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חי פעם ילד קטן בשם קוויבבה.  

אמו הייתה חולה מאוד ונאלצה לשכב במיטה. 

 
כל יום בא לבקר אצלה רופא ונתן לה תרופות 

מתוקות 



 
וגם תרופות מאוד מרות ולא טעימות. 

 
אבל אמו של קוויבבה נשארה עדיין חולה מאוד. 

הרופא אמר שהיא עלולה למות אם לא תאכל 
עשרים פירות מנגו מדי יום. 



 
קוויבבה היה עצוב מאוד, כי לא ידע איפה 

למצוא אפילו מנגו אחד. אך הוא לקח את הסל 
הגדול ביותר שמצא בבית ויצא לחפש פרי מנגו. 

 
הוא שאל את כל מי שפגש 



 
אבל איש לא ידע להגיד לו איפה למצוא מנגו. 

 
בסוף הוא פגש פיל גדול. 

"הו, אדון פיל" אמר קוויבבה "אולי אתה יודע 
איפה גדלים עצי מנגו?" 



 
הפיל הזה היה פיל רע-לב. הוא ידע איפה 

גדלים עצי מנגו, אבל רצה לשמור את הפרי 
לעצמו. 

 
לכן אמר "לא, לא, אינני יודע. אין עצי מנגו 

בסביבה." 
וקוויבבה המסכן הלך הלאה עצוב מאוד. הפיל 

עקב אחריו. 
קוויבבה הלך עייף מאוד ולא מצא כל מנגו. אך 

בדרך פגש נחש. 



 
הוא שאל את הנחש והנחש אמר "או, כן. אראה 

לך מקום בו גדלים עצי מנגו רבים." 
ולעצמו חשב "אוביל את הילד השמנמן לג'ונגל 

ושם אוכל אותו." 
והוא הוביל את קוויבבה בדרך ארוכה ורחוק 

מהכפר, שם איפה הג'ונגל נעשה צפוף וחשוך. 

 
בדרך הם פגשו שלוש צפרדעים ואלה קרקרו 

"הי קוויבבה, אל תלך עם הנחש. הוא אוכל בני 
אדם וחיות." 

"לא נכון" אמר הנחש "אני אוכל רק עשב." 



 
אך כשרק עברו ליד הצפרדעים הנחש זנק 

אחורה. קוויבבה הביט אחריו אבל את 
הצפרדעים כבר לא ראה. קוויבבה התחיל 

לחשוד שהנחש אכל את הצפרדעים והחליט 
להיות זהיר מאוד. 

 
הוא המשיך ללכת עם הנחש ובאמת הגיעו 

למטע מנגו נהדר, ובו אלפי פירות מנגו בשלים. 
קוויבבה קפץ מרוב שמחה. 



 

 
אבל אז הנחש התנפל עליו בשריקה חזקה 

"הה-הה-הה קוויבבה עכשיו אוכל לאכול אתך 
בלי שמישהו יפריע." 

 

 
קוויבבה הספיק רק להיכנס לתוך הסל שלו, 

וסגר את המכסה עוד לפני 
כשהנחש תפס אותו. 



 
הנחש ניסה לפתוח את הסל, אבל קוויבבה 

החזיק את המכסה חזק. 

 
הנחש ניסה לבלוע את הסל כולו, אך לא יכול 
היה לפתוח את פיו די רחב. הוא רק תפס את 
ידית הסל, טיפס על עץ המנגו ותלה את הסל 

על ענף. 



 
אחר כך נכרך סביב גזע העץ, בתקווה 
שקוויבבה ירצה בקרוב לצאת מהסל. 

 
ואז בא הפיל הרע אל המטע, ראה את הנחש 

ואמר "אתה רוצה לגנוב את המנגו שלי? אזרוק 
אתך עכשיו לתהום." 



 
"לא, לא" קרא הנחש המבוהל "אני רק מחכה 

שקוויבבה יצא מהסל. תוציא אותו משם, 
בבקשה, ותן לי אותו." 

"לא" אמר הפיל "אתם חברים, אזרוק גם אותו 
לתהום" והוא הניף את הסל עם קוויבבה. 

 
אבל הנחש החזיק ברגלו של הפיל. הפיל מעד 

והתגלגל מהצוק שמעל התהום ונשאר תלוי 
שם. הסל עם קוויבבה נתפס בשיח שליד הצוק 
וקוויבבה יצא ממנו. 



 
הנחש ניסה להשתחרר, אבל הפיל, התלוי מעל 
תהום החזיק בו חזק. הצעקות שהקימו הנחש 
והפיל היו חזקות כאילו נלחמו עשרים נחשים 

ומאה פילים ביניהם. 

 
המשקל של הפיל משך חזק את הנחש והוא 

נעשה ארוך יותר ויותר ודק יותר ויותר, עד 
שבסוף "סנפ!" הנחש נקרע לשלוש חתיכות  



 
 

והפיל נפל לתהום והתרסק על הסלעים. 
מהנחש קפצו שלושה צפרדעים שקראו "האם 

לא אמרנו שהוא אוכל  
חיות ובני אדם?" 

 
קוויבבה ניגש לעץ המנגו והתחיל לנער אותו 

בכל כוחו 



 
ועל הארץ נפלו עשרות פירות מנגו אדומים 

וצהובים, עד שכל האדמה סביב לעץ כוסתה 
בהם. 

קוויבבה התחיל לאסוף את הפרי, מילא בו את 
הסל שלו והתחיל לרוץ  

מהר הביתה, צוחק מרוב שמחה. 

 
הוא בא למיטת אימא עם מנגו גדול בכל יד. 
אפילו המראה של הפרי גרם לאמא להרגיש 

טוב יותר. 
ועוד לפני שסל המנגו התרוקן היא הייתה כבר 

בריאה ושמנה ויכלה לקפוץ יחד עם קוויבבה 
בשמחה. 


