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Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)
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Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!
If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!
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Kedves Odüsszeusz!
Januárban, a vizsgaidõszak súlyos napjaiban fedeztük föl történetedet, körülbelül egy idõben
Kányádi versével.
Mondanom sem kell, hogy ti ketten( Kányádi és Méder) azonnyomban agyamnak egy közös fiókjába
kerültetek.
Vajon Cartagenát is útba ejted? Mindenesetre azok a színek melyekrõl a vers ír, a zöldrõl, a kékrõl...ott
vannak Testiqosról és Tortuqaról készült képeken. Köszönet értük!
Isten áldjon!
Jávorszky Melinda és B. Varga László
Kányádi Sándor
Románc
Federico García Lorca elpattant húrjaira
szerezte egy magyar vándorénekes
keresgélt a repülõgép
fél szárnnyal a vizet szántva
míg a lagunák közt rálelt
a parázsló betonsávra
domborodott az ég kékje
homorult a földnek zöldje
mikor a gép alázökkent
fújtatva és dörömbölve
húzta a sok kis cölöpház
maga alá az árnyékát
rezegtek mint a bazári
fölhúzható bádog-békák
föld az éggel kék a zölddel
borult össze elalélva
szerelemtõl részegülten
betûzgettem cartagena
delet ilyet soha én még
napot soha még így égni
hol a bokor víz és viskó
s még a beton is érzéki
félórát ha voltam nálad
míg egy kisded megszülethet
ameddig egy ismeretlent
elföldelnek elfelednek
kísértésbe szédítõbe
estem véled szerelembe
hogy maradjak viskóid közt
mindenkitõl elfeledve
ittam fényed kéked zölded
a géphez gurított létra
tetejérõl félórára
enyém voltál cartagena
fölszállóban már úgy rémlett
vityillóid rezegtetve
mindegyikben mintha egy-egy
szerelmespár ölelkezne
jaj elválnunk miért kellett
magadhoz mért nem öleltél
minden évszakom azóta
hóval borított hideg tél
egy napodért éjszakádért
meder.hu/bb/viewtopic.php?id=52

2/4

2021. 10. 25. 11:43

Kányádi Sándor (Page 1) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

cserébe mit vágyton-vágyok
adtam volna üdvösségem
az örökkévalóságot
ilyen bolond ki szerelmes
érzi hogy a szíve béna
belémsajdult sose látlak
többé viszont cartagena
s ittalak még színed fényed
amennyi talán elég lesz
itt a deres kárpátok közt
a közelgõ öregséghez
hol a nap is a tiednek
csak lézengõ halvány mása
kél és nyugszik emlékeztet
az egyszer-volt ragyogásra
ó a kéked ó a zölded
kékje zöldje víznek égnek
karib-tenger tüneménye
a neved is belémégett
nem gyógyít ki az idõ sem
azon kapom magam néha
félhangosan szólongatlak
cartagena cartagena
1983

2 Reply by meder 2007-03-14 10:53:38
meder
Administrator
Offline
Registered: 2006-10-18
Posts: 607
Re: Kányádi Sándor
Kedves Áron Odüsszeusz!
Köszönöm a messzi földrészrõl küldött válaszodat!
Természetesen kiteheted levelemet a honlapodra nyugodtan, akár a nevemmel is, ahogy akarod!
Küldök neked még egy Kányádi verset, ígérem, ez az utolsó
Érdekes, ezt a latinos ritmusú versét is '83-ban írta... Én nagyon szeretem!
A Románcot és ezt a verset is megzenésítette a Kaláka, nagyon jók a dalocskák.
Szívesen elküldeném neked de 4MB egy dal, az gondolom körülményes lenne meghallgatnod. De ha mégis
van rá lehetõséged, szívesen elküldöm õket, ha szólsz!
Jó utat neked és Carinának! Szerencsés szeleket
Drukkolunk Nektek, és mindig követjük utatokat, azért is, mert megkedveltünk titeket, és azért is, mert
megmutatod nekünk a világot, bár én nem adom fel, hogy személyesen is ott álljak Dél csillaga alatt
Jávorszky Melinda és B. varga Laci

Dél Keresztje alatt
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az indián és a néger
tüzet rakni éppúgy térdel
mint a hargitán a pásztor
számolni ujjain számol
különbség ha van az égen
itt a göncöl jön föl este
fölöttük a dél keresztje
a poncsónak nincsen ujja
ritkán telik mégis újra
rojtosul a rojtja rongya
kigyérül akár a condra
különbség ha van az égen
itt a göncöl jön föl este
fölöttük a dél keresztje
egy útmenti fogadóban
talán még boldog is voltam
rióból murryba tartón
a gitárszót most is hallom
más a dallam egy a nóta
itt a göncöl jön föl este
odalenn a dél keresztje
ó te istenáldott földrész
lenn vagy - a szemem rád fölnéz
érett banán az újholdad
íve akár a sarlónak
nézem hosszan vágyakozva
ha feljön a göncöl este
szívemen a dél keresztje
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