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Remélem   a   vizipatkányban nem ismertek magatokra…..    /  és 

ha mégis ? 

A viktóriánus  Anglia  kapitalizmusában  az egó barom mind burzsoá mind a 
kizsákmányolt alakjában   ugyanúgy jelen volt mind manapság bárhol  .  Ez nem 
káprázat , mágia  s  nem  hallucináció , mára  azonban még  undorítóbb és 
általánosabb formájában -     termék alakjában terjedt   szét .  Megél bárhol (bár pénzt  
zabál   )   és   nemcsak tavasszal virágzik (   ugyan még ekkor sem szép )   minden 
évszakban  honos ,      köszöni jól van   vígan éli  életét .  A tőke mindennapjaiból 
keletkezik  nemzője  az elidegenedett össztársadalmi viszonyok  , fenntartója  az 
osztálytársadalom.  

/A jól értesült postás a kommunista forradalom,  nem téveszti el    
majd el a  házszámot ha ki kell  kézbesíteni ki menjen goulitonne  
alá  !   /  

 A  burzsoá magatartását a   tőkés társadalomban elfoglalt hierchiájával , 
osztálygögjével / dominanciájával , tán könnyebben megérhetjük  mind  a  
munkásosztálybeli alattvalóét , de  az sem metafizikus  talány  . Antiszociális  
magatartásáról  a   kisemmizett osztály tagjaként ,  osztályöntudatlanságáról  , 
dekadens  állapotáról ,  egy olyan atomizált    társadalom praxisába helyezve ami   
termeli és fenntartja   státuszát, lényegét , korábbi mese  kommentjeinkben már sokat 
szónokoltunk . 

  Nincs ártatlan     tematika   a barátság  fenségterülete  sem képez kivételt méginkább 
nem ,   ha annak    látszat   nem valós  , illuzórikus  formája üti fel fejét.  Hans  
azonban   ( a   kizsákmányolt, kihasznált    az együgyű  a    hülyére  vett palimadár  )   
ezúttal    nem antiszociális  „antihős „    éppen hogy nem ,  de   nem veszi észre  
pontosabban  eltüri , hogy  a  Hugó,  gazdag molnár visszaéljen  barátságával  , segitő 
kézségével,    jóságával .  Ezzel a szentimentális  idealista humanizmusával 
magatartásával   elősegiti önnön pusztulását. Kapcsolatukban nyoma sincs 
egyenrangúságnak, egymás kölcsönös  megbecsülésének . 
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   Valójában tudnánk burzsujokkal barátkozni , avagy pusztán gazdag kúrafiakkal   ?  
Annyiban   tán, ha az  illető tisztában lenne osztályhelyzetével  /társadalmi 
szituációjával és  fellépne  a    tőke ellen    mind Engels aki a proletáriátus oldalára 
állt....  

 A  mesében a  molnár     magatartása és   Hans  együgyű  kritikátlansága tragédiához 
vezet,  amit  azonban  az olvasó  nem tragédiaként él meg,  hanem természetes  közel 
sem  meglepő következményként ,  hisz nem egy zebra repült el fejünk felett   sem  
egy nikkel szamovár…..  

Oscar Wilde meséjét ,  éles  szatiráját vonatkoztassuk   az emberi viszonyoknak  
olyan társadalmára    amelynek értékrendjének legfelső foka a   magántulajdon  
szentsége ,  a tőkefelhalmozás  és annak minden velejárója :  a tőke  morálja  ,  áru és  
használati   értékközpontúsága,  amelynek  a kvinteszenciája  haszonelvűségbe   
vagyon és pénzközpontúságba megistenülő létezés . Igen , a kapitalizmusról 
beszélünk tegnapról- máról   egyaránt.  

Hans  a  szegény  lélek  szánni -bánni való  flótás ,     pojáca ,  anderseni mintákból 
eszményített humanista   idealista  önnön idealizmusának , osztálytudatlanságának 
az áldozata . Vele szemben  a gazdag molnár  Hugó  a felfuvalkodott  kretén  állat 
,aki minden lehetőséget megragad , hogy élösködjön  létezen   másikon s /felette . 

     Korunk gyermeke     önigazoló tipus ,  gátlástalan  a tőke korára jellemző   tömeg  
/ hérosz  (mások vérén meghízó ,  nem is kell okvetlenül burzsoának lennie,   igy és 
úgy is  akasztófavirág    átlagos  vegetáció )  semmi kétely nem gyötri büntudat   
kétség, óh, micsoda luxus  ,  ki is mondja hogy minden rendben és jól van - :   

„Bizony  - mondja  a molnár –a  mások helyett  végzett munka szerszi  az embernek a 
legnagyobb örömöt  „ 

A  burzsoá   társadalom  terméke Ő  és  viszont.  

 Őnzése  határtalan,  cinizmusa rámenősége    totál magabiztossága .  A molnár őnző 
és magért való  , Ő  a hegeli   polgár : „Magáért-való-lét ; önmagával-azonos ama 
aktus révén, mely kizár magából mindent, ami más mint ő „   

Szuper egó  / szuper nihil szuper / kapitalizmusbeli  véglény. 

- Mi haszna  volna meglátogotnom a kis  Hansot , amig el nem olvad a  hó, 
mondogatta  a  molnár a  feleségének- Jobb ha a bajba jutott embert magára hagyjuk 
és nem igen zavarjuk látogatásokkal. Nekem legalább ez a felfogásom a batárságról, 
és meggyőződésem, hogy igazam van. Várok tavaszig és majd  csak akkor keresem 
fel, mert akkor meg tud már ajándékozni egy kosára való kankalinnal és majd 
boldoggá tesz  ! 

A  molnár életében legfontosabb személy  önmaga   mint individuum   ő a     

világegyetem alfája s ómegája,   , nem érdekli hogy Hans  a barátja legyen , ő 
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annyiban létezik Hans számára amennyiben Hanstól van mit elvennie pl, a virágát 

aminek  eladásából a  szerencsétlen kölök ,    szüken de könnyebben megélne  .  A  

molnárnak módjában állna segiteni ,  de szarik a másikra   , aki állitólagosan a 

legjobb barátja .  Hans  pedig  szolgává válik    , tetszés szerint szolgálja  a  molnár 

mohóságát, önzését , létét     s a maga alávetettségét,   a molnár  állandóan szóvá 

teszi  a soha oda nem adott  romhalmaz  talicskát mint barátságának zálogát,    

ezzel tartva  sakkban „áldozatát  „ .   Hanstól  meg annak ellenére hogy szegény   

mint  egy   üvegbe  zárt egér ,       még mindig van mit elvenni  töle  , a  molnár  

nem is aggályoskodik . 

Amikor meghal nyomorult módón  a virágokat nevelő , semmi veszteség érzése 
sincs a molnárnak,  itt  nem lelünk  távoli vonyitásra  sem  sötét  démoni 
hangulatra,  a közöny a    közömbösség  és önsajnálat   az úr,   és nem a 
megsiratása  a bárgyú ártatlanságnak ,    hanem   önsajnálatba  fordul az egó hisz 
ki fog ezentúl  engem szolgálni  ???  

