הסוחר והרועה
סיפור וויטנמי

חי פעם סוחר עשיר וחמדן ולו בת יפה.
היו מחזרים רבים אחר בתו של הסוחר,
אך הוא קבע כי ימסור את הנערה רק למי
שיצליח להטעות אותו פעמיים .אבל
הסוחר היה חכם וערום ואף אחד
מהמחזרים לא הצליח במשימה זו.
עד שיום אחד הגיע לסוחר רועה עני ושאל
"אם אצליח להטעות אותך פעמיים ,תן לי
את בתך לאישה?"
צחק הסוחר ואמר "וודאי ,וודאי ,רועה
תמים .נראה איך תצליח להטעות אותי ולו
פעם אחת".
"אבל אם אצליח?"
"לך כבר ,לך! אני יוצא עכשיו לדוג דגים.
אין לי זמן בשבילך!"

"אז תרשה לי לבוא לדוג אתך" אמר
הרועה.
"טוב .כנס לסירה".
יצאו לאגם והשליכו חכות .וו חכה של
הרועה נתפס בין אבני הקרקעית ולא ניתן

היה למשוך אותו החוצה.
"כנראה תפסתי דג גדול" אמר הרועה

"בוא ותעזור למשוך ".משכו שניהם ,אבל
החכה נתפסה היטב .אמר הרועה "אלך
הביתה ,אשתה תה ואוכל דבר מה .יהיה
לי יותר כוח למשוך את הדג הגדול
החוצה".
הלך הרועה העירה וקנה בשוק דג מעושן
גדול .הטמין אותו תחת מעיל וחזר לאגם.
שוב משכו שניהם את החכה ,ללא הועיל.
"אין ברירה" אמר הרועה "ארד למים
והוציא את הדג בידיים".
צלל למים ,שחה מהסירה לחוף והסתתר
בין קני הסוף שם .חיכה זמן מה ושחה
חזרה לסירה.
"איפה היית? תן את הדג!" קרא הסוחר
החמדן.
"מזל היה לי .דווקא הגעתי לשם בחג
גדול של דרקון האגם" סיפר הרועה "הוא
שמח לקראתי ,נתן לי במתנה שקית
פנינים ודג מעושן גדול".

הסוחר החמדן ממש נחנק מרוב כעס
"ואיפה שקית הפנינים?"
"על תכעס ,אבל שקית הייתה כבדה,
השארתי אותה בקרקעית .לא יכולתי
לסחוב את שניהם ביחד .אבל ראה איזה
דג גדול קיבלתי מהדרקון!"

"אך ,טיפש!" צעק הסוחר "איך יכולת
להשאיר את הפנינים שם!"
"אל תדאג .הבטחתי לדרקון שתלך

בעצמך לקחת את הפנינים .הוא מחכה
לך שם".
הסוחר לא חיכה וקפץ מיד למים .פגע
בראשו באבן ובקושי הצליח לצאת שוב
לפני המים .הרועה עזר לו לעלות לסירה
ואמר "נפגעת? אבל עכשיו הגיע זמן
למלא את הבטחתך".
"איזה הבטחה?"
"תעשה חשבון כמה פעמים הטעיתי אתך
היום .תן לי עכשיו את בתך לאישה".
האדימו פניו של הסוחר מרוב כעס ,אבל
לא יכול היה לחזור מהבטחתו ,כל הכפר
שמע אותה.
וכך התחתן הרועה העני עם בתו של
הסוחר העשיר.

