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סוחר עשיר קנה פעם ציפור 
כנרית תמורת חמישים רובל. 

האיכר הזדמן שם בזמן 
הקניה. 

 
  

"אם האדון הזה משלם כך 
עבור ציפור קטנטנה" חשב 

האיכר "לא יסרב להוציא מאות 
רובל עבור האווז שאביא לו." 



 
האיכר חזר הביתה, לקח אווז 

והלך אל הסוחר. 

 
"קנה, אדון, את האווז" אמר 

האיכר. 
"ומה המחיר?" 

"מאה רובל." 



 
 "מאה רובל? אתה חוצפן 

טיפש" קרא הסוחר. הוא הכה 
באגרוף לאיכר ולקח לו את 

האווז בלי לשלם. 

 
 "ככה זה?" אמר האיכר "טוב, 

את האווז הזה תזכור הרבה 
זמן!" 



 
הוא חזר הביתה, לקח מסור 

והלך לביתו של הסוחר. 

 
הולך וקורא "בונה חדרים 

חמים לחורף!" 



 
הסוחר שמע, קרא לו אליו 

ושאל: 
"אתה יודע לבנות חדר חם?" 

 
"בוודאי. הרי שם עומד יער 
עצים חמים. אם אבנה חדר 

מעץ כזה, לא צוריך יותר 
לחמם בחורף." 



 
"ידידי" אמר הסוחר "תראה לי 

מהר את העצים!" 
"בקשה, בוא אתי. אראה לך." 

 
הם הגיעו ליער. האיכר כרת 

עץ אורן גדול, עשה חתך 
בקצה ותקע טריז. 



 
הסוחר הביט, הביט, ואחר כך 
הכניס יד כדי לבדוק האם העץ 

באמת חם בפנים. 

 
כשרק שם את ידו בחתך, 

האיכר הוציא את הטריז ויד 
הסוחר נתפסה חזק בתוך 

העץ. 



 
האיכר לקח בידו שוט והתחיל 

להצליף בסוחר ולהגיד: 
"אל תכה איכר,  
אל תגנוב אווז!" 
"אל תכה איכר,  
אל תגנוב אווז!" 

 
ואחרי שהרביץ לו היטב שחרר 

ואמר לו: 
"הכיתי אותך פעם, אכה גם 

שנית, עד שתחזיר את האווז 
ועוד תוסיף לי מאה רובל." 



 
כאבו לסוחר המכות שקיבל. 

הוא נשכב במיטה ונאנח. 

 
והאיכר התחפש לרופא, הלך 

ליד ביתו של הסוחר וקרא "מי 
חולה? את מי לרפא?" 



 
הסוחר שמע וקרא לו אליו. 

"הו, תעזור לי הרופא, תרפה 
מכאבים!" 

 
"טוב" אמר האיכר "בוא לבית 
מרחץ להתרפא. רק אל תיקח 

משרתים, בוא לבדך." 



 
הם באו לבית מרחץ.  

"האם תוכל לסבול זאת" שואל 
האיכר "כשבחום הזה אתחיל 

למרוח אותך במשחות?" 

 
"לא" ענה הסוחר "יהיה קשה 

לי לסבול זאת." 
"אז איך? אולי אקשור אותך 

שלא תברח?" 
"כן, קשור אותי, בבקשה." 



 
האיכר קשר את הסוחר, שוב 

לקח שוט בידו והתחיל להרביץ 
לו כמו קודם: 

"אל תכה איכר, אל תגנוב 
אווז!" 

"אל תכה איכר, אל תגנוב 
אווז!" 

 
ובסוף אמר: 

הרבצתי לך פעם, הרבצתי 
פעמיים, ארביץ בשלישית אם 

לא תחזיר לי את האווז ועוד 
מאתיים רובל כתוספת!" 



 
הסוחר לא רצה שיכו אותו 

בפעם שלישית והחזיר לאיכר 
את האווז ומאתיים רובל. 
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