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Szúnyogh Sándor

Ifjúságod
Ifjú lázad
tüzében
égni szeretnék,
égni
égni
recsegve
pattogva,
mint a 
máglya. 

Ifjú lázad
tüzében
fetreng
lelkem,
s rám lesnek
ezer csodák,
míg szemem
könnybe lábad, 
ahogy megérintem
tüzes fiatalságod.
(1989)

Várakozás
Az éjszaka
Pókhálóként bevonja a hangokat
eltompítja a fényt és
összeforrasztja
az árnyékokat.
Belém ütődnek a csillagok
hátat fordítanak az ablakok
idegrohamot kapnak a lepkék
a lámpa körül
torkomra szorulnak a hangok
a szerelmi lobogásom
odafagy a szoba falára.

Téli kép I. 
Alkonyok lombhalmaza
Véres égaljakat terel.
Ömlő álmok ringnak
a száraz nyárfán; 
őrzi az emlék körvonalát. 

Eltévedt akkordok révületéből
Mormolok titkos muzsikát.

Téli kép II. 
 
Riadt varjak kárognak rám,
kint a rónán
feszül a tájra a hótakaró.  
A Fekete-erdő téli köntöse
ködfátyolba olvad.

Felhők mögül riadt vadludak
szállnak nyugatra
s egy csuhás mesemondó
szorosabbra húzza köntösét, 
s mintha Ady Bandi vagy Krleža
kalapját süvítené át 
a városon az északi szél.

(1985)  
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