






Bylo nebylo, v jedné daleké zemi, kde teče řeka Nil, žil ve 
starém domě jeden moudrý pán se svou ženou a hodným 
oslem. Ten pán se jmenoval Goha.

Každý pátek šel Goha s manželkou na trh, aby si nakou-
pili jídlo na celý týden. Vždycky s sebou měli osla, aby jim 
pomohl s nošením nákupu.  

Jednou je viděla skupina lidí, jak jdou vedle osla, a hned 
se podivili: „Co je to za hloupé lidi? K čemu mají toho osla, 
když vedle něj jdou pěšky? Proč na něm nejedou?” Goha to 
uslyšel a řekl své ženě: „Ti lidé mají pravdu, svezeme se na 
oslíkovi a dostaneme se na trh dřív.”



Goha a jeho žena jeli na oslovi a o kus dál je viděla další 
skupina lidí. Když Gohu spatřili, řekli překvapeně: „Ten 
Goha a jeho žena nemají slitování. Oba sedí na oslovi! 
Chudák, jak může oba unést?” Goha to uslyšel, slezl z osla 
a řekl své ženě: „Já půdu pěšky a ty zůstaň na oslovi. Ales-
poň to pro něj nebude tak těžké.”



Šli takhle vedle sebe, až potkali další skupinku. Jak je 
uviděli, řekli: „Goha má ale opravdu sobeckou manželku. 
Nestará se o Gohu a nechá ho jít, i když ví, jak je unavený.”

Když to manželka slyšela, slezla z osla dolů a pustila místo 
sebe Gohu. Zanedlouho potkali hlouček lidí. Když se k nim 
přiblížili, tak slyšeli, jak říkají: „Ten Goha nemá rád svou 
ženu, nebo co? Musí vedle něj jít, zatímco on sedí na oslovi 
jako král.”



Goha to uslyšel a řekl své ženě: „Podívej se, budeme muset 
vzít osla na ramena. Nic jiného nám nezbývá.”
Když tu scénu uviděli lidé na ulici, začli pokřikovat: „Goha  
a jeho žena se zbláznili! Osli nám slouží na přepravu, nebo 
je snad máme nosit my?”
V té chvíli se Goha usmál na svou ženu a řekl:  
„Ať děláš, co děláš, lidem se nikdy nezavděčíš.”
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