
גשם ורוח 
 

ליטא 
 

הלך בדרך פועל שחיפש עבודה. עבר על גשר 
ושמע שלמטה שמתקוטטים שניים. 

מניה וביה קרא להם "שיהיה לבריאות!" 
הלך הלאה ואחריו שני זרים רודפים. משיגים 

אותו ושואלים "למי אמרת "לבריאות?" 
"סתם כך אמרתי, לרוח זרקתי" ענה. 

ואלה היו דווקא רוח וגשם שהתקוטטו. 
התחילה הרוח להתפאר בפני הגשם "אמרתי לך 

שלי הוא אמר 'לבריאות'!" 
קנא הגשם ורצה להתנקם. 

הפועל הלך הלאה והרוח רצה אחריו ואומרת 
"לבעל החווה אדמות בור לאין סוף .בקש לשכור 

שדה ועוד שלוש שקיות חיטה." 
נדבר הפועל עם בעל החווה וזרע שלוש שקיות 

חיטה. וכשזרע, הרוח תפסה את הגרעינים. 

פיזרה זרעים משלוש שקיות בשדה גדול. חיטה 
נהדרת עלתה מהזרעים, צמחה כמו יער סמיך. 

מיד רצה הרוח לגשם להתפאר לפניו "רק שלוש 
שקיות חיטה וראה איזה שדה חיטה נהדר!" 
הגשם כעס. "אז מה? עוד מעט תבוא סערה 

ותשכיב את כל החיטה הזו" ענה. 
הרוח נבהלה, רצה לפועל ואמרה "מכור את 



החיטה בשדה לבעל החווה. מכור אפילו במחצית 
מחיר!" 

הפועל עשה כך ולמחרת הסערה וברד השכיבו 
את כל החיטה. לא נשאר גבעול אחד עומד. 

שוב רצה הרוח לגשם "ראה איזה חכם הפועל 
הזה! הספיק למכור את החיטה לפני בוא 

הברד!" 
והגשם עונה לה "עוד מעט ירד גשם קליל 

וחמים. החיטה תתרומם ותהיה טובה יותר 
מקודם!" 

רצה הרוח לפועל "שמע! קנה אצל בעל החווה 
את החיטה הדפוקה. הוא ימכור לך בזול." 

כשרק קנה הפועל את החיטה בחזרה, ירד גשם 
חמים, דקיק. החיטה התאוששה והייתה יפה 

מקודם. 
התפארה הרוח לפני הגשם "הפועל הוריד יבול 

מהשדה. אמבר שלם מילא בחיטה." 
רוח חשבה רגע ואמרה "אבל לא תהיה לו מכך 

כל תועלת. לא יצליח לאפות כיסנים." 

רצה הרוח לפועל "רוץ מהר עם החיטה שלך 
לטחנה. טחון קמח ואפה כיסנים – אפה אחד 
גדול מאוד ושני קטן-קטן. תביא את שניהם 

לגשר, שם פגשת אותנו לראשונה, ואמור "כיסן 
גדול בשביל הגשם, כיסן קטן לרוח." 

כך עשה הפועל. התפייס הגשם עם הרוח 
והפסיק להציק לפועל. 


