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Στους στάβλους ενός παλατιού ζούσαν κάποτε ένα άλογο, ένα µου-
λάρι κι ένας γάιδαρος. Το άλογο αυτό έτυχε να είναι λιγάκι κουτό. 
Αντίθετα, το µουλάρι διέθετε µια σπουδαία σοφία που… τέλος πά-
ντων, δεν την περιµένεις από µουλάρι! Όσο για το γάιδαρο, παραή-
ταν έξυπνος για γάιδαρος, ήταν όµως και λιγάκι ξιπασµένος. 

Κάθε απόγευµα λοιπόν ο βασιλιάς στόλιζε το άλογο µε χάντρες 
και χρυσά χαλινάρια κι έκανε τους περιπάτους του στην αγορά. Κι 
εκείνο, µες στην καλή χαρά, καµάρωνε. Σώο έπαιρνε το βασιλιά, σώο 
τον γύριζε: κι αυτή ήταν όλη κι όλη η δουλειά του. Τι να την κάνει την 
πολύ εξυπνάδα; Καλοπερνούσε και χωρίς αυτή! 

Το σοφό µουλάρι πάλι, φιλοσοφούσε… οργώνοντας. Αυτή ήταν η 
δική του δουλειά, να σέρνει ένα αλέτρι και να οργώνει τα χωράφια. 
Με το που ξεκινούσε το όργωµα έβαζε στον εαυτό του ένα ερώτηµα, 
για παράδειγµα: πώς δηµιουργείται η βροχή; Με το που τελείωνε, 
είχε την απάντηση: ο Θεός κρατάει ένα µεγάλο σουρωτήρι και µ’ 
έναν τεράστιο κουβά ρίχνει µέσα νερό, το οποίο πέφτει απ’ τις τρύπες 
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«Ζήτωωω!» γκάριξαν κι οι δυο µαζί, αλλά σταµάτησαν απότοµα, 
γιατί είχαν κιόλας φτάσει! 

Μπήκαν λοιπόν µέσα στο αρχοντικό, αφού πρώτα έδεσαν το γάι-
δαρο λίγο πιο κει, για να µην τους φύγει µέχρι να γυρίσουν. «Κάλλιο 
γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε», που λέει κι η παροιµία. 

Ο γάιδαρος, όµως δεν ήταν συνηθισµένος να είναι δεµένος και 
προσπάθησε να λυθεί. Νόµιζε ότι το να λυθεί κανείς είναι εύκολη 
υπόθεση, δυστυχώς όµως έκανε λάθος. Το σκοινί ήταν κοντό και το 
στόµα του δεν έφτανε να το κόψει, κι απ’ την πολύ προσπάθεια, έσφι-
ξε τον κόµπο ακόµα περισσότερο. 

Βγαίνοντας οι ληστές µε δύο τσουβάλια γεµάτα χρυσάφι τα φόρ-
τωσαν στο γάιδαρο και χαρούµενοι πήγαν να τον λύσουν. Όµως ο 
κόµπος δεν λυνόταν µε τίποτα! Έτσι, αναγκάστηκαν να αποµακρυν-
θούν σηκώνοντας ο καθένας τους κι από ένα βαρύ τσουβάλι.
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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πεταλωτής, που γυρνούσε από χω-
ριό σε χωριό και πετάλωνε τ’ άλογα, τα µουλάρια και τα γαϊδουράκια. 
Όταν λοιπόν πρωί-πρωί έφτανε σε κάποιο χωριό, γύριζε τις γειτονιές και 
φώναζε µε τη βροντερή φωνή του για να τον ακούσουν όλοι. 

«Πεταλωτή…ηηης! Έφτασε ο πεταλωτή…ηηηης! Πεταλωτή…ηηης!» 
Έπειτα έψαχνε για κανένα χωράφι, όσο πιο κοντά στην πλατεία του 

χωριού γινόταν, για να τον βρίσκουν εύκολα, και µέχρι να ’ρθουν οι 
πρώτοι πελάτες, έτρωγε το κολατσιό του καθισµένος στη ρίζα κανενός 
δέντρου. Συνήθως το χωράφι αυτό που διάλεγε, γινόταν και το στέκι του, 
όταν δηλαδή ξαναπέρναγε απ’ το ίδιο χωριό, πήγαινε κατευθείαν εκεί. 

Ένας-ένας, λοιπόν, οι χωρικοί έφερναν τα ζώα τους και τα έδεναν στα 
γύρω δέντρα, όπου εκείνος άρχιζε να τα πεταλώνει µε τη σειρά, ενώ οι 
ίδιοι επέστρεφαν στις δουλειές τους για να ξαναγυρίσουν αργότερα και 
να παραλάβουν τα ζώα τους έτοιµα, περιποιηµένα.
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το άλογο, που λέγαµε και καµιά κουβέντα, βρε αδελφέ, να περνάει 
η ώρα!»

Αυτά έλεγε το µουλάρι, καθώς ο πεταλωτής τού άλλαζε τα πέταλα, 
τα οποία δεν είχαν καθόλου φθαρεί κι αυτό επιβεβαίωνε τα λεγόµενά 
του.  Όταν µάλιστα διαπίστωσε ότι το µουλάρι και το άλογο, που του 
είχε παραπονεθεί την προηγούµενη φορά, είχαν το ίδιο αφεντικό, απο-
φάσισε να εξακριβώσει το τι συνέβαινε, καθώς τον έτρωγε η περιέργεια. 

Όταν τελείωσε τη δουλειά του στο χωριό, δεν έφυγε όπως συνήθως, 
αλλά περίµενε υποµονετικά να νυχτώσει. Είχε σκοπό να πάει στο σπίτι 
του χωρικού, στον οποίο άνηκαν τα δύο ζώα και να διαπιστώσει µε τα 
ίδια του τα µάτια, αν όσα είχαν ακούσει τα αυτιά του ήταν αλήθεια.




