שלושה חתנים
לטביה

חי פעם איכר בשם יאספי ,והיו לו שלוש בנות.
פעם יצא יאספי ליער עם בתו הצעירה לאסוף
אוכמניות .פתאום התחיל גשם חזק ובגשם
הופיע דג זהב ענק .אמר דג ליאספי "אני
רוצה לטרוף אתך .רק אם תיתן לי את בתך
הצעירה לאישה אוותר ,לא אוכל אתך ועוד
אתן לך שלוש מטבעות קסומות .אם תיפול
לצרה תשפשף את המטבעות ואבוא מיד
לעזור לך".
לא הייתה ליאספי ברירה ,הסכים לתת לדג
את בתו לאישה.
כעבור ימים אחדים יצא יאספי שוב ליער,
הפעם עם בתו האמצעית .פתאום התחילה
סערה ,רוח חזקה נשבה והופיע לפניהם עיט
ענק" .תן לי את בתך לאישה" אמר העיט
"ולא ,אטרוף את שניכם .ואם תיתן ,תקבל גם
שלוש נוצות מכנפיי .אם תהיה בצרה ,רק
שפשף את הנוצות ואבוא מיד לעזור לך".

נתן יאספי את בתו לעיט לאישה.
עברו ימים אחדים ושוב רצה יאספי לצאת
לאסוף אוכמניות .הפעם לקח אתו את הבת
הבכורה לעזרה .פתאום ערפל כבד עטף
אותם ביער והופיע מולם דוב גדול.

"תן לי את בתך לאישה" אמר הדוב "אם היא
תהיה לאישתי תקבל קומץ פרווה מגבי,
ובעזרתו תוכל לקרוא לי לעזרה .ואם לא
תסכים למסור לי אותה ,אטרוף את שניכם".
לא הייתה ליאספי ברירה ונפרד מבתו

האחרונה.
מאז חי יאספי לבד ,נאלץ לדאוג למשק שלו
והתגעגע לבנות .בסוף החליט לקרוא לעזרה
של אחד החתנים .שפשף את שלושת
המטבעות שקיבל מדג הזהב והדג הופיע מיד

אצלו.
"מה מציק לך?" שאל הדג.
"אני מתגעגע לבתי הצעירה" ענה יאספי.
"אם כך ,לך למקום בו נפגשנו לראשונה .שם
תראה סירה שתוביל אתך למקום מגורנו"
אמר הדג ונעלם.

יאספי לא השתהה ורץ מיד ליער .ואמנם מצא
שם את הסירה עליה דיבר הדג .התיישב
יאספי בסירה והיא הביאה אותו לבית מגוריו
של דג הזהב .שם כבר חיכתה בתו ,שמאוד
שמחה לראות את אביה וכבדה אותו
במאכלים נהדרים.
אחרי שאכלו ושוחחו הגיע הדג" .אבא שלך
פה?" שאל .וכשראה את יאספי אמר "אני
חייב לך" ונתן ליאספי שקית מלא זהב .יאספי
נפרד מבתו ועם הזהב חזר בסירה הביתה.
עברו שבועות וחודשים ושוב התגעגע יאספי
לבנותיו .הפעם שפשף את הנוצות שקיבל
מהעיט .העיט הופיע מיד וכששמע את
משאלתו של יאספי אמר "לך ליער ושם
תמצא סוס שיביא אתך למשכן שלנו".
הלך יאספי ליער ואמנם במקום בו פגש פעם
את העיט עמד סוס יפה .יאספי עלה על גבו,
הסוס עלה לאוויר ,דהר במהירות והביא אותו
למערה של העיט ,גבוה בהרים .בתו
האמצעית חיכתה לו כבר שם ושמחה מאוד
לראות את אביה .היא אמרה "בעלי רוצה
לגמל אתך" .ואמנם הופיע העיט עם שקית

זהב ואמר "אני חייב לך ,כי נתת לי אישה
טובה".
אחרי הפגישה עם הבת הסוס החזיר את
יאספי לביתו יחד עם שקית הזהב.
שוב המשיך יאספי לחיות לבדו בבית ואחרי
שבועות אחדים החליט לראות את בתו
הבכורה .הוא שפשף את פרוות הדוב וזה בא
מיד.
"מה מציק לך?" שאל.
"אני רוצה לראות את בתי הבכורה" ענה
יאספי.
"טוב" אמר הדוב "ביער ,שם איפה שנפגשנו
לראשונה ,מחכה לך סוס .עלה עליו והוא יביא
אתך אל מקום מגוריי".
ושוב מיהר יאספי ליער ,מצא שם סוס יפה,
עלה עליו והסוס רץ כמו רוח עד שהגיע
למאורה ביער .יאספי ניכנס למאורה וראה
שם את בתו הבכורה .היא שמחה מאוד
לראות את אביה" .כמה טוב שבאת ,אבא"
קראה "הבעל שלי מדבר כל הזמן עליך .הוא
ישמח לארח אתך בביתו".
ואכן כעבור זמן בא הדוב" .אביך הגיע הנה?"

שאל .וכשראה את יאספי אמר "אני חייב לך"

והביא קערה מלאה מטבעות זהב.
יאספי בילה עוד זמן מה עם בתו ועם הדוב,
ואחר כך עלה על הסוס ומהר מאוד הגיע
חזרה הביתה.
אלה שבינתיים שדים פרצו לביתו ולקחו את
כל הזהב שיאספי קיבל קודם מהעיט ומדג
הזהב.
מה לעשות?
חזר יאספי אל הסוס שהביא אותו הביתה

ושאל בעצתו .אך הסוס אמר "אל תדאג .עלה
שוב עלי ונלך לחפש את הסירה הישנה .אני
יודע איפה חיים השדים הגנבים".
עלה יאספי על הסוס והם יצאו לחפש את
הסירה .שם לקח יאספי את המטבעות שקיבל
מהדג ,את הנוצות של העיט ואת הפרווה של
הדוב ושפשף את כולם .מיד הגיעו למקום
הדוב ,העיט ודג הזהב ועלו יחד עם יאספי
לסירה .הסוס נהג בסירה והם שטו בים עד
שהגיעו לאי קטן .על האי מצאו סלע גדול.
הסוס נתן בפרסתו בעיטה חזקה ,הסלע
התפרק ותחתיו ראו מערה .הדוב נכנס
למערה וחזר עם דגיג כסוף בפה .אלא
שהדגיג התחמק לו והתחיל לשחות בים .ואז
דג הזהב צלל במים כדי לתפוס את הדגיג.
כמעט והשיג אותו ,אבל ברגע האחרון הדגיג
הפך לברווז בר ועף גבוה באוויר .אז עף
העיט ,התנפל על הברווז וקרע אותו לגזרים.
מהברווז נפלה ביצה גדולה ממש לרגלי
יאספי .הוא בעט בה ,שבר את הקליפה
ובפנים ראה להבה קטנה .נשף יאספי חזק
וכיבה את הלהבה .כך חוסלו השדים הגנבים,

שהיו בתוך האש.
באותו הרגע הדוב ,העיט ודג הזהב הפכו
לבני אדם .הם היו מלכים בארצותיהם ,אך
השדים הפכו אותם לבעלי חיים .כעת הכישוף
של השדים פג והם יכולים לחזור לממלכות
שלהם.
כולם שמחו מאוד ,ערכו בכפר של יאספי נשף
גדול שנמשך שלושה ימים ושלושה לילות.
אחרי הנשף המלכים חזרו לארצותיהם עם
נשיהם ,בנותיו של יאספי.
מאז כולם חיו בעושר ובאושר ואם לא מתו
חיים עד היום.

