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בבית שבקצה היער חי פעם חתול עם תרנגול.  

מוקדם בבוקר היה החתול יוצא לצייד ביער 
והתרנגול נשאר בבית. הוא טאטא את הרצפה, 

סידר את כלי הבית, ואחר כך עלה לעליית הגג, 
שר שירים וחיכה לחתול. 

 

 



עברה שועלה ליד הבית, שמעה את שירת 

התרנגול והתחשק לה עוף לאכול. היא ניגשה 
תחת חלון עליית הגג ושרה אף היא: 

"תרנגול, תרנגול 
בעל קרבולת אדומה,  

תוציא את ראשך דרך החלון 
כי הבאתי לך אפונים." 

הציץ התרנגול דרך החלון והשועלה תפסה אותו 
בצווארו והתחילה לרוץ אתו לביתה. 

נבהל התרנגול והתחיל לצעוק בקול: 
"חתול! חתול! תציל אותי! השועלה סוחבת אותי 

לתוך היער החשוך, רוצה לאכול אותי!" 

 



למזלו החתול לא היה רחוק. הוא שמע את צעקות 

התרנגול, רץ אחרי השועלה והשיג אותה. לקח 
ממנה החתול את התרנגול, הביא אותו הביתה 

ואמר לו: 
"אל תוציא את ראשך דרך החלון. אל תאמין 

לשועלה, כי היא שוב תחטוף ותאכל אותך. ואם 
אהיה רחוק, לא אשמע את צעקותיך." 

שוב יצא החתול לצוד. והתרנגול סידר את הבית, 
התיישב בעליית הגג ושר את שירו, מחכה לחתול. 

שוב באה השועלה, התיישבה תחת החלון ושרה: 
"תרנגול, תרנגול 

בעל קרבולת אדומה,  
הוציא את ראשך דרך החלון 

כי הבאתי לך אפונים." 
תרנגול לא רצה להציץ בחלון כי פחד מהשועלה, 

לא האמין לה. אבל אז היא התחילה לזרוק אפונים 
בחלון והם נפלו על הארץ.  

 



התרנגול התפתה, ירד לחצר והתחיל לנקר אותם. 

מיד חטופה אותו השועלה ורצה אתו ליער. 
נבהל התרנגול והתחיל לצעוק בקול רם:  

"חתול! חתול! תציל אותי! השועלה סוחבת אותי 
לתוך היער החשוך, רוצה לאכול אותי!" 

החתול היה כבר רחוק אבל שמע רעש. הוא רץ 
אחרי השועלה, לקח לה את התרנגול והביא 

הביתה. 
וכשהחתול שוב רצה לצאת לצייד אמר לתרנגול 

"שמע חבר, אל תוציא את ראשך מהחלון. אני הולך 
רחוק היום. לא אוכל לבוא לעזרתך." 

 



יצא החתול לצייד והתרנגול סידר את הבית, ניקה 

אותו יפה, התיישב בעליית הגג ושר. 
באה השועלה, התחילה לקרוא לו והוא לא יצא, כי 

פחד. 
ואז התחילה השועלה לומר לו: 

"תרנגול, תרנגול, באתי לספר לך כי איכרים הובילו 
גרעינים ושקים נקרעו להם, הגרעינים התפזרו 

בדרך. אין מי שיאסוף אותם. רק תציץ דרך החלון 
ותראה." 

התרנגול האמין לשועלה, הוציא את ראשו והיא 
חטפה אותו והובילה ליער. 

בכה התרנגול, התחיל לצעוק בקול ולקרוא לחתול. 
אבל בזמן הזה החתול היה כבר רחוק ולא שמע. 

 



בערב חזר החתול הביתה והבית ריק. הבין החתול 

שהשועלה שוב חטפה את התרנגול. הוא רצה 
להציל את החבר, אבל איפה לחפש אותו? 

הלך החתול לשוק. קנה לעצמו מגפיים, מעיל יפה, 
כובע עם נוצה וציתר. התחיל להתהלך ביער כמו 

נגן נודד, מנגן בציתר ושר שירים, ותוך כדי כך 
חיפש את ביתו של השועלה. 

בסוף מצא את הבית, ניגש קרוב והתחיל לשיר 
בקול: 

"טרה-לה-לה, 
לציתר שלי מיתרי זהב. 
האם שועלה בבית? 

תצאי-נא שועלה לראות אותי!" 

 



שמעה השועלה את השירה ורצתה לדעת מי הוא 

הזמר. אבל לא יכלה לצאת בעצמה, כי טיגנה 
לביבות. שלחה השועלה את אחד השועלונים שלה 

שיבדוק מי שר. 
החתול תפס את השועל הקטן, הכניס אותו לארגז 

וסגר היטב. 
השועלה חיכתה, חיכתה ובסוף אמרה לתרנגול: 

"תרנגול, צא למפתן וראה מי שר שם כל כך יפה, 
אבל אל תתמהמה וחזור מיד!" 

יצא התרנגול למפתן ושם החתול כבר המתין לו. 
תפס החתול את התרנגול ומהר רץ אתו הביתה. 

 



מאז החתול והתרנגול חיים ביחד, 
אבל השועלה כבר לא מבקרת אצלם. 

 


