 

 גברים אוהבת אני

  .אותי אוהבים הם אם רק אבל

 אייל שלום .3
 אני אוהב את חבר שלי מוטי



 

 וזה לא משנה לי שהבויפרנד של שלמה ההומו מגיע מחר  
 ושהוא ספורטיבי בשבת וכותב נהדר 

 וזה לא משנה לי 
 שיש לו אחלה תחת וכפית רותחת קוקאין

 ושהוא שוב ,ותמיד וכל כך נכון בשעתו לבדו 
 ומזמין 

 
 וזה לא משנה לי 

 אם אני בא כשאני בא בכל הדלתות והתאים 
 וחורי מנועלים אחרי ננעלים בשירותים של קלאב ברלין , 

 כי זה לא משנה לי לרגוש למחצה להתרצות לפרקים
במהירויות שונות להתכלות לבעור בצבעים    
   

 כי אני איך אני 
 כל כולי כל כך מאוד
 ומאודי וכל היום 

חֹוֵׁשב עַלרק    
ְוָהרֹאׁש ַהְּסַחְרַחר י מֹוִטי. ָחבֵר ֶׁשּלִ    

  
  נְֶחּבׁש ָהפּו עַל ַהּצַָּואר
םְועֹוֵרג ְלפְַרּפִַרים ְמנּוָקדי  

וורודים ועֲנָנֵי ִּכְבָׁשה  
 ְוַרָּקפֹות, ַא בעיקר

  
ְוֶזה ִנּכָר לָחבֵר ֶׁשִּלי מֹוִטי.   

  ֶׁשֵאין לֹו אֹפֶק ִסְפרּוִתי
 ְוהּוא ָחֵסר ְּבָהגּותי

 ּוּבִאיְנטרֶטְּקסטֹוָאליות
 ּוְּבָמּבַעֹו ַהְּמדּוָיק

  
 ָאבַל

ֶרגֶׁש-הּוא עז  
ָחבֵר ֶׁשִּלי מֹוִטי ִּכי הּוא   

  
 .ְוֵיׁש לֹו ַזִין עֲנָק

   



 לני שחף .4
 

 בעלה של חברה שלי

 לא סתם חברה

 אחת שאני אוהבת

 למרות שהיא רעה

 אמר שהם לא נראים

 הם לא נראים

 כמו שני מתרוממים

 אמר מתרוממים הוא לא

 כי אולי זה יעשה לו משהו

 במה שמו שהוא מכניס ומוציא

 לפעמים

 כשהיא נותנת לו

 בואגינה

 בשום פנים ואופן 

 לא בישבנים

 והוא רוצה לדעת טנטרה

 כי הוא שמע שזה נעים

 אבל בשום פנים ואופן 

 הוא לא ייגע לה

 בישבנים

 כי אז אולי הוא יתרומם

 וירגיש קצת עננים

 התחת שלווהחור של 

 יתכווץ ויהיה לו שם נעים

 היא למדה להיות זונה

 כדי לקבל אותו בפנים



 והוא יודע רק לגמור

 לעשות לה באוזן

 ולהרטיב לה

 את הפנים

 אצלהם זה מין סטרילי

 בלי קשר לארצות מוצא

 הוא כובש לה ת'צורה

 הוא טוחן לה ת'טוטה

 הוא יורדת

 הוא עולה

 8לא עברו את גיל 

 הוא לא קורא

 שלא יפהמה 

 ככה זה אצל הסטרייטים

 הם לא לומדים

 לא מפנימים

 שאם כבר סטרייט

 אז קודם כל צריך לדעת להגיד

 מתרוממים

 לדעת כל חור

 כל נקב

 שבגוף

 לשחרר

 לעשות את הדרך

 לא צריך כל הזמן לשמור אותו זקוף!

