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"זה כאן!" קרא טופפי ומשך שמיכה 
ממיטה של ג'רי "תתעורר!" 

"חזור למיטה" אמר ג’רי והתעטף שוב 
בשמיכה החמה. 

"אבל ג’רי" קרא טופפי "יריד הצעצוע 
שלנו כאן. כרגע הביאו אותו." 

 



ג’רי קפץ מהמיטה כמו חזיז "למה לא 
אמרת מיד!" קרא "בוא לפתוח אותו!" 

 

שני העכברים רצו מביתם לדלת 
הבית הגדול. שם עמדה קופסה 
גדולה ממוענת לג’רי וטופפי עם 

כתובת "דחוף!" 
 



"איזה שמחה!" קרא ג’רי. יחד עם 
טופפי משך את הקופסה לפינת 

החדר והתחיל לפתוח את האריזות. 
הם התרגשו כל כך שלא הרגישו כלל 
בטום החתול שהציץ עליהם מאחורי 

הדלת. 
 



"מעניין" חשב טום "צריך לבדוק מה עושים 
שני אלה עכשיו. אתקרב ואסתכל." 

טום הלך על קצות האצבעות והסתתר 
אחרי כורסה. עיניו נפתחו רחב בהפתעה 
"אהא!" חייך "טוב, לא אתן להם זמן רב 

להשתעשע בזה!" 
 



 
 

ג’רי וטופפי חיברו ביחד את חלקי היריד. 
וכמה יפה הוא היה! הייתה שם סחרחרה 
עם סוסים קטנים וגם גלגל ענק. הכל כמו 
ביריד של ממש, רק ביבר חיות בר חסר. 

 



אבל אז טום קפץ ממקום המסתור שלו. 
"עכשיו תפסתי אותכם!" קרא ורדף אחרי 
העכברים סביב החדר "אם מישהו ישחק 

בצעצוע הזה, זה אני!" 
 



"עוד נראה!" קרא ג’רי כשהוא רץ אל הגלגל 
הענק "לא תתפוס אותנו!" 

"מה? לא אתפוס?" קרא טום והוא הושיט 
את כפו. אך באותו רגע ג’רי משך את 

הידית והגלגל התחיל להסתובב, 
כשהקרוניות הקטנות מכות על ראשו של 

טום. 
 



ג’רי וטופפי רצו דרך החדר. "הנה!" 
דחף ג’רי את טופפי לתוך אוהל 

ההפתעות "טום גדול מדי ולא יוכל 
להיכנס!" 

 



אלא שטום כעס מאוד ולא העריך את 
גודל הדלת. הוא הכניס שם את ראשו 

ופתאום נשאר תקוע. 
 

ג’רי משך את טופפי בזרועו "בוא ונצא 
דרך החלון לפני שטום ישתחרר!" 

 



"אוי!" מלמל טופפי "אנו לא נוכל להשתעשע 
עם היריד כל זמן שטום בסביבה!" 

"אבל אני יודע מה לעשות" ענה ג’רי ושניהם 
רצו סביב הצעצוע לדלת כניסה של הבית. 

הם הסתתרו אחרי הדלת הפתוחה.  
 

 
ג’רי הסביר את תוכניתו לטופפי ואז התחיל 

לקרוא לטום, שראשו היה עדיין תקוע. 
"אנו כאן, טום" התגרה "בוא כבר הנה!" 

 



טום רתח מכעס. "עכשיו אנקום בעכברונים 
אלה" חשב. הוא משך חזק, שחרר את ראשו 

מפתח האוהל ורץ לדלת הכניסה. 
 

אבל ג’רי וטופפי הסתתרו וטום לא ראה 
אותם כשרץ לידם. 

 



"מהר, טופפי" קרא ג’רי . הם נכנסו חזרה 
לבית, סגרו היטב את הדלת והשאירו את 

טום בחוץ. 
"עשינו זאת!" קרא טופפי "עכשיו נוכל 

לשחק כמה שרק נרצה והחתול הזקן לא 
יפריע לנו!" 

אבל ג’רי לא הקשיב. הוא בינתיים צייר 
כרזת ענקית. "זהו. גמרתי" אמר ושם את 

הכרזה מול החלון "עכשיו היריד שלנו 
מושלם." 

 



טופפי הסתכל על הכרזה ופרץ 
בצחוק רם "אני חושב, ג’רי" אמר 

כשהם הסתובבו בסחרחרה "כי 
אנחנו יריד צעצוע היחיד עם ביבר 

בעלי חיים!" 
 


