
חיית מחמד לפטר  



"הגיע זמן שתהיה לך חיית מחמד, פטר" אמר אבא יום 
אחד "מה היית רוצה?" 

"נראה" אמר פטר "הייתי רוצה לנסות כמה, לפני 
שאחליט." 

 



פטר הלך לחפש חית מחמד. הוא התחיל 
עם פיל. היה נעים מאוד לרכב על ראשו 

דרך הגונגל. 
 

אלא שבבית יהיה קשה למצוא מקום שינה לפיל. 
 



אחרי כן הוא ניסה גמל שהוא לא כל כך גדול. פטר רכב 
על גבו, בין שתי הדבשות של החיה. 

 

אבל לגמל היה אופי רגזני. הוא פעם אפילו ירק על 
פטר. 

 



פטר ניסה להתידד עם 
אריה, בעל רעמה גדולה 

ונהימה איומה וגם עם נמר 
בעל חברבורת. הוא חשב 
שיוכל להיות מאמן אריות 

מפורסם, לנעול מגפיים 
מבריקים שחורים ולנפנף 

בשוט. הוא ילמד את החיות 
לקפוץ דרך חישוקים. 

 

אך לאריה ולנמר היה מבט רעב מדי כדי להיות חיות 
מחמד. 

 



הוא ראה זברה בעלת פסים. 
אך זה עדיין לא היה מה 

שרצה. 

"הייתי אולי רוצה פוני, שעליו אוכל 
לרכב" אמר פטר "אבל אפילו פוני הוא 

לא מה שאני רוצה." 
 

הוא ניסה גם ג'ירף. זו חיה 
עדינה, אבל קשה להתקשר 
אתה. אי-אפשר לדבר אתה 

בכלל. 
 



אחר כך ניסה את דוב הקוטב. "אולי תרצה להיות 
חיית מחמד שלי?" שאל "תהיה דוב מרקד. אנשים 

ימחאו חל כף." 
 

אבל הדוב לא היה מעוניין. ואז פטר המשיך לחפש. 
 



הוא פגש כלב-ים בים. 
 

"אוכל לאמן אתך, ללמד להחזיק 
כדור על אפך" אמר פטר "ואפילו 

לתפוס דגים שאזרוק לך." 
אבל גם כלב-ים לא רצה להתידד 

עם פטר. 
 



הוא גם פגש עופר מנומר, מתוק וביישן. אך העופר לא 
רצה לעזוב את היערות בהם נולד. 

 

פטר ניסה גם טלה, שנעמד על רגליו האחוריות 
ושיחק אתן. 

 



וגם עם עגל בעל רגליים ארוכות. הוא השקה 
אותו בחלב, והעגל הלך אחריו ופעה כשהיה 

רעב. 
 



הוא ניסה עופות החצר, אפרוחים, הודים 
ופניניות. 

 

"אבל אפילו טווס" אמר פטר "אינו חיית מחמד מתאימה 
לי." 



ליד הבריכה הוא פגש ברבטר שוחה במים, 
וגם ברווזונים וצפרדעים שקרקרו בקול. 

 
היו גם אווזים וצבי מים שהתחממו בשמש. 

 



הם היו כולם נחמדים מאוד, אבל לא התאימו להיות 
חיות מחמד. 

"אינני רוצה גם קרנף, או אפילו קנגורו עם כיס מלא 
קנגורו קטנים" אמר פטר. 

 



"אני לא רוצה אפילו חתלתול קטן שרוחץ את פניו 
בכפו. 

 

"ואלה כל הסוגים של חיות מחמד שאני מכיר. כולם 
פרט לאחד" אמר פטר "אז כנראה זה צריך להיות 

חיית המחמד שלי. הטוב ביותר עבורי!" 
"כן, אבא, אני יודע עכשיו מה אני רוצה. אני רוצה אחד 

טוב, אחד קטן… 
 



גור כלבים!" 
וזה מה שקיבל פטר. 

 


