אגדי-רעם
סיפור עם אבנסקי
עם אבנסקי חי במחוז עצמאי במזרח סיביר

חי פעם על פני האדמה שד בעל כנפיים .הוא ידע
לעוף כמו ציפור וטרף בני אדם .איש לא יכול היה
לגבור על בעל כנפיים.
אך פעם נולד ילד שקראו לו אגדי .כשגדל ונודע לו
על בעל הכנפיים ,אמר לאנשים בסביבה שהוא לא
מפחד להתמודד אתו ולהרוג אותו.
כולם ניסו לשכנע את אגדי הצעיר שאת בעל
כנפיים לא ניתן לנצח ,כי הוא עף כמו ציפור ומוטב
לא להתמודד אתו .כך חשבו כולם.
אבל אגדי לא רצה לשמוע .הוא יצא לדרך .עבר
שמונה שבטים ובתשיעי פגש שמונה נשים בעלות
קסמים .הנשים הבטיחו לו להכין כנפי פלדה ,אך
עליו להמתין שלוש שנים .אגדי חיכה שלוש שנים

באי-סבלנות רבה
וכשהזמן הזה עבר,
קיבל מהנשים כנפי
פלדה.
שבע שנים למד והתאמן
אגדי לעוף עם הכנפיים
שלו .וכשהגיע לגיל
עשרים יכול היה לעוף
ולחפש את השד בעל
כנפיים.
עף אגדי מעל יער עבות
וראה זקנה אחת .שאל
"סבתא ,אולי את יודעת
איפה חי בעל כנפיים?"
"ולשם מה לך לדעת?"
"אני רוצה להתמודד אתו ולהרוג אותו".
"לא ,לא אגיד לך איפה הוא .אינך חזק מספיק".
כעס אגדי ,הניע כנפי פלדה ועף הלאה .ראה ביער
חגלה .עצר ושאל אותה .והחגלה אומרת "אני

יודעת ,אבל עכשיו אין לי זמן לספר .אני מחפשת לי
אוכל".
שוב הרעיש אגדי בכנפי פלדה שלו ואפילו ירה חץ
אש ,אך לא הרג את החגלה.
הוא המשיך לעוף .בדרך ראה איש זקן" .סבא ,אולי
תדע איפה חי בעל כנפיים?"
"יודע" ענה הזקן "ולמה לך לדעת?"
סיפר לו אגדי מדוע הוא מחפש את השד והזקן
אמר "אם תוכיח לי את כוחך ,אסביר לך איך להגיע
לבעל כנפיים".
"ואיך ,סבא ,להוכיח לך את כוחי?"
"אם תשבור שבעה עצים גדולים שעומדים בשורה
אחת ,אדע את כוחך".
אגדי התרומם מעל היער ,הניף את כנפי הפלדה
שלו ,ירה ברקי אש ופירק לשבבים שבעה עצים
גדולים.
"עכשיו ראיתי את כוחך" אמר הזקן "אתה גיבור.
שמע .רחוק מכאן ביצה גדולה שאותה לא יכול
לעבור אדם או אייל .אחרי הביצה יער עבות וביער
זה חי בעל כנפיים .עוף לשם ,אך תהיה זהיר".

אגדי הודה לזקן טוב-לב ,הוא עף מעל תייגה ,ראה
את הביצה ,עבר מעליה וביער ראה את היורטה
של שד בעל כנפיים .הוא עף מעליה ,רעם בכנפי
הפלדה שלו ,ירה חצי אש..
יורטה של בעל כנפיים הפכה לאבק .בעל כנפיים
בעצמו נדלק בלהבה .אך הוא הפך לציפור ועף
למעלה לשמיים .אגדי רדף אחריו..
ומאז אגדי עף בשמיים ,רועם בכנפי הפלדה שלו,
יורה חצי אש ,כדי להרוג את שד בעל הכנפיים
בן-בלייעל.

