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Lénárth Ádám 

Görög istenek állást keresnek 
Magyarországon

Pallasz Athéné
Türelemmel vállalok SZEGEDEN korrepetálást, felzárkóztatást 1-10.osztályosoknak. 
Szakterületem: kémia, fizika, matek, angol, biológia, földrajz.....de töriből, magyarból is 
tudok segíteni 10. osztályosokig...
2000 Ft/60min 
2500 Ft/90min
Magántanulóknak tömbösítve 3-4órában: 3500-4200 Ft
újszegediek előnyben

Zeusz
Káros szenvedélyektől mentes, a megfelelő végzettséggel rendelkező, középkorú, ffi épü-
let-villanyszerelést vállal magánszemélyek részére Budapest területén. 
Várom szíves megkeresésüket.
KÉREM, HOGY VÁLLALKOZÓK ÁLLÁSAJÁNLATOKKAL VAGY ALKALMI 
LEHETŐSÉGEKKEL NE KERESSENEK!!!

Hermész
// nyugdíjas// középkorú férfi... egészséges életmóddal… alkalmi vagy állandó sofőr ill. 
futár munkát keres. JNSZ megye ill. Kunhegyes és vonzáskörzetében azonnali kezdési 
lehetőséggel... B − C − E kat. 30 év bal.ment. vezetéssel, gyakorlattal. − 3- ill. négytengelyes 
tehergépkocsi vezetése..... /// minden megoldás érdekelne..

Apollón
Magánrendelőben, egészségcentrumban szerzett tapasztalatokkal munkát keresek.
Ápolt, kulturált megjelenésű, egészséges életvitelű, Vendég-Beteg orientált, igazán kreatív 
és kommunikatív, az alternatív gyógyítást is ismerő, szakmával és egyéb végzettségekkel 
rendelkező vagyok.
Bejelentett 8 órás munkát keresek.

Aphrodité 
Magányos úr, urak szórakoztatását, és egyéb segítségnyújtást is vállalok! Továbbá: 
üzletemberek kísérője lennék! Kérésre belföldi és külföldi üzleti és egyéb utakra is szíve-
sen elkísérem. 
Rólam röviden: 28 éves, jó megjelenésű, idegen nyelveket beszélő és egyéb tapasztalatok-
kal rendelkező nő vagyok. Normál kereteken belül rugalmas vagyok! Minden megkeresés-
re reagálok.

Elveszteni a fejünket márpedig kell

Instrukció: A két rész olvasása tetszőleges sorrendben.

− Na, akkor eljössz velem vacsorázni?
− El... hogyha itt most lehajtod a fejed a padkára, hogy lecsaphassam.
A fiú le is hajtotta a fejét, a lány pedig a retiküljéből előhalászta a bárdját, majd egy jól 

irányzott vágással lemetszette a fiú fejét. A vér szétfröccsent a járdán, olyan lett a lány 
fehér felsője is.

− Akkor most már elmehetünk? −  kérdezte némi idő elteltével a fiú.
− El.

***

− Na, akkor eljössz velem vacsorázni?
− Nem... de azért hajtsd le itt most a fejed a padkára, hogy lecsaphassam.
A fiú le is hajtotta a fejét, a lány pedig a retiküljéből előhalászta a bárdját, majd egy jól 

irányzott vágással lemetszette a fiú fejét. A vér szétfröccsent a járdán, olyan lett a lány 
fehér felsője is.

− Köszönöm. Akkor holnap ugyanekkor, ugyanitt −  kacsintott a lányra a fiú, hóna alá 
csapta a fejét, és folytatta sétáját az úton.

Változó idők
Ha az ember felszáll a hármas metróra, illetve most a metrópótló buszra és elmegy egé-
szen Újpest-Központig, különös dologra lehet figyelmes. A pótlóbusz megállójától pár 
száz méterre van egy barlangbejárat. Eddig is bizonyára ott volt, de senki nem foglalkozott 
vele, hanem a múltkor valaki felfedezte, hogy kilóg onnan deréktól felfelé egy meztelen 
ember. (Ebből is látszik, hogy ez csak egy novella: soha senki nem veszi észre a másikat, 
legyen az deréktól felfelé vagy lefelé.) 

− Ez a kilógó alak, saját elmondása szerint − mert persze kijött a rádió, a tévé, bloggerek 
és vloggerek meg mindenféle ember, egész tömeg gyűlt köré − cirka 125 ezer éve szorult 
be a barlangba, amikor a társai után akart menni. Hiába kiáltozott, azoknak persze minek 
is – foglalta össze az egyik riporter. − Először sokat csúfolták, mert a többiektől igencsak 
lemaradt az evolúcióban. Aztán az évek alatt próbálták földet műveltetni, meg aztán a 
török ellen is harcolt, meg az oroszok ellen is. Legutóbb közveszélyes munkakerülésért 
akarták bevinni, de aztán mégis ott hagyták. 

− Most azért már kiszed valaki végre innen? – kérdezte a félember.
Erre lassacskán mindenki elkedvetlenedett és elsomfordált. Utoljára még egy rendőr 

futott vissza és adott oda neki egy fecnit. Büntetés volt, közterületen való életvitelszerű 
tartózkodás bűntette miatt.
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