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Kovács katáng Ferenc 

Az év versei 
 
Az év versei 2013 című kötetben szereplő 92 költő olvasta fel verseit a harmadik 
Versmaratonon, amelyet a Költészet Napján, április 11-én rendeztek meg 11 és 23 óra 
között Budapesten, a Thália Színház Mikroszínpadán. 
A Magyar Napló Kiadó szervezésében megvalósuló rendezvényen 12 órán keresztül a 
verseké volt a főszerep. 
A Kossuth Rádió weboldalán élő video-közvetítés formájában bárki bekapcsolódhatott 
a Versmaratonba. Azok a költők, akik e neves versünnepen nem tudtak személyesen 
megjelenni, telefonon jelentkeztek be, akár külföldről is. Így a műsorvezető Völgyi 
Tóth Zsuzsa hívására én pl. az egyetemi irodámból válaszoltam. 
 Az év... kötetbe már harmadszor válogatott be a Magyar Napló szerkesztősége. 
Első alkalommal 2007-ben Az év fordításaiban jelentem meg Knut Hamsun Rossz na-
pok c. novellájának átültetésével, majd 2010-ben és 2013-ban Az év versei c. kötetekben 
szerepeltem. Az alábbi három versem a 2013-as kiadványból való, és jelenleg is meg-
hallgatható a Magyar Rádió weboldalán (http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/versmaraton
-130328.html) 
 
 

január 21. napja 
negyven éve együtt 
 
Nincs két egyforma narancs a világon. 
Forgatom, nézem jobbról 
mustrálom balról. 
Ez eddig rendjén is volna 
de az egyik mintha tojás, 
petank-forma a másik.  
Mindkettő mosolyog. 
Melyiket szeljem ketté,  
préseljem levét Ágnesemnek? 
 
március első napja 
Nővéremnek  
 
Zarándokúton a Monte hegyre 
IV. Károly elűzött királyunk sírjához. 
Ottó visszaemlékezéseiben mondja, 
még járt a szanatóriumi kisvasút, 
de apjával nagyokat sétáltak erre. 
Európa tüdőbajos hírességeit kezelték itt, 
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és pont ezen az áldott klímán 
kapta királyunk a halálos náthát. 
A vidék lenyűgöző és drámai 
négyezer méterre a tengerfenéktől 
s ezerre a vízfelszíntől. Közel a part  
fejest ugrani az óceánba.  
A kikötőben sétahajók, amott felhőből  
kikandikáló Nap. Kicsit szelídebb kép 
mint odalenn a borzasztó sötét.  
 
szeptember 24. napja 
Ritának, Istvánnak 
 
Bobáról csak két kocsival 
gurulunk Zalaegerszegre. 
A hátsó ajtó alól sínpár fut 
mostanból a múltba. 
Összeérnek a láthatáron,  
végül föld alá bukik 
a talpfákkal szeletelt jákobi létra. 
Foghíjas fasoron  
leszálló nap stroboszkópjaa 
szilánkosra tépett 
féltve őrzött álmok. 
Recseg minden rozsdás ereszték. 
Kagylóba dobált csikkek 
vízkő marad mutatóba. 
Repedezett piszok a sarokban.  
Sikálatlan, színehagyott, 
stoppolt műbőr ülés. 
 
Két utas, megérkezés... 

 
 
 


