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Mikor a Halley üstökös 
– az égbolt ősöreg gonosztevője 
bicskájával fölmetszette az éjszaka hasát 
nagymamám 
nagymamámki akkor nem volt még nagymamája 
senkinek ezen a világon 
álmában csillagporos fürtjeit látva 
hat apró verébtojást rakott mozsarába 
s ezekből 
s ezekbőlki tudja mi módon 
s ezekbőlki tudja mi módonszerelmetes por lett 
s ahogy a bánatosan fogyó s növő hold 
úgy élesztette föl nedves arcát 
 
Eközben a darázsrajként kerengő 
planétánk egy másik szögletében 
mikor a Halley üstökös 
eltette éjszaka vérétől szennyes bicskáját 
egy cádizi kissrác lagúnatükrű szemekkel 
követte az égen fénylőn suhanó hajcsóvát    
hogy megfésülje tengert nem látott halászszigonyával 
 
Le kellett folynia száz 
Le kellett folynia százvigasztalan 
Le kellett folyniaszáz vigasztalanévnek 
az éjszaka nyílt sebei lassan beforrtak 
a kissrác már nem kissrác 
a kissrác nem kissrác márhanem öregember 
száműzetésből hazatérő költő 
a nagymama már nem nagymama 
hanem egy méhecske 
fullánkja egy másik kissrác 
fullánkja egy másik kissráclelkébe mélyed 
míg ő emlékeibe merülve 
fésüli csillagporos fürtjeit 
csillagporos fürtjeit fésüliegy földi éjszakának 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando el cometa Halley 
ese viejo maleante de los cielos 
cruzó a navajazos el vientre de la noche 
mi abuela 
mi abuelaque aún no era la abuela 
de nadie en este mundo 
soñó tener su limpia cabellera 
y puso en el mortero seis huevos de gorrión 
que volvió 
que volvióquién sabe cómo 
que volvióquién sabe cómopolvo enamorado 
para rehacer su rostro húmedo 
a la triste manera de la luna 
 
Pero en otro rincón de este planeta 
que gira como un enjambre de avispas 
cuando el cometa Halley 
guardaba ensangrentada de noche su navaja 
un niño gaditano con ojos de bahía 
quiso peinar la rauda cabellera del cielo 
con su tridente de marinero en tierra firme 
 
Ha tenido que pasar 
Ha tenido que pasardesesperado 
Ha tenido que pasardesesperadoel siglo 
han cicatrizado las heridas de la noche 
el niño no es el niño 
el niño no es el niñosino un viejo 
poeta del destierro que regresa 
la abuela no es la abuela 
sino una abeja 
sino una abejaque aguijonea el alma 
a otro niño que peina en el recuerdo 
la limpia cabellera 
la limpia cabellerade una noche del mundo 
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