אשת חתול וגלגל טוויה
אגדה מג'מייקה

היה היה אדם שהלך בדרך ארוכה .הוא הלך
דרך יערות ימים רבים והיה כבר עייף ורעב.
פתאום ראה לפניו בית קטן .הוא אמר לעצמו
"מעניין האם גר כאן מישהו .אני רעב כל כך
שהייתי נותן הכול עבור קצת דייסת תירס".

בדיוק כאשר אמר זאת מהבית יצאה אישה .היא הייתה יפה מאוד
ועיניה כמו חתיכות פחם .הליכתה נראתה כמו ריקוד.
*

"איזו אישה יפה" אמר האדם אל עצמו "עוד לא ראיתי
יפה כזו".
האישה צחקה ואמרה "אתה נראה עייף ורעב .אולי
תכנס אלי ותאכל דבר מה?"

הם נכנסו לבית והאישה הוציאה סיר פחמים .עליו היא
בישלה ארוחה טובה של דגים ודייסת תירס .אחרי כן
אמרה לו להישאר ולנוח קצת .הוא חשב שהיה לו מזל
גדול לקבל אוכל טוב.
"תודה על נדיבותך" אמר "אבל אינני רוצה להטריד
אותך .עדיף שאלך בדרכי".
"אין בכל כל הטרדה" ענתה "אני תמיד שמחה לעזור
לבני אדם".
והוא נשאר.

למחרת היא נתנה לו שוב לאכול .היא בישלה דייסת
תירס ואורז עם בשר .היא הייתה נחמדה כל כך שהוא
שכח לאן רצה ללכת .כל יום נתנה לו אוכל והתנהגה
בנועם .הוא היה כה מאושר שנשאר זמן רב ובסוף
לקח אותה לאישה.
הכול התנהל טוב זמן מה .אך הוא התחיל לתמוה.
נראה לו שקורה משהו מוזר .לפעמים הוא התעורר
בלילה ולא מצא אותה לידו.
הוא רצה לדעת
איפה היא.
הוא החליט
לבדוק מה קורה.

ולילה אחד נשכב למיטה אבל לא ישן .הוא רק עצם
את עיניו ,כדי שהיא תחשוב כי נרדם.

ברגע שהיא ראתה כי הוא ישן היא קפצה מהמיטה.
הוציאה את סיר הפחמים והבעירה אותו .לקחה גלגל
טוויה מפינת החדר ושמה ליד הסיר.
כל הזמן הזה האיש הביט עליה בעיניים חצי עצומות.
הוא רצה לדעת מה יקרה .בקרוב הסיר היה כבר
אדום מהחום שבו .האישה ישבה עליו ,היא התחילה
לפשוט את עורה בעזרת גלגל הטוויה .תוך כדי כך גם
שרה
"סובב וגלגל,
תוריד את עורי.
סובב וגלגל,
תוריד את עורי".

להפתעתו עורה ירד ממנה והיא הפכה לחתול ענק
גדול!
היא שמה את עורה תחת המיטה ואמרה "תישאר
כאן עד שאחזור .אני הולכת לבלות ".ואז אשת
החתול קפצה דרך החלון ורצה ליער.
האיש פתח את עיניו וחשב על מה שראה .הוא ידע
עכשיו כי היא רעה" .אני מוכרח למצוא דרך להתפטר
ממנה" אמר..

הוא הוציא את העור ,מצא קצת פלפל
ומלח ושפך פנימה .אחר כך החזיר
את העור מתחת המיטה.
הוא נשכב במיטה כדי שהיא תחשוב
שהוא ישן.

כעבור זמן מה אשת החתול חזרה .היא בלתה יפה.
היא צחקה .היא הוציא את עורה ולבשה אותו תוך
צחוק .אך כעבור דקה צחוקה פסק .המלח והפלפל
צרבו את עורה .היא התחילה לילל "וואוו! וואוו!" היא
ניסתה להוריד את העור ,אך לא יכלה .ככל
שהשתוללה יותר כך יותר צרב אותה הפלפל והמלח.
בסוף הסתחררה
ונפלה מתה.
האיש ברח מהר
מהבית ולא חזר
יותר.

