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Iizenhetten o postohocsin
2

Bfbh titott az 6ra,amikor egy postakocsi attr d
avilroskapu e16tt. Az 6v els6 napja voh, s az6r siet,

6s fiz6san kiszaladt, hogy ellen 6rrzze a tizenk6r krila
nos utast.

hz els5, egy jol olrozorr 6r, fontos szem6lyi
F;q.:' " ' I

W$i",tt, merr a robbiek mind tiszrelettel n6ztek \a
W*""dta, Januirnak hivjik, 6s gyorsan elsieteq

W sok dolga lesz az elkoverkez 6 esztend6ben.
A mdsodik uras tudta, hogy az 661ete rovid, csup

ii*'ionnyolc nap, ez6rt hit mularni akart. Lir
$6msiga bosszanrotta az 6rt, mire 6 fennh6j

t1 'lv iSlaszolt:

p,+ Nem ismer meg engem? En Februir vagyok;
#iidk 6s farsangok fe3edelme!

A harmadik utas a kecses, 6m szesz6lyes Mirciu
volt.

% negyedik uras egy holdsu garat murarott neki
t I i' 

v
6s-kac agva azt mondta: .,1.

# Ez itt egy kincs! - de ez csupdn egy viddn
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Ekkor v rgaszcaldsk6pp en Mdj u s as szonys 6g el6nekelr
egy csodis dah az erd6r6l, amely ebben a h6napban
a legszebb.

Jirnius 6s Jt'rlius gyony orfi szines ny6rr ruhiban
pomp6 ztak.

Au gu s ztus mama gyrimolc sb olttal b ri s zk6lke de tt,
gazdag ember hir6be n 6llt.

A kilencedik uras Szeprember anir rir volt, aki
hires mtiv6s z, 6s aki csoddlatos sziniifaleveleket tudom
festeni.

okt6ber mindenr tudort a foldmiivel6s 16l, de alig
lehetett 6rten I a szavdt szomsz6dla hangos prtiszkol6-
s6t51. November ugyanis mindig nithds, koh6csel6,
el6g sztirke alak volr.

A feh6r hajt't 6.1 feh6r szakillas December ap6 volt
az utols6 uras. 6 horom ma gival egy kir feny 6ffu,
amelyet majd szines gyerry6kkal, finomsdgokkal 6s

ajlndekokkal fo g feldiszireni.
Az 6r e11en6 rrzte az iieveleker, 6s j6kedvilen trsz-

telgett az Lltasok e1,6tr:

- Boldog irj 6ver kivdnok kedves
H6nap urak!

Igy rchfu az utasok meg6rkezrek
Itt a v6ge, fuss el v61e!

mindnydjuknak,

az utrc6ljukho
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Ptittdm Ponno
,>.

.E'lt egyszpr r6gen egy asszony, akinek nem volt,

imintha csak egy SlinbO lenne.

Irt egysz_er regen egy asszony, akrnek nem volt
gyermeke, de nagyon szerererr volna egyer. Elment
tehdt egy oreg var,6zsl6hoz, maj d igy szolt hozz6:renar egy oreg vafazstonoz, maJd rgy szolt hozza:

- Kedves varazsl6! Nagyon szerer-n6k egy kisldnyr!
Tudndl nekem segireni Jtjbeni () t /

kozonrlg.s mag! Vesd el egy u-'iegrser6pbe, 
"7i1tiirelmesen, aztdn ma.yd megl6rod, mi torr6nik!

, - Koszongm sz€pen mondta az asszony, a j6 
.

tan6cs6rr pedig n6hiny eztisrp 6nzt fizetett. 
r ''

odaha i^ 
"I,tterre 

a rozss zemetegy v*d,gcser6pbe.'
Az nemsok6ra kikelr, 6s egy mesesz6p viriior hoiom.,
olyan voh, minr egy lili;m. A szir-ri .r,rfu, vokak,

Az ass zony megcs,5kolra avrrdgor, mir e azkinyilr.
csoddk csod ii6ra"a.kozep6ben eg; olyan kicsi ledriyka
r-ilt, mint .gy ember kisujja. E1"."ezte 6t pombm,
Pann6nak.
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isl6ny bolcsdj6t di6h6ib6l, a ';,ka6iit pediu
sziroinb6l k6'szirerr. .l.-Eii.i ;-kir doi.idb.i
nappal az asztalon jitszad6zott.
asszony vrzet tett egv t6nv6rba. maid rele-
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