A kalitka elindul madarat keresni  ……   

 Vesztese  a történetnek és „ mikró történelemnek „ az a   Hans aki  oly nyomtalan 
hullik bele  a nemézis    ködében akárcsak egy Kafka alak  két évtizeddel később , 
pusztulásuk kódolható  hiszen  maguk  is előidézöi   /   passzív elszenvedői  annak 
az ellenforradalmi permanenciának  amely  rajtunk elnyomottakon  átgázolva 
valósitja meg osztályuralmát  a kérdés   ,  mit teszel, teszünk ezzel szemben ?   

  Nekrológ s reményelv  // „ A  viktoriánus  korszakról a  21  századi  
„kegyetlenségéhez szokott tudatában  joviális kép  él , mint egy magasan civilizált 
matriachátus   kövér , öreg hölggyel a trónón , lordok  és miniszterek gyürüjében , 
lent a kuncogó Pickwickek : kereskedők, és lelkipásztorok .  A pompás építmény  a 
törvények  és erkölcsök biblia elvein alapul.  De  némely  korabeli angol regényből 
komor, gótikus hüvösség árad, és amikor olvasni próbálom őket , érzem hogy nem 
szeretnék ilyen erényesen kormányzott világban  élni „  Oscar Wilde   1888-ban  
kiadott meséjében  sem rejtette véka alá    megvetését   az    uralkodó rend felé , 
meséje  szolgáljon néktek tanulságul.  

          De  Te Fabula Narratur   2018 áprilisában  bolondok ünnepe után      
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Oscar Wilde 

 

AZ ÖNFELÁLDOZÓ JÓ BARÁT 

Egy reggel a vén vízipatkány kidugta fejét az odújából. Fényes gyöngyszeme és merev, 

szürke pofaszakálla volt, a farka meg akár egy darab hosszú, fekete gumi. Kiskacsák 

úszkáltak a tóban, és szakasztott olyanok voltak, mint egy csapat sárga kanári, és az anyjuk, 

tiszta fehér, valódi piros lábú kacsa, éppen arra tanítgatta őket, hogy álljanak tótágast a 

vízben. 

- Sohasem kerültök be a jó társaságba, ha nem tanultok meg tótágast állni - mondogatta nekik, 

és mutogatta, hogyan csinálják. De a kiskacsák nem törődtek vele. Olyan fiatalok voltak, azt 

sem tudták még, mire jó egyáltalában bekerülni a társaságba. 

- Milyen szófogadatlan gyerekek! - kiáltott fel a vén vízipatkány. - Igazán megérdemelnék, 

hogy vízbe fojtsák őket. 

- Szó sincs róla - válaszolta a kacsa. - Minden kezdet nehéz, és a szülők türelme 

kifogyhatatlan. 

- Ugyan kérem! Nekem bizony nincsenek szülői érzéseim - mondta a vízipatkány -, nem 

vagyok családos ember. Szó, ami szó, sosem voltam nős, és nem is kívánok megházasodni. 

Szép, szép a szerelem a maga módján, de a barátság sokkal többet ér. Valóban nem ismerek 

semmit a világon, ami nemesebb vagy ritkább volna az önfeláldozó barátságnál. 

- És, ha szabad kérdenem, elképzelése szerint mi a kötelessége egy önfeláldozó jó barátnak? - 

kérdezte a zöld kenderike, aki ott üldögélt a közelben egy fűzfán, és végighallgatta a 

beszélgetést. 

- Erre bizony magam is kíváncsi vagyok - mondta a kacsa, s elúszott a tó túlsó vége felé és 

tótágast állt, hogy a gyerekeinek jó példát mutasson. 

- Milyen ostoba kérdés! - kiáltotta a vízipatkány. - Az én önfeláldozó barátom, ha éppen 

rólam van szó, legyen önfeláldozó. 

- És maga mivel viszonozza? - kérdezte a kismadár, s közben egy ezüstágacskán 

himbálódzott, meg-meglebbentve parányi szárnyait. 

- Nem értem ezt a kérdést - felelte a vízipatkány. 

- Ha megengedi, elmondok egy idevágó kis mesét - mondta a kenderike. 

- Rólam szól a mese? - kérdezte a vízipatkány. - Ha igen, akkor meghallgatom, mert 

végtelenül kedvelem a meséket. 

- Alkalmazható magára is - felelte a kenderike, s azzal leröppent a fáról, és a part szélén 

megülve, elmesélte az önfeláldozó jó barát történetét. 
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- Hol volt, hol nem volt - kezdte a kenderike - volt egyszer egy tisztességes kis fickó, Hansnak 

hívták. 

- Ugye, nagyon előkelő ember volt? - kérdezte a vízipatkány. 

- Nem - felelte a kenderike -, aligha hinném, hogy előkelő lett volna, de jó szíve volt és 

furcsa, kerek, mosolygós ábrázata. Egyedül élt kis kunyhójában, és naphosszat a kertjében 

dolgozott. A kertje pedig olyan szép volt, hogy nem akadt párja az egész környéken. Nyílt ott 

szapora szegfű és gránátszegfű, pásztortáska meg vénuszfodorka. Volt damaszkuszi meg 

sárga rózsája, lila kikericse, arany, bíbor és fehér violája. Haranglábvirág és zsálya, majoránna 

és bazsalikom, liliom és kankalin, sárga nárcisz és szegfű nyílt, virított, egyik a másik után, 

ahogy telt hónapra hónap, úgyhogy mindig volt miben gyönyörködni, minek illatát élvezni. 

Kis Hansnak nagyon sok jó barátja volt, de valamennyi közt Hugó, a nagydarab molnár volt a 

legönfeláldozóbb jó barátja. Csakugyan úgy ragaszkodott kis Hanshoz a gazdag molnár, hogy 

a világért se ment volna el a kertje mellett anélkül, hogy át ne hajoljon a falon, és ne tépjen 

egy nagy csokor virágot vagy egy marék szagos füvet, vagy hogy meg ne tömje zsebeit 

szilvával vagy cseresznyével gyümölcsérés idején. 

- Igazi jó barátoknak mindene közös - mondogatta a molnár, és kis Hans rábólintott, 

mosolygott, és büszke volt arra, hogy ilyen nemesen gondolkozik a barátja. 

A szomszédok ugyan furcsállották olykor-olykor, hogy a gazdag molnár semmit sem ad 

viszonzásul a kis Hansnak, bár vagy száz zsák lisztje volt raktáron a malomban, és volt hat 

fejőstehene is, meg gyapjas juha, egész nyáj, de Hans sohasem törődött az efféle dolgokkal, és 

semmi sem okozott neki nagyobb boldogságot, mint ha a molnárt hallgathatta, aki csodás 

igéket mondott az igazi barátság önzetlenségéről. 

Így éldegélt kis Hans a kertjében. 

Tavasszal, nyáron és ősszel nagyon boldog volt, de amikor beköszöntött a tél, s ő már nem 

vihetett virágot vagy gyümölcsöt a piacra, akkor bizony kijutott neki a fázásból meg a 

koplalásból, és gyakran kellett úgy feküdnie, hogy nem evett egyebet vacsorára pár szem 

aszalt körténél s tavalyi diónál. 

Télen azonkívül szörnyen elhagyatottnak érezte magát, mert ilyenkor a molnár sohasem 

nézett be hozzá. 

