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  פרפר פרלין
ָרִלין ִליּפְ ָמעֹות ְמַנְקבֹות אֹוִתי,ּ ׁשֶ   .ּ ַהּדְ

ַאְדַמת ַחְרִסיָנה   ֲאִני ֲחִסיָנה ּכְ
קּוָעה   .ּבְ
  

ֹאֶזן מֹו חֹר ּבָ ה ּכְ   ַאּתָ
םׁשֶ ְסּתַ   ּנִ

  בֵּקַנְתִהּוֵמת ְל
ִנית   .ׁשֵ
  

  ,ָָמַכְרּתָ ֶאת קֹוְלך
יָמה־ֲחַסר   ְנׁשִ

ִית ִלי ּבַ ִחָלזֹון ּבְ   ּּכְ
ֵבל ּתֵ   .ַּלָיַדִים ָהַרּכֹות ּבַ

יֹו   ,ַיִין נֹוצֹות ָו,ַוֲאִני ּדְ
ה ה ְמַחּכֶ   ?ְלַמה ַאּתָ

ִפיָכה ִעיָרה, ְמִזיָגה,קֹולֹות ׁשְ   , ּבְ
תֹוך ַה ִליְנ'ִגְּבְ   ,יּס ׁשֶ

ְרִקיס ה ַהּנַ   ַאּתָ
ִלי יס ׁשֶ תֹוך ַהּכִ ּּבְ ְ.  

  
ִלי ָרִלין ׁשֶ   . ּתֹאַכל אֹוִתי,ּּפְ

ִרים ּבָ ִלי ִנׁשְ ר ָּהֱאגֹוִזים ׁשֶ ה ׁשָ ַאּתָ ׁשֶ   ,ּכְ
ֵמר ַקר ָ ל ַמְלָאך ַחָיב ְלִהּשׁ ּקֹול ׁשֶ ְ.  

ר ְרּפַ ל ּפַ יָמה ׁשֶ   ֲאִני ְנׁשִ
ֹוקֹוָלד ָנֵמס ּבִ   ,ִכיְבִמּשׁ
ה עֹוד  רְוַאּתָ   ׁשָ

 לורן מילק 

  שלושה שירים
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  ַעל ּבּועֹות ֶהָחָלב
תֹוִכי חּו ּבְ ְפּתְ ּנִ   ,ְוַעל ָהֲעִטיפֹות ׁשֶ

  ְורֹוֵקד
ַבׁשֹויִעם ֵפ   ת ַהּדְ

ְנִגיעֹותַהְמ   ֻּמָלאֹות ּבִ
ָנִפי   .ּכְ
  

ֲאִני ָעָפה   ַקח אֹוִתי ֶרַגע ִלְפֵני ׁשֶ
ִפיִּמִליםֶאל ֶאֶרץ ַה מֹוחֹות ּבְ   ,ּ ַהּנִ

ֲאִני ן אֹוִתי ֶרַגע ִלְפֵני ׁשֶ ָרִליןַנּגֵ ר ּפְ ְרּפַ   . ּפַ
  

  

  פרפר חלב
ל ִאְצָעִדים   ה הֹוֶלֶכתׁשָּ ׁשֶ

ָמעֹות ַי ִניֹותַעל ּדְ   .ּּפָ
  

ר ְרּפַ   מֹוֶזֶגת ֲחֵלב ּפַ
ֶבת   ,ּוְמַעְרּבֶ

ְחּתֹוָנה ָפה ּתַ   ׂשָ
ִמי ה ֶאת ּדָ   ְמַנּדָ

ֶרֶחם ִאִמי ִּמְתַלַקַחת ּבְ ּ.  
  
  ַּחָמה

מֹו ֵט   .ּה ֲאֻדָמהָרּוּפְמּכְ
  
ָמהֶאְחזֹר ְלָגלּו ׁשָ   ת ַהּנְ

  .ְללֹא ּגּוף
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  יםלגמורידת הש
ֲאַגם ְרָוִזים ּבָ   .ִהיא ֵמָתה ִעם ַהּבַ

לּו ּכְ ִהְסּתַ   ,ְלָאן ׁשֶ
ְרּבּור ה־ּבַ ָ   ָמְצאּו ִאּשׁ
חֹל ָחׁשּוך   ,ְִעם ּגּוף ּכָ

חֹרֹות   ְוֵעיַנִים ׁשְ
בּורֹות   .ֵעיַנִים ׁשְ

  
ים ָקִרים ָהְרֻטּבִ   ּוַבּבְ

ְר ֲעָנֶפיָה ּפִ ְרחּו ּבַ ַבׁש ְלָבִניםּפָ   ,ֵחי ּדְ
  ּכֹוָכִבים נֹוְפִלים ָקְראּו ָלּה

ָלִגים ְ   .מֹוִריַדת ַהּשׁ
  

ִנים חּו ָלּה ַהּפָ ְפּתְ ּנִ   ּוְכׁשֶ
  ,ֵּמֵריַח ַהָיֵרַח

ֲאַגם ְקָעה ּבָ   ִהיא ׁשָ
ְרָוִזים ָהֲאפִֹרים   ,ִעם ַהּבַ

ִרים ְרּפָ ָדָמּה ּפַ   .ּבְ
  

ִפים ׁשָ ת ּכְ   ,ְוִלי ָהְיָתה ַיְלּדַ
  ִפים ְקטּוִעיםִעם ְמצֹו

ִגים ל ּדָ   .ְוִזיִמים ׁשֶ
  


