


Álmoskönnyek1.

Kihúzom a gyufát

Sirius Solaris

2018

Publio Kiadó

www.publio.hu

Minden jog fenntartva!



ROSENBUND – THE QUEST FOR EVERMORE

 

Igyunk előre a Medve bőrére

Mert megkezdjük a Sakkjátékunkat EVERMORE-ért

MOSTANTÓL SAKKBAN TARTJUK AZ IDŐT

És  ha  ti  is  úgy  akarjátok  akkor  AZ ÁLMOSKÖNNYEIM felnevelik  érzéseinket  Hogy  legyőzzük
kishitűségünket

Kövessétek a Sakkjátékot a Coverjaimon Hogy megtanuljuk hogyan játsszuk ki az ördögöt

A kommentárjaimban talán megnyerhetem a játékot a kegyeitekért



ROSENGOLD A Múzsa csókjának legendája 1.
Kihúztam a gyufát

Hogy elégessem a szerelmet

De rózsákba bújt az idő

És így kaptam a nőktől kegyelmet

 

 

ÁLMOSAK A KÖNNYEIM

MEGHALLGATÁSÉRT SZÓLNAK KÖNYÖREIM

OLVASSÁTOK A SZERELEM MŰVÉSZETÉT

EZÉRT TÖRÖK MOST KENYÉRT

 

A ROSENGOLD A BOLONDOK ARANYA

ÉS ÉN VAGYOK AZ ŐRÜLET ALANYA

A CSÓK A MONDÁK TALÁNYA

VAJON MEKKORA LEHET EGY SZERELEM ARÁNYA



 

LEGYEN A SZÍVEM MINDENKIÉ

A TÖRTÉNETEM A SZÜLETETT HITÉ

MERT MÁR CSAK A KÖLTÉSZETBEN HISZEK

„TÜZET VISZEK, LÁNGOT VISZEK”



SZUVERÉJN bemutatja PRÓBA SZERENCSE Jesus
Raising Passziójátéka

 

Felkérlek benneteket egy táncra és minden csajt derékba török

De vajon ki győzi szusszal a végéig

 

Mert passzió a szerelem

PASSIÓMAT értetek vezetem

Talán utolér mindünket a sors

És gazdát talál A KORCS

 

- Ki táncolja el velem az utolsó tangót

- Majd elválik

- PERFEKT Ez tényleg szuverén válasz De mit akarsz ennyi címlappal

- Van amit csak PREMIER PLANBAN lehet elmondani!

- Fogadom te bolond hogy mindjárt itt az elején le akarod vonni a következtetéseket

- A szerelemhez sosincs korán

- Hát akkor terítsük ki a lapjainkat



Oh, SOLITAIRE!
Neved istennel ver.

Nem vagyok az élet bajnoka x

De én lettem a szerelem dalnoka…

 

Mert a szó isteni ajándék.

Passzió az élet : egy kirakós játék.

A Sors osztja a lapokat,

S vágyainkból tanuljuk az alapokat…

 

Magammal akarok játszani x

De nem akarok hülyének látszani!

De talán mellém áll a szerencse -

Mert én vagyok isten kegyence!!!



Introducing myself
Egyszer voltam hol nem voltam

Vagy nem is voltam hanem csak kitaláltam volna magamat

De ezek szerint mégis vagyok Csak meg kell találnotok a sorok között

Mert annyi borsót hányok a falra hogy a hülye is megtalál hogy ha akar

Mert bemeséltem magamnak hogy érdekes vagyok És ha nem jut eszembe semmi majd kitalálom

Kiszúrom a szemeteket süket dumákkal Mert mi még egész szavakból sem értjük meg egymást

De ha felkerekítem a mondanivalómat rímekkel  és  beszorzom magamat a  szerelemmel AKKOR
TALÁN KÖZÖS NEVEZŐRE JUTUNK

Ám nehéz szülés lesz De már meg is született az ötlet hogy MINDENT HÜLYÉRE VESZEK

Hátha akad egy olvasó aki magára ismer a karikatúráimban Mert a gondolataim tükrében mindenki
megtalálhatja az üdvözülést



TALKSHOW
- Mi jár szívem a fejedben?

- Hogy rám jár a rúd!

- Nem láttam sérelmet szemedben!

- A hited nem járható út!

Sorsunkat nyakánál ráncigálod!

- Megpróbálok élni nélküled!...