- Mi haszna volna meglátogatnom kis Hansot, amíg el nem olvad a hó - mondogatta a molnár 

a feleségének. - Jobb, ha a bajba jutott embert magára hagyjuk, és nemigen zavarjuk 

látogatásokkal. Nekem legalábbis ez a felfogásom a barátságról, és meggyőződésem, hogy 

igazam van. Várok hát tavaszig, és majd csak akkor keresem fel, mert akkor meg tud már 

ajándékozni egy kosárra való kankalinnal és az majd boldoggá teszi! 

- Meg kell adni, te aztán törődsz a mások bajával - felelte a felesége, aki kényelmes 

karosszékben ült a lobogó fenyőfatűz mellett -, igazán törődsz vele. Élvezet hallgatni, 

ahogyan a barátságról beszélsz. Tán még maga a lelkész se szól róla hozzád foghatóan, pedig 

ő háromemeletes házban lakik és aranygyűrűt hord a kisujján. 
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- De nem hívhatnánk-e meg hozzánk kis Hansot? - kérdezte a molnár legkisebb fia. - Ha 

szegény Hans éhezik, én majd megosztom vele a zabkásámat, és a fehér nyulaimat is 

megmutatom neki. 

- Ejnye, de ostoba vagy! - kiáltott rá a molnár. - Igazán nem tudom, mi végre járatlak 

iskolába. Úgy látszik, semmit se tanultál. Ha kis Hans idejönne és látná a lobogó tüzet, a jó 

vacsorát, meg a vörösborral teli nagy hordónkat, még elfogná az irigység, pedig az irigység 

rettenetes valami, és bárkinek megronthatja a természetét. Dehogy veszem én a lelkemre kis 

Hans megrontását. Én vagyok a legjobb barátja, vigyázni is fogok rá mindig, és lesz arra is 

gondom, hogy ne kerüljön kísértésbe. Meg aztán, ha Hans idejönne, talán még kölcsön is 

kérne tőlem egy kevéske lisztet, és én nem adhatnék neki. Mert más dolog a liszt és más a 

barátság, a kettőt nem szabad összekeverni. Hiszen a két szó másképp hangzik és mást is 

jelent. Mindenki láthatja. 

- Milyen jól beszélsz! - mondta a molnár felesége, és töltött magának egy nagy pohár meleg 

sört. - Szinte elálmosodtam tőle. Mintha csak templomban volnék. 

- Sok ember cselekszik helyesen - válaszolta a molnár -, de beszélni már annál kevesebb 

beszél helyesen, ami arra vall, hogy a kettő közül a beszéd sokkal nehezebb és finomabb 

dolog - és olyan szigorú pillantást vetett az asztal fölött a legkisebb fiára, hogy az elszégyellte 

magát, lehorgasztotta fejét, bíborvörös lett, és könnyeit belepotyogtatta a teájába. De hát 

olyan fiatal volt még, hogy meg kell neki bocsátani. 

- Ez a történet vége? - kérdezte a vízipatkány. 

- Dehogy - felelte a kenderike -, még csak az eleje. 

- Akkor maga nagyon is elmaradt a kortól - mondta a vízipatkány. - Manapság minden jó 

elbeszélő a végével kezdi, aztán áttér a történet elejére és a közepével fejezi be. Ez az új 

módszer. Mindezt egy kritikustól hallottam a minap, aki a tóparton sétált egy fiatalemberrel. 

Jó hosszan fejtegette a dolgot, és meggyőződésem, hogy igaza van, mert kék pápaszeme volt 

és kopasz feje, és valahányszor a fiatalember valami megjegyzést tett, azt felelte: "Ugyan 

kérem!" De folytassa csak az elbeszélést. A molnárt máris végtelenül megszerettem. Bennem 

is akad nem egy szép gondolat, érthető, ha rokonszenvezünk egymással. 

- Szóval - mondta a kenderike, egyik lábáról a másikra ugrálva - mihelyt elmúlt a tél és a 

kankalinok nyitogatni kezdték halványsárga csillagaikat, a molnár odaszólt a feleségének, 

hogy elmegy és meglátogatja kis Hansot. 

- Lám, milyen jó a szíved! - kiáltott fel a felesége. - Mindig csak másokra gondolsz. És ne 

feledd magaddal vinni a nagy kosarat a virágoknak! 

Így aztán a molnár erős vaslánccal összekötötte a szélmalom vitorláit és leereszkedett a 

dombról, karján a kosárral. 

- Jó reggelt, kis Hans - mondta a molnár. 

- Jó reggelt - mondta Hans a kapájára támaszkodva, és mosolygott, hogy füléig ért a szája. 

- Hogy s mint töltötted a telet? - kérdezte a molnár. 
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- Ej no - kiáltott fel Hans -, szép tőled, hogy kérdezed, igazán nagyon szép! Mondhatom, 

nehéz napjaim voltak, de hiszen itt van már a tavasz, és most már boldog vagyok, s a virágaim 

is szépen növekednek. 

- Gyakran emlegettünk a télen, Hans - szólt a molnár -, és szerettük volna tudni, hogy megy 

sorod. 

- Örülök, hogy gondoltál rám - mondta Hans -, már-már attól féltem, hogy elfelejtettél. 

- Ugyan, Hans - válaszolt a molnár -, a barátság sohasem felejt. Éppen az a csodálatos benne; 

félek azonban, hogy te nem érted az élet költészetét. Egyébként milyen gyönyörűek a 

kankalinjaid! 

- Csakugyan gyönyörűek - felelte Hans -, és Istennek hála, bőven nyílottak. Viszem is őket a 

piacra, hogy eladjam a polgármester lányának, és a pénzen majd visszavásárolom a 

talicskámat. 

- Visszavásárolod a talicskádat? Csak nem akarod azt mondani, hogy eladtad? No, akkor nagy 

butaságot műveltél! 

- Hát, ami igaz, igaz - mondta Hans -, kénytelen voltam vele. Hiszen tudod, nehezen húzom ki 

a telet, annyi pénzem sem volt, elhiheted, hogy kenyérre tellett volna. Így hát eladtam előbb 

ünneplőm ezüstgombjait, aztán eladtam az ezüstláncomat, az öreg pipámat és végül eladtam a 

talicskámat is. De most majd sorra mindent visszavásárolok. 

- Hans, én neked adom a talicskámat - mondta a molnár. - Nincsen túlságosan jó állapotban; 

igaz, hiányzik az egyik oldala és van valami hibája a küllőinek is, de mégis neked adom. 

Tudom, részemről ez felettébb nemes cselekedet, és sokan bolondnak tartanak majd, hogy 

megválok tőle, de hát másfajta ember vagyok én, mint a többiek. Én azt hiszem, hogy a 

nagylelkűség a barátság lényege, és különben is, vettem már magamnak egy új talicskát. Nos, 

nyugodt lehetsz, neked adom a talicskámat. 

- Ejnye, ez aztán igazán nagylelkű cselekedet - mondta kis Hans, és fura, kerek ábrázata csak 

úgy ragyogott az örömtől. - Könnyen kijavíthatom, mert van itthon egy szál deszkám. 

