Sztruhár Ilona

Emlékek és vágyak

Bemutatkozás
Sztruhár Ilonka vagyok, 1963-ban születtem egy szlovákiai magyar
kis faluban. 32 év boldog házasság után elveszítettem a férjemet s
talán ebből kifolyólag kezdtem el a versírást. Csak úgy spontán jöttek
a gondolatok, melyeket úgy éreztem, muszáj leírni. Ezt a 100 verset,
amit most megosztok veletek, azokkal, akik szeretik a verseket, akik
ismernek és szeretnek, megközelítőleg 50-60 nap alatt írtam.
Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik a legnehezebb időszakban mellettem voltak, támogattak, elolvasták verseimet, tetszésüket nyilvánították és ösztönöztek a folytatásra. Legelsők közt Jávorka
Líviának, Antalík Tündének, Mikecs Szilviának, és Sztruhár Erzsébetnek. Köszönöm nektek.
S nem utolsó sorban Gebhardt Nórának, aki arra ösztönzött, hogy
ezeket a verseket ki kell adni. Köszönöm neked.
Végül az új munkahelyemen a főnökeimnek, akik engem választottak s köztük a legnagyszerűbb főnöknőnek, Weiszdorn Máriának,
aki csodás türelemmel viseltetett irántam. Köszönöm nektek.
A gondolatok mögött érzések, emlékek és vágyak rejtőznek.
Jó olvasást!
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Forró csókom
Forró csókom
Égjen a szádon.
Szűzies ajkam
Csak rád várjon.
Édes szavak
Hagyják el ajkam.
Csak azt mondják,
Téged akarnak.
Kívánatos legyen
E dallam tenéked.
Melyben üzenek én,
Mindig csak néked.
Jó bortól bódultan
Kívánlak téged.
Mikor jön a nap,
Mi betölt reménnyel
Mivel nem álmodom
Teljes éberséggel.
Vadásznak az, mi kéj,
Ez kell most nékem.
Ha ezt most megkapom,
Többé mást nem kérek.
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Egy új játszma
Köszönöm néked,
Hogy játszol vélem.
Új ihletet kíván
E buzdítás nékem.
Egy új varázslat,
Mely le van takarva
Ki lesz a varázsló
Ki a felszínre hozza.
Egy új játék,
Egy új darabban.
Egy jobb szereplővel,
Ki majd a lényeget adja.
Ha fellebben a függöny,
Kezdődik a játszma.
Minden boldogság,
Kivéve, mi dráma.
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Szerelmi játék
Lazulj el lágyan,
Mindent félretéve.
Engedd, hogy játsszam
Csodásan véled.
Játsszam a csókoddal,
Mely őrülten jó nékem.
Játsszam a testeddel
S ha te ezt érzed,
Ne tudj ellenállni,
Csak vágyni egy szépet.
Egy gyönyört, mely éget
S égjél értem.
Engedd, hogy lágyan
Szeresselek téged
S élvezd a szépet,
Mit az élet ad néked.
Élvezd a csodát,
Ha játszom véled.
Mindig gondolj rám,
Mert ezt én adom néked.
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