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VIEMANN LÁSZLÓ  
 

Harcolt démonokat (szonett) 
 

Harcolt démonokat egy pár fillérig 

géppel tervvel csakhogy legyen bizalom 

Minden tett volt élet s halál Hajszoljon 

sok az ár! Tűrhetetlen ájulásig 

hol szakadatlan engedély kétségig 

Visszataszító ajánlat napirend! 

Ész sürgetést csak elviselhet ember 

kolostorban szent lehetett volna 

 

Míg az ég csillagai tűzve örvénylő 

sok édes álmán emlékezz ébredőn 

város zaj fokozatosan élénkül 

szív letört ellenszegülést újra hajt 

Végre mintapéldány kezében fényül 

remélve az áldozat engedélyt kap 

 

 

Vagyok 

  

Vagyok bár senki sem keres s ismer 

Barátok elhagytak mint emléket 

Önfogyasztó vagyok a bánatnak – 

Emelkedve felejtett eltűntnek 

Oly mint árnyék tört, őrölt eldobva – 

Mégis vagyok s élek – párás ködnek 

  

A semmiség és megvető zajnak 

Élő tengerbe ébredt álmokra 

Hol sem érzék és élet akarat 

Hajótörés az élet maradat 

Még a kedvesem is kit szeretek 

Furcsa bár jobb az mint kit megvetek 
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Egy esszébe való vagyok akit 

A nő sose sirat sem neveti  

Elvisel Alkotó Istenemmel 

És alszik mint szoktam gyermek-álmom 

Zavartalan és nyugodt lényemmel 

Hajón lenn s fenn a boltív ég alatt. 

 

 

Imám: Istenem  

 

Köszönöm ami a világegyetem 

Föld és víz tűz meg a friss levegő 

A napsütést az estet éjt telt csillaggal 

Millió szirom-virágot ami itt van 

És zenét mi visszaad időt tükrében 

Csendet s sötétet pihenést és alvó álmot 

A szelet és esőt felejtést vele megbocsátást 

A szeretetet ami összetart minden létezőt 

  

Talán akarnék valami mást is természetes 

de Istenem mondd meg hogy tudnálak megkérni arra 

 

 

Bármi 

  

Legyen az bármi, de érdemes! 

Talán csak egy szerény gondolat, 

Amit megosztani érdekes. 

Fontos közlendő, az sose untat! 

  

Szabad gondolat mindig érték, 

Mindegy az rímbe szedett képmás 

Vagy sejtésre irányult szókép, 

De érzékeld a lényeg magját.  
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Némelyek magasztalnak ritmust. 

Az mind jó, ha az alattvaló 

És nem terít, hanem összevon, 

S gondolatodnak értelmet álló. 
  

Maradjunk mondanivalónknál, 

Megtartva az irányt célunknak, 

Nem rajtaveszve az írás mámorán, 

Légy hű a kitervelt anyaghoz. 
  

 

Örökség  
  

Megbocsátva kedvelt egem 

Sok mint lágyszívűek 

Ez azért mert Ő a Mennyben 

Már  azok közt  kik elmentek 
  

Mivel nevem tán apámé 

Nem egész  lenézett 

Kevés örökségem a név 

S nincs még értelmezett 
  

Bár neked dicsérném magam, 

Mondva inkább engem 

Szeress lágyszívűek bohóca 

Jár Apámtól nekem 
 

 

Aurora 
  

Bronz színű – és Láng lesz – 

Az észak – ma este – 

Oly megfelelt alak – 

Oly megrendezetten –  

Oly táv – riadónak – 
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S közöny oly független – 

Világnak vagy nekem – 

Hatol szerény lelkem 

Kihat rá a Felség –  

Míg nagy ismeretség – 

Parádéz törzsemen – 

Lenéz lényt Oxigént 

A Gőgösségükért  

  
Fényem már elavult -- 

De kevés versenyzés 

Szint mutat, század ért, 

Mikor lényem előtt, 

E hely nem becsült fű -- 

Mező-bárány tudja. 

 

 
„DUNA” 

  
Sosem mértem áramlatát, de mércém volt a kéz, 

család féltett mint tizenévest. „Szélén hűlni elég”. 

A hideg Duna mégis húzott figyelmet feledte, 

s hogy június is lehet meleg, napfény-égő ég. 

  
Még akkor veszélyt nem lát a serdülők világa, 

hol fejeltek Keszi strand-fűjén, bár sült test és kar, 

hol ott kihevülten sem törődve a Dunával, 

s ne gondolva semmi másra, mint a virtus magyar. 

  
A Duna várt dermesztő vizével, elmerengve. 

Nézem hevült égő testem és oltó víz-habot. 

Tudom hűsít, máris szaladok mint emlék kedve 

a költőnek aki ifjú korán gondolkodott. 
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