- Egy szál deszkád! - kiáltott fel a molnár. - Hohó, hiszen nekem éppen az kéne a csűröm 

tetejére! Nagy lyuk van rajta és a gabonám mind elázik, ha be nem tapasztom a lyukat. Jó, 

hogy említetted! Csodálatos, hogy az egyik jótett mint szüli a másikat. Én neked adtam a 

talicskámat és te most nekem adod azt a szál deszkát. A deszkánál a talicska persze sokkal 

többet ér, de az igazi barátság nem törődik az ilyesmivel. Légy szíves, add hát ide nyomban, 

és én még ma nekilátok a csűrnek. 

- Szívesen - kiáltott fel kis Hans, s azzal beszaladt a színbe és kivonszolta a deszkát. 

- Nem valami nagy deszka - vette szemügyre a molnár -, tartok tőle, hogy ha én kifoltoztam a 

csűröm fedelét, nem marad neked, amivel kijavítsd a talicskát; de erről persze én már nem 

tehetek. Most pedig, minthogy neked adtam a talicskámat, biztosan szívesen adsz cserébe 

néhány csokor virágot. Itt a kosár, rakd tele egészen. 
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- Egészen tele? - kérdezte kis Hans, és meglehetősen elszomorodott, mert a kosár ugyancsak 

nagy volt, és tudta, hogy ha megtölti, nem marad már virága a piacra, pedig nagyon szerette 

volna visszaszerezni az ezüstgombjait. 

- Ej, persze hogy tele - felelte a molnár -, én neked adtam a talicskámat, s tán nem 

szerénytelenség, ha néhány szál virágot kérek. Lehet, hogy nincs igazam, de én mindig azt 

hittem, hogy a barátságot, az igazi barátságot nem homályosítja el az önzés. 

- Drága barátom, legeslegjobb barátom - kiáltott fel kis Hans -, tied kertem minden virága! 

Fontosabb nekem a te jó véleményed, mint hogy visszaszerezzem az ezüstgombjaimat - s 

rohant és leszakította valamennyi szép kankalinját, és telerakta velük a molnár kosarát. 

- Isten veled, kis Hans - mondta a molnár, és nekivágott a dombnak, vállán a deszka, kezében 

a nagy kosár. 

- Isten áldjon - mondta kis Hans, és vidáman ásott tovább, annyira örvendezett a talicskának. 

Másnap éppen valami loncot kötött fel a tornácára, amikor meghallotta a molnár kiáltását, aki 

az országútról szólongatta. 

Leugrott a létráról, szaladt a kertbe és kinézett a kerítés fölött. 

Ott állt a molnár, hátán egy nagy zsák liszttel. 

- Kedves kis Hans - mondta a molnár -, nem vinnéd el nekem ezt a zsák lisztet a piacra? 

- Jaj, nagyon sajnálom - mondta kis Hans -, de ma borzasztó sok dolgom van. Fel kell 

kötöznöm a futókáimat, meg kell öntöznöm a virágaimat, és le kell hengerelnem a pázsitot. 

- No persze - mondta a molnár -, bár ha meggondolom, hogy én éppen neked szántam a 

talicskámat, hát elég barátságtalan dolog, hogy így visszautasítasz. 

- Ó, ne beszélj így - kiáltott kis Hans -, a világért sem szeretnék barátságtalan lenni - és 

beszaladt a sapkájáért, és aztán elbaktatott vállán a nehéz zsákkal. 

Nagy forróság volt, az országúton szörnyű por, és Hans annyira elfáradt, hogy már a hatodik 

mérföldkő előtt le kellett ülnie pihenni. Mégis vitézül folytatta az útját, és végül elért a 

vásárba. Ott aztán némi várakozás után jó áron eladta a zsák lisztet, s nyomban indult is haza, 

mert félt, hogy ha túl soká elmarad, még rablókkal találkozhat az úton. 

- Hát ez igazán nehéz nap volt - mondta magában kis Hans, amikor lefeküdt -, de örülök, hogy 

nem utasítottam el a molnárt, hiszen ő a legjobb barátom, még a talicskáját is nekem szánta. 

Másnap kora reggel beállított a molnár, hogy átvegye a pénzt a zsák lisztért, de kis Hans 

olyan fáradt volt, hogy még mindig ágyban feküdt. 

- Szavamra - mondta a molnár -, nagyon lusta vagy. Ha meggondolom, hogy neked akarom 

adni a talicskámat, azt hiszem, csakugyan keményebben dolgozhatnál. A lustaság bűn, és én 

bizony nem szeretem, ha a barátaim lopják a napot. Már megbocsáss az őszinteségemért. Ha 

nem volnánk barátok, álmomban se jutna eszembe, hogy így beszéljek. De hát mit ér a 
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barátság, ha az ember nem mondhatja ki kereken, ami a szívén fekszik? Kedveskedni, 

kellemes dolgokat mondani és hízelegni mindenki tud, de az igazi jó barát mindig 

kellemetleneket mond és nem törődik azzal, hogy fájdalmat okoz. Sőt, az igazi hű barát szinte 

keresi rá az alkalmat, mert tudja, hogy jót cselekszik vele. 

- Nagyon sajnálom - mondta kis Hans, és kidörzsölte szeméből az álmot és levette a 

hálósipkáját -, de olyan fáradt voltam, hogy azt gondoltam, heverészek még egy kicsit és 

hallgatom a madarak énekét. Tudod, mindig jobb kedvvel dolgozom, ha előbb hallgatom az 

éneküket. 

- Hüm, annál jobb - mondta a molnár és megveregette kis Hans vállát -, mert éppen arra 

akarlak kérni, hogy gyere fel a malomba, mihelyt felöltöztél, és foltozd ki a csűröm tetejét. 

Szegény kis Hans alig várta, hogy a kertjében munkához lásson, mert már két napja meg sem 

öntözte a virágait, de nem volt szíve visszautasítani a molnárt, hiszen olyan jó barátja volt. 

- Gondolod, hogy barátságtalan volnék, ha azt mondanám, hogy rengeteg a dolgom? - 

kérdezte félénken, bizonytalanul. 

- Nos - felelte a molnár -, azt hiszem, csakugyan nem kérek sokat, kivált ha meggondolom, 

hogy neked szánom a talicskámat; de ha elutasítasz, megyek és megcsinálom magam. 

- Ó, a világért se! - kiáltott fel kis Hans, és kiugrott az ágyból, felöltözött, és sietett fel a 

csűrhöz. 

Egész álló nap, alkonyatig dolgozott rajta, és alkonyatkor odajött a molnár, hogy lássa, mire 

jutott. 

- Befoltoztad-e már a lyukat a tetőn, kis Hans? - kiáltott fel hozzá nagy vidáman. 

- De be ám! - válaszolta kis Hans, és leszállt a létráról. 

- Bizony - mondta a molnár -, a mások helyett végzett munka szerzi az embernek a 

legnagyobb gyönyörűséget. 

- Nagy megtiszteltetés hallgatni a te beszédedet - felelte kis Hans, és leült és törölgette a 

homlokát -, nagy megtiszteltetés. Attól tartok azonban, hogy nekem sohasem lesznek a 

tieidhez fogható szép gondolataim. 

- Ó, eljön majd annak is az ideje - mondta a molnár -, csak sose sajnáld érte a fáradtságot. 