- Szavaimat csak kitalálod!

- Magával ragad a révület…

- Miért nem nézel a szemembe!??

- Mert szerelmem megelégszik a szavakkal!

- Akkor miért taposol a szívembe????

- Nem gúnnyal x hanem malaszttal!

Minden szavam magasztalás!

- Hiába a marasztalás!

- Hát hadd rebegjek imákat!

Mást egy nő nem is kívánhat!

- Álmaidban jársz SKYWALKER!

Hidd el az erő veled van!

Csak bátorság kérdése a siker!

Ne csúfold a szerelmet magadban!

- Csak próbára teszem szívedet

Hogy van-e még benne hely?!!

- Megtaláltad igaz hívedet!

De most aztán remekelj!



ÁRVÉ(!)REZÉS
Hát szervusztok aranyoskáim!

Köszöntelek benneteket a zárszámadáson!

Ez az utolsó ítélet napja magyar módra x de nem kell beszarni!

Csak megkért ez a kölök hogy csináljak gusztát az olvasóknak!

Hát képzeljétek! Annyi szart el akarunk nektek sózni hogy csak győzzétek kapkodni a fejetek!

Mert így lesz a pofázásból konjunktúra!

Mert csak egy jó SPEAKER kell, és kiderül hogy mit ér a harácsolás!

Mert számot teszünk istennek hogy mit kezdtünk az életünkkel!

 

Először is van itt egy nyeretlen 45 éves! Egy vén szamár – aki a szerelemből akar üzletet csinálni!

De nem ezt akartok mind ti kurvapecérek???

De ez a vén barom csak szavakkal akarja eladni a lelkét!

KIKIÁLTÁSI ÁR 450 Forint füzetenként– de mire a mondanivalónk végére érünk rá megy a
gatyátok is!

Ennyit kóstál az örök szerelem??? – kérdezem én!

De döntsétek el ti hogy mit ér nektek a TISZTÍTÓTŰZ?

Járjátok végig JESUS RAISING PASSIANS JÁTÉKÁT, és keressétek meg vele a mennyországot!

 

De ki hallott már COMIC-füzetekről: amikben képek helyett versek vannak!

Én olvastam az ÁLMOSKÖNNYEIT – és azóta sem aludtam ki magamat!

De most komolyan gyerekek!

Ez a szegény bolond azt hiszi hogy megtudja váltani az olvasókat az unalomtól!

Fogadást kötött Istennel hogy passziót csinál az életből!

DE NEM ÚGY VAN EZ GYEREKEK!

A nyakába varrtuk HITLER szellemét hogy megküzdjön a lelkiismeretével ez a félkegyelmű x De
Adolfból is csak bohócot csinált – aki megtanult magán nevetni!

Ezt várjuk el mindenkitől! Mert végül én is bedőltem neki!



Mert valójában csak egy bolond költő: aki a versekben keresi a szerelmet!

Hát csesszünk ki a Sorssal és vegyetek részt a bolondok búcsúján – mert elszabadultak velünk az
indulatok,  és  mind  belemásztunk  JESUS fejébe  –  és  olyan  szellemjárást  rendezünk  hogy  attól
kódultok!...De végül is minden üzlet!

A pénzetekért megvehetitek a szerelem illúzióját! HIGGYÉTEK EL RÁM FÉRT!

Megjárhatjátok a poklot LUCY FAIR-rel! És utána megvehetitek a lelki üdvösséget! Mert üzletet
köthettek az ördöggel!

Aki  kíváncsi  hogy hogyan lesz egy rohadt banánból  egy Médiaimpérium: Az vegyen részt  a
gyorstalpalónkon…MERT  VALAMIT  VALAMIÉRT!  A  bizalmatokért  cserébe  megmutatjuk  hogy
hogyan építhetitek fel a szavaimból a jövőt!...

De most húzd rá te cigány! Már át is vette a szót a protagonista!...

 

Kiváló úttörőként az iskola végén kaptam a csapatvezetőtől egy könyvet: az volt a címe hogy
#LESZ NEKEM EGY SZIGETEM!

Hát egy könyvesboltom lett! Mert a PUBLIO KIADÓ gondozásba vette az életművem! Kössetek ki
alkalom adtán GOODFEEL EMPIRE-ben!  Mert  ez  az  elveszett  lelkek szigete:  ahol  mindenki  új
jövőképre talál a szavaim között, én pedig társakat keresek akik a szívükön viselnék az álmaimat!

