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Szokás volt, hogy a lányok eljártok tollfosztóba. El viccelődtek, mesélődtek, miközben persze 

gyorsan járt a kezük. Minden lánynak volt egy hazakísérője, aki az udvaron várta, csak 

egynek nem. Azt mondta egyik este ez a lány: Nem bánnám én, ha maga az ördög is, csak már 

engem is kísérne valaki! 

Másnap este, amikor vége lett a tollfosztásnak, megint ott várták a legények a lányokat az 

udvaron. Hát, mit ad Isten, emellé a lány mellé is odaállt egy szép fiatalember. Azt mondta a 

lánynak: 

- Benéztem az ablakon, igen megtetszettél. Láttam, hogy téged nem vár senki. Szóba 

állsz-e velem? 

- Szóba ám! – felelte a lány. 

Aztán elindultak hazafelé. Útközben azt kérdi a legény: 

- Jaj, de szépen süt a Hold, megy egy élő, meg egy holt. Nem félsz rózsám velem jönni? 

- Nem én! – válaszolt a lány. 

Másnap megint ott volt a legény a lányért, hogy hazakísérje. Útközben megint azt kérdezi a 

lánytól a legény: 

- Jaj, de szépen süt a Hold, megy egy élő, meg egy holt. Nem félsz rózsám velem jönni? 

- Nem én! – válaszolt ismét a lány. 

Ekkor azt mondta neki a legény: Meglásd, 3 nap múlva eljövök érted, s elviszlek. 

Furcsállotta a lány, hogy nem azt mondta a legény, hogy elveszlek, hanem azt, hogy elviszlek, 

de nem törődött vele. 

Így ment ez 3 napig. Megtartották a tollfosztási áldomást, énekeltek, táncoltak a lányok és a 

legények. Ahogyan így mulatoztak, az egyik lány meglátta, hogy a legénynek, aki a barátnőjét 

kísérgeti, lólába van. Félrehívta a lányt, és elmondta neki, hogy mit látott. A lány annyira 

meglepődött, hogy még a saját szemének sem akart hinni, mert hát a legénynek valóban 

lólába volt. Meg is ijedt, hogy most mitévő legyen. Sugdolóztak a barátnőjével, aztán 

visszamentek táncolni. A mulatság végén a legény megint elkísérte a lányt. Ahogy mentek 

hazafelé, megint így szólt a leányhoz: 

- Jaj, de szépen süt a Hold, megy egy élő, meg egy holt. Nem félsz rózsám velem jönni? 

Hanem most már a lány úgy válaszolt: 

- De félek! – ezzel elővett egy kis üvegcsét, amelyben szenteltvíz volt, és ráhintette a 

legényre, aki abban a pillanatban ördöggé változott és elmenekült. 

Így járt túl az ördög eszén a szegény leány. 

 


