
2. L eg en d a m esék
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Szent Péter meg a tíz szem cseresznye

A n n a k  idejin, mikó Krisztus a fődön járt, Szent Pétör vót a kísérője. Hát möntek, ván- 
dorótak. Gyalog möntek, persze. Krisztus mönt elő, Pétör mönt utána. Máj mögpillan- 
tott Krisztus egy apró pénzdarabot, de e vótak fáradva nagyon.

-  Nézd, Pétör -  aszongya - ,  ott van egy pénzdarab, vödd föl, jó lössz az, máj vögyünk 
rajta valamit!

-  Hát -  aszongya -  Uram! Olyan kicsike az a pénz, hogy nem is érdemes lehajúni érte! 
Mindegy. Krisztus lehajút, ősz fővötte a pézdarabot. Odaértek a legközelebbi faluhoz,

vött rajta tíz szöm cseresznyét Jézus Krisztus.
-  Jaj de éhös vagyok! — aszongya Pétör. -  Mikó őszünk mán? A cseresznyébű...
-  Máj ha kimögyünk! Iparkodni köll. Most köll mönni! Máj ha mögpihenünk!
Ahogy möntek, a Jézus Krisztus bizonyos időközönként leejtött akarattá egy szöm cse

resznyét. Hát persze Pétör éhös vót, mohón főkapta és benyalta. Möntek megin tovább, 
megin egy szömet. Úgy, hogy aszongya egysző a Krisztus:

-  Látod, Pétör! Nem akartá lehajúni azé azegy pézdarabé, amit mög vöttünk belüle, 
tízsző is lehajútá érte!

Hogy nem kő kevélynek lönni!
-  Látod? Ez a kevélység. Éccő lehajútá vóna, mos mög tízsző le köllött hajúni! Ne légyé ilyen! 
No, ez nem vót elég. Odaértek a másik faluhon, rájuk estelödött. Bekéredzködtek az

eggyik házhoz. Hát ott mög lakodalom vót! Hát mindeggy, szónak a gazdának, hogy valami 
vándorok vannak itt.

-  Be kő űket engenni! Szállást kő adni nekik!
Hát beteréték az éggyik szobába űket, mögvacsoráztatták, feküggyönek le, hát Krisztus 

urunk belű feküdt, a Pétör mög kívű. Valami részög társaság bekeverödött abba szobába.
-  E-hű! Hát ezök kicsodák, micsodák?
Add neki! Mögklípóták a Pétört, mer az feküdt kívű. No, mire a gazdát értesítötték, hogy 

itt baj van, a Pétör mögkapta a magájét. A  gazda kiteréte űket illedelmes módon, hát csak 
vendégök vótak azok is, nem lőhet űket lekapni! Hát nem szabad ilyet csináni...
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-  Ne bántsátok! Ezök az én vendégeim! Vándorok.
Emiit az idő, eccé megin ehun gyünnek e! A részögök.
— Jaj! — aszongya. -  Uram! Most — aszongya -  fordíjjuk mög! Most -  aszongya — én fek- 

szök máj belűrű!
— Jó van -  aszongya Krisztus.
Ezök odaérnek, aszongya eggy:
-  Komám! Most -  aszongya -  aggyunk a belsőnek!
Megin mögklípóták a Pétört. Mán megin a kevélység, ugye. Má megin be akarta csapni 

a Krisztust. Deosz nem sikerűt.

Banka János (1910. Csóka)
Csóka, 1984.
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