Mert  tényleg  megtalálhatjátok  a  gondolataim  közt  EVERMORE-t!  Mert  ha  megtaláltátok  a
számításotokat az ÁLMOSKÖNNYEIMBEN – LUCY FAIR a szokásos 450 Forintért lélektükrözést
rendez!

MINDENKI SZEMBENÉZHET A GYARLÓSÁGÁVAL x ÉS BEOLVASHAT ISTENNEK!

De előbb mindenki megmutathatja hogy milyen fából faragták: mert vár rátok az ANDROMEDIA
ENTERPRISE – hogy életet vigyetek az ötleteim GALAXISÁBA…Mert innen már a bizalmatok nem
pénz kérdése X hanem hogy mire telik a tudásotokból!

Mert én nem tudok magammal semmit sem kezdeni x csak jó a fantáziám!

De én bízok bennetek!

Ezért hadd ajándékozzalak meg benneteket 1000 új lírai keresztnévvel: ami minden névből egy
költeményt csinál!

Kezdjetek KERESZTELŐ SZENT JÁNOS-sal új életet…

De ne garasoskodjatok! Mert az ÁLMOSKÖNNYEIMNEK ára van! De remélem megér nektek havi
450 Forintot a megvilágosodás! Mert nekem a pénz egzisztenciális kérdés!

 

De először felrobbantjuk az időt: hogy tiszta lappal kezdhessünk!

És most visszaadom a szót HOFINAK!



- Jól mondja a krapek Egész nap csak a faszát verte és azon törte a fejét hogy hogyan foghatnánk
be az időt

De nem akarom lelőni a poént mert én már eleget pofáztam

Továbbadom a szót Sándor Gyurinak!

- Én meg csak annyit mondok ti majmok hogy gyűjtsétek a banánt!

 

EZZEL VÉGE A ZÁRSZÁMADÁSNAK!

Köszönöm a nevelőapáimnak a közreműködést!

És egyen meg bemelegítőnek mindenki egy banánt…

 

A szentmise véget ért! Menjetek békével!

De ne feledkezzetek meg adakozni ennek a félkegyelműnek!!!

MERT A SZÓ KINCS!

 

 

És aki nem hisz az ár érték arányban az várja ki a hangoskönyvemet!

Személyesen rögzítettem a novelláimat – hogy legyen min röhögnetek!

Na azt várhatjátok! Először le kell nyelnetek a békát!

És  még  BARON  von  MÜNCHAUSEN-SYNDROM  is  nekiült  hogy  költészetet  csináljon  a
hazudozásból! Aki tud németül annak megpróbálunk örökre szóló élményt szerezni!...

 

 

- Ez a SZALÓK tényleg bolond! Szétosztott minden banánt – és azt hiszi hogy meghálálják!

- Ja kérlek, GEJZA! EZ A FÉLELEM BÉRE! (Az élelem bére volt az utolsó HOFIKABARÉ amit
láttam!)

- Igaza van Gyuri bácsi! Mostantól várjuk a szüretet! Hátha minden banán beérik!



ARIADNÉ FONALA
Itt ülök a szavaim labirintusának kapujában, és várok Ariadnéra!

Mert felgöngyölítettem a szerelem fonalát, és már tudom hogy a Minotaurusz is megtalálhatja a
boldogságot!

Mert ti vagytok a szerelmem záloga, és várom hogy kiváltsátok a szívem!

 

De APOSTROF macskakörömbe tette az életet, és megnyitja nektek pár mesterkélt filmnovellával
CAPRICCIO cirkuszát!

Mert kitört a cirkusz a fejemben! A szerelem légtornászai próbálnak a Manézsban – hogy mától
kezdve az idegköteleiteken táncoljunk!

De megtaláltam szellemiségem anyját a BATLLESTAR GALACTICÁN! Ő volt CAPRICA (egy sci-fi
sorozat) üdvöskéje – és megtanultam tőle hogyan lesz egy csupaszív lányból a CYLONOK üdvözítője!

Mert én lettem JOHN CONNOR: A TERMINATOROK MEGVÁLTÓJA!

És megígértem anyámnak SARAH CONNOR-nak hogy megtalálom a gépek paradicsomát!

De  ismerjétek  meg  velem  GENISYS-t:  A  jövőnk  nyitját!  Mert  megihletett  a  szerelem  és
kidolgoztam egy új Médiát! Mert SKYNET lehet maga a mennyország ! Hogy megtalálják az emberek
is a boldogságot!