Egyelőre csak a barátság gyakorlati részét ismered, egyszer majd megtanulod az elméletét is. 

- Csakugyan azt hiszed? - kérdezte kis Hans. 

- Kétségtelenül - felelte a molnár -, most azonban, hogy kifoltoztad a tetőt, jobb volna 

hazamenned és pihenned, mert szeretném, ha holnap kihajtanád a nyájamat a hegyekbe. 

Szegény kis Hans egy szót se mert erre szólni, s másnap kora reggel a molnár odaterelte Hans 

kunyhója elé a juhait, Hans meg elindult velük a hegyekbe. Egész napja ráment az oda- s 
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visszaútra; és mire hazaért, olyan fáradt volt, hogy egy ültő helyében elaludt, és nem ébredt 

fel, csak fényes nappal. 

- De jó is lesz ma a kertemben! - mondta, és tüstént munkához látott. 

De valahogy sohasem jutott hozzá, hogy a virágait gondozza, mert barátja, a molnár 

minduntalan érte jött, és elküldözgette jó messzire, vagy pedig 

rávette, hogy segítsen neki a malomban. Kis Hans el-

elszomorodott, mert félt, hogy a virágai még azt hiszik, 

megfeledkezett róluk, de vigasztalta a gondolat, hogy a molnár 

mégiscsak a legjobb barátja. - Amellett - mondogatta magában 

-, nekem szánta a talicskáját, és ez tiszta, nagylelkű 

cselekedet. 

Így aztán kis Hans folyton-folyvást a molnárnak dolgozott, a 

molnár pedig szebbnél szebb szavakat mondott neki a 

barátságról, és kis Hans beírta rendre a noteszébe, és 

éjszakánként át- meg átolvasta, mert nagyon jó tanuló volt. 

Történt aztán, hogy egy este, amikor kis Hans éppen a 

tűzhelynél üldögélt, jó erősen megverték az ajtaját. Vad, viharos éjszaka volt, és a ház körül 

olyan rémítően zúgott-búgott a szél, hogy kis Hans azt gondolta eleinte: csupán a zivatar 

dörömböl. De másodszor és harmadszor is rázörgettek, hangosabban, mint előbb. 

- Tán valami szegény utasember - mondta magában kis Hans, és szaladt az ajtóhoz. 

A molnár állt ott, egyik kezében lámpás, a másikban nagy bot. 

- Kedves kis Hans - kiáltotta a molnár -, nagy baj van! A kisfiam leesett a létráról és úgy 

összetörte magát, hogy én most orvosért megyek. De az orvos olyan messze lakik és olyan 

csúf éjszaka van, hogy eszembe jutott: sokkal jobb volna, ha te mennél helyettem. Tudod, 

hogy neked szántam a talicskámat, és illik, hogy viszonzásul te is tégy értem valamit. 

- Hát hogyne! - kiáltott fel kis Hans. - Boldog vagyok, hogy hozzám fordultál, és indulok is 

azon nyomban. De kölcsön kell adnod a lámpásodat, mert az éjszaka olyan sötét, hogy félek, 

bele találok esni az árokba. 

- Nagyon sajnálom - felelte a molnár -, de ez az új lámpásom, és bizony nagy kár volna érte. 

- No, nem baj, megleszek nélküle is - kiáltotta kis Hans, és lekapta a szegről a nagyobbik 

bundáját meg a meleg, piros sapkáját, sálat kötött a nyaka köré, s azzal elindult. 

Odakint tombolt a vihar. Olyan sötét éjszaka volt, hogy kis Hans az orráig sem látott, s olyan 

vadul fújt a szél, hogy alig tudott megállni a lábán. Mégis, vitte a bátorsága, és háromórai 

gyaloglás után el is jutott az orvos házához és bekopogott az ajtaján. 

- Ki az? - kiáltotta belülről az orvos, és kidugta fejét a hálószobája ablakán. 

- Kis Hans, doktor úr. 
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- Mit akarsz, kis Hans? 

- A molnár fia leesett a létráról és összetörte magát, és a molnár kéreti, hogy tessék rögtön 

jönni. 

- Megyek! - mondta az orvos; megnyergelte a lovát, vette a nagy csizmáját meg a lámpását, 

kilépett a házból, és ellovagolt a malom felé, míg kis Hans gyalogosan ügetett mögötte. 

De a vihar nőttön-nőtt, az eső patakokban zuhogott, és kis Hans nem látta, hová lép, és a lóval 

sem bírta tartani az iramot. Végül is letért az útról, az ingoványba tévedt, amely tele volt 

felette veszedelmes mély gödrökkel, és szegény kis Hans bele is fulladt valamelyikbe. 

Holttestét egy nagy tó közepén találta meg másnap néhány kecskepásztor, s haza is vitte 

nyomban a kunyhójába. 

Ott volt kis Hans temetésén az egész falu, hiszen sajnálta-szerette mindenki, és a molnár volt 

a fő-fő gyászolója. 

- Én voltam a legjobb barátja - mondta a molnár -, egyedül engem illet az első hely - így aztán 

nagy fekete kabátjában ő haladt a gyászmenet élén, és egyre-másra törülgette a szemét 

hatalmas zsebkendőjével. 

- Kis Hans halála bizony nagy veszteség mindnyájunknak - mondta a kovács a temetés után, 

hogy mindnyájan kényelmesen elhelyezkedtek a kocsmában, és fűszeres bort iszogattak meg 

édes süteményt ettek. 

- Nekem mindenesetre nagy veszteség - felelte a molnár -, hiszen úgyszólván neki 

ajándékoztam a talicskámat, és most igazán nem tudom, mit kezdjek vele. Odahaza nagyon az 

utamban van, de már olyan rozoga jószág, hogy semmit se kapnák érte, ha eladnám. 

Mindenesetre gondom lesz rá, nehogy bármit is elajándékozzak ezentúl. Hiába, a 

nagylelkűség mindig megbosszulja magát. 

- És aztán? - kérdezte egy idő múlva a vízipatkány. 

- Semmi aztán, ez a vége - mondta a kenderike. 

- De mi lett a molnárral? - érdeklődött a vízipatkány. 

- Ó, azt igazán nem tudom - válaszolta a kenderike -, és annyi szent, cseppet sem érdekel. 

- Akkor nyilvánvaló, hogy a maga természetéből hiányzik a mások iránti rokonszenv - 

mondta a vízipatkány. 

- Attól tartok, maga nem látja világosan a történet erkölcsi tanulságát - jegyezte meg a 

kenderike. 

- A micsodáját? - sipította a vízipatkány. 

- A tanulságát. 

- Azt akarja mondani, hogy a történetnek tanulsága van? 
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- Természetesen - mondta a kenderike. 

- Hát ezt - mondta nagyon mérgesen a vízipatkány -, ezt bizony előre is megmondhatta volna. 

Ha megmondta volna, bizony nem hallgatom végig; akkor én is azt mondtam volna, mint a 

kritikus: - Ugyan kérem! Különben ezt még most is megtehetem - és a legélesebb hangján azt 

visította: - Ugyan kérem! - s legyintett a farkával és visszabújt az odújába. 

