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Oly messze a város 
Oly messze a városa világítótorony s a csillagok 
az erkély min összeborzolja a haját az este 
És oly közel a mezők 
a fák lombjára lassan szürkeségként 
rátelepedő roppant záporeső 
és a távolságot csaholó kutya 
 
Oly messze a barátok 
és a söreink nyers ásványi habja 
– a hírek akár egy csomó 
az óra kis és nagymutatóján 
Oly közel a család 
a kukoricaliszt 
a kukoricalisztpetróleumlámpa és pókok 
 
Oly messze az a nő 
Oly messze az a nőkit egykor kigondoltunk 
túl a fájdalmakon 
Oly közel amit megszoktunk 
mindennapos boldogág 
szerelmetlenkedni akárhol mindegy hol 
narancsillatúan 
 
Oly messze a vers 
Oly messze a vers– a kísértet 
a lehetetlen homályos üvegek 
És oly közel a semmi 
És oly közel a semmiegy fadarab 
az a különös regény 
tücskök sosemlátott türelmetlensége 
 
És oly messze oly közel 
És oly messze oly közelaz élettől a halál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qué lejos la ciudad 
Qué lejos la ciudadel faro y las estrellas 
el balcón en que ahora despeinará la noche 
Y qué cerca los campos 
el épico aguacero que termina 
de derramarse gris sobre los árboles 
y ese perro que ladra a la distancia 
 
Qué lejos los amigos 
la espuma mineral de la cerveza 
—las noticias un nudo 
para las manecillas del reloj 
Qué cerca la familia 
la harina de maíz 
la harina de maízel quinqué y las arañas 
 
Qué lejos la mujer 
Qué lejos la mujerla que inventamos 
más allá de la herida 
Qué cerca la de siempre 
cotidiana y feliz 
deshaciendo el amor en cualquier sitio 
con olor a naranjas 
 
Qué lejos el poema 
Qué lejos el poema—el espectro 
la imposibilidad turbios cristales 
Y qué cerca el vacío 
Y qué cerca el vacíola madera 
esa novela extraña 
la impaciencia invisible de los grillos 
 
Y qué lejos qué cerca 
Y qué lejos qué cercala muerte de la vida 
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