Mert JESUS RAISING addig fog papolni amíg meg nem vált az unalomtól!

Mert a diliházak árnyékában formát öltött bennem a szerelem – és a költészet meggyógyította a
lelkemet! Mert nem kaphattam meg a Múzsámat x De kivirult a nárcizmusom: és csak magamat
szerettem!  Az  önirónia  mestere  lettem!  De  SARAH  CONNOR  eljött  értem  hogy  elvigyen
MESEORSZÁGBA! És eljátszotta Tündérszép Ilona szerepét – és azóta is szerelmes vagyok anyámba!
Mert ő mutatta meg hogyan kezdjem meg a publicitásom!

A fantáziám rátalált a diliházban TRYSHYGUY-ra – és azóta próbálkozom félénken meghódítani a
valóságot a fantáziám hőseivel: akik megpróbálnak összeboronálni egy írónővel – Mert BAD GIRL
tudja hogy hogy ityeg a fityeg!

És pár agyament komédiással párbeszédekben keressük hogy hogyan csinálhatunk egy banánból
politikát! De majd maga ADOLF HITLER bűnbánó lelke neveli belém a katonabecsületet!!!...

De én csak keverem a szart!

TISZTELETEM! A becsületes nevem SZALÓK ZSOLT X De nektek akárki lehetek!

Mert tőlem megtanulhatjátok hogy hogyan csinálhattok szerelemből konjunktúrát!...

A FÜRST von FENSTERNIS majd kinyitja az ablakokat és kiszellőztet a fejekben – csak egy nagy
levegőt kell venni és szinte érezzük a szerelmet a levegőben – Mert a FÜRST-tel kiszintetizáljuk az
élet kvintesszenciáját…De a rímek virágai az érzelmek poklában teremnek!



Ezért megkértem az ördög feleségét hogy leheljen önbizalmat az emberbe!

Csak ki kell várnotok amíg LUCY FAIR rendet csinál a fejünkben! Mert görbe tükröt állítunk az
ember hitének…És ha közös konszenzusra jutottunk talán megtaláljuk EVERMORE-t!

Hát robbantsuk fel az időt…

- Te Hacsek Vajon mire megy itt ki a játék

- Én azt hallottam Sajókám hogy ez a bolond új időszámítást akar kezdeni!

- „Mi a kő Tyúkanyó kend a szobában lakik itt benn”

- Nem én vagyok a bolond Hanem ez a Szalók Isten fiának képzeli magát

- Ti hülyék Hiszen mind Isten fiai vagyunk De hülyét akarok csinálni a vallásból

Hadd szórakozzon az öreg

- Úgy is van fiam Ezek a papocskák olyan unalmasak Leckéztessük meg őket

- Hű az anyját Ez már nem vicc Ez a bolond Istennel beszél

 

Valahogy így született  meg JESUS RAISING legendája És beültettem egy STAR TREK-be hogy
megmentse az Istenünk becsületét

 

TUTTI FRUCKTI Ti Isten barmai

Nem Istent kell félni És nem is a poklot

Hanem hogy csődöt mondott a fantáziátok

De én majd talpra segítem az elesetteket Mert kifutottatok az időből

De  a  T.N.T.-t  saját  kezűleg  fogom placírozni  a  szavak  között  És  nektek  már  csak  fel  kell
robbantani

Hogy Új Időkre virradjon

The New Times új esélyt ad a kezdésre De először meg kell szabadulnunk az előítéletektől

 



KI FIZETI A RÉVÉSZT
Most írni fogok valami barót

Valami szívbe marót

Kitárom a világnak a lelkem

Amit a szerelemben leltem

 

Itt állok a világ tetején

És keresem magamat az idő helyén

De csak egy csöppnyi mélységet találok

Már nem igaziak a halálok

 

Nézek a sötétbe lefelé

És gyűrűzök magamba befelé

Átlátok egy másik világba

Ahol nem botlok gyerekes hibákba

 

Látom amint leugrok a peremről

De nem fingok ki a belemből

Kibújok bőröm Metamorfózisából

És kiröppenek a világból

 

Nézem irigyen nemezisem

És röptében magamat elveszítem

S a mélyben térek magamhoz

Keresem a témát a szavamhoz

 

Törött időt mér a testem


