


 
 

מוקדם בבוקר יצא חזיר-בר לדוג דגים 
באגם. 

 הוא התיישב על גדם עץ כרות, הטיל 
את החכה והמתין בסבלנות. 

והנה משהו נתפס בחכה! 



 =
בכל כוחו משך החזיר את החכה, 

ופתאום מהמים יצא –  
"מה זה? עוד מעולם לא ראיתי דג 

כזה!" 

 =
"דגת עול של סוס" הסבירה לו הציפור. 

"ומה אעשה בו?" שאל החזיר. 
"מי שתלביש לו את העול חייב יהיה 

להסיע אתך לאן שרק תרצה" הסבירה 
הציפור. 



 =
"אז הצלחתי יפה!" החליט חזיר הבר 

"אני כל כך שמן שקשה לי ללכת 
ברגל." 

 =
הוא ראה באגם ברווזה עם הברווזונים 

שלה. 
"תכף אשים לה את העול!" החליט. 



 =
אך ללא הצלחה. הברווזים התעופפו 

והחזיר נפל בין קני הסוף. כמעט וטבע 
במים. 

 =
"על מי להלביש את העול?" חשב חזיר 

הבר. הוא חזר ליער, הסתתר אחרי 
עץ, חיכה.. 

ממקום כלשהו הופיע פתאום שועל. 



 =
אך האם יצליח לשים את העול על 

הג'ינג'י הזה? השועל לא הסכים 
שילביש את העול על צווארו, ועוד נשך 

לחזיר בקצה אפו! 

 =
"על הפרחחים האלה קל יהיה לגבור" 

חשב  חזיר הבר כשראה על קרחת 
היער שני אחים ארנבונים משחקים 

כדורגל. "הם כבר ירוצו ברתמה שלי!" 



 =
אך גם כאן לא הצליח. ניסה לתפוס את 

שניהם ובסוף לא תפס אף אחד 
מהארנבים. 

 =
התעייף מאוד חזיר הבר. הוא נשכב 

בין השיחים, נרדם מהר וחלם שבעול 
שלו מסיעה אותו להקת ברווזים, הוא 

שוחה במים והדגים בעצמם נכנסים 
לפיו. 



 =
 

העיר אותו פתאום רעש בין השיחים. 
הוא התגנב בזהירות, הרים את העול 

מעל ראשו, זרק אותו לכיוון הרעש 
שבשיחי הפטל והלביש את העול על 

צווארו של… דוב! 

 =
"סלח לי, בבקשה!" צעק חזיר הבר 

"חשבתי ש…" 
"איפה מצאת את העול?" שאל הדוב. 

"באגם" 
"ולשם מה הוא לך?" 

"רציתי לרתום מישהו, כדי שיובילו, 
יסיעו אותי." 



 =

"אז בהתחלה תנסה בעצמך איך נעשה 
הדבר ורק אחר כך תרתום אחרים!" אמר 

לו הדוב בחומרה, והלביש את העול על 
צווארו של חזיר הבר.  

 = 


