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פעם נולדה עכבר קטן למשפחת העכברים .הוא לא
נראה כמו האחים והאחיות שלו .הוא היה לבן כמו
העננים שבשמיים.
המשפחה התרגשה מאוד .ההורים אמרו לעתים
קרובות "ראו כמה יפה העכברון שלנו ,כמה הוא שונה
מכל העכברים האחרים .איזו גזרה יש לו .הוא ממש
מיוחד!"

כשהגיע זמן לחתן אותו המשפחה התחילה להתלבט.
"הוא כל כך מיוחד" אמרו "איך נמצא לו בת זוג שתהיה
מכובדת מספיק בשבילו?"
אחרי דיונים ארוכים ההורים החליטו שרק במשפחת
האלים ניתן למצוא בת זוג מיוחדת דיה בשביל עכבר
שלהם.
כפי שהיה נהוג ,שלושה מזקני המשפחה יצאו לשאול
את משפחת האלים האם יש להם בת זוג שמתאימה
לצעיר שלהם.

האלים הזמינו את העכברים לביתם ושאלו "מה ניתן
לעשות בשבילכם?"
"אנו מחפשים בת זוג לעכבר שלנו שהוא לבן כמו
העננים בשמיים" אמרו הזקנים "המשפחה שלכם היא
האצילה והחזקה ביותר .לכן באנו אליכם".

האל הראשי חשב רגע ואחר כך אמר "נכון שאני בעל
עוצמה רבה ,אבל עליכם לפנות למשפחת הרוח".
העכברים הזקנים הופתעו "אך הרי אתה חזק יותר
מהרוח" אמרו.
"אמנם יצרתי את הכל שבעולם" אמר האל "אבל הרוח
מכסה את הכל באבק ונושבת אבק אפילו בעיניים שלי.
לכו אליה למצוא את בת הזוג לעכבר שלכם".

הזקנים הגיעו לביתה של הרוח וכשנכנסו פנימה סיפרו
לרוח על המשימה שלהם ועל מה שאמר להם האל.
"אנו מחפשים בת זוג מיוחדת" אמרו "ובאנו למשפחתך
כי את חזקה אפילו מהאלים".
רוח חשבה רגע ואז חייכה "נכון שאני חזקה ,אך עליכם
לפנות למשפחת העץ .העץ חזק ממני".

העכברים הופתעו "איך יתכן הדבר .את בוודאי חזקה
יותר" אמרו.
"אני אמנם מפזרת אבק על כל העולם" אמרה הרוח
"ונושבת אותו לעיני האלים ,אבל העץ מגן בפני האבק
ואינני יכולה להפיל אותו .לכו אל העץ למצוא את בת
הזוג לעכבר שלכם".

העכברים הזקנים הלכו לעץ .העץ שמע לסיפור שלהם
בהקשבה רבה.
"אז הנך רואה" הסבירו שלושת העכברים "בת זוג
ממשפחתך תהיה המתאימה ביותר כי אתה חזק
מהרוח ולכן חזק אפילו מהאל".
העץ חשב רגע ואז אמר "נכון שאני חזק ,אך יש גם
משפחה שהיא חזקה ממני .שם עליכם לחפש את בת
הזוג לעכבר שלכם".

"אבל הרי אתה הוא החזק ביותר" אמרו העכברים
הזקנים המופתעים.
והעץ ענה "אני מגן על הנודדים במדבר ועומד בפני
עוצמתה של הרוח ,אך בין השורשים שלי חיה משפחה
שהיא חזקה ממני .הם יכולים נכרסם את השורשים שלי
ולהפיל אותי לארץ .אליהם אתם צריכים לפנות".
העכברים התרגשו "כן! כן! יצורים כאלה הם באמת
החזקים ביותר!"

הם ירדו אל שורשי העץ ודפקו בדלת קטנה שם .ואחרי
רגע פתח להם עכבר קטן והזמין אותם פנימה.
הם הסבירו לו את משימתם" .כן ,בוודאי" אמר העכבר
"באתם למקום הנכון! איזה יום מוצלח זה ששתי
המשפחות המיוחדות שלנו יהיו למשפחה אחת!"

וכך העכבר האציל ,לבן כמו ענן בשמיים ,מצא את בת
זוג מיוחדת כמוהו.

