
  השועל והעורב
  

הוא אחז בה . עורב גאוותן מצא פרוסת גבינה
  .במקורו והתיישב על ענף גבוה כדי לנגוס בה

  
התקרב  –כשעמד העורב להתחיל בסעודה הטעימה 

השועל . שריח הגבינה הגיע אל אפו, אל העץ שועל
ורצה מאוד להיות זה שיזכה בפרוסת , היה רעב

ולכן , הוא ידע שלא יזכה בגבינה כך סתם. הגבינה
  .תכנן תכסיס

  
פתח השועל בדברי " ,ידידי העורב, כמה יפה אתה"

צריך היית . נוצותיך יפות ומבריקות", חנופה לעורב
כמה חבל רק שקולך אינו . להיות מלך העופות

  ."ערב
  

הוא , וכדי להוכיח לשועל שקולו ערב, התרגז העורב
, הגבינה נפלה מן המקור. פתח את מקורו וצרח

  .והשועל בלע אותה בשמחה
  
לא , כדי להיות מלך העופות –עורב שחצן וגאוותן "

אמר השועל , "די בנוצות מבריקות ובקול ערב
 !"צריך שיהיה גם מעט שכל בקדקוד", השבע
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  ַהָעל וְָהעוֵֹרב
  

הוא ָאַחז בה ְּבַמקֹורֹו . עֹוֵרב ַגַאְווָתן ָמָצא ְּפרּוַסת ְגִביָנה
  .ְוִהְתַייֵׁשב על ָעָנף ָגבֹוַּה ְּכֵדי ִלְנגֹוס בה

  
ִהְתָקֵרב  –ְּכֶׁשָעַמד ָהעֹוֵרב ְלַהְתִחיל ַּבְסעּוָדה ַהְטִעיָמה 

השועל . ֶׁשֵריַח ַהְגִביָנה ִהִגיַע ֶאל ַאּפֹו, ֶאל ָהֵעץ ׁשּוָעל
ֶּכה ִּבְפרּוַסת ְוָרָצה ְמאֹוד ִלְהיֹות ֶזה ֶׁשִיזְ , היה ָרֵעב

ְוָלֵכן , הוא ָיַדע שלא ִיְזֶּכה ַּבְגִביָנה כך ְסָתם. ַהְגִביָנה
  .ִתְכֵנן ַתְכִסיס

  
ָּפַתח השועל ְּבִדְבֵרי " ,ְיִדיִדי העורב, ַּכָמה ָיֶפה ַאָתה"

ָצִריְך ָהִייָת . נֹוצֹוֶתיָך ָיפֹות ּוַמְבִריקֹות", ֲחנּוָּפה ָלעֹוֵרב
  ."בכמה ֲחָבל רק ֶׁשקֹוְלָך ֵאינֹו ָערֵ . ֹותִלְהיֹות ֶמֶלְך ָהעֹופ

  
הוא , ּוְכֵדי ְלהֹוִכיַח לשועל ֶׁשקֹולֹו ָעֵרב, ִהְתַרֵגז העורב

, הגבינה ָנְפָלה מן ַהַמקֹור. ָּפַתח את ַמקֹורֹו ְוָצַרח
  .והשועל ָּבַלע אותה ְּבִׂשְמָחה

  
א ל, כדי להיות ֶמֶלְך ָהעֹופֹות –עורב ַׁשְחָצן ְוַגַאְווָתן "

, אמר השועל ַהָׂשֵבעַ , "ַדי ְּבנֹוצֹות ַמְבִריקֹות ּוְבקֹול ָעֵרב
!" ָצִריְך ֶׁשִיְהֶיה גם ְמַעט ֵׂשֶכל ַּבָקְדקֹוד"
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