
A hiába volt munka 

(Láncmese) 

  A szegény molnár már nagyon öreg volt, ezért magához hívta a két fiát. Ezt mondta nekik: 

-Holnap már nem biztos, hogy élek. Elmondom mit határoztam. Te, nagy fiam, kapod a 

malmot, a kisebbnek adom a kandúrt. 

- Ugye, vigyázni fogtok rájuk? 

- Persze, édesapám - mondja a nagyobbik. 

     Másnap az édesapa, ahogy megmondta szegény, elhunyt. A fiai gyásszal a szívükben 

nekiálltak a munkának. 

 

  A nagyobbik a malomba indult kenyeret sütni, de nem volt 

kovásza. Ezért szaladt a szép lányhoz, hogy adjon, neki kovászt, 

de a lány addig nem adott, még nem visz neki vizet a kútról. A 

fiú szedi a lábát, megy a kúthoz , a kút azt mondta neki, hogy 

addig nem ad vizet, míg a körtefa nem ad körtét. Megy a fiú a 

körtefához, de a fa azt mondja, hogy addig nem ad körtét a 

kútnak, míg nem hoz neki egy koszorút. Rohan a fiú tovább a 

koszorúkötőhöz, ő sem ad neki koszorút, még nem hoz a rétről 

szépen nyíló virágot. Szalad a fiú a rétre, de a rét azt mondja 

neki, amíg nem veszi rá a felhőket, hogy adjanak a földre egy 

kis esőt, addig nem ad szépen nyíló virágot. Szalad a legény a 

templomba, ott felmászik a harangok közé, és azt mondja a 

felhőknek: 

-Felhők, adjatok a rétnek egy kis vizet, hogy kaphassak szépen nyíló virágot! 

A felhők mind elkezdtek sírni, és a rét kapott esőt, a fiú virágot. A virágokat adja a 

koszorúkötőnek, ő adott neki koszorút. A fiú szalad a körtefához, és ráakasztja az egyik ágára 

a koszorút. A cserébe az adott neki körtét. A fiú rohan, ahogy a lába bírja. A kútnak adott körtét, 

és az is adott neki vizet. A vizet viszi szép lánynak.  A szép lány adott neki kovászt.  

      Kovászt viszi malomba, de ott már csak egy fehér kandúr várta, ami a kiborult liszttől 

fehérré változott. 
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