- Nos, mit szól a vízipatkányhoz ? - kérdezte a kacsa, aki pár perccel később arrafelé 

lubickolt. - Sok jó tulajdonsága van bizonyára, de hiába, én már csak anya vagyok s ha egy 

ilyen megrögzött agglegényt látok, könnybe lábad a szemem. 

- Nagyon félek, hogy felbosszantottam - felelte a kenderike. - Ugyanis elmeséltem neki egy 

történetet, amelynek tanulsága van. 

- Ah! - mondta a kacsa. - Az ilyesmi mindig veszedelmes vállalkozás. 

És ebben én tökéletesen egyetértek vele. 
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THE DEVOTED FRIEND, by Oscar Wilde 

ONE morning the old Water-rat put his head out of his hole. He had bright beady 

eyes and stiff grey whiskers, and his tail was like a long bit of black india-rubber. The 

little ducks were swimming about in the pond, looking just like a lot of yellow 

canaries, and their mother, who was pure white with real red legs, was trying to 

teach them how to stand on their heads in the water. 

«You will never be in the best society unless you can stand on your heads,» she kept 

saying to them; and every now and there she showed them how it was done. But the 

little ducks paid no attention to her. They were so young that they did not know 

what an advantage it is to be in society at all. 

«What disobedient children! cried the old Water-rat; «they really deserve to be 

drowned.» 

«Nothing of the kind,» answered the Duck, «every one must make a beginning, and 

parents cannot be too patient.» 

«Ah! I know nothing about the feelings of parents,» said the Water-rat; «I am not a 

family man. In fact, I have never been married, and I never intend to be. Love is all 

very well in its way, but friendship is much higher. Indeed, I know of nothing in the 

world that is either nobler or rarer than a devoted friendship.» 

«And what, pray, is your idea of the duties of a devoted friend?» asked a Green 

Linnet, who was sitting in a willow- tree hard by, and had overheard the 

conversation. 

«Yes, that is just what I want to know,» said the Duck, and she swam away to the end 

of the pond, and stood upon her head, in order to give her children a good example. 

«What a silly question!» cried the Water-rat. «I should expect my devoted friend to 

be devoted to me, of course.» 

«And what would you do in return?» said the little bird, swinging upon a silver 

spray, and flapping his tiny wings. 

«I don't understand you,» answered the Water-rat. 

«Let me tell you a story on the subject,» said the Linnet. 
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«Is the story about me?» asked the Water-rat. «If so, I will listen to it, for I am 

extremely fond of fiction.» 

«It is applicable to you,» answered the Linnet; and he flew down, and alighting upon 

the bank, he told the story of The Devoted Friend. 

«Once upon a time,» said the Linnet, «there was an honest little fellow named Hans.» 

«Was he very distinguished?» asked the Water-rat. 

«No,» answered the Linnet, «I don't think he was distinguished at all, except for his 

kind heart, and his funny round good-humoured face. He lived in a tiny cottage all 

by himself, and every day he worked in his garden. In all the country-side there was 

no garden so lovely as his. Sweet- william grew there, and Gilly-flowers, and 

Shepherds'-purses, and Fair-maids of France. There were damask Roses, and yellow 

Roses, lilac Crocuses, and gold, purple Violets and white. Columbine and 

Ladysmock, Marjoram and Wild Basil, the Cowslip and the Flower-de-luce, the 

Daffodil and the Clove-Pink bloomed or blossomed in their proper order as the 

months went by, one flower taking another flower's place, so that there were always 

beautiful things to look at, and pleasant odours to smell. 

«Little Hans had a great many friends, but the most devoted friend of all was big 

Hugh the Miller. Indeed, so devoted was the rich Miller to little Hans, that he would 

never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay, 

or a handful of sweet herbs, or filling his pockets with plums and cherries if it was 

the fruit season. 

«Real friends should have everything in common,» the Miller used to say, and little 

Hans nodded and smiled, and felt very proud of having a friend with such noble 

ideas. 

«Sometimes, indeed, the neighbours thought it strange that the rich Miller never 

gave little Hans anything in return, though he had a hundred sacks of flour stored 

away in his mill, and six milch cows, and a large flock of woolly sheep; but Hans 

never troubled his head about these things, and nothing gave him greater pleasure 

than to listen to all the wonderful things the Miller used to say about the 

unselfishness of true friendship. 

«So little Hans worked away in his garden. During the spring, the summer, and the 

autumn he was very happy, but when the winter came, and he had no fruit or 

flowers to bring to the market, he suffered a brood deal from cold and hunger and 

often had to go to bed without any supper but a few dried pears or some hard nuts. 

In the winter, also, he was extremely lonely, as the Miller never came to see him then. 
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«There is no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts,» the Miller 

used to say to his wife, «for when people are in trouble they should be left alone, and 

not be bothered by visitors. That at least is my idea about friendship, and I am sure I 

am right. So I shall wait till the spring comes, and then I shall pay him a visit, and he 

will be able to give me a large basket of primroses, and that will make him so 

happy.» 

«You are certainly very thoughtful about others,» answered the Wife, as she sat in 

her comfortable armchair by the big pinewood tire; «very thoughtful indeed. It is 

quite a treat to hear you talk about friendship. I am sure the clergyman himself could 

not say such beautiful things as you do, through he does live in a three-storied house, 

and wear a gold ring on his little finger.» 

«But could we riot ask little Hans up here?» said the Miller's youngest son. «If poor 

Hans is in trouble I will give him half my porridge, and show him my white rabbits.» 

«What a silly boy you are!» cried the Miller; «I really don't know what is the use of 

sending you to school. You seem not to learn anything. Why, if little Hans came up 

here, and saw our warm tire, and our good supper, and our great cask of red wine, 

he might get envious, and envy is a most terrible thing, and would spoil anybody's 

nature. I certainly will not allow Hans's nature to be spoiled. I am his best friend, and 

I will always watch over him, and see that he is not led into any temptations. Besides, 

if Hans came here, he night ask me to let him have some flour on credit, and that I 

could not do. Flour is one thing, and friendship is another, and they should not be 

confused. Why, the words are spelt differently, and mean quite different things. 

Everybody can see that.» 

«How well you talk!» said the Miller's Wife, pouring herself out a large glass of 

warm ale; «really I feel quite drowsy. It is just like being in church.» 

«Lots of people act well,» answered the Miller; «but very few people talk well, which 

shows that talking is much the more difficult thing of the two, and much the finer 

thing also;» and he looked sternly across the table at his little son, who felt so 

ashamed of himself that he hung his head down, and grew quite scarlet, and began 

to cry into his tea. However, he was so young that you must excuse him.» 

«Is that the end of the story?» asked the Water-rat. 

«Certainly not,» answered the Linnet, «that is the beginning.» 

«Then you are quite behind the age,» said the Water-rat. 

«Every good story-teller nowadays starts with the end, and then goes on to the 

beginning, and concludes with the middle. That is the new method. I heard all about 
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it the other day from a critic who was walking round the pond with a young man. He 

spoke of the matter at great length, and I am sure he must have been right, for he had 

blue spectacles and a bald head, and whenever the young man made any remark, he 

always answered «Pooh!» But pray go on with your story. I like the Miller 

immensely. I have all kinds of beautiful sentiments myself so there is a great 

sympathy between us.» 

