
ונקטראמנה גובדה  
פאדמנה 

 

דרור והגויאבה 



 
היה פעם דרור בשם גובי. יום אחד הוא 

יצא לשוק וקנה לו גויאבה יפה ועסיסית. 

 

אך בדרך מהשוק הגויאבה גלשה ממקורו 
ונפלה לגוש שיחים קוצניים. 

גובי לא ויתר והחליט שיחזיר לעצמו את 
הפרי בכל מחיר. 



 
לא רחוק משם עבד ילד קטן בשדה. גובי 

ביקש ממנו "ילד קטן, אנא תוציא את 
הגויאבה מהשיחים ותחזיר לי אותה." 

"לא אעשה זאת" קרא הילד "לך מכאן!" 

 
גובי כעס. הוא הלך לאיכר, אבא של הילד 

וסיפר לו "הפרי שלי נפל לשיחים 
וביקשתי מבנך שיוציא לי אותו. אבל הוא 

לא רוצה. 
תן לו מכות ותגיד לו ללכת ולהוציא לי את 

הפרי!" 

אבל האיכר אמר "לא אעשה זאת. לך 
מכאן." 



 
לא רחוק רעתה פרה באחו. גובי סיפר לה 

"פרי שלי נפל בין שיחים. ביקשתי מילד 
שיוציא לי אותו, וביקשתי מאבא שלו 

שיגיד לו לעשות זאת, אבל הם לא 
מסכימים. 

 
כנסי-נא לשדה חיטה של האיכר ותדרסי 

אותו קצת, כדי שיגיד לבנו להוציא לי את 
הפרי." 

"לא, לא אעשה זאת" אמרה הפרה. 
 



 
דייג עמד על שפת האגם. ביקש ממנו 

גובי "פרי שלי נפל בין שיחים. ביקשתי 
מילד שיוציא לי אותו, וביקשתי מאבא 

שלו שיגיד לו לעשות זאת.  

 

ביקשתי מהפרה שתדרוס לאיכר את 
החיטה. אבל גם היא לא רוצה. 

קח-נא שוט ותרביץ מכות לפרה נבזית." 
"לא, לא אעשה זאת" ענה הדייג. 

 



 

עכברוש הסתובב בסביבה. גובי ביקש 
ממנו "פרי שלי נפל בין שיחים. ביקשתי 

מהילד ומהאיכר ומהפרה שיעזרו לי 
להוציא אותו, אבל הם לא הסכימו. 

 
עכשיו גם הדייג לא רוצה לעזור. אנא, 

כרסם רשתות לדייג הרע הזה." 
ענה העכברוש "לא, לא אעשה זאת" 

והלך משם. 



 
רץ גובי לחתול ואמר "פרי שלי נפל בין 
שיחים. הילד, האיכר, הפרה והדייג לא 

רוצים להוציא אותו משם. 

 

עכשיו גם העכברוש לא מוכן לעזור לי. 
תפוס וטרוף אותו." 

אמר החתול "לא ארוץ אחרי העכברוש 
בשבילך. לך מכאן." 



 

גובי מיואש לא ידע מה לעשות. אך אז 
נזכר בידידה טובה שלו, הנמלה.  

 

אולי היא תוכל לעזור. 



 

הוא עף ישר לביתה של הנמלה ושאל 
"האם תסכימי לנשוך לחתול למעני?" 

 

"בוודאי" אמרה הנמלה "תראה לי רק 
איפה הוא!" 



 
היא מצאה את החתול ונשכה לו חזק. רץ 

החתול אחרי העכברוש והעכברוש מיד 
התכונן לכרסם את רשת הדייג. 

 

הדייג הלך לפרה ואיים שירביץ לה מכות 
והפרה נכנסה לשדה החיטה.  



 

ראה זאת האיכר, נזף בבנו ואמר לו 
לחפש מיד את הגויאבה.  

 

והילד החזיר את הפרי לדרור. 
 
 



 
 

גובי שמח מאוד והודה לידידתו הנמלה 
מכל הלב. 

הוא התכונן לאכול את הגויאבה מיד. 

התיישב על ענף ונשך בפרי. אך לא 
הספיק לאכול הרבה. 

 

עורב, שעבר שם עם זרד עץ במקור, 
הפיל אתו במקרה על ראשו של הדרור, 

וזה התעלף ונפל מהענף. 
 
 

וכך נענש גובי על תעלוליו.  


