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זאב טיפש אחד נעשה רעב מאוד והתחיל לחפש 

טרף לארוחה טובה. הוא עבר באחו וראה איל 
הרועה בשדה. ניגש אליו ואמר "אדון איל! אדון איל! 

אוכל אותך לארוחת צהריים היום." 
אמר האיל "מי אתה שמאיים לטרוף אותי?" 

 
 

"אני זאב, ואני מחפש לי ארוחה טובה" ענה הזאב. 
"איזה זאב אתה" אמר האיל "אינך אלא כלב." 

"לא, אני באמת זאב" אמר הזאב "אני לא כלב." 
"אם כך" אמר האיל "עמוד כאן, לרגלי הגבעה, 

ופתח את פיך רחב. אני אעלה למעלה ואקפוץ ישר 
לפיך." 

 



 
"טוב" אמר הזאב. הוא נעמד לרגלי הגבעה עם פה 

פעור והאיל עלה על הגבעה. התחיל האיל לרוץ 
במורד מהר מאוד והכה בקרניו את הזאב בכל 

כוחו. 

 
הזאב התגלגל על הארץ מספר פעמים ובינתיים 

האיל ברח הביתה. לקח לו, לזאב, כמה שעות עד 
שהתאושש ויכול היה ללכת שוב. 

"איזה טיפש הייתי" אמר לעצמו "מי ראה בכלל 
שאיל יקפוץ מרצונו הטוב לזאב לתוך הלוע." 



 
הוא המשיך רעב הלאה וראה סוס שמכרסם עשב 

בצד הדרך. 
ניגש לסוס ואמר "מר סוס! מר סוס! אני אוכל 

אותך." 
"מי אתה שמאיים לאכול אותי?" שאל הסוס. 

 
"אני זאב רעב מאוד ואני מחפש ארוחת צהריים" 

אמר הזאב. 
"הבט על עצמך" אמר הסוס "איזה זאב אתה. אינך 

אלא כלב." 
"לא, אני באמת זאב" אמר הזאב. 



 
"טוב, אם אתה זאב אז הכל בסדר" אמר הסוס 

"אבל אני די רזה. מוטב שתתחיל לאכול אותי מצד 
הישבן, ואני בינתיים אוכל עוד קצת עשב. כך 

אשמין עוד וארוחתך תהיה דשנה יותר." 

 
הלך הזאב מאחורי הסוס ורצה לנגוס בישבנו, אבל 
אז הסוס נתן לו בעיטה חזקה והוא הועף למרחק, 
התגלגל ורק בקושי יכול היה לעמוד שוב על רגליו. 

בינתיים הסוס ברח לאורווה שלו. 
"איזה טיפש הייתי. מי מתחיל לאכול סוס מצד 

הישבן!" אמר לעצמו הזאב. 



 
והוא המשיך הלאה, רעב כמו קודם ואז ראה חזיר 

בשלולית של בוץ. הוא ניגש ואמר "מר חזיר, מר 
חזיר, עכשיו אוכל אותך!" 

"ומי אתה שרוצה לאכול אותי?" שאל החזיר. 
"אני זאב ואני מחפש לי ארוחת צהריים" אמר 

הזאב. 

 
"אתה זאב משונה" אמר החזיר "אינך אלא כלב." 

"אבל אני באמת זאב" קרא הזאב. 
"אם אתה אומר כך אני צריך להאמין לך" אמר 

החזיר "אבל הרי לא תאכל אותי כך מלוכלך בבוץ. 
בוא, עלה על גבי ואלך להתרחץ כדי שתוכל לאכול 

אותי." 



 
עלה הזאב על גבו של החזיר וזה רץ אתו ישר 
לתוך הכפר. כל כלבי הכפר התנפלו על הזאב 

והתחילו לתקוף אותו.  

 
 

בקושי הצליח להשתחרר מהם ורץ מהר חזרה 
ליער. 

 


