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היה פעם נער עני שירש מאמו גרעין דוחן. הוריו 

נפטרו וגרעין הדוחן הזה היה כל רכושו. 
הנער החליט שהעולם הוא יפה ורחב ידיים וכדאי 
לו לטייל בו קצת ולחפש את מזלו. הוא לקח את 

גרעין הדוחן שלו ויצא לדרך. 
בעוברו ביער פגש באדם בעל כובע רחב שוליים 

וגלימה אפורה, שנראה לו ידידותי מאוד. 
הוא בירך את האיש בנימוס וכשזה שאל אותו על 
דרכו ענה "אני יוצא לדרך עם כל רכושי, שהוא 

גרעין דוחן. האם לא יגנבו לי אותו?" 
האיש ריחם על הנער וענה "אל דאגה, נערי. גם אם 

יגנבו לך את מה שיש לך, הפסדך יצא ברווח." 
בערב הגיע הנער לכפר, וביקש מאחד האיכרים 

שיאפשר לו ללון בביתו. לפני שנשכב לישון הראה 
עוד את גרעין הדוחן שלו לבעל הבית ושאל "זה כל 

רכושי. האם הוא בטוח בביתך?" 

"תישן בשקט, בני" ענה האיכר "שום דבר לא יקרה 
לך בביתי. זאת אני מבטיח." 

הנער שם את גרעין הדוחן על אדן החלון ונשכב 
לישון. כשהתעורר למחרת בבוקר ראה תרנגול 
שעובר מול החלון, חוטף את גרעין הדוחן ובולע 
אותו. מבוהל רץ הנער אל בעל הבית. זה הצטער 
מאוד על מה שקרה אך ניחם את הנער באומרו 
שיתן לו את התרנגול במקום הגרעין שאבד. 
הנער היה מרוצה והמשיך בדרכו. בערב הגיע 

לכפר אחר וגם שם ביקש לינה אצל אחד האיכרים. 
לבעל הבית אמר "התרנגול הזה הוא היום כל 
רכושי. האם אתה בטוח שלא יקרה לו דבר?" 

"תישן בשקט, נערי" ענה האיכר "לא יקרה כלום 
לתרנגול שלך בביתי. אני מבטיח". אלא שבבוקר 
התרנגול יצא לחצר לחפש לו אוכל. חזיר, שראה 

את התרנגול הזר, התנפל עליו וחנק אותו. 
כשהנער ראה זאת התחיל לבכות "וי, החזיר הרג 
את התרנגול שלי. לא נשאר לי עכשיו ולא כלום!" 
"אל דאגה, נערי" אמר האיכר "קח לך את החזיר 

שהרג את התרנגול. זה מגיע לך." 



הוא קשר חבל לרגלו של החזיר והנער הוביל כך 
את החיה אתו. 

ושוב בערב הגיע לכפר וביקש מקום לינה. הוא 
הראה את החזיר לבעל הבית והסביר כי זה כל 

רכושו. "תוכל להיות בטוח שלא יקרה לחזיר שלך 
שום דבר רע בחצרי" ענה לו האיכר. אך בבוקר 
ראתה את החזיר פרה שעברה בחצר, התנפלה 

עליו ודרסה אותו. הנער ראה שהחזיר מת והתחיל 
לילל בקול. אבל האיכר ניחם אותו. "אני מצטער על 
מה שקרה לך, נערי. קח את הפרה במקום החזיר 

ושנהרג בחצר שלי." 
בערב הגיע הנער לחווה של אצילים וביקש 

בהכנעה שיתנו לו ללון בלילה. אך לפני שהלך לישון 
הראה את הפרה לבעל הבית ואמר "דברים רעים 
קרו לי עד עכשיו בדרכי. הפרה הזו היא כל רכושי. 

האם אתה בטוח שלא יקרה לה דבר?" 
"תישן בשקט, נערי" ענה האיש "בביתי לא יקרה 

דבר, לא לך ולא לרכושך." 
אך בבוקר, כשהובילו את הסוסים של החווה 

לשתיה, סוס אציל התפרץ מידי הסיס, השתולל 

ותוך כדי כך הרג את הפרה. 
הנער התחיל לבכות ולהתלונן שרכושו היחידי אבד 
לו, אבל בעל הבית אמר "הסוס שהרג את הפרה 
יהיה עכשיו שלך. קח אותו. זה סוס אציל ותוכל 

לרכב עליו ללא חשש בכל מקום שבעולם." 
ואומנם כך היה. הנער עלה על הסוס הנהדר, יצא 
לעולם הרחב וביצע מעשי גבורה רבים. בסוף עלה 
עם הסוס שלו על הר זכוכית, שיחרר משם את בת 
המלך, נשא אותה לאישה ובמשך הזמן היה בעצמו 

למלך. 
ראו מה יכול לקרות לנער עני עם המזל מאיר לו 

פנים! 
 
 

 


