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Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς που όλα τα είχε χωρίς να κουνάει ούτε το μικρό του δαχτυλάκι.
Όμως, έπαθε ανορεξία και δεν ήθελε να φάει τίποτε.



Πολλοί γιατροί επισκέφθηκαν το βασιλιά, μα κανείς δεν μπόρεσε να τον κάνει καλά.



Ώσπου, μια μέρα, πέρασε από το παλάτι ένας γέρος σοφός. Αυτός συμβούλεψε το βασιλιά να 
ζητήσει να του φτιάξουν το πιο γλυκό ψωμί.



Φουρνάρηδες από όλο το βασίλειο άρχισαν να καταφτάνουν στο παλάτι με ψωμιά. 
Όμως, η όρεξη του βασιλιά δεν άνοιγε.



Τότε εκείνος θυμωμένος διέταξε να του φέρουν μπρος του το γέρο και τον απείλησε ότι θα τον 
σκοτώσει. Ο γέρος σκέφτηκε για λίγο κι ύστερα πρότεινε στο βασιλιά να πάει να ζήσει μαζί του για 

τρεις μέρες. Αν δεν θεραπευόταν, μπορούσε ο βασιλιάς να του πάρει το κεφάλι.



Πήγε, λοιπόν, βασιλιάς στην καλύβα του γέρου.
Την πρώτη μέρα σηκώθηκαν αχάραγα και ο βασιλιάς θέριζε ώρες πολλές μέσα στον καυτό ήλιο. 



Ύστερα, έκανε τα στάχυα δεμάτια. Το βράδυ πέσανε κι οι δύο νηστικοί για ύπνο.



Τη δεύτερη μέρα πάλι σηκώθηκαν πολύ πρωί και νηστικοί πήγαν στο αλώνι, για να κοπανίσουν τα 
στάχυα με το ξύλο και να μαζέψουν το στάρι σε σακιά. Ούτε και αυτήν τη μέρα έφαγαν κάτι.

Την τρίτη μέρα πήγαν το στάρι στο μύλο, το άλεσαν και μετά ο βασιλιάς μετέφερε τα σακιά με το 
αλεύρι πίσω στην καλύβα του γέρου.



Μετά ο γέρος έβαλε το βασιλιά να ζυμώσει, να μαζέψει ξύλα, να ανάψει φωτιά και να βάλει τα 
καρβέλια του ψωμιού να ψηθούν.



Κι όσο περίμεναν τα ψωμιά να ψηθούν τόσο ο βασιλιάς ένιωθε την πείνα του να θεριεύει.



Όταν πια βγήκε το ψωμί από το φούρνο, δεν κρατήθηκε…



Σαν πεινασμένος λύκος, άρπαξε ο βασιλιάς το καρβέλι με τα χέρια του και κι άρχισε να τρώει.
Πιο γλυκό ψωμί δεν είχε ξαναφάει στη ζωή του…



Έτσι, κατάλαβε πως, μόνο όταν δουλεύεις, η ζωή σου αποκτά νόημα. 
Γύρισε στο παλάτι του και από τότε δεν έπαψε ποτέ να δουλεύει για τους υπηκόους του. 

Κι έζησαν όλοι καλά κι εμείς καλύτερα ;-)
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