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Un bărbat și fiul lui se întorceau acasă, după o zi de muncă. Tatăl era călare pe măgarul familiei, în 
timp ce băiatul mergea pe lîngă ei. 

Un călător ce venea pe drum i-a văzut și le-a spus:  

- „Ce părinte face așa ceva? Nu vezi că băiatul este mai slab, în timp ce tu ești în putere și reziști 
mai ușor la efort?” 

Tatăl a coborît atunci și l-a suit pe fiul său pe măgar. După ceva vreme, un alt călător a ajuns în 
dreptul lor și le-a spus:  

- „Măi, măi! Ce educație îi dai băiatului, dacă nu îl înveți ce este respectul față de cei mai în 
vîrstă? Coboară, băiete, că ești tînăr, și lasă-l pe tatăl tău să meargă pe măgar, că el este mai 
obosit ca tine.” 

Acum ce să mai facă cei doi? Care era mai îndreptățit să urce pe măgar? Cei doi – tată și fiu – au 
decis să meargă amîndoi pe măgar.  

Cînd al treilea călător a ajuns în dreptul lor s-a minunat și le-a spus:  

- „Dar voi nu aveți minte deloc? Nu vedeți că bietul animal de-abia mai răsuflă cu voi doi în 
spate? N-aveți milă de un suflet care nu se poate apăra singur? Cineva ar trebui să ia un 
ciomag și să vă dea vreo două!” 

Simțiseră și ei că măgarul de-abia îi mai ducea, așa că amîndoi s-au dat jos și au mers pe lîngă 
animalul despovărat de greutate. Dar un al patrulea călător i-a ajuns și le-a spus:  

- „Trei ființe una lîngă alta – n-ar fi de ajuns dacă două ființe dintre voi trei ar merge pe jos și 
una pe sus?” 

Zis și făcut! Tatăl a legat picioarele din față ale măgarului, 
fiul le-a legat pe cele din spate. Apoi l-au suspendat pe 
măgar de o creangă mai groasă, pe care au găsit-o lîngă 
drum, au sprijinit-o pe umeri și au mers așa mai departe 
spre casă – ei pe jos și măgarul pe sus. 

Morala? „Dacă îți pasă de ceea ce gîndesc ceilalți, vei fi 
întotdeauna prizonierul lor.” (Lao Tzu)  


