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Ένας εμπορικός αντιπρόσωπος οδηγούσε το αυτοκίνητό του
κάποιο πρωί κοντά σε ένα μικρό χωριό έξω από τη Λάρισα. Ο
δρόμος όμως ήτανε κατσάβραχο και για να αποφύγει μια
μεγάλη πέτρα που θα του κούρευε το κάρτερ, το έριξε σε ένα
σχετικά βαθύ χαντάκι στην άκρη του δρόμου. Άρχισε να
δοκιμάζει τις γνωστές μεθόδους με τα κλαδιά και τις πέτρες
κάτω από τη ρόδα μπας και ξεκολλήσει, αλλά το αυτοκίνητο
είχε μουλαρώσει για τα καλά. Για καλή του τύχη περνούσε
από εκεί, ένας χωρικός με το μεγάλο και δυνατό άλογό του.
- Τι έπαθες ωρέ πατριώτη; του λέει με το που τον βλέπει.
- Τι να πάθω άνθρωπέ μου, του απαντάει ο ταλαίπωρος
οδηγός, έπεσα μέσα στο χαντάκι και τώρα δεν βγαίνω με
τίποτα !

- Μην στεναχωριέσαι φίλε μου, τον καθησυχάζει ο
καλόκαρδος χωρικός, ο Ντορής μου είναι θηρίο. Θα δέσουμε
ένα σχοινί στον προφυλακτήρα και σε δυό λεπτά θα σε
τραβήξει. Και χωρίς να χάσει χρόνο έδεσε με ένα γερό σχοινί
το αυτοκίνητο με το άλογο και μετά άρχισε να φωνάζει δυνατά:
- Τράβα Ντόλλυ, τράβα! Το άλογο δεν κουνήθηκε ρούπι. Ο
χωρικός δεν απογοητεύτηκε αλλά ξαναφώναξε με πιο δυνατή
φωνή:
- Τράβα Κανελή, τράβα δυνατα! Και πάλι το άλογο δεν έδειχνε
να καταλαβαίνει και δεν έκανε καμιά κίνηση. Επίμονος ο
ιδιοκτήτης του φώναξε και πάλι δυνατά:
- Έλα Ντορή, τράβα αγόρι μου δυνατά !! Στο άκουσμα του
ονόματός του, ο Ντορής αρχίζει να τραβάει με πολλή δύναμη
και σε μισό λεπτό ξεκολλάει το αυτοκίνητο και το βγάζει έξω
από το χαντάκι. Ο αντιπρόσωπος από τη μιά έχει ενθουσιαστεί
με τη λύση του προβλήματός του, από την άλλη όμως τον
τρώει η περιέργεια και φανερά παραξενεμένος ρωτάει τον
χωρικό γιατί φώναξε δύο φορές το άλογο με άλλο όνομα.
- Ο Ντορής είναι τυφλός, του εξηγεί εκείνος και άμα έπαιρνε
χαμπάρι ότι μόνο αυτός τραβούσε, να είσαι σίγουρος πως ούτε
που θα δοκίμαζε.
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