מר קרוג הלך לדוג

סיפרה אירמה וילד
צייר ג'ורג' וילד
מר קרוג היה איש קטן ושמנמן שחי בבית ליד הים.

זה היה בית קטן בעל חדר אחד ומר קרוג טאטא אותו
כל יום .אחרי שסידר את המיטה שלו ושטף כלי האוכל
מר קרוג הביט בגאווה על הבית שלו.
"זה הבית המסודר ביותר שהיה אי-פעם לאדם קטן
כמוני" היה אומר לעצמו.

למחרת הוא הלך לחנות ומשם הביא צנצנת זכוכית עגולה
וגדולה.
"זה בדיוק הדבר המתאים" אמר מר קרוג לעצמו .אבל כששם
את הצנצנת על המפה הכחולה שעל השולחן ,היא נראתה לו
ריקה.
"אני יודע" אמר מר קרוג "אדוג לי דג ואשים אותו בתוך
הצנצנת הגדולה על המפה הכחולה המשובצת".

יום אחד מר קרוג קיבל מתנה  -מפה כחולה ומשובצת
לשולחן שלו.
"המממ "..אמר מר קרוג "אני צריך עכשיו להשיג צנצנת
זכוכית יפה כדי להעמידה במרכז השולחן".

הוא לקח חכה ורשת ויצא לדוג לו דג.

הדג הראשון שתפס היה גדול מדי בשביל הצנצנת ,ומר
קרוג שחרר אותו חזרה לים.

הדג השלישי היה בדיוק בגודל המתאים .מר קרוג החליט
שזו תהיה חית מחמד שלו וקרא לו סקיפ.

הדג השני היה כל כך קטן שממש נעלם בתוך הצנצנת
הגדולה .מר קרוג חזר מהר לים כדי לשים אותו חזרה
במים.

סקיפ היה דג מאושר .הוא חיבב את מר קרוג ואהב גם את
הבית המסודר הקטן .במיוחד הוא אהב את צנצנת
הזכוכית הגדולה שבה הוא חי.

אבל יום אחד מר קרוג שם לב שסקיפ נראה עצוב .הוא
לא גמר לאכול את הפרורים מלחם ארוחת הבוקר של
מר קרוג והוא לא שחה ,כרגיל ,סביב הצנצנת ,תוך
גלגולים ששעשעו את מר קרוג,

"סקיפ מסכן" אמר מר קרוג "הוא מרגיש בודד בצנצנת
הזכוכית הגדולה .אני חייב לעשות משהו למענו ".והוא
לקח שוב את החכה והרשת שלו ויצא.

תוך זמן קצר תפס מר קרוג כוכב-ים ברשת שלו .הוא שם
את הכוכב לתוך הצנצנת עם סקיפ.

אבל סקיפ בכלל לא אהב את כוכב-הים .הוא שחה סביב
והכה במים בזנבו עד שמר קרוג נרטב!
"סלק אותו! סלק אותו!" קרא סקיפ "הוא בעל קרניים
ודביק ואני בכלל לא אוהב כוכבי-ים".

מר קרוג לקח את כוכב-הים מהצנצנת ושם אותו חזרה
בים .אבל סקיפ היה עדיין בודד ומר קרוג נאלץ ללכת
שוב לדוג .והפעם הוא דג סרטן!

"אולי סקיפ יאוהב את הסרטן" חשב מר קרוג ושם את
הסרטן בצנצנת הגדולה של סקיפ.

סקיפ לא אהב גם את הסרטן .הוא שחה סביב-סביב ,הכה
במים עם זנבו ואפילו הרטיב את המפה הכחולה המשובצת
שעל השולחן.
"קח אותו! קח אותו!" קרא סקיפ "אינני אוהב סרטנים! הוא
גרמי וקשיח והוא מאיים עלי בצבתות שלו .תוציא אותו!
תוציא אותו!"

מר קרוג המסכן נאלץ לקחת את הסרטן חזרה לים,
והסרטן שחה במים בלי להביט אחורה.

ועכשיו סקיפ היה בודד כפי שהיה קודם ,והוא ישב על
תחתית הצנצנת ונראה עצוב.
"הרי צריך להיות חי-ים כלשהו שסקיפ ירצה לשחק אתו
ולהתידד אתו" חשב מר קרוג .הוא לקח שוב את החכה
והרשת ויצא לנסות עוד פעם.

אבל הפעם מר קרוג לא יכול היה לדוג .היה כבר מאוחר
וגם הגלים התרוממו גבוה בים.
"וי! וי!" קרא מר קרוג "הייתי רוצה שיבוא דבר מה"!..
ואז " –סבוששש"

גל גדול הרים את מר קרוג גבוה באוויר וזרק אותו ישר
לתוך הים!
מר קרוג שקע בהתחלה ,ואחר כך המים התחילו לטלטל
אותו הנה והנה.

מר קרוג התחיל לנגב את פניו
כשפתאום הרגיש משהו בנעל
הימנית שלו .זו הייתה צדפה קטנה
יפהפייה!

"צריך גם לחלוץ את הנעל
השמאלית שלי" חשב מר קרוג "הי,
הרי היא מלאה חול לבן נקי!"

ובסוף הגל זרק אותו על החוף.
"וי! וי!" אמר מר קרוג "איזה דבר מביש קרה לאדם כמוני,
שבילה שנים על הים .אני צריך לחזור הביתה ולהתייבש".

ואז משהו דגדג לו בגב.
"הי! זו אצה ירוקה יפה"
ראה מר קרוג.

ואז קרא דבר מוזר .הכובע של מר קרוג קפץ מראשו,
ממש מעצמו ,והתחיל לדלג על הרצפה" .הכובע שלי!
הכובע!" קרא מר קרוג "כובע ,חזור הנה .חזור כובע!"
הוא רץ אחרי הכובע והרים אותו  -ומה אתם חושבים?
היה שם דג בפנים!

מר קרוג שם את הדג לצנצנת עם סקיפ .הוא שפך
לצנצנת את החול הנקי הלבן והוא שם את הצדפה על
החול .וגם שתל בחול את האצה הירוקה.
סקיפ היה שוב מרוצה .היה לו חבר כדי לשחק אתו,
והאצה ,הצדפה והחול נתנו לו הרגשת בית.
מר קרוג קרא לדג החדש "פליפ" .ופליפ וסקיפ חיו
שמחים בצנצנת זכוכית הגדולה.

עכשיו מר קרוג יושב בערבים ליד השולחן .סקיפ
ופליפ מראים לו תעלולים שלהם ומר קרוג צוחק עד
שדמעות זולגות מעיניו.
"אני איש בר מזל" אומר מר קרוג "יש לי שתי חיות
מחמד כמו פליפ וסקיפ ,והחדר המסודר שלי".

