
A boszorkány lyukas zoknija 

 

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy hattyú akinek volt egy lyukas zoknija és a 

hattyúnak a lyukas zokni sokat jelentett. Mert az volt az egyetlen kincse, amit a boszorkánytól 

kapott. Akkor a hattyú egyszer egy szeméttelepen járt, ahol talált egy gördeszkát és 

gördeszkával elindult körbe a szeméttelep melletti mezőn. A mezőn talált egy másik pár 

lyukas zoknit, és a lyukas zokni belsejébe az volt írva,hogy a gonosz boszorkány tulajdona és 

aki megtalálja ezt a zoknit az vigye vissza neki, mert ha nem viszi és megtartja magának,arra 

átkot fog szórni. És a hattyú nagyon megörült ennek, mert azt gondolta hogy ha vissza viszi 

akkor azt nagyon megjutalmazza. Elindult a gördeszkájával a boszorkány palotája felé és a 

boszorkány palotájához ért egy kátyúba belement a gördeszka és eltört. A hattyú 

szomorúságában felkiálltott, hogy a gördeszka...Utána összeszedte a gördeszka darabjait, és 

elindult befelé a palotába. Amikor beért akkor talált egy titkos járatot,amibe elindult befelé és 

talált egy kincses ládát. Ami bevolt zárva kulccsal és sehogy se tudta kinyitni. Ekkor 

visszafordult és elindult a hosszú nagy folyosó végéhez, ahol a boszorkány szobája volt. Ment 

nézegetett körbe, és látott minden érdekes dolgot, egy seprűt,varázspálcát és varázsitalokat. 

Nézegelődésbe nekiment egy lovag páncéljának, ami összedőlt és ráesett a sisak a fejére és 

nem tudta levenni, ijedtében elkezdett összevissza futni. Nekifutott egy karnak,ami leengedte 

a csillárt és összetört. A nagy zajra kifutott a szobájából a boszorkány és a hattyú nekifutott a 

boszorkánynak és leejtette a zoknit. A sisak meg átrepűlt a boszorkány fejére, és a hattyú 

felvette a zoknit. A boszorkány nem tudta mi történik, mert nem látott semmit, mert a sisak 

fordítva esett a fejére. A hattyú segített levenni a fejéről, amikor levette a fejéről a boszorkány 

elakarta varázsolni a hattyút, mert hogy rátette a fejére a sisakot. Összetörte a csillárját, a 

hattyú pedig gyorsan megmutatta hogy itt a zoknija, mert ő megtalálta. A boszorkány egyből 

értette mi történt, adott kulcsot a hattyúnak és elkísérte a kincsesládához, amikor kinyitotta a 

hattyú,volt benn egy varázspálca,és egy varázslósapka,és egy repülő seprű. A boszorkány 

kikísérte,és a kezébe adott neki egy gyémánt darabot és azt mondta neki hogy menjen el a 

bankba és váltsa át pénzre. A hattyú követte az utasítást,bevitte a bankba és a banktól kapott 

egy billió Forintot. Máig is élt,ha meg nem halt. 
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