 כאישה שהייתה זונה

 חברה



 מאהבת

 ובת זוג

 אני מחזיקה כמה

 עושה אותם ביחד

 לחוד וכל אחד

 מומחה בתחומו

 יש אחד יודע את הכל

 שרנו שמו

 אבל הוא דביל

 ומתבייש בטלפון הישן שלו

 אז בוא איתי לקורס טנטרה

 תסתכל לי בעיניים

 ונגמור זרועות

 רגליים

 בהונות

 וציפורניים

 ואתם ה מ ת ר ו מ מ י ם

 ואתן ה מ ת ר ו מ מ ו ת

 הלואי ואהבתי כוס

 אז היו לי חברות

 טובות

 לענטזתפסיקו 

 ולהתגאות בגודל

 ואין ספק שמי שיודע לצטט ספרים

 מאונן על המזרון

 ונכנס רק בדקה התשעים

 עם שכל אפשר לזיין רק שכל אחר



 הנשמה רוצה אמבטיה

 עם מי שלא פוחד

 ללכת לעזעזל

 כבר אין כמעט קקאו

 ובעקבותיכם גם סיליקון

 וכל המצעדים שלכם

 תקועים לי בגרון

 וממילא עבר זמנם

 מות קנו לכם ת'נשמההפרסו

 הכי טוב נטורל

 ושערות בחזה

 זה גאוה

 אני רוצה

 לאט

 לאט

 ועוד יותר לאט

 ועמוק

 והרבה

 ולאורך זמן

 ותמיד

 ובכל מקום

 כי אני לא סובלת דדליינים

 אז נתראה במרחבים

 של האהבה

 ובלי פחד

 שילכו להזדיין

 כל



 מי

 שאין 

 לו אומץ

 כל מי שאין לה אומץ

 להגיד

 אנאלי

 אנאלי

 כמה זה טוב....

   



 לורן מילק .5
 ְּתאֹוְנִני אֹוִתי

 ְּתאֹוְנִני אֹוִתי,

 ְּתַׁשְפְׁשִפי רֹאׁש ַּדְגְּדגָן,

 ּגַן עֵֶדן נֶהֱַפ ְלַאּגָן

 ִּתְׁשְּפִכי ֶאת ָּדִמי,

 

 

 ְּתַהְנהֲִני אֹוִתי,

 ְּתכְַּוִני ֶאת ַהִּצְלצּול ִּבְׁשעֹוִני.

 ּבְַּנקָֻּדה הֲִכי ְקרֹובָה ַּתעְַגִני

 ְלַקו ָהאֹור ֶׁשִּלי.

 

 ְּתעִַּני אֹוִתי,

 עַד ֶׁשאֲבֵַּקׁש ִלְבּכֹות.

 ָּתלּוִׁשי אֹוִתי ְּכמֹו ּבָצֵק ּבֶָאְצּבָעֹות,

 ַּתעֲִׂשי אֹוִתי ּגֶבֶר ִמָּקִדיָמה

 ְּתַאְּמִני ֶאת ַהְּדָמעֹות ֶׁשִּלי לֶָרֶדת ְּפִניָמה.

 

 ְזנַי,ִּתְתאֹוְנִני ְּבאָ 

 ְּתלְַּקִקי ָזנָב ְּבתֹוִכי.

 

 ַּתעְַמִדי ּבַעֲִדי,

 ְּכַיהֲלֹום ְּבתֹור ִנְסָּתר

 ּכּוס ָהעֵץ ֶׁשָּל ָּדַהר.

 

 ַּתְמִׁשיִכי ֶאת סֹוִפי,

 ְּתַאְּמִני ֶאת ַחַּיי,



 ְּתלְַּמִדי אֹוִתי ִלְרצֹות

 לָגַעַת ִּבי.

 

 ְּתַחְּבִרי ֶאת ְׂשפַָתי,

 ּגּוִפי,ְּתַטְּפִסי עַל 

 ִּתְלְּבִׁשי ֶאת ָׁשַדי,

 ַּתְפִליִקי ִלי,

 ַּתְרִּבי ֶאת ִמיִני,

 ַּתעְַמִדי עַל ֶׁשִּלי,

 ְּתַאְּמִצי ֶאת קֹוִלי,

 ַּתעְַצִמי ֶאת עֵינַי,

 ְּתנְַּגִני ֶאת ְּגרֹוִני,

 ַּתעֲִׂשי ֶאת ְרצֹוִני.

