
חלילית הקסמים
 

אגדה לטבית 

 
חי פעם בחור צעיר, אנדריס שמו. יתום היה, ללא 

אבא, ללא אמא, ללא משפחה. הוא הסתובב בארץ 
והתפרנס מעבודה מזדמנת. בסוף מצא מקום 

כרועה במשק של איכרים. 
מזג האוויר היה קר, ובעלי הבית לא נתנו לו בגדים 

חמים. אנדריס ממש קפא מקור, התיישב על אבן 
והתחיל לבכות. 

פתאום, מאין שהוא, הופיע לידו זקן אחד. 
"מדוע אתה בוכה?" שאל. 

"איך לא אבכה כשקר בחוץ, ובעלת הבית לא רוצה 
לתת לי בגד חם" ענה אנדריס . 

הזקן חשב רגע, חשב, ואז הוציא חלילית מתרמילו. 
"קח את החלילית" אמר "אם תנגן עליה, כל אלה 

שישמעו יתחילו לרקוד." 
כך אמר הזקן והלך לו משם. 

אנדריס לא האמין לדבריו, אך ממילא כבר היה לו 

קר מאוד וחזר עם הפרות הביתה, ושם בעלת 
הבית התחילה מיד לנזוף בו "מדוע חזרת כבר? לא 

אתן לך לאכול, בטלן!" 
רצה אנדריס להתבדח, הוציא את החלילית והתחיל 

לנגן. ומיד בעלת הבית חדלה לנזוף והתחילה 

לרקוד. רקדה ורקדה כל זמן שניגן. 
ראה אנדריס שהזקן לא היתל בו. 

ובאותה העת מלחמה פרצה בגבול המדינה. 
צבאות שכנים התנפלו והתקרבו כבר לעיר הבירה. 



לוחמי המלך לא יכלו לעמוד בפני האויב והמלך 
הכריז שמי שיצליח להגן על עירו, יקבל את מחצית 

המלכות, וכתוספת את בתו היפה לאישה. 
אף אלוף של צבא המלך לא ידע איך לעמוד מול 

ההתקפה, והמלך ראה כבר כי הכל אבוד. 
שמע על כך אנדריס והחליט לעזור למלכו. הוא 
עלה על גבעה שלפני עיר הבירה וחיכה לצבא 

האויב. וכשאלה הופיעו, הוציא את החלילית 
והתחיל לחלל. 

חיילי האויב שכחו על המלחמה והתחילו לרקוד. 
יום שלם חלל אנדריס ויום שלם חיילי האויב רקדו. 

לקראת ערב השתתקה החלילית והחיילים נפלו 
עייפים ארצה, וכשהתעשתו, חזרו בגנבה לביתם. 

כשאנדריס גמר לנצח את האויב פנה אל ארמון 
המלך וביקש את הפרס. אלא שהמלך לא רצה 

להשיא את בתו לרועה פשוט. הוא אסף את 
שארית לוחמיו ורצה לגרש את אנדריס מהמדינה. 

אך כשרק הלוחמים באו אל אנדריס הוא התחיל 
לנגן בחלילית הקסם שלו. הוא ניגן עד צהריים וחצי 

יום רקדו לוחמי המלך עם המלך עצמו. 
"תפסיק כבר! תפסיק!" קרא המלך "אתן לך את 

בתי." 
אך אנדריס לא הפסיק לנגן עד שכולם נפלו ארצה 

מרוב עייפות. 
ראה המלך שאין ברירה, השיא לו את בתו ונתן גם 

שליטה העל מחצית המדינה. 
אנדריס נשא את הנסיכה לאישה והם חיו מאז 

באושר ובשלום.  


