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VIEMANN LÁSZLÓ 

 

Bölcsőm  

 

Bölcsőm és kenyerem voltál, 

Ringattál, mint szél a kalászt, 

Tapostam tarlód, hol kaszált, 

Igaz, néha sebet szúrtál, 

Mégis szép emlék maradtál.  

Izzadva hordtam kévéid, 

Hogy ehessem old kenyered, 

És legyen zsíros újévim. 

Hej, de szép ám az emléked! 

Ringj, ringó búzaszál-kalász, 

Ha szúrtál is, hű maradtál, 

Arany színű búzakalász. 

Ringjon emlék-bölcsőm reám, 

Bárhová lettél! „Elszálltál!” 

 

 

Mint kis lepkék 

 

Alig voltam húszéves, egy meleg nyári napon egy szőke kis-

lány kezét fogva sétáltunk bódult-szerelmesen, nem is sejtve, 

hová sodor a következő év, de a levegő zavaros volt ötvenhat 

nyarán. Szerelmem testvére nézeteit jól ismertem, tudtam, ho-

va húzza a baráti köre, ezt tudva mégis megkérdeztem babá-

mat: eljönne-e velem Ausztriába, semmit nem gondolva kö-

vetkező hat hónap fejleményeire. 

A végzetes randevún – pár nap után – ideges arcvonással, sírva 

bevallotta: apja megtiltotta a velem való további kapcsolatot. 

Az édesanyját jól ismertem, így feltettem neki a kérdést: és 

anyukád mit mondott erre?  
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Mire ő: „te nem ismered aput, ő egy goromba ember”. Ezek 

után csak annyit mondtam: nem tehetek mást, a döntés a tiéd. 

Ennek az ősznek a viharja elsodort, s elhagytam első szerel-

memet. 

Azután jött tél, tavasz, és vele új ismeretség, bár még a gondo-

lataim a mai napig visszaszállnak hozzá tűnődőn, és az édes 

ajkak elmémbe vésve vannak, de szívből kívántam s remélem: 

Ő is rátalált az igaz szerelemre. 

Jött új év, új évszak, virágzó tavasz; jött nappal, és „az éjjel rá-

szálltak a fákra, mint kis lepkék, a levelek”. 

 

 

Fogas  

 

Hol volt, hol nem! Egy nagy medence, amit úgy neveznek: 

Kárpát-medence Tenger, tele mindenféle vízben élő kisebb s 

nagyobb állatokkal, persze, több millió, talán még a billió évet 

is meghaldta e nagy tenger életkora, szóval, nagyon régen volt. 

Akkor mintha a halak, csúszómászók és madarak, no meg a 

szárazföldi állatok is mai méreteikhez képest óriások lettek 

volna. Talán a mi tengerszemi kis halunk, a fogas egykor szin-

tén borzasztó nagy hal lehetett, mert az óriások között meg 

kellett védenie magát, mivel ha akkora lett volna, mint ma, a 

nagyobb halak (mint kicsit) megették volna. 

 

Tehát az a kis halunk, amit ma úgy nevezünk: balatoni fogas, 

egykor, millió évek során kiverekedte magát, és itt van köz-

tünk, annak ellenére, hogy a nagyoktól fenyegető veszélyt ép-

pen hogy megúszta, de hidd el, nem volt könnyű dolga, és még 

a mai napig is küzd a létezésért. Láthatod, a nagy tengerből 

egy kis tengerszem lett, ami a Balaton. A tenger kisebbedésé-

vel mára az óriási vetélytársak is – ahogy a kis fogas – csök-

kent méretben élvezik az életet, és közülük sok már ki is halt. 
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Kedves kis barátom! Ha legközelebb a Balatonban fürdesz, és 

egy kis fogas hozzád simul, ne ijedjél meg, ő téged nem meg-

harapni akar, csak jelzi: élvezi az életét,  amint te is a magadét. 

Felnőttkorodban is gondolj rá: bármennyire ízletes a balatoni 

fogas, védd e kis halunk megmaradását, tenyésszük, de ne 

csak az élvezetért. Legyünk büszkék a mi kis tengerszem-

tavunkra és mindarra a szép környékére, ami körülveszi: a 

szép szőlőskertekre, a sok gyümölcsösre, a vízen haladó vitor-

lásokra. A szórakoztató majálisra, amely vonzza nyáron a gye-

rekeket, felnőtteket: még más országokból is jönnek élvezni 

kincses Balatonunkat, és csodálkoznak értékeinken, melyeket 

vendégeinkkel megosztunk, hogy jól érezzék magukat. 

 

Kisfiúk és kislányok! A balatoni látogatástok alkalmával érez-

zétek jól magatokat, éppen olyan szeretettel, ahogy én gyer-

mekkoromban éreztem magamat. A környék történelme, amit 

a suliban tanultam, máig bennem él, és kísér a mai napig, agg 

létemig. ,,Itt a vége, ússzál érte!” 

 

 

Folyosó 

 

Mi az öregnek háza? 

Végsők előcsarnoka, 

Penész-lét. Kevés nagyja, 

Kámfor- és doh-szaga, 

Kényszerűség sem oltja. 

És moly eszi szobájuk, 

Hol a slukk is ítélet 

Nekünk, s porral porozzuk. 

A közös-szoba éltet, 

Végsőt hidegen várjuk 

Amíg az jön, és betelt.  

 