 

 ְּתאֹוְנִני אֹוִתי

 ּתֹאְמִרי ְּבפָנַי ֶאת ִׁשְבִחי,

 ִדי ּבֵיֵנ ְלבֵיִני,ַּתְפִרי

 ִּתְבְרִאי ַהּפַעַם עֶצֶם ֵמעְַצִמי

 ַואֲִני ְּבָיֵד ַאְפִקיד רּוִחי,

 ְוַאף עַל ִּפי ֶׁשִּתְתַמְהְמִהי ִעם ּכָל ֶזה

 אֲַחּכֶה ְלאֹות ַהַּקִין ֶׁשָּל עַל ִמְצִחי.

 

 אלה נובק .6
 

 אסור לאונן
 בשביל זה יש אותך

 חצי מהזמן אתה לא רוצה אותי
 לא נוראזה 

 אני מתאפקת
 זה בסדר



 כשאני לא איתך
 אני לא רוצה
 אני לא אישה
 -רק בשבילך 
 אני ארטב

 גם אם לא תיגע בי בכלל
 עם הידיים
 עם השפתיים
 רק עם הזין

 יש חומר סיכה
 אני אישה פשוטה

 גומרת גם בלי משחק מקדים
 אתה רק צריך למשוך לי בשיער
 הדמיון שלי עושה את כל השאר

 

   



 אלון בר .7
 

   

  א. שיר תשובה 

  כנ, השקט הזה

  נדבק בנו, עמוק 

  עמוק מדי

  כניקוטינ הצובע את וילונה 

  את קצות אצבעותינו

  את שיינינו 

  את שננו

  אתה.  .- אני. ו

  שרידימ 

  של מלחמת 

  הצבעימ

  שלה.   . -שלך.  ו

  כטיפות הקפה שהכתימו את רקמתה

  ככ, קרה הדבר הנורא.

  . הלכה היא 

  ולעולמ, לעולמ

  לא נחזור  

  לקדמותנו.

  כן, השקט הזה

  חותכ אותנו 

  בדקות

  ואנחנו הופכימ

  לקטנימ ,

  קטנימ מדי

  חינכת אותי לצדדאתה ו

  יש לי תשובהו

  שאלותלאמ כול ה

  א .  א  ב 

  

  

  

  ב. שיר סליחה 

  ר  - ו -כמה א

  הנ הביאו איתנ

  שלמימ הנ יכולות למלא חללימ

  בחיימ.

  עיניימפתיחת ומספיקה רק 

  שלכ. בי. שלי. בכ.

  אנחנו נזכרימו

  הנ, בנות דודות, של  ההוא

  שמת.

  בטרמ 

  נולד .

  אצלכ בסלונ לפני ארבע שנימ

  יזכיראת זה, שאפ אחד לא 

  שמור על ונמשיך לבוא 

  ברית השתיקה 

  שביני.  שבינכ.

  כשנינו מעליה 

  מגלימ. 

  איך אמאהופכתסבתא ברגע

  נושמימ ו

  לרווחה 

  רה היא בכלל לא זכ

  את זה שמת 

  ערב אחד 

  בסלונה.

  

  

  

  

  

  ג. שיר שכחה

  הלילה כל, לילה של דמעות

  אתה שמעת ,ואתה שומע. בקעו מחדרי

  ---  אבי, זאת

  -רק אז הכול נפרצ מתוכי

  כמו לִיל על עולמנו נפרש

  ,שטיח כוכב וירח במקוממ מונח

  - אמ לא תדע

  -  או שמא לא אספר

   גב אפנהאמ 

  לדבראחמוק מהלילה ו

  -גע, גע בגבי החשופ

 זהו רעד שלא מקור

  מאבות -זה רעד

  המצמרר רק בנימ

  -שהרעמ בהמ מכה ו

  מחריש

  ליל מנוחה,ליל כוכב

  שלפני השינה ליל שיר ערש

  על ילד בנ מלאכימ

  על ילד בנ עננימ

  על ילד בנ אדמ

  לא בנ פחדימ

  

  

  

  

 



 יחזקאל ג'ו .8
 

 לסטרייטים יש רוחב פס גדול מאוד

 השארלעומת כל 

 בעיני זה די מוזר

 כי המוזרויות של הסטרייטים

 לא שונות בהרבה מלהיות גיי

 או כל דבר אחר

 אולי צריך עוד הגדרות

 שלא אומרות להיות או לא להיות

 ואז יתקצר המרחק בין הסטרייטים

 ללהט"בים.

 
 

 


