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יום גשום אחד ,כשתושבי העץ החלול ,אדונים אופוסום,
עורב שחור ודביבון ,הסתובבו בביתם באין מעשה ,הם
גילו שמעל דירותיהם יש עוד ענפים חלולים ובהם
חדרים שאין להם שימוש.
הם התחילו לדון בכך ובסוף מר אופוסום אמר שחבל
לבזבז את המקום הפנוי הזה ,ומר דביבון אמר שאכן
הבית שלהם הוא די גדול כדי להפוך אותו למלון.
הוא אמנם לא חשב באמת על מה שאמר ,אבל מר
עורב התחיל מיד ללכת הלוך ושוב ,לחשוב ולשרוק,
וכעבור רגע עצר והביט על הדביבון והאופוסום.
"אני אבשל" אמר "ואתם רק תביאו דברים לבישול".
ומיד הם החליטו על ביצוע ,ומוקדם בבוקר למחרת,
בזמן שהעורב הזקן השחור עבד בפנים ,הדביבון
והאופוסום תלו בחוץ שלט שעליו כתוב היה:

מלון העץ החלול
אירוח ליום או לשבוע
ואז הם חזרו כדי לעזור למר עורב ואחר כך התיישבו
והמתינו ללקוחות.
מר דביבון ומר אופוסום היו מרוצים מאוד כי חשבו
שעבודתם תהיה קלה .הם סמכו על מר עורב ,שהיה
ספק מזון מוצלח וידע תמיד איפה להשיג את הדברים
הטובים ביותר ובאיזו שעות יום או לילה כדאי להגיע
לשם כדי לקחתם .והוא לא אמר כלום ,אלא התלבש
בסינור לבן ונקי וכובע טבחים גבוה והסתכל דרך החלון.
אחרי זמן מה עבר שם מר ג'ק ארנב.
"הי!" אמר "מה זה?".
הוא קרא את השלט ,הביט על מר עורב ושאל האם זו
בדיחה .אבל מר עורב אמר "בכלל לא .תכנס ותראה".
ומר ארנב עלה במדרגות ומר דביבון ומר אופוסום הראו
לו את החדרים .אז אמר מר ארנב שבאמת הקיץ הוא
לא מרגיש טוב ,ואולי הוא יסגור את ביתו ויתארח אצלם
לשם שינוי .הוא אמר שיעדיף את החדר שמעל חדרו
של הדביבון כי החלון שם מופנה דרומה ,ועומד גם

מראה גבוהה ,ושהוא ילך לארוז את הדברים הנחוצים
לו ויחזור מיד.
הוא הלך הביתה והדביבון ,האופוסום והעורב מחאו
כפיים ורקדו במעגל ,וכשחשבו כמה יפה יתפתח העסק
שלהם .כי ,חשבו ,אם מר ג'ק ארנב יבוא ,יבואו אחריו
דיירים רבים אחרים ,כמה שרק הבית שלהם יוכל
לקלוט.
ובזמן שרקדו הגיע מר בולבול .גם הוא קרא את השלט
ואז דפק בדלת .שמר דביבון ירד והכניס אותו.
גם מר בולבול חשב קודם שזו בדיחה ,אבל כששמע
שמר ג'ק ארנב יתארח אצלם ,אמר מיד שגם הוא יבוא,
ושיביא את חפציו עוד לפני ארוחת ערב.
הוא שכר את החדר שמעל חדרו של מר עורב ,כי ,אמר,
לא מפריע לו ריח הבישול ,ואולי הוא גם ישיג כך כמה
מתכונים חדשים .מר בולבול ומר עורב היו מסוג דומה
והם לעתים ישבו ביחד וניסו לבחון באיזה מידה הם
קרובים זה לזה ,והתיידדו.
רק הלך מר בולבול כשהגיע מר סנאי.
"מה הוא המלון הזה?" שאל "אני בדיוק עכשיו מחפש
מקום לבלות בו חודש או חודשיים".
הם הראו לו את החדר שמעל מר אופוסום .מר סנאי

היה מאוד מרוצה מהנוף ומהכל ,ושילם עבור שבוע
מראש ,כדי להיות בטוח שמישהו אחר לא יתפוס את
החדר.
כשהלך הדביבון ,האופוסום והעורב השחור רקדו שוב
ודיברו שוב ושוב כמה שהם יתעשרו ומה יעשו עם כל
הכסף הזה.
אבל אז שמעו מישהו שצוחק בחוץ ,וכשהסתכלו לשם
ראו את מר צב שקורא את השלט וצוחק.
"הי!" אמר "הרי היום לא ראשון באפריל".
"לא" אמר מר עורב "זה בית מלון ובעל רמה הטובה
ביותר .כל תושבי האזור באים להתארח כאן .מר ארנב,
מר בולבול ומר סנאי .אני מצטער מר צב ,אבל החדרים
שלנו כבר מלאים".
נפלו פניו של מר צב ,כי זה היה הקהל שהוא אהב
להיות בו .אבל אז מר דביבון חשב שהם אולי יוכלו
להכין את החדר הגדול שמתחת החדר הגדול השני,
שם הם בדרך כלל מתאספים ,ומר צב אמר שזה יתאים
לו מאוד ,כי הוא בעצמו גדול וכבד וממילא אינו אוהב
לטפס במדרגות.
הוא הלך מיד כדי להביא את החפצים שלו ,אבל כשרק
נעלם בין העצים הופיע מר כלב.