«Well,» said the Linnet, hopping now on one leg and now on the other, «as soon as 

the winter was over, and the primroses began to open their pale yellow stars, the 

miller said to his wife that he would go down and see little Hans. 

«Why, what a good heart you have!» cried his Wife; «you are always thinking of 

others. And mind you take the big basket with you for the flowers.» 

«So the Miller tied the sails of the windmill together with a strong iron chain, and 

went down the hill with the basket on his arm. 

«Good morning, little Hans,» said the Miller. 

«Good morning,» said Hans, leaning on his spade, and smiling from ear to ear. 

«And how have you been all the winter?» said the Miller. 

«Well, really,» cried Hans, «it is very good of you to ask, very good indeed. I am 

afraid I had rather a hard time of it, 

but now the spring has come, and I am quite happy, and all my flowers are doing 

well.» 

«We often talked of you during the winter, Hans,» said the Miller, «and wondered 

how you were getting on.» 

«That was kind of you,» said Hans; «I was half afraid you had forgotten me.» 

«Hans, I am surprised at you,» said the Miller; «friendship never forgets. That is the 

wonderful thing about it, but I am afraid you don't understand the poetry of life. 

How lovely your primroses are looking, by-the-bye!» 

«They are certainly very lovely,» said Hans, «and it is a most lucky thing for me that 

I have so many. I am going to bring them into the market and sell them to the 

Burgomaster's daughter, and buy back my wheelbarrow with the money.» 

«Buy back your wheelbarrow? You don't mean to say you have sold it? What a very 

stupid thing to do!» 
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«Well, the fact is,» said Hans, «that I was obliged to. You see the winter was a very 

bad time for me, and I really had no money at all to buy bread with. So I first sold the 

silver buttons off my Sunday coat, and then I sold my silver chain, and then I sold 

my big pipe, and at last I sold my wheelbarrow. But I am going to buy them all back 

again now.» 

«Hans,» said the Miller, «I will give you my wheelbarrow. It is not in very good 

repair; indeed, one side is gone, and there is something wrong with the wheel-

spokes; but in spite of that I will give it to you. I know it is very generous of me, and 

a great many people would think me extremely foolish for parting with it, but I am 

not like the rest of the world. I think that generosity is the essence of friendship, and, 

besides, I have got a new wheelbarrow for myself. Yes, you may set your mind at 

ease, I will give you my wheelbarrow.» 

«Well, really, that is generous of you,» said little Hans, and his funny round face 

glowed all over with pleasure. «I can easily put it in repair, as I have a plank of wood 

in the house.» 

«A plank of wood! said the Miller; «why, that is just what I want for the roof of my 

barn. There is a very large hole in it, and the corn will all get damp if I don't stop it 

up. How lucky you mentioned it! It is quite remarkable how one good action always 

breeds another. I have given you my 

wheelbarrow, and now you are going to give me your plank. Of course, the 

wheelbarrow is worth far more than the plank, but true friendship never notices 

things like that. Pray get it at once, and I will set to work at my barn this very day.» 

«Certainly,» cried little Hans, and he ran into the shed and dragged the plank out. 

«It is not a very big plank,» said the Miller, looking at it, «and I am afraid that after I 

have mended my barn-roof there won't be any left for you to mend the wheelbarrow 

with; but, of course, that is not my fault. And now, as I have given you my 

wheelbarrow, I am sure you would like to give me some flowers in return. Here is 

the basket, and mind you till it quite full.» 

«Quite full? said little Hans, rather sorrowfully, for it was really a very big basket, 

and he knew that if he tilled it he would have no flowers left for the market, and he 

was very anxious to get his silver buttons back. 

«Well, really,» answered the Miller, «as I have given you my wheelbarrow, I don't 

think that it is much to ask you for a few flowers. I may be wrong, but I should have 

thought that friendship, true friendship, was quite free from selfishness of any kind.» 
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«My dear friend, my best friend,» cried little Hans, «you are welcome to all the 

flowers in my garden. I would much sooner have your good opinion than my silver 

buttons, any day;» and he ran and plucked all his pretty primroses, and tilled the 

Miller's basket. 

«Good-bye, little Hans,» said the Miller, as he went up the hill with the plank on his 

shoulder, and the big basket in his hand. 

«Good-bye,» said little Hans, and he began to dig away quite merrily, he was so 

pleased about the wheelbarrow. 

«The next day he was nailing up some honeysuckle against the porch, when he heard 

the Miller's voice calling to him from the road. So he jumped off the ladder, and ran 

down the garden, and looked over the wall. 

«There was the Miller with a large sack of flour on his back. 

«Dear little Hans,» said the Miller, «would you mind carrying this sack of flour for 

me to market?» 

«Oh, I am so sorry,» said Hans, «but I am really very busy to-day. I have got all my 

creepers to nail up, and all my flowers to water, and all my grass to roll.» 

«Well, really,» said the Miller, «I think that, considering that I am going to give you 

my wheelbarrow, it is rather unfriendly of you to refuse.» 

«Oh, don't say that,» cried little Hans, «I wouldn't be unfriendly for the whole 

world;» and he ran in for his cap, and trudged off with the big sack on his shoulders. 

«It was a very hot day, and the road was terribly dusty, and before Hans had reached 

the sixth milestone he was so tired that he had to sit down and rest. However, he 

went on bravely, and at last he reached the market. After he had waited there some 

time, he sold the sack of flour for a very good price, and then he returned home at 

once, for he was afraid that if he stopped too late he might meet some robbers on the 

way. 

«It has certainly been a hard day,» said little Hans to himself as he was going to bed, 

«but I am glad I did not refuse the Miller, for he is my best friend, and, besides, he is 

going to give me his wheelbarrow.» 

«Early the next morning the Miller came down to get the money for his sack of flour, 

but little Hans was so tired that he was still in bed. 
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«Upon my word,» said the Miller, «you are very lazy. Really, considering that I am 

going to give you my wheelbarrow, I think you might work harder. Idleness is a 

great sin, and I certainly don't like any of my friends to be idle or sluggish. You must 

riot mind my speaking quite plainly to you. Of course I should not dream of doing so 

if I were riot your friend. But what is the good of friendship if one cannot say exactly 

what one means? Anybody can say charming things and try to please and to flatter, 

but a true friend always says unpleasant things, and does riot mind giving pain. 

Indeed, if he is a really true friend he prefers it, for he knows that then he is doing 

good.» 

«I am very sorry,» said little Hans, rubbing his eyes and pulling off his night-cap, 

«but I was so tired that I thought I would lie in bed for a little time, and listen to the 

birds singing. Do you know that I always work better after hearing the birds sing?» 

«Well, I am glad of that,» said the Miller, clapping little Hans on the back, «for I want 

you to come up to the mill as soon as you are dressed, and mend my barn-roof for 

me.» 

«Poor little Hans was very anxious to go and work in his garden, for his flowers had 

not been watered for two days, but he did not like to refuse the Miller, as he was 

such a good friend to him. 

«Do you think it would be unfriendly of me if I said I was busy?» he inquired in a 

shy and timid voice. 

«Well, really,» answered the Miller, «I do not think it is much to ask of you, 

considering that I am going to give you my wheelbarrow; but of course if you refuse 

I will go and do it myself.» 

