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בזמן החלומות חי קרפד ענקי ומכוער במדבר 
אוסטרליה, ושמו היה טידליק. הוא היה גבוה כמו 

עץ. והוא היה צמא. כל כך צמא!!! אמר טידליק "אני 
יכול לשתות את כל המעיין" והוא עשה זאת. 

"אני עדיין צמא" קרקר טידליק. והוא שתה אגם 
שלם. אך עדיין היה צמא. והוא שתה את הנהר. 
"אני עדיין צמא. אוכל לשתות את כל הימה" אמר 
טידליק. והוא שתה גם את הימה "פלופ..פלופ.., 

שתה אותה. 

אחרי ששתה את כל המים הארץ הייתה יבשה 
ושוממה. טידליק הביט סביב וחיפש עוד מים, כדי 
לרוות את צימאונו. מצד שני של המדבר ראה את 

השלולית האחרונה. הוא התגלגל באיטיות אל 
השלולית. הוא היה כל כך מלא מים שלא יכול כבר 

לקפוץ, ללכת או לזחול. 
אחרי ששתה גם את השלולית האחרונה לא היו 

יותר מים בכל הארץ. טידליק עצם את עיניו ונרדם. 
בינתיים התאספו כל החיות. הן היו מודאגות מאוד. 
הן היו צמאות, אבל לא היו יותר מים. כל המים היו 
בבטנו הגדולה, המנופחת של טידליק. כל החיות 
דיברו איך לפתור את הבעיה. בקול צרוד אמר 

העורב "מה נעשה?"  
"אולי אנו צריכים לגרום לטידליק שיצחק" הציע 

התנין "אז המים יפרצו מפיו". 
"אני אגרום לו לצחוק" אמר הדרבן. הוא התחיל 

לרוץ אל טידליק, אבל נתקל באבן גדולה, התגלגל 
על הארץ והמחטים שלו התפזרו סביב. 

טידליק התעורר והשמיע "הומפ!" 



"הביטו עלי" קרא קנגורו והתחיל לקפץ אל טידליק. 
אך הוא הביט רק עליו, לא שם לב לאן הוא קופץ 

ונתקע בין ענפי עץ. טידליק השמיע "הומפ!" 
עוד עיט, עקעק, וומבט, תנין ונחש ניסו להצחיק את 

טידליק, אך לא הצליחו בכך. 
ואז קרא אופוסום "אני אעשה זאת!" אבל כל החיות 
האחרות אמרו "לא תוכל להצחיק את טידליק. יש 

לך רק טבעות על הזנב." 
אבל אופוסום לא שם לב עליהן. הוא טפס על עץ 

גבוה ועלה על ענף. הוא כרך את זנבו הארוך סביב 
הענף והתחיל להתנדנד הנה והנה, וכשצבר תנופה 
התחיל להתעופף מהר מאוד סביב הענף, מחובר 

אליו רק בזנבו. 
אך פתאום זנבו החליק מהענף והאופוסום עף 
באוויר, ונחת על בטנו הגדולה ומנופחת של 

טידליק. הוא רצה לקפוץ חזרה על העץ אבל לא 
הגיע אל הענף ונפל ארצה על פניו. זה הימם אותו 

והוא התיישב על הארץ והביט סביב בעיניים 
גדולות. 

טידליק השמיע "פפ..פפ..פפ.." וניסה להחזיק את 
פיו סגור, אך מה שעשה האופוסום היה כל כך 

משעשע שהוא לא הצליח בכך. הוא התחיל לצחוק, 
וצחק, וצחק, וצחק עוד וכשצחק מים התחילו לפרוץ 

מפיו, בדיוק כפי שאמר התנין. 
אגמים, ימות, נהרות, נחלים ומעיינות התמלאו 
כולם במים. וכל החיות הודו לאופוסום וחגגו 

באושר! 


