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VERESS MIKLÓS 

Kortársi 
laudációk 

a 
criticus 

laur(a)eatus-hoz 
avagy: lx-ires 
modortalanságok 
híres poétáknak a 
contójára 

I. 

(G. Ágnes) 

Ha tollat fogsz, s benned még van konnektor 
a lírázáshoz, nem vagy béna lektor, 
de rene-sanszod hatvanévnyi kor, 
s kupán is vághat jó erdélyi bor. 
 
Ha nincsen szél – nincsen is szélmalomság, 
maga sem donquijotézheti sorsát; 
ám szélhámozás dívik még – nohát: 
új lírámon hámozza át magát. 
 

II. 

(HaGyőző) 

Ne olvass verset, többet én sem írok! 
Hatvan után már minek a papír-ok?! 
Csak azt az egyet add le még a lapnak, 
mit nem írtam meg: se tegnap, se holnap. 
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Az új-hazába már csak ó-kor küldök: 
a líra annyit ér ott, mint a sült tök. 
S azért győztem még így ihelni érted, 
hogy dráma-bemutatóm is megérjed! 
 

III.  

(Háromkirályi Gáspár) 

Én még a czél-böltsőben ringatóztam, 
s Te már zsenimbe néztél mélyre, hosszan. 
Új forrás volt nekünk a Tisza-táj, s a  
cenzúra ön-mozgósan tiszta bája. 
 
Most 2-szer 30 vagy – ez már határhíd, 
mit ítészének kevés költő áhít – 
ősz üstöködre ám én áldva néztem 
le – üstökösként: szaltórepülésben. 
 

IV. 

(Szervátius Víga’ Bundus) 

Döntöttem. Neked még hatvan maradt! 
Mindörökre. A többi poharat 
már ki-döntöttem – minek ennyi szesz, 
ha versszerkesztő mindig annyi lesz?! 
 
De hatvan belőle – az néha sok: 
mert ennyi verset írni nem tudok. 
Csak te élj soká, nyájas Tutorunk, 
hogy kinyomtassad lelki tumorunk. 
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V. 
(Szepességtelen Etele) 

Nagy ítészünk, Szakolczay! 
Tőlünk roskadnak polczai. 
Ám ha megereszti torkát, 
ropja költőhad a polkát. 
 

Írám ezt kétezeregyban, 
regölős vígan a fagyben: 
hatvan év csupán a kezdet –  
éltessen a Magyar Nemzet. 
 

VI. 
(Új, Jé) 

Nap, Hold! Ég! Föld! Én! Meg Te, koszorús 
redaktor, ki nem iszol kávéházban! 
Szikéd kifente Fene Köszörűs, 
félig-holt költők félik azt vigyázzban! 
 

Én nem! A versem nem hiába béres, 
sz nem cifra. A trampli köz elég. 
Hatvanas homlokod azért babéros, 
hogy levélt nyerjen – krumplifőzelék. 

 

VII. 
(Krasznikola) 

Hat költő kántál hangomon, 
mely félig övék – így dícsérnek, 
szorzószám szerinti jogon, 
mert voltaképp mint tízet érnek. 
 

A hetedig Te légy magad, 
és verset írni kezdj ma főként: 
ha redakciód nem akad, 
mi fölavatunk új költőként. 




