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13. szá mú motyogás*

Jösz te Ilus a pe ron ra ott lesz nek a ka to nák csu da bun kó fi gu rák
Ket te sé vel hár ma sá val talp fát sínt ce pel nek iz zad nak ve del nek
Men nek jön nek a vá gány közt por ban degenyében fagy ban nap sü tés ben
De ha vég re ki me nõt kap nak egy mást le ver ve hoz zánk ro han nak

14. szá mú mo tyo gás
A Nad rág szíj hoz cím zett bár ba puc cos fi csúr nép ség jár ma meg csu pa ki csí pett
dá ma
Sör bor gin ko nyak bõ ven fo lyik s mind ezt ká vé val ön tö zik
Csak egy éhen kó rász ül ma gá ban s za bál mint egy ál lat
A vas tag füst ben rá adá sul ki a bál nak

16. szá mú mo tyo gás 
és az utol só
Én is jár tam a vá ros ban amely hat agyag dom bon áll
Ott fo lyik egy fo lyócs ka amely egy má sik ba öm lik és a Prutig meg sem áll
Vad macs ka ne vét ad tá tok ne ki úgy mu lat ta tok
Vál jék egész sé ge tek re csak ne ves se tek mert én ször nyen zo kog tam

Szer zõ ma gá ról: „1948-ban szü let tem, párt ak ti vis ta csa lád já ban, Abramovici Iosif
né ven (a Iosif – Sztá lin atyus ka nyo mán). Spa nyol nyel vet vé gez tem Bu ka rest ben.
Ter mé sze te sen már nem hi szek Sztá lin atyánk ban, s je len leg hit hû zsi dó va gyok,
tar tom a szom ba tot, kó ser ételt ve szek ma gam hoz stb. 1972-tõl Iz ra el ben élek, s
min dent vé gig csi nál tam már, ahogy Eminescu ír ta: meg jár tam a bör tönt és a té -
boly dát is. Po zi tí vabb dol ga im: dol goz tam szá mí tó gép-prog ra mo zó ként és hé ber
iro dal mi ta nul má nyo kat foly tat tam. Je len leg ad junk tus va gyok (szá mí tó gé pes al -
kal ma zá sok az iro da lom ban) a Bar-Ilan Egye te men (Ramat Gam, Iz ra el)”. Szo kat -
lan, erõ tel jes nyel vi ha tá sok ra épü lõ ver se it ro má nul ír ja.
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