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során fémdobozba kerül, amit beleengednek a vízzel teli 
tartályba. Abban finoman kering a magas nyomású,  
160°C-os folyadék, amely a benne lévő lúgosító kémiai 
anyagok miatt lebontja a szöveteket, 4-5 óra alatt.  
A megmaradó csontokat kiszárítás és porlasztás után urnába 
helyezik. A folyékony hamvasztás  
villamosenergia-felhasználása egynegyede  
a láng alapú hamvasztásnak.  
(Wikipédia) 
 

Itt minden eladó 
jó áron kapható 
Ne várakozz! 
A világhálón 
‒ bármit kívánsz ‒ 
legtöbb esetben hitelre is 
azonnal megvásárolható 
Mindent fel nem sorolhatok 
Ha érdekel 
Vannak 
szépszámmal 
jóminőségű  
rendkívül hatékony fegyverek is 
 
 

Miközben 
 
Miközben környezetünkről megfeledkezve  
apró-cseprő ügyeinkbe temetkezünk 
jelentéktelen sérelmeinket panaszoljuk 
egy csupa-szem csupa-fül szörnyeteg 
ragadja meg a hatalmat 
 
Óriáspolip 
terjeszkedik 
terpeszkedik 
csápjai átfogják a világot 
mindenüvé elérnek 
Örökké éber 
figyelmét semmi el nem kerüli 
 
Hiába rejtőzködsz 
hiába viselsz láthatatlanná tevő köpenyeget 
mihelyst megmoccansz 
felfedez 
 
Támad egy önálló gondolatod 
azonnal tetten ér 
s lecsap rád 
 
Azt az állapotot 
melyet Orwell „1984” című könyvében megjövendölt 
a most alakuló 
minden vonalon meghaladja 
 

Jóminőségű élelem 
 
Jóminőségű élelem 
jóminőségű félelem 
jóminőségű trombita 
jóminőségű harsona 
jóminőségű mikrofon  erősítő és hangszóró   
jóminőségű fülhallgató 
jóminőségű beépített lehallgató 
jóminőségű parfüm-  ékszer-  s egyéb utánzatok 
jóminőségű tisztesség  becsület 
jóminőségű ágy ágyneművel és ágyassal egyetemben 
jóminőségű palackozó mintapalackkal vagy anélkül 
jóminőségű szív  máj  vese 
jóminőségű gyógyszerek 
jóminőségű visszerek 
jóminőségű óvszerek 
jóminőségű pótszerek 
jóminőségű szeret vagy nem szeret 
jóminőségű széna  szalma  pelyva 
jóminőségű moslék  hulladék 
jóminőségű disznóól teli visító malaccal 
jóminőségű zuhogó záporral kombinált  
esernyő esőkedvelőknek 
jóminőségű virtuális lét vagy valós nemlét 
jóminőségű szeszes italok  drogok  
jóminőségű kötött harisnya 
jóminőségű lökött barisnya 
jóminőségű könnyen tisztítható koldus tarisznya 
jóminőségű gólya  pólya és keresztvíz 
jóminőségű melltartó  szűk bugyi  bő gatya 
jóminőségű luxusházak 
jóminőségű melegvizes úszómedencék 
jóminőségű prémium márkás járművek   
                       
Egyedi ajánlatkérés.  
 
Kérjük, töltse ki az alábbi alap adatokat és kollégánk  
hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot a részletek  
egyeztetése céljából: Vezetéknév. Keresztnév. Email cím. 
Válasszon autómárkát! Mitsubishi, Nissan, Jeep, Smart, 
Chevrolet, Cadillac, Chrysler, Saab, Renault, Seat stb.  
(Wikipédia) 
 
jóminőségű stressz 
jóminőségű elfúló lehelet 
jóminőségű utolsó kenet 
jóminőségű halotti látlelet  
jóminőségű elföldelés koporsóban vagy hamvasztás 
abszolút príma új szisztéma  a lehető legzöldebb temetés  
(Európában sajnos még nem legális)    
                       
A vízhamvasztásnak is nevezett eljárást gyengéd és tisztelet-
teljes temetési formaként reklámozzák, amely minden eddi-
ginél jobban kíméli a környezetet is. A holttest a procedúra 

 
Gaál Zoltán újabb versei 
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Lesz kenyér 
lesz cirkusz 
lesznek változó divatok 
Ehetsz-ihatsz 
kedvedre szórakozhatsz 
Sportolhatsz is míg bele nem gebedsz 
Ha az új rendnek  
ellenkezés nélkül aláveted magad 
nem kell rettegned 
nem lesz bántódásod 
de ha nem férsz a bőrödben 
s lázadozol 
a napirendről 
mint közveszélyes zavarkeltőt 
tüstént levesznek 
Szép lesz az élet 
teljes és töretlen a nyugalom 
Elégedetlen embert 
bármerre járatod tekinteted 
nem látsz sehol 
 
 

Köztem OK 
 
Köztem s az úgynevezett valóság közt            
‒ úgy hiszem ‒                                                 
van némi hasonlóság                                        
Mindketten a Hal jegyében születtünk 
meglehetősen csúszósak vagyunk 
elcsípni minket rém nehéz 
Rendkívül leleményes 
Ebben nem mérhetem hozzá magam 
Hányan próbálják megragadni 
hogy szoros formába kényszerítsék 
Zsugori markukból kisiklik 
Vannak kik létét készpénznek veszik 
vannak kik határozottan tagadják  
vannak kiknél a kényes kérdés zárójelbe kerül 
Vannak kik szótlan robotolnak 
s eszükbe sem jut ilyesmiken tűnődni 
Híres kutatók boncolgatják 
érzelmek nélkül pléhpofával 
Egyre-másra időnként ráhibáznak 
de legtöbb titkát féltékenyen őrzi 
előbb-utóbb kiderül hogy elméletük hamis 
hogy a lényeget illetően tévedtek 
Kezdődhet elölről a kutakodás 
Vannak szép számmal kik imádják   
majdhogynem istenítik 
Sokan szitkozódva gyalázzák 
s rákennek minden ocsmányságot 
Egyeseket felvillanyoz 
másokat rettegéssel tölt el 
A részeg valósága dülöngél 
a józané talpán szilárdan áll  
Ahány ház annyi felfogás  
s melyikbe kapaszkodhatok? 
Egy hang vagyok a sok közül 
Lelkem rajta! 
Nem vagyok okosabb a többinél 
 
Lehet hogy én is alaposan melléfogtam 
 

Bálint E. Levente 
legújabb  verse 

 
 

Reggeli vers 
 
A Nap még csak 
kilesett 
fagyott mezök felett, 
hatalmas ásítással 
búcsúzott az éj. 
Vázámban állt már 
egy jóreggelt-virág, 
sima ujjak túrtak át 
borzos hajamon. 
Kávé-illat terjedt, 
étvágygerjesztően 
és háromperces tojás 
virított halványan. 
Volt már kés meg villa, 
felszeletelt kenyér, 
“Jó reggelt,kedvesem!” 
visszhangja a csendben. 
Hallani lehetett, 
hogy mocorog a világ. 
Egyre fényesebb lett 
a hólepte rét, 
aztán a percek  
tonnánként teltek 
és jöhetett már 
a józanító lét, 
sötét szobában 
haldokló visszhang, 
kéklö párás ködök 
fagyott réteken, 
gémberedett lábam 
vitt, mert új nap 
pirkadt már és vártak, 
tompa aggyal mentem, 
üresen, bambán 
és még csak tojás  
sem fehérlett 
az üres asztalon. 
 

 


