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Köszönöm

Megköszönni neked soha nem tudom
verejtékedet törődő arcodon.
Korán reggel kelsz és ingem vasalod.
Én vagyok neked éjjeled, nappalod.

Tudom, fárasztó, de mégis így teszed.
Miközben nyafog egy pöttöm kisgyerek.
És itt vagyok én is, akár egy kölök.
Míg te dolgozol, a neten szörfölök.

Megköszönni neked tudom, nem lehet,
hogy általad veszem a lélegzetet.
Olyan vagy nekem, mint a levegő.
Könnyű, láthatatlan, mégis éltető.

Nem tolakszol, nem ugrasz elém.
Olyan vagy nekem, mint lámpásban a fény.
Hiszik, hogy az ragyog, de mihelyst lemerül,
kiderül, hogy a forrás hiányzik legbelül.

Így táplálsz te engem. Míg én ragyogok,
óvón árad bennem éltető napod.
Megköszönni neked ugyan hogyan kéne,
azt, hogy velem nevetsz, sírsz huszonegy éve?

Megköszönhetetlen, mégis köszönöm,
szelíd karjaid, ha rám tör ösztönöm,
hogy minden perced, órád, nekem szenteled.
Csak egy vigaszod van, hogy szeretlek.
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Veled

Egy másik Földön élni?
Egy másik életet?
Nélküled megélni jókat, szépeket?
Nem kívánok én.
Nélküled soha.
Inkább legyen létem veled mostoha.
Hogyha egyszer csókolsz,
s lenne az halál,
akkor is add ajkad.
Ne is hezitálj.
Ölelj, ölelj, szeress!
Ha nem, hát én teszem.
Egyedül csak benned
bízom végtelen.
Kétely nélkül élni, halni
nincsen, nem lesz más.
Te vagy nekem minden
szép Mariannám!
Kilók jönnek? Ráncok?
Ez kit érdekel?!
Arcodon a ránc is
értem énekel.
Miattam gyűrődsz,
értem vesződsz.
Féltesz.
Aggodalmadért tudd,
szeretlek téged!
Bennem csak egy kétely:
Vagyok-e neked
úgy szerelmed, férjed,
hogy az jó neked?
Ha újra kezdhetném
kopott életem,
nem kérnék én mást,
csak veled legyen.
Jobb sorsot sem kérnék.
Lehet karcos, fájó.
Bármilyen lehet!
Jöhet pokol, mámor.
Érted tűzbe mennék,
veled égbe szállnék,
Napnak koronáján
lennék érted árnyék.
Jégbe fagyott test,
míg nem jön Tavaszod.
Ez lennék neked,
hogyha akarod.
Alszol, míg sötétben
írom versemet.
Itt-ott tán kimarad 
egy félszeg ékezet.

Káli Horvát Kálmán verseiből

Az okostelóm, félek,
mindjárt lemerül.
Lezárom e strófát.
Talán sikerül.

Ablakunkban orchidea.
Szirma puhán zárva.
Benne pilledt titkaink.
Elcsitult a lárma.
Minden békés, csendes.
Lélegzeted hallom.
Melléd kuporodva
ritmusodra alszom. 
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