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יום הולדת 
 

היה היה פעם עכברון בשם מוקי. 
הוא היה מסודר ונחמד, ידע לנפנף יפה 

בזנבו ולצחצח את ציפורני רגליו. 
הוא תמיד גירד אחרי אוזנו והיה לו 

תאבון בריא, וליום ההולדת אמו הציעה 
לו לערוך מסיבה. 

 



מוקי המתין לחבריו ולא הרגיש שבינתיים התגנב מאחוריו אורח לא קרוי. 
קטי החתולה באה פתאום. מוקי הניח את הגבינה שלו והתחיל לברוח מהר כמה שיכול, וקטי 

רצה אחריו. 
 



 
מוקי קפץ על הפסנתר ורץ לכל אורכו, אבל 

גם קטי הכירה את הפסנתר ורצה מיד 
אחריו. מוקי זחל תחת הטלוויזיה, אחר כך 

מעל השעון ובסוף למעלה על הוילונות. 
 
 

 
 

שניהם רצו סביב צנצנת הפרחים והפילו אותה, 
והמים הרטיבו את זנבה של קטי ואת השפם 

שלה. 
 



משפחת מוקי 

 

קטי עצרה כדי להתנער מוקי זחל מהר לתוך החור שלו, וקטי נשארה מאוכזבת בחוץ. 
 

קטי אימה עוד על מוקי, אך אז הופיע פטר, גור הכלבים עם "האו-האו רעשני. זה הבהיל את 
קטי מאוד.  

 

ובינתיים מוקי הציץ מהחור שלו ועשה פרצופים לקטי. 
קטי קפצה על ארון שהיה גבוה מדי בשביל פטר, ושניהם המשיכו להתגרות זה בזו כל הלילה. 

 



 
ומוקי וחברים שלו אכלו את הגבינה 

ושיחקו במחבואים. 
 



מוקי רוצה לראות את העולם 
 

ויום אחד קם מוקי בבוקר, התחיל לרקוד 
בפיג'מה שלו ולשיר שיר קולני. 

הוא שכח שאבא שלו עוד ישן, ואסור להעיר 
אותו. 

 



אבא צעק "מוקי! תפסיק את הרעש 
הזה." הוא סתם אוזניים בכפותיו 

וניסה להמשיך לישון. 
מוקי נעלב. הוא לבש את בגדיו 

היפים, סלסל את זנבו ואמר "אני 
הולך לראות את העולם." 

ואבא רק אמר "לך, אבל זכור לחזור 
לארוחת ערב בשעה שש." 

 



 

מוקי הלך והלך עד שלא ראה כבר 
את ביתו ולא ידע איפה הוא נמצא. 

הוא פגש בתרנגולת, בחזיר ושני 
ארנבים. 

 

"הלכתי לאבוד" אמר להם מוקי 
"אולי תדעו איך עלי לחזור 

הביתה?" 
אבל הם לא ידעו לעזור לו. 



מוקי עבר ליד בריכה ושם ראה אותו צב 
רשע. הוא נתן למוקי בעיטה והפיל 

אותו למים. 
מוקי מסכן יצא החוצה, ניער את המים 

מעליו ואמר "אם כך נוהגים בעולם 
הרחב, אין לי עניין בו." 

 



 
הוא היה כבר רעב מאוד כשפתאום ראה 

חתיכת גבינה בדרך. הוא רצה כבר לנגוס 
כששמע קול צועק "זהירות! אל תגע!" 

מוקי ראה שזו סבתא שלו, שחזרה מביקור 
אצל חברות. 

"זו מלכודת" הסבירה לו "עכשיו בו אתי הביתה." 
מוקי שמח שהוא כבר לא לבד ואפילו לא היה לו 

איכפת שסבתא מושכת באוזנו. 
 



 

לא נזפו בו אפילו, ואבא רק אמר "אהא!" ומוקי קיבל 
את ארוחת הערב בדיוק בשעה שש. 

 

וכשהגיע הביתה חיבק את אבא 
ואמא ואמר "בבית הכי טוב!" 

 


