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A hattyú a gördeszka segítségével elment a boszorkány 

házához a lyukas zoknijával, de nagyon hosszú út volt, 

úgyhogy nagyon sokat kellett neki menni. Útközben 

találkozott egy kutyával, és a kutya megugatta őt, mert nem 

tudta, hogy milyen fajta állat ő.  

 

Összebarátkozott a kutya és a hattyú, és ők ketten együtt 

mentek tovább a nagy kalandra. Útközben összefutottak 

egy macskával, és a kutya megkergette a macskát, emiatt 

a hattyú a gördeszkával utána kellett, hogy menjen. Mikor 

odaért, ahol a kutya volt, a macska fenn volt egy 

kókuszfának a tetején a tölgyfaerdőben, és egy kókusz leesett, 

ami kupakon találta a kutyát. Így elájult a kutyus, a cica pedig 

a fákon át elugrált.  

 

 

 

A hattyú azt hitte, hogy meghalt, ezért ásott neki egy sírt, és pont amikor már felemelte, hogy 

beletegye, újraéledt a kezeiben, és mondta a kutya:  

-Mi történt? Meghaltam? Miért vagyok itt? Ki vagy te? Ki 

vagyok én? Mi vagyok? 

A hattyú elmondott mindent, hogy történt, elmondta a 

nevét, ami Pajti volt, elmondta, hogy ő egy fiúkutya, és azt 

is elmondta, hogy ők most a boszorkány házához mennek. 

A kutya megijedt:  

 

- A boszorkány házához? Bolond vagy te? Ha odamész, téged megátkoz!  

A hattyú mondta, hogy nála van a lyukas zoknija, amit nagyon hiányol 

már, hogy megvarrja és újra hordhassa.  

Azt mondta a hattyú, hogy amikor odaérnek, a 

boszorkány nem átkozza el, hanem meg fogja 

dicsérni, mert visszavitte neki a lyukas 

zokniját. Folytatták a hosszú útjukat kettesben, 

a cica nem bukkant fel sehol újra. Mikor már a 

végénél tartottak, és látták már a boszorkány 



házát, hirtelen eléjük ugrott egy nagy-nagy troll. A troll elmondta nekik, hogy:  

- Itt nem jöttök át, ez a boszorkány háza, én őrzöm az ő házát.  

A hattyú felrepült a trollnak a fejére, és belesúgott valamit.  

A súgás így szólt: 

- Nálunk van a lyukas zoknija, úgyhogy átengedhetsz minket, és akkor 

megbeszéljük, hogy téged is dicsérjen meg. 

A troll mondta: 

- Hát jó lenne, ha megdicsérne, mert már egy ideje hasztalannak tart, mert 

senki nem jön hozzá. Úgyhogy rendben, átengedlek titeket! 

Így a hattyú és a kutya odaértek a boszorkány házához. Bekopogtattak, és a boszorkány előjött, és 

így szólt: 

- Mit szeretnétek? Ha nem mentek el azonnal, vagy ha nem 

hasznos dolgot hoztatok, megátkozlak titeket! 

A kutya nagyon megijedt. Elkezdett futni az 

ellenkező irányba, de a hattyú megfogta, és 

visszahúzta magával, és mondta, hogy 

megtalálták a lyukas zokniját a 

boszorkánynak.  

 

Így a boszorkány azt mondta: 

- Ti vagytok a becsületes megtalálói az én kincsemnek! 

Nézzétek meg, mi van a lyukas zokniban!  

 

 

 

 

 

S a lyukas zokniban találtak egy zsák aranyfillért. Így a kutya és a hattyú boldogan éltek együtt a 

gazdagságban, míg meg nem haltak.  