מר דביבון ומר אופוסום הסתכלו בדיוק דרך החלון
כשראו אותו ,וזה הקפיץ אותם מיד .הם מאוד לא אהבו
את מר כלב .אלא שאז בא מר עורב ,הביט מהחלון
ודיבר עם מר כלב.
מר כלב היה מנומס כמו שק תפוחי אדמה ,וזה כמובן
הדבר המנומס ביותר שבעולם.
"פגשתי את מר בולבול" אמר "ובאתי גם אני לשכור

חדר אצלכם".
"אני מצטער ,מר כלב" אמר מר עורב "אבל כל החדרים
שלנו תפוסים".
"אז מדוע אינכם מורידים את השלט?" שאל מר כלב.
"מלונות לא מורידים את השלטים שלהם אף פעם" אמר
מר עורב.
"מלונות אף פעם לא מלאים עד כדי שלא יהיה להם
מקום לעוד אחד" אמר מר כלב "ואם לא תתנו לי
להיכנס ,אמתין כאן ואולי עם הזמן אעשה מקום פנוי".
כשמר אופוסום ומר דביבון שמעו זאת שערות
פרוותיהם צמרו ,כי הם ידעו שאם מר כלב יכנס פנימה
יהיו מיד שני חדרים פנויים ,ועוד שניים ,אם הוא יישאר
איפה שהוא עכשיו .כי הם נזכרו שמר ארנב יבוא עוד
מעט ומר סנאי יגיע אחריו.
לכן הם ניגשו לחלון האחורי ,הסתכלו דרכו ,ואכן שם
ראו את מר ארנב מגיע עם המזוודה שלו על כתף והוא
כמעט כבר כאן.
הם נבהלו מאוד אבל אז הדביבון עבר ולחש למר עורב
שימשיך לדבר ויעסיק את מר כלב כמה שיותר זמן ,כד
שלא ירגיש בדבר .ובאותו הזמן האופוסום נתן סימנים
למר ארנב שיתקרב בשקט לצד שני של העץ.

מר ג'ק ארנב בא מצד שני של הבית והוריד את
המזוודה שלו ,והאופוסום השחיל דרך החלון חבל ארוך
עם וו בקצה .ג'ק ארנב נעמד על המזוודה ,קשר את
החבל תחת זרועותיו וביחד מר אופוסום ומר דביבון
משכו ומשכו והוא עלה למעלה .וכשהיה כבר בבית הם
הורידו את החבל שוב ,ותפסו בוו את ידית המזוודה.
המשקל היה כבד מדי אפילו לשלושתם ,לכן הם קראו
לעורב שיבוא לעזור .העורב הפסיק להעסיק את מר
כלב לרגע ובא לעזור להם ,אבל אז מר כלב עבר סביב
לעץ וראה איך המזוודה מתרוממת לאט מעל האדמה.
זה הספיק לו .הוא הבין ששוב שטו בו וזה הרגיז אותו
עד שלא ידע מה לעשות.
הוא הסתכל על המזוודה והחליט שלא יסבול זאת .הלך
שני צעדים אחורה ,רץ מהר ונתן קפיצה אל המזוודה,
גבוה כמה שרק יכול היה.
אבל המזל לא האיר לו פנים ,למר כלב ,כי במקום
לקפוץ על המזוודה הוא פגע באפו בפינתה ,וזה גרם לו
לכעוס עוד יותר .הוא רץ שוב וקפץ אפילו יותר גבוה ,אך
הפעם המזוודה הייתה כבר גבוה יותר והוא לא הגיע
אליה.
חגורה אחת השתלשלה מהמזוודה והוא תפס בה

בשיניו ,אבל שתי שיניים שלו נכנסו לתוך החורים של
האבזם ונשארו שם .הוא אמנם תפס את המזוודה ,אבל
המזוודה תפסה אותו גם היא ,והוא נשאר שם תלוי.
רגליו לא הגיעו לאדמה ,וגם להתרומם הוא לא יכול
היה.
הדביבון ,האופוסום והעורב ראו מלמעלה את מצבו
והתחילו לצחוק ,אפילו בלי כוונה .משיכת המזוודה,
ובמיוחד עם המשקל הנוסף ,עייפה אותם ,וכדי לנוח
קשרו את החבל לפין שתחת אדן החלון .מצבו של מר
כלב נראה להם משעשע ,אך לא כך למר כלב .הוא לא
יכול היה לצחוק ולא לנוח.
ובדיוק אז בא גם מר סנאי עם המזוודה שלו ,ומר
בולבול עם תיק יד ומר צב עם שק גדול .מר דביבון ירד
כדי לפתוח להם את הדלת ,הכניס אותם ,נעל את
הדלת שוב ,וחזר לחלון כדי להסתכל על מר כלב.
"אוריד אותך אם תלך הביתה ולא תחזור למלון שלנו
כדי להפריע לנו בעסקים" אמר מר אופוסום.
"כן ,אבל האם תבטיח לא לתקוף את הדיירים שלנו?"
שאל מר דביבון.
במצבו לא יכול היה מר כלב לדבר הרבה ,אך הוא עשה
ככל יכולתו והבטיח את הכל .ובסוף הם הורידו אותו

