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הלכה שועלה בדרך ומצאה מערוך. 

הרימה אותו והמשיכה ללכת. הגיעה 
לכפר. דפקה בדלת של הבית הראשון. 

"טוק-טוק-טוק" 

"מי שם?" 
"זו אני, שועלה נחמדה עם המערוך. תנו 

לי ללון אצלכם." 
"אצלנו צר המקום גם בלעדיך." 

"אני לא אתפוס הרבה מקום. אשכב על 
הדרגש, הזנב תחת הדרגש, המערוך 

תחת התנור." 
נתנו לה להכנס. 

בבוקר קמה השועלה מוקדם, שרפה את 
המערוך באש והתחילה לצעוק "איפה 

המערוך שלי? מי לקח את המערוך שלי? 
אתם צריכים לפצות אותי. תנולי תרנגולת 

במקום המערוך!" 
לא הייתה ברירה לבעלי הבית, נתנו לה 

תרנגולת. 
הלכה השועלה לכפר אחר. 

"טוק-טוק-טוק" דפקה בדלת של הבית 
הראשון.  

"מי שם?" 



"זו אני, שועלה נחמדה עם תרנגולת שלי. 
תנו לי ללון אצלכם." 

"אצלנו צר המקום גם בלעדיך." 
"אני לא אתפוס הרבה מקום. אשכב על 
הדרגש, הזנב תחת הדרגש, התרנגולת 

על התנור." 
נתנו לה להכנס. 

מוקדם בבוקר קמה השועלה, אכלה את 
התרנגולת והתחילה לצעוק "איפה 

התרנגולת שלי? מי אכל את התרנגולת 
שלי? תנו לי אווזה במקום התרנגולת 

שאכלתם!" 
לא הייתה ברירה, נתנו לה אווזה. 

השועלה המשיכה ללכת לכפר הבא. 
"טוק-טוק-טוק" דפקה בדלת. 

"מי שם?" 
"זו אני, שועלה נחמדה עם אווזה. תנו לי 

ללון אצלכם." 
"אצלנו צר המקום גם בלעדיך." 

"אני לא אתפוס הרבה מקום. אשכב על 
הדרגש, הזנב תחת הדרגש, האווזה על 

התנור." 
נתנו לה להכנס. 

קמה השועלה בבוקר מוקדם. אכלה את 
האווזה וצועקת "איפה האווזה שלי? גנבו 



לי את האווזה היפה שלי! תנו לי במקום 
האווזה את הבת הקטנה שלכם!" 

לא הייתה ברירה. בעל הבית הבטיח לתת 
לה את בתו אבל במקום זאת הכניס כלב 

לשק.  
"קחי, שועלה, את הבת שלי. רק תדאגי 

לה יפה." 
השועלה לקחה את השק והלכה, ובדרך 

אמרה "תשירי לי ילדה! תשירי שיר יפה!" 
והכלב התחיל "הב-הב! הב-הב!" 

השועלה נבהלה, עזבה את השק וברחה 
למאורה שלה. 

יושבת במאורה ואומרת  
"אוזניים שלי, מה שמעתן?" 

"שמענו הכל" עונות האוזניים. 
"ועיניים שלי, מה ראיתן?" 

"ראינו הכל" עונות העיניים. 
"ורגליים שלי, מה עשיתן?" 
"רצנו מהר" עונות העיניים. 

"ואתה הזנב שלי, מה עשית?" 
"אני רק הפרעתי לך לברוח מהכלב" עונה 

הזנב. 
"אך אתה, זנב רע. למה הפרעת לי לרוץ. 
צא מיד החוצה!" והיא הוציאה את הזנב 

מהמאורה. 
והכלב רק לזה חיכה. תפס בזנב, משך 
והוציא את השועלה, ואז התחיל לרביץ 

לה… 


