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משפחתו של קאחו חיה באי הדרומי 
אוטארוא. המשפחה הייתה גדולה וקאחו רק 

בקושי יכול היה לדוג מספיק דגים בקאנו 
הקטן שלו כדי להאכיל אותה.  

קאחו אמנם יצא מדי יום לדוג כמה שיכול 
היה דגים למשפחתו, למעשה נחוצה הייתה 

לו סירת מפרש בעלת קאנו כפול. 



 
 

לכן הוא יצא יום אחד ליער וחטב שני עצים 
גדולים. הוא רצה לעבד אותם למחרת 

ולרוקן את הפנים של הגזעים בגרזן האבן 
החד שלו. 



 
 

קאחו היה כבר ביער מוקדם בבוקר כדי 
להתחיל בעבודה. אך להפתעתו שני העצים, 

אותם חטב יום קודם, נעלמו. כל עצי היער 
עמדו כמו יום קודם. 



 
 

מופתע מאוד חטב קאחו עוד שני עצים. אך 
למחרת גם אלה נעלמו, והיער נראה כמו יום 

קודם. 



 
 

קאחו כעס מאוד והפיל עוד שני עצים, ואז 
המשיך לעבוד קשה ועשה שני קאנו גדולים. 

הוא גמר לעבוד עליהם עוד לפני שקיעה. 



 
 

הפתעתו הייתה באמת גדולה למחרת, 
כאשר שני הקאנו שהכין נעלמו גם הם, 

והיער נשאר כפי שהיה, בלי שחסרו בו עצים 
שחטב. 

גם באותו יום חזר קאחו על עבודה שעשה 
קודם והכין שני קאנו, אך במקום לחזור 

הביתה הסתתר בין שיחים. הוא היה סקרן 
לראות מה קורה. 



 
 

כשהירח עלה לשמיים ביער הופיעו תריסר 
פיות, רוקדות ושרות. 

"עפו יחד  גזירים ושבבים. ועמדו זקופים שני 
העצים היקרים. תדבקו, תדבקו מהר ביחד. 

קחו את מקומכם בתוך היער." 



 
תוכלו להבין כמה השתומם קאחו כששני 

הקאנו שלו התפרקו, הגזירים והשבבים עפו 
כולם למקומותיהם הקודמים ונעשו שוב 

לעצים! אבל הפיות היפהפיות הקסימו אותו 
במראן.  

בהכנעה יצא קאחו מהמסתור ונגע בשני 
העצים כדי להשתכנע שאינו חולם. ואחר כך 

נכנס למעגל הפיות. 



 
 

ואז אחת הפיות שאלה "מדוע חטבת את 
היקרים שלנו? האם טאנה, אל היער, 

הסכים לך? ברור שלא. לך עכשיו הביתה 
ואל תפגע יותר ביער!" 

קאחו התנצל שהפר את המנהג המקודש. 
הוא הבטיח שהשאמאן שלו יעניק להן 

מתנות ראויות. 



 
 

ואז הפיות סלחו לו. הן ידעו כי הוא איש טוב 
ורק רוצה לפרנס את משפחתו. הן הבינו 

שקאחו מצטער על השגיאה שעשה ובאמת 
זקוק לסירה גדולה. הן הבטיחו להכין לו 

אחת כזו. 



 
 

למחרת בבוקר קאחו מצא ביער סירת 
מפרש נהדרת בעלת שני קאנו. הוא קרא 

מהר לטאנה, אל היער "תודה לך אל גדול, 
עכשיו אוכל לפרנס את משפחתי בכבוד. 

ותמיד אכבד אתך ואת היער שלך. 



 
 

עוד שנים רבות הפליג קאחו בסירתו בים 
הדרומי, יודע שרוחות עוקבים אחריו 

ומאבטחים אותו. הוא גם לימד את משפחתו 
על קדושת היער והסביר שאף אחד אינו 

רשאי לחטוב עצי יער, בלי שטאנה, אל היער 
ייתן לכך את הסכמתו.  


