בשלוש פרוטות
סלובניה

סטודנט צעיר חזר מהעיר לכפרו .בעיר
הוא ביקר אצל אחיו הבכור .את כל
הכסף שהיה להם בזבזו על בילויים,
ועכשיו הוא הלך רעב ובלי פרוטה
בכיס.
אתם חושבים שקל ללכת ככה בדרך?
לא ,ודאי שלא! בטן ריקה כבדה יותר
מאשר שק מלא אבנים על הגב.
עוד רחוקה הדרך לכפר בו הוא חי,
והוא עבר ליד כפר זר ושם חיפש
עבודה .אולי יוכל להרוויח מספיק כדי
לקנות לו אוכל.
נפח הכפר קיבל אותו לכמה שעות
עבודה .אמר:
"הבן הבכור שלי ,שעובד אצלי בפטיש,
נסע להביא פחם .והבן השני עוד קטן,

אין לו די כוח ,ורק מפעיל את המפוח.
אז אתה תכה קצת בפטיש ,תדפוק
בברזל שעל הסדן".
מבוקר ועד הצוהריים הכה הסטודנט
בפטיש .ידיו נרדמו ,גב כאב והבטן כבר
זימרה בקול.
"קשה" חשב "אבל אולי אקבל ארוחה
טובה בצוהריים".
ואז חזר הבן הגדול עם פחמים .אומר
הנפח לסטודנט:
"אינני צריך אתך יותר ,נסתדר עכשיו
שלושתנו .הנה לך שלוש פרוטות .לך
הלאה ,הביתה".
יצא הבחור מהנפחייה ,הסתכל על
הכסף שבידו וחשב:
"הנה לך ארוחה! בשלוש פרוטות לא
אוכל לקנות אפילו שתי פרוסות לחם".
ובאותו הזמן אשת הנפח הכינה ארוחה
למשפחה .הוציאה מהתנור קערת

תפוחי אדמה ,שפכה עליהם שומן
חזיר .הוציאה לביבות חמות ושמנת.
הבחור ראה זאת דרך החלון הפתוח
ואומר:
"למי את מכינה את האוכל ,בעלת
בית?"
"עוד מעט יבוא בעלי הנפח עם שני
הבנים .צריך להאכיל אותם".
"זה הכל שבישלת בשביל שלושה
גברים ולעצמך? הרי אפילו אדם אחד
לא ישבע מהאוכל הזה".

"מה אתך" קראה בעלת הבית "יאכלו
ועוד יישאר".
"ואני אומר שזה מעט" התעקש
הסטודנט "אני מוכן להתערב אתך
שלבדי אוכל את כל זה ועוד אבקש
הוספה .שלוש פרוטות אני מעמיד
כנגדך".
"מסכימה" אמרה אשת הנפח.
הבחור ניכנס למטבח ,התיישב לשולחן
והתחיל לעבוד בכף ומזלג במרץ ,כמו
שקודם עבד בפטיש.

האוכל בקערה נעלם כמו שלג תחת
קרני שמש האביב .וכשנראתה כבר
תחתית הקערה של התפודים הבחור
עבר ללביבות ושפך עליהן שמנת ביד
רחבה .לא נשאר הרבה אוכל על
השולחן.
בסוף הבחור נאנח ואמר:
"צדקת .הפסדתי בהתערבות .לא אוכל
יותר".
ונתן לה את שלושת הפרוטות.
ובעלת הבית שמחה שניצחה:
"בפעם הבאה תדע שלא כדאי
להתערב .סתם זרקת את כספך לרוח!"
יצא הבחור בדרך הביתה עם בטן
מלאה ושרק בעליצות כל הדרך.
ומה שאמר הנפח לאשתו כשבא לאכול
צהריים ,לא נספר לכם .לא נעים לכתוב
מילים לא יפות.

