ביצי זהב
י.מרקל
היה פעם תרנגול שהטיל ביצי זהב.
כל לילה הוא הטיל ביצת זהב נוצצת.
האיכר לא רצה להאמין ולילה אחד
הסתתר בלול .אבל אז התרנגול
נבהל ורק הטיל צואת עופות רגילה.
"נו ,משהו כזה" אמר האיכר.
אבל בלילה הבא התרנגול שוב הטיל
ביצת זהב.
האיכר שאל את מורה הכפר האם
תרנגול יכול להטיל ביצי זהב.
"מה פתאום" אמר המורה "מאין באו
לך רעיונות כאלה?"

"משום מקום" ענה האיכר "רק
התרנגול שלי מטיל ביצי זהב".
גם המורה לא האמין ובלילה הסתתר

בלול כדי לבדוק ,אבל התרנגול נבהל
שוב והטיל רק צואת עופות.
"הנה לך" אמר המורה.
אבל בלילה הבא התרנגול הטיל שוב
ביצת זהב.

האיכר הביא את ביצי הזהב לבנק
ושאל האם הבנק יסכים לתת לו כסף
תמורתן .פקיד הבנק חשד שאלה
ביצים גנובות והחליט לספר למנהל..
"חכה רגע" אמר הפקיד לאיכר "תכף
אברר" והלך אל מנהל הבנק.
מנהל הבנק בא ושאל את האיכר
מאין הוא לוקח את הביצים.
"יש לי תרנגול שמטיל ביצי זהב" אמר
האיכר.
"זה לא יתכן" אמר מנהל הבנק "אילו
היה קיים תרנגול כזה הייתי קונה
אותו במיליון".
הביאו את התרנגול למכון רנטגן,
צילמו ועל הצילום ראו ביצת זהב
בבטנו .מנהל הבנק קנה את התרנגול
במיליון ושם אותו בכספת .אבל

בכספת היה חושך ,התרנגול פחד
והטיל רק צואת עופות.
אז מנהל הבנק התחכם ,ביקש
מהצורף לעשות ביצת זהב ,והראה
את הביצה למיליונר אחד .המיליונר
רצה לדעת מאין לו הביצה.
"יש לי תרנגול שמטיל ביצי זהב" אמר
מנהל הבנק.
"האם יתכן?" שאל המיליונר והציע
למנהל הבנק עשרה מיליון עבור
התרנגול.
"רק למענך" הסכים מנהל הבנק ומכר
את התרנגול בעשרה מיליון.
המיליונר לקח את התרנגול שהטיל
ביצי זהב ,שם אותו בכלוב זהב,
והעמיד עליו שמירה ביום ובלילה.
אבל התרנגול חלה מרוב פחד ולא

רצה בכלל לאכול.
אז המיליונר פנה אל פרופסור לעופות
בית ,ושאל מה אוכלים התרנגולים
שמטילים ביצי זהב .הפרופסור חשב
הרבה זמן ובסוף אמר "אולי הם
אוכלים אבקת זהב ".ואז המיליונר
נתן לתרנגול אבקת זהב לאכול .אבל
לאבקת הזהב היה טעם איום,
התרנגול קיבל שלשול והטיל הרבה
צואה מעורבת באבקת זהב.
אז המיליונר הביא את התרנגול
חזרה למנהל הבנק ורצה את עשרה
מיליון שלו בחזרה .ומנהל הבנק
הביא את התרנגול לאיכר ורצה את
המיליון שלו בחזרה .והאיכר שם את
התרנגול בלול ושמח ששוב יהיו לו
בקרוב ביצי זהב .אבל התרנגול לא

הטיל יותר ביצי זהב.
אני חושב שלמעשה התרנגול המשיך
להטיל ביצי זהב ,אבל רק בשביל
עצמו ,להנאתו .אבל תמיד הסתיר
אותן היטב ,כי לא רצה יותר לשבת
בכספת חשוכה או להיעצר בכלוב
זהב.
אבל איפה הוא הסתיר את כל ביצי
הזהב האלה??

