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בזמני עברו חי פעם אדם בשם מקמוט. היו לו 

שלוש-עשרה עזים שמהם פרנס את כל משפחתו. 

הוא היה איש חולני וחלש, אך נבון מאוד. מדי יום 

הלך עם העזים שלו למרעה ולארוחת צהריים לקח 

אתו חלב חמוץ. אך כל יום, כשהיה מגיע למרעה 

בא השועל, מפיל אותו במכת זנבו הארוך ושותה 

את כל החלב שהביא. אחרי השועל בא גם זאב, 

שטרף את העזים זו אחרי זו. 

בסוף למקמוט לא נשארו אלא חמש עזים 

ומשפחתו סבלה מרעב. 

מצבו של מקמוט נודע לענק שחי בסביבה וזה 

החליט לקחת ממקמוט את העזים האחרונות. הוא 

בא למקמוט ואמר: 

"תן לי את העזים שלך." 

"לא אתן לך" ענה מקמוט. 

"אם לא תיתן בטוב, הבה נתמודד" אמר הענק "מי 

חזק יותר ייקח את העזים. ואם לא תסכים אהרוג 

אתך. בוא מחר למקום הזה. אני אפורר את ההר 



שבדרום ואתה תנסה לפורר את ההר שבצפון." 

לא נותר למקמוט אלא להסכים. למחרת הענק 

הגיע, תפס את פסגות של שני הרים ודפק זה בזה. 

ההרים התפוררו והתפזרו על הארץ. 

בא תורו של מקמוט. הוא חיפש סלע גדול והלך 

סביבו. הסתכל על הסלע פעם מצד אחד, פעם מצד 

אחר ולא ניסה אפילו להזיז אותו מהמקום. 

"מה אתה עושה?" שאל הענק המופתע. 

"תראה מה הבעיה" הסביר מקמוט "הסלע הזה 

יושב ממש במרכז הארץ. אם אזיז אותו כל הארץ 

תתהפך עם הפנים החוצה." 

"איזה אדם ידען וחזק" השתומם הענק. הוא נבהל 

ואמר מהר: 

"אל תיגע בסלע הזה מקמוט. אני מודה שגברת 

עלי. ומחר נפגש שוב וננסה לשבור עצים ביער. אני 

אשבור את היער שדרומה מכאן, ואתה את זה 

שמכאן צפונה." 

מקמוט הסכים. בבוקר הענק שבר בלי מאמץ את 

כל היער הדרומי, ומקמוט בחר אחד העצים מהיער 

שבצפון והתחיל להסתכל עליו מלמעלה למטה. 

הענק שאל: 

"מה אתה בודק בקפידה כזו?" 

"תראה מה הבעיה" ענה לו מקמוט "העץ הזה הוא 

מלך כל העצים שגדלים על הארץ, ואם אשבור 

אותו, כל העצים יפלו מיד. ואז לא יישאר לנו במה 

לבשל אוכל וכולנו נמות מרעב." 

"אל תיגע בו! תעזוב אותו!" קרא הענק המפוחד 

"אני מודה שניצחת אותי. מוטב שנפגש מחר וננסה 

לרקוע ברגל. נראה מי יכניס את הרגל עמוק יותר 

לאדמה." 



מקמוט חזר הביתה ואמר לאשתו: 

"תמלאי מעי של עז בחלב חמוץ." 

האישה עשתה כפי שביקש ומוקדם בבוקר מקמוט 

לקח את המעי וחפר אותו לתוך האדמה. אחר כך 

חכה לבואו של הענק. 

הענק רקע ורגלו שקעה לתוך האדמה עד הברך. 

הגיע תורו של מקמוט. הוא נעמד במקום בו טמן 

את המעי ורקע ברגל. המעי התפוצץ והחלב בחמוץ 

נשפך לכל הכיוונים. 

"אתה רקעת ורגל שלך שקעה עד הברך, והרגל 

שלי הגיעה עד המוח של האדמה. כלומר אני 

המנצח" אמר מקמוט. 