«Oh! on no account,» cried little Hans; and he jumped out of bed, and dressed 

himself and went up to the barn. 

«He worked there all day long, till sunset, and at sunset the Miller came to see how 

he was getting on. 

«Have you mended the hole in the roof yet, little Hans?» cried the Miller in a cheery 

voice. 

«It is quite mended,» answered little Hans, coming down the ladder. 

«Ah!» said the Miller, «there is no work so delightful as the work one does for 

others.» 
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«It is certainly a great privilege to hear you talk,» answered little Hans, sitting down 

and wiping his forehead, «a very great privilege. But I am afraid I shall never have 

such beautiful ideas as you have.» 

«Oh! they will come to you,» said the Miller, «but you must take more pains. At 

present you have only the practice of friendship; some day you will have the theory 

also.» 

«Do you really think I shall?» asked little Hans. 

«I have no doubt of it,» answered the Miller; «but now that you have mended the 

roof you had better go home and rest, for I want you to drive my sheep to the 

mountain to-morrow.» 

«Poor little Hans was afraid to say anything to this, and early the next morning the 

Miller brought his sheep round to the cottage, and Hans started off with them to the 

mountain. It took him the whole day to get there and back; and when he returned he 

was so tired that he went off to sleep in his chair, and did not wake up till it was 

broad daylight. 

«What a delightful time I shall have in my garden,» he said, and he went to work at 

once. 

«But somehow he was never able to look after his flowers at all, for his friend the 

Miller was always coming round and sending him off on long errands, or getting 

him to help at the mill. Little Hans was very much distressed at times, as he was 

afraid his flowers would think he had forgotten them, but he consoled himself by the 

reflection that the Miller was his best friend. «Besides,» he used to say, «he is going to 

give me his wheelbarrow, and that is an act of pure generosity.» 

«So little Hans worked away for the Miller, and the Miller said all kinds of beautiful 

things about friendship, which Hans took down in a note-book, and used to read 

over at night, for he was a very good scholar. 

«Now it happened that one evening little Hans was sitting by his fireside when a 

loud rap came at the door. It was a very wild right, and the wind was blowing and 

roaring round the house so terribly that at first he thought it was merely the storm. 

But a second rap came, and then a third, louder than either of the others. 

«It is some poor traveller,» said little Hans to himself and he ran to the door. 

«There stood the Miller with a lantern in one hand and a big stick in the other. 
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«Dear little Hans,» cried the Miller, «I am in great trouble. My little boy has fallen off 

a ladder and hurt himself and I am going for the Doctor. But he lives so far away, 

and it is such a bad night, that it has just occurred to me that it would be much better 

if you went instead of me. You know I am going to give you my wheelbarrow, and so 

it is only fair that you should do something for me in return.» 

«Certainly,» cried little Hans, «I take it quite as a compliment your coming to me, 

and I will start off at once. 

But you must lend me your lantern, as the night is so dark that I am afraid I might 

fall into the ditch.» 

«I am very sorry,» answered the Miller, «but it is my new lantern, and it would be a 

great loss to me if anything happened to it.» 

«Well, never mind, I will do without it,» cried little Hans, and he took down his great 

fur coat, and tied a muffler round his throat, and started off. 

«What a dreadful storm it was! The night was so black 

that little Hans could hardly see, and the wind was so 

strong that he could scarcely stand. However, he was 

very courageous, and after he had been walking about 

three hours, he arrived at the Doctor's house, and 

knocked at the door. «'Who is there?» cried the Doctor, 

putting his head out of his bedroom window. 

«Little Hans, Doctor.» 

«What do you want, little Hans?» 

«The Miller's son has fallen from a ladder, and has hurt himself and the Miller wants 

you to come at once.» 

«All right! said the Doctor; and he ordered his horse, and his big boots, and his 

lantern, and came downstairs, and rode off in the direction of the Miller's house, little 

Hans trudging behind him. 

«But the storm grew worse and worse, and the rain fell in torrents, and little Hans 

could riot see where he was going, or keep up with the horse. At last he lost his way, 

and wandered off on the moor, which was a very dangerous place, as it was full of 

deep holes, and there poor little Hans was drowned. His body was found the next 

day by some goatherds, floating in a great pool of water, and was brought back by 

them to the cottage. 



 23 

«Everybody went to little Hans's funeral, as he was so popular, and the Miller was 

the chief mourner. 

«As I was his best friend,» said the Miller, «it is only fair that I should have the best 

place;» so he walked at the head of the procession in a long black cloak, and every 

now and then he wiped his eyes with a big pocket-handkerchief. 

«Little Hans is certainly a great loss to every one,» said the Blacksmith, when the 

funeral was over, and they were all 

seated comfortably in the inn, drinking spiced wine and eating sweet cakes. 

«A great loss to me at any rate,» answered the Miller; «why, I had as good as given 

him my wheelbarrow, and now I really don't know what to do with it. It is very 

much in my way at home, and it is in such bad repair that I could not get anything 

for it if I sold it. I will certainly take care not to give away anything again. One 

always suffers for being generous.» 

«Well?» said the Water-rat, after a long pause. 

«Well, that is the end,» said the Linnet. 

«But what became of the Miller?» asked the Water-rat. 

«Oh! I really don't know,» replied the Linnet; «and I am sure that I don't care.» 

«It is quite evident then that you have no sympathy in your nature,» said the Water-

rat. 

«I am afraid you don't quite see the moral of the story,» remarked the Linnet. 

«The what?» screamed the Water-rat. 

«The moral.» 

«Do you mean to say that the story has a moral?» 

«Certainly,» said the Linnet. 

«Well, really,» said the Water-rat, in a very angry manner, «I think you should have 

told me that before you began. If you had done so, I certainly would not have 

listened to you; in fact, I should have said «Pooh,» like the critic. However, I can say 

it now; so he shouted out «Pooh» at the top of his voice, gave a whisk with his tail, 

and went back into his hole. 
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«And how do you like the Water-rat?» asked the Duck, who came paddling up some 

minutes afterwards. «He has a great many good points, but for my own part I have a 

mother's feelings, and I can never look at a confirmed bachelor without the tears 

coming into my eyes.» 

«I am rather afraid that I have annoyed him,» answered the Linnet. «The fact is, that I 

told him a story with a moral.» 

«Ah! that is always a very dangerous thing to do,» said the Duck. 

And I quite agree with her. 
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Note: 

Oscar Wilde intended this story to be read to children….. 

„ In this fable, , told by a linnet to teach a water rat some life skills, Hans is an 
innocent gardener and the devoted friend of a wealthy but manipulative Miller. 
Hans is forced to sell his own wheelbarrow to buy food during a harsh winter. The 
Miller offers him his broken second barrow but demands lots of favours in return. 
This stripping away of Hans' limited resources leaves him barely able to survive and 
a final 'favour' or demand by the Miller costs Hans his life when he gets lost on the 
moors and drowns. This dark tale is a social satire by Oscar Wilde where Hans 'the 
devoted friend' becomes a victim of a wealthy donor. Wilde pokes fun at a society 
where charity is less about love and more about ensuring that the wealthy benefit. In 
the end the Miller sees himself as the victim punished for his supposed generosity.” 
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