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בוקר קיץ נאה התאספו החיות של חוות האיכר
יאספר בשדרה מוצלת ,לבילוי ושיחה ידידותית.
היה שם קפטן סוס המרכבה ,פרומה הפרה,
חזירה שמנה שהשאירה את חזירוניה ישנים בדיר
ושקראו לה בדרך כלל טיגי .היה תרנגול קיקירי
שקרא כל בוקר מהאסם ,אווז פינטו ,בלבלבא
תרנגול הודו ועוד עופות שונים.
כולם דנו בענייני החווה .אמנם קפטן ופרומה
הפרה נראו מרוצים מהעניינים ,אך טיגי התלוננה
שהתוכן בשוקת שלה נראה דל ביותר ,במיוחד
כשלוקחים בחשבון את גודל המשפחה שלה.
התרנגולים ונקבותיהם התלוננו על טיב הדוחן
שמוגש להם .בלבלבא הודיע שאם בוב יאספר
הצעיר לא יפסיק להתגרות בו ,בדרכו מבית הספר,
הוא ינקר היטב את כפות רגליו .קיקירי התרנגול
סיפר איך שמר על הלול שלו במשך כל הלילה.
ופתאום הופיע טיבי ,ארנב צעיר המוכר לכולם.
"הי ,חבריא ,מה אתם מקשקשים כאן?" קרא טיבי
כשהוא נכנס למרכז החבורה )טיבי לא נהג לבחור
במילים עדינות(.

"אנחנו משוחחים קצת אחרי הארוחה" ענה קפטן
"ומה מעשיך?"
"אני? אני מוכן להתחרות עם כל אחד מכם
בריצה".
"הנה הוא שוב מתפאר" קראו אחדים מהנאספים
"רוץ ,רוץ ,רוץ .זה מה שהוא רק יודע" ".כאילו"
הוסיפה פרומה "זה משהו מועיל רק לאכול ,לישון
ולרוץ".
"מה את מבינה בכך ,זקנה שכמותך? )כך התייחס
טיבי לפרומה שיכלה להיות כבר סבתא שלו( .טוב,
אם אינכם רוצים ,אני הולך לי" קרא הארנב,
כשפתאום נשמע קול מנומנם מהדשא.
"חכה רגע ,טיבי .אם אף אחד פה לא מוכן
להתחרות בך בריצה ,אני אעשה זאת .עד האבן
של הקילומטר השני".
"מי זה?" שאלו כל החיות ומיד ענו לעצמן
בהפתעה "זה טורטי הקטן!"
ובאמת היה זה טורטי .ועליכם לדעת שטורטי היה
צב ,והחיות כיבדו אותו מאוד בגלל התנהגותו
השקטה והצנועה .טורטי שמע את קולות השיחה
ויצא מביתו ,בלי שאחרים הרגישו בו קודם ,כי רצה
לדעת מה קורה בחצר החווה.

החיות הופתעו מאוד מהביטחון העצמי של טורטי,
שהיה מוכן לעמוד בתחרות ,בה הפסדו היה מובן
מאליו.
טיבי פרץ בצחוק גדול וכך גם התרנגול קיקירי,
שהדבר שעשע אותו מאוד.
אך טורטי לא היה מוכן לוותר" .אם אף אחד מכם
לא מתחרה בו ,אני מוכן .זה הכל" והוא קרץ לטיגי
כאילו אומר "אני יודע עם מי יש לי עניין".
לשם שעשוע כולם הסכימו שטורטי יתחרה בטיבי
בריצה .אמנם טיבי הארנב התחיל לטעון שזה
מתחת לכבודו ,ורצה לבטל את כל העניין ,אך
החבורה איימה עליו לגרש אותו אם הוא ייסוג ,אז
בסוף הסכים וניגש לתחילת המסלול.
כשגם טורטי זחל עד מקום ההתחלה ,קפטן שרטט
בפרסה שלו קו לרוחב השביל ,ואמר לטיבי
ולטורטי לעמוד עליו.
"אתם מוכנים?" שאל קפטן.
"מוכנים" ענו המתחרים.
"אז אם כך :אחת ,שתים ,שלוש ..קדימה!"

טיבי רץ מיד ונעלם אחרי סיבוב הדרך ,בזמן
שטורטי התחיל לזחול במרץ כשכל החבורה מלווה
אותו ,צוחקת ומעודדת ברוח טובה.
כשטיבי הארנב הגיע לאבן דרך המסמנת את
הקילומטר הראשון ,הוא האט את צעדיו ואמר
לעצמו "אוף! חם היום .זה ייקח לטיפש הקטן הזה
לפחות שעה עד שיגיע הנה .בינתיים אשכב כאן
בדשא ואנוח קצת ".הוא נשכב ,נעשה רדום..
ונרדם חזק!
בינתיים טורטי המשיך בדרכו תוך עידוד מידידיו
וכמעט והגיע לאבן הקילומטר .אלא שקיקירי
התרנגול ,שנמאס לו ללכת לאט ,החליט לישר
קצת את רגליו .הוא הגיע לשם ומצא את טיבי ישן
חזק בדשא .הוא מיד חזר לחבריו וסיפר להם את
הדבר .הם הבינו שטורטי יכול לנצח והסכימו כולם
לעבור ליד הארנב הרברבן על קצות הבהונות
ובשקט מוחלט.
התוכנית הצליחה למרות שניסיונה של טיגי
החזירה ללכת על קצות בהונות כמעט גרמו לפרץ
צחוק.

קדימה וקדימה זחל טורטי .חבריו ציפו כל רגע
שטיבי יקפוץ וירוץ קדימה ,אך זה לא קרה,
ולקראת דמדומים טורטי הגיע למטרה.
"שלוש פעמים הידד לטורטי!" קרא קיקירי
בהתרגשות.
"הידד! הידד! הידד!" השיבוה החבורה ובאותו
הרגע הופיע בדרך טיבי ,דוהר כמו מטורף .אך
מאוחר מדי .הוא הפסיד במרוץ!
*

"ועכשיו מוסר השכל" אמרתי לילדים כאשר גמרתי
את הסיפור.
"עזוב את מוסר ההשכל ,אבא!" קרא פרנק הבכור
"אנו יודעים כל זה" .ומאחר שהתפקיד של אבא,
היום בזמן מודרני ,הוא להישמע לצעירים ,נתתי
לסיפור להצביע על מוסר השכל בעצמו .הוא
ממילא ברור למדי.