הענק הסכים ולפני שעזב הזמין את מקמוט 

להתארח אצלו בבית. 

למחרת הלך מקמוט לבקר אצל הענק. זה קיבל 

אותו יפה, האכיל והשקה והזמין אותו לישון. אך 

בעצם התכוון להרוג אותו בשינה בלילה. מקמוט 

ניחש זאת וכשהענק רק נרדם הוא קם ושם בול עץ 

על המיטה, ובעצמו הסתתר בפינה חשוכה. 

באמצע הלילה הענק קם ובגרזן הכה בכל כוחו 

בבול העץ, ואחר כך אמר לאשתו: 

"נו, גמרתי עם מקמוט הזה." 

אחר כך נשכב והמשיך לישון. אז מקמוט ניגש 

למיטה שלו, שם את הבול במקומו הקודם ונשכב 

בעצמו במיטה. 

בבוקר קם מקמוט מוקדם וניגש להעיר את הענק. 

הענק התעורר, חייך, הזמין את מקמוט לכוס תה 

ושאל: 

"איך ישנת, מקמוט? חלמת אולי דבר מה?" 

"ישנתי חזק ולא חלמתי בכלל. רק בלילה עקץ אותי 



יתוש. ואולי לא יתוש אלא זבוב.." 

הענק הופתע, חשב "איזה איש חזק! אני הכיתי בו 

בגרזן ולו היה נדמה שזה זבוב שעקץ אותו. לא, לא 

אוכל להתמודד אתו." 

בכבוד נפרד הענק ממקמוט וזה הזמין אותו לבקר 

אצלו בבית.  

הענק לא העז לסרב. ומקמוט אמר לאשתו: 

"מחר יבקר הענק אצלנו. תכבדי אותו בתה ואחר 

כך צאי מהיורטה ושאלי אותי בקול רם: 

'מקמוט! איזה בשר נגיש לאורח שלנו?' ועל כך אני 

אענה 'שימי בסיר את ראשו של הענק הראשון ואת 

החזה של הענק השני. ואם זה לא יספיק תוסיפי 

חתיכה מהירך." 

בא הענק לבקר אצל מקמוט. בעלי הבית הגישו לו 

תה ואחר כך אשתו של מקמוט יצאה מהיורטה 

וקראה: 

"מקמוט! באיזה בשר נכבד את האורח?" 

ומקמוט ענה : 

"שימי בסיר את ראשו של הענק הראשון ואת 

החזה של השני. ואם זה לא מספיק, תוסיפי חתיכה 

מהירך." 

הענק שמע זאת , קם והתחיל לברוח. רץ מהר 



להרים אבל בדרך פגש את השועל. 

"ממי אתה בורח?" שאל השועל. 

"אני בורח מהאיש העצום בשם מקמוט." ענה 

הענק. 

"איזה שטויות אתה מדבר!" השתומם השועל 

"למקמוט אין כל עוצמה. אני מפיל אותו מדי יום 

במכת הזנב שלי. עשיתי זאת כבר הרבה פעמים 

ושתיתי את החלב החמוץ שהוא מביא אתו." 

"לא יתכן! אתה משקר!" קרא הענק. 

ואז השועל הזמין אותו להתלוות אליו וללכת 

ליורטה של מקמוט. 

מקמוט ראה את הענק עם השועל והבין מיד מה 

קורה. הוא החליט להערים על השועל. 

"הי שועל, ידידי הטוב!" הוא קרא בשמחה "כמה 

אתה נדיב שהבאת לי עוד ענק!" 

עכשיו הענק נבהל עוד יותר מקודם. הוא נתן 

לשועל מכה שהרגה את השועל במקום ובעצמו 

ברח מהר, כמה שרק רגליו יכלו לשאת אותו. 

כך מקמוט גבר על הענק. 

לא סתם אומרים אצלנו: 

"הנבון ינצח את החזק. החזק ינצח אחד, והנבון 

אלף." 


