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ריקלין מוטי

גלגלים הקטנה ליליפות

 מענג מתפתלת ליליפות
 תלתלים כלה במטה,

ממלמלת מתריסים,

 המתוקה ליליפות
הגדולה בעיר מאשרת

שופינג

ומקסימה סמוקה
בוערת

מאשרת היא

ליי יש
שהוא מישהו
משהו משהו

 על גחליליות, של לילה
 נחמדה מכונית גלגלים.

 אדמה פיאט זו אגדה. לא זו
 הוא מימין דממה. ובפנים
 למבורגיני. אותו חותך,

 גלגל לו מחליפות
 משאיות בביקיני. נערות
 ספר בית של הבריון

 רזה קטנה, ופיאט התיכון,
 משתחצנת משמאל ומסכנה.
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 נערות ומחברת. רפוד
 לפגמים לי שאפלו מתוקות

 פנסים עושות קצת
 בן־זו וואחד ואותו
 בלונדה איזו שתמיד מנול,

גלגל. לו מחליפה
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 רגלים שולחת
 לשגע סולדות

 יוצא מהפה
 צפונית חיוך

פוצע.

 מתגנב בתלתול
 מתקרב הזמן כל
 81סנובי־ש אל
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 נושכה כשהבלונריניה הספר מתוך
׳77 עתון ב׳ספרי לראות העומד
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