ארצה והוא יכול היה לשחרר את שיניו מהרצועה ,ואז
הוא רץ הביתה מהר כמה שרק יכול היה ,בלי להודות
להם אפילו ששחררו אותו .עכשיו אפשר היה לעלות את
המזוודה הכבדה של מר ארנב ,בכוחות משותפים עם
כל הדיירים.
הדיירים החדשים פנו לחדריהם כדי לסדר את חפציהם,
ומר עורב התחיל להכין ארוחה ממה שהיה בבית ,כי מר
אופוסום ומר דביבון לא הספיקו עדיין להביא כל מזון.
אך בכל זאת הארוחה הייתה טובה ,כל האורחים אמרו
כך ושיבחו את הבישול של מר עורב ,והוא אמר שהוא

יעשה כיכולתו ,אם רק האופוסום והדביבון ימלאו את
חלקם.
אבל התברר שזה הבדל גדול אם אתה בבית בחברותא
או דייר בשכר .הם תחילה הרגישו כמו חבורה ,אך כבר
בארוחה בערב הבא הדברים נראו אחרת .מר דביבון
ומר אופוסום התרוצצו כל היום כדי להביא דברי אוכל,
ומר עורב בישל במרץ .זה היה מר בולבול שהתחיל
בתלונות .הוא אמר שהדובדבנים הם מקופסת שימורים
ולא טריים.
"זה מה שאמרתי" אמר מר דביבון "אבל מר אופוסום
טען שלא תבחין בכך".
"או ,כך הוא טען?" אמר מר בולבול "אז תדעו שיש לי
בבית דובדבנים הרבה יותר טובים מאלה" והוא קם
מהשולחן בפנים חמוצות.
ואז מר סנאי לקח כמה אגוזים קלויים שהביא מר
דביבון" .איפה השגת אותם?" שאל אחרי שפיצח שניים.
"במדרון של השיחים הירוקים" אמר מר דביבון "מדוע?
האם אינם טובים?"
"אולי היו טובים פעם" אמר מר סנאי "לפני שנתיים או
שלוש .אגוזים צריכים להיות טריים כדי שיהיו טובים".
"זה מה שאמרתי לו" אמר מר אופוסום "אבל הוא חשב

שלא תבחין בהבדל".
"כך אמר?" אמר מר סנאי "ובכן ,יש לי בבית אגוזים
טובים הרבה יותר " והוא קם משולחן והלך.
ג'ק ארנב התחיל להתלונן אף הוא" .איפה מצאתם את
החסה?" שאל ועיקם את אפו.
"מחוץ לגדר של מר אדם" אמר מר אופוסום "מדוע?
היא לא טובה?"
"אולי הייתה פעם טובה" אמר מר ארנב "אני חושב
שמר אדם זרק אותה כי נבלה כבר".
"זה מה שאמרתי לו "אמר מר דביבון "אבל הוא אמר
שלא תבחין בהבדל".
"כך אמר? אז בבית לי יש חסה הרבה יותר טובה" אמר
מר ארנב והוא עזב את השולחן.
ואחר כך גם מר צב עיקם את פניו בגלל הדגים שהיו
מומלחים ולא טריים ,כפי שהיה רגיל אצלו בבית .וגם
הוא קם ועזב את השולחן ונשארו רק הדביבון,
האופוסום והעורב הזקן השחור ,שהרגישו כאילו תיקרה
נפלה על ראשם.
מר עורב אמר שזו לא אשמתו ואז מר אופוסום ומר
דביבון התחילו להאשים זה את זה .הם כמעט והתחילו
במכות כשמר עורב חשב על משהו .מר עורב תמיד

חשב על משהו.
"אגיד לכם!" אמר "אנו רק נשכיר חדרים".
"מה נעשה?" אמרו ביחד האופוסום והדביבון.
"רק נשכיר לכל אחד מהדיירים את חדרו ,ולאוכל הוא
ידאג בעצמו .אז לא נצטרך לעבוד בשבילם".
"הידד!" אמרו מר אופוסום ומר דביבון ביחד ובקול רם.
הם קראו לכל הדיירים חזרה ,וכשאלה שמעו את
התוכנית החדשה הריעו גם הם ,ואמרו שזה בדיוק מה
שנחוץ.
ואז מר אופוסום ירד מיד למטה ,הוריד את השלט,
הביא אותו ושינה את הכתוב:

מלון העץ החלול
חדרים מרוהטים לשכירה
וכך התחילו בסוף העסקים בעץ החלול.

