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VIEMANN LÁSZLÓ 

 
Mítosz  
 

Mi a vonzóereje a mítosznak?  

miért szeret az emberi értelem  

egy történetet? Miért van Plátónak  

“Köztársaság”-ában mese a végzeten?  

Gödel szerint a gondolat – bizonytalan   

alapelv. Igazság kiterjed, messzebb, 

mint az emberi értelmi képesség, 

és képtelen felfogni azt magasabb  

fogalommal. A jóság, a kedvesség,  

a szeretet és füzére mindazoknak,   

mi ad, lesz – kirobbanása mítosznak. 
 

 

Komoly verse az ajándéknak 
 

Adtál nekem egy kicsi ódon, 

faragott “ivory” elefántot, 

egy jelet nekem gyönyört adón, 

nekünk az óhajt is jelentett. 
 

Ugye, akartam azt növelni 

és emeljen minket a légbe. 

Széles hátán veled lebegni 

Afrikának legmelegébe’, 
 

és engedni menni, szaladni 

át szerelem gőzlő bokrain, 

amíg trópusokon havazik, 

vagy eltörjük búbos csontjait. 
 

De óh! – ilyen szívtelen adás, 

ha zenéjét az ivory kulcson 

– bátran – egy napon lejátszanám     

azon a gyászos kulcs-tónuson. 
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Emlékemnek semmi dallama, 

éppen úgy, mint az elefántnak, 

sajnálatos tónus lenne, ami volt, 

egy élő, és az már nincs, halott. 

 

Mint minden, amit úgy szeretek, 

kimúl’, elhuny, mint az elefánt, 

habár mi tudjuk, volta annak 

megfizethetetlen, komoly ár. 

 

 

Köszönöm, Úristen! 

 

Most, amikor elérhetem megélve 

Emberélet idejének alkonyát, 

és engedted látni unokáimat, 

így kiváltságosnak érzem magamat, 

mert szépíted, mi időmből megmaradt. 

Megáldottál gyümölcsével e kornak! 

Köszönöm, Úristen, ajándékodat. 

 

Hála Neked Úr a két unokámért, 

óvd meg őket minden búbánatért, 

legyen kedved bennük – tisztelve téged. 

Add nekik a mindennapi kenyered, 

hogy elérjék az Örökélet-Eged. 

Én, míg lehet, ölelem mátkáimat! 

Köszönöm, Úristen, ajándékodat. 

 

 

Ajándékok 

 

A nőnek adtam arany medaliont, 

gondolva képemet viseli azon. 

Ő belezárt abba kicsi pillangót, 

aminek a szárnya színe égkék volt, 
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és hordta azt, amíg egy felizgult napon 

hozzám fordult hévvel, tükröstül, vágyón 

mohón flört-csókra, és eltört a doboz, 

így a lepkécske elrepült szabadon. 
 

Adtam neki egy drága antik gyűrűt, 

amit szerelmes vesztett el zálogul. 

Egy este tengerről kezére bámult: 

mert gyűrűjéről gyémántot hiányolt. 
 

Halmoztam őt állandón virág-lánccal, 

az is elmúlik, mielőtt elszárad. 

Ő túlél gyémántot és aranyat, 

leszek hát akkor gavallér – virággal. 
 

 

Lelkes fiatalság 
 

Lelkes fiatalság, kik szabadságért  

rajongtak a reményük mámorában. 

Végre jött az idő, hol élet elért 

értelmét kapja az egyéni jogokban. 

Tisztelet illő lesz az államforma, 

mint a múltról ismertetett elődünk. 

Talán az, ránk köszöntve függetlenül 

népünk képessége szerint, szabadon 

tervezhet, külföldi elnyomás nélkül, 

egy jövőt és életet. – E fogalom, 

vágyódás, erényt adott – félszázadra 

visszagondolva – az ország népének 

egyhangún. De, teória ért botra! 

Nemes sóvárgást az idegen eszme 

akkori brutális rendje elnyomta. 

Világ köteles cselekedetének 

kihagyott, tétlen engedte vérezni 

magyarságunk, jogos generációnk, 

és ad kitérő választ mai napig. 


