








Černý vůl se vrátil do stáje vyčerpaný dřinou při orbě na 
poli. Svalil se v rohu a naříkavě vzdychal. Osel se na něj 
podívá a praví: „Copak je s tebou, kamaráde, mlčíš, ani se 
nehneš, jako bys byl bez života?“

Vůl na to:
„Jsem velmi unavený, kamaráde, pole je rozlehlé a farmář 
nezná slitování.“

Osel povídá:
„A nemohl bys mu utéct a nenechat se zapřáhnout do 
práce?“



Vůl na to:
„Jak bych mohl člověku utéct? Nevidíš, jak mě využívá  
k práci a svým potřebám? Až mu jednou nebudu k ničemu, 
tak mě podřízne. Znáš snad nějaký trik, který by mě od té 
dřiny osvobodil?“

Osel povídá:
„Přestaň žrát a předstírej nemoc. Až náš majitel před 
rozbřeskem přijde, dělej, že se nemůžeš postavit na nohy 
natož někam dojít, a tak tě nechá a ty si od té hrozné dřiny 
odpočineš.“



Majitel těch dvou, který rozuměl řeči zvířat, to všechno sly-
šel. Když ráno druhého dne vešel do stáje, našel vola, jak 
spí a bolestně heká. Nechal ho ležet a místo něho zapřáhl 
osla. S ním potom celý den oral na poli, a když ho večer 
zavedl zpátky do stáje, byl osel úplně vyčerpaný.
Vůl k němu přistoupí a ptá se: „Osle, kamaráde, byla dnes 
práce těžká? Co myslíš, jak by se jí dalo šikovně a chytře 
vyhnout?“



Osel povídá:
„Kamaráde, vole, slyšel jsem, jak farmář říká synovi: 'Jestli 
ten vůl bude dál nemocný, tak ho raději podřízneme, než 
uhyne.' Uděláš lépe, když se pustíš do žrádla a vrátíš se  
k práci.“

Vůl s tím souhlasil.
A osel si v duchu povídá:
„Je to tak, kdo se plete do toho, do čeho mu nic není, může 
jenom litovat, a kdo doplatí na svůj vlastní trik, ten je osel.“
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