
Neufeld Róbert versei 

 

Virrasztón 

 

Itt bent a sötétség csak amolyan félsötét, 

itt most ütött épp kettőt az óra, 

a sötét a fényt elűzni képtelen, 

a nap itt nem tér éji nyugovóra. 

 

Én sem nyugszom e hajnali órán, 

bennem is amolyan félsötét honol,  

az ablak zördül, a kinti szél vágja,  

s én csendben, mélán elgondolkodom.  

 

Hányatott éltemre gondolok vissza,  

melynek jórészét immáron leéltem, 

kutatok, keresem a boldogabb perceket, 

melyekre olykor vissza-visszatértem. 

 

Most ülök magamban itt a félsötétben, 

egy nemrég oly boldog perc üzen nekem,   

és, mert még illatát is érezni vágyom,  

lehunyom felette mind a két szemem. 

 

Újévi tyürpölő  

 

Kábán született, régen pudvás 

torzsák törzsét nem kaptam, 

nem jutott búbélű, nyeszlett kenyér, 

sem satnya munkáért fizetett 

nyamvadt órabér. 

 

Máshol, hol más susogott mint a sás, 

mint dohos pincékben lassú lottymosás, 

hörögtem és röhögtem sós könnyek árán, 

lóduló lábbal rúgtam gömb seggeket, 

egyszerre voltam kecskebak és bárány. 

 

Nyersen nyúzott nyelvek nyávogtak nyullanón, 

pőre párok pörögtek pergő polkát pattanón, 

pingáltak pirosra petyhüdt potrohot, 

tyürpölők tyukásztak tyuhaj tyúktarajt, 

tömtek gigákat s porral picurka portokot. 
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Kábán született, kipurtyant 

morzsák gyilkosa is voltam, 

nem szegett kenyerek  

belét jól kinyomtam. 

Satnya munkáért fizetség lelkem? 

Nyamvadt órabér?  

Kell a francnak,  

de nekem nem kell! 

 

Éljen ma mindenki, 

ki az éjfélt megéri, 

kupica imára hozzám betérni, 

újévi zsolozsmát mormolni megéri,  

mert garatra öntünk itt sok jó öntetet 

és kisütünk rahedli hibbant ötletet. 

 

Aranyszemű asszony 

 

Vártál, kérdőn, várakozva, 

meglehet, fél élten át, 

félénken, lassan kibontakozva, 

mint olykor rózsa nyílik hűs hajnalon,  

amint a harmat tétován felszáll, 

s helyette jő a fénylő napsugár, 

mi jön, s ezt a rózsa sejti már. 

 

Tudtad Te is, Te teljes asszony, 

amint arany szemekkel mérted azt 

ki váratott magára rég, 

míg türelmed fűtött egy reményt, 

hogy úgy fog megjönni, úgy talán,  

ahogy Te láttad álmaidban, 

az ígéretek fehér márványfalán. 

 

Oh, jaj, e szörnyű, hosszú várás! 

Mit kell  még meg nem élnünk, 

midőn kimért időnk, az élet elrohan? 

Miért vagyunk oly beteljesedetlen, 

miért kell jutalmunk várni oly soká 

amíg kilép a ködgomolyból,  

hol hiába búvott meg hasztalan? 
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