בשלושה גרוש
סרביה

בחור כפרי הלך לבקר את אחיו הגדול
בעיר .הם שמחו ביחד ,שתו הרבה,
כיבדו אחרים ,השתוללו בעיר .בסוף
הצעיר צריך היה לחזור הביתה וזו דרך
של יום הליכה.
אף פרוטה לא נשארה לו בכיס .את הכל
שהיה בזבז בעיר .עכשיו הלך רעב,
וכולם יודעים שקיבה ריקה כבדה יותר
משק גדול על הגב.
הוא עבר ליד נפחיה שעמדה בקצה
הכפר .הנפח ראה אותו וקרא לו:
"הי בחור ,אולי תעבוד אצלי קצת ותעזור.
הבן הגדול שלי נסע להביא פחמים והבן
הצעיר עדיין חלש מדי .הוא יכול לנפח
במפוח אבל להרים פטיש נפחים ולהכות
בו אין לו מספיק כוח .בוא לעבוד קצת,
תניף את הפטיש עד שבני הגדול יחזור.
אשלם לך על העזרה".

"טוב" חשב הבחור "הנה הזדמנות
להרוויח קצת כסף כדי לקנות ארוחה
בפונדק ".ונשאר לעבוד עם הנפח.
מהבוקר עד שעות צהריים חכה הבחור
בפטיש כבד .לא רגיל היה לעבודת
נפחים .ידיו כאבו ,הגב נשבר וגם הקיבה
הריקה הציקה.
"קשה העבודה בנפחיה ,אבל מה
לעשות .לפחות לאכול אוכל כמו שצריך".
בצהריים חזר הבן הגדול עם פחמים
והנפח אמר לבחור "זה מספיק לנו .אין
יותר צורך בעזרה שלך .הנה לך שלושה
גרוש בעד העזרה ולך לדרכך".
הבחור יצא מהנפחייה ,גלגל שלושה
גרוש בכף ידו ודיבר אל עצמו "כזו
הארוחה שלי? בשלושה גרוש אפילו
קרום של לחם לא אוכל לקנות".
הוא עבר ליד ביתו של הנפח והביט
בחלון .באותו הזמן בעלת הבית הוציאה
סירים מהתנור .לתוך הקערה שפכה
ערמה של תפוחי אדמה חמים ,עליהם
שמה שומן חזיר צלוי.

הבחור ראה זאת ואמר דרך החלון
הפתוח:
"בעלת הבית ,למי את מכינה זאת?"
"עוד מעט יבוא בעלי הנפח עם שני
הבנים .צריך להאכיל אותם".
"אז כל כך מעט בישלת בשביל שלושה
גברים וגם בשביל עצמך? הרי מזה גם
אחד לא יישבע".
"מה אתך!" נעלבה בעלת הבית "עוד
יישאר אחרי שיאכלו".
"ואני אומר שלאחד לא יספיק!" התעקש
הבחור "אם תרצי אתערב אתך שאני
לבדי אוכל את הכל ועוד אבקש הוספה.
שלושה גרוש אתן לך אם לא אפסיד
בהתערבות"
"מסכימה!" בעלת בית התחממה
להתערבות.
הבחור ניכנס לבית ,התיישב לשולחן
והתחיל לעבוד בכף לא גרוע מאשר קודם
עבד בפטיש.
בהתחלה האוכל מהקערה התחיל
להעלם כמו שלג תחת שמש האביב.

אחר כך המעשה נעשה קצת איטי יותר
וכשבקערה ניתן היה לראות כבר את
התחתית הבחור הניח את הכף .נאנח
ואמר:
"ניצחת ,בעלת הבית .הפסדתי!"
ונתן לה שלושת הגרושים שלו.
בעלת הבית שמחה:
"בפעם השנייה תדע שלא כדאי
להתערב ,לזרוק את הכסף שלך לרוח!"
יצא הבחור בדרך הביתה ,הלך ושרק
שירים שמחים .ומה שהנפח אמר
לאשתו ,כשבא רעב מהעבודה ,מוטב
שלא נספר .לא נאה להשמיע דברים
כאלה!

