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היה פעם עכבר קטן בשם מוסי. 
הוא אהב לאכול גבינה ולשחק 

מחבואים עם חבריו. 
 
 
 

כשהתעייף מהמשחק היה חוזר 
למאורתו, שאותה אהב מאוד. 

 
 



 

מוסי פחד מאוד מחתולים. 
תמיד אמר לעצמו "הייתי רוצה 
להיות גדול כמו חתול. אולי אז 

לא הייתי מפחד מהם." 

 



יום אחד ראה מוסי מלאך שעף בשמיים. 
"אולי המלאך הזה יכול לעזור לי ולמלא את 

משאלתי" חשב. 
הוא קרא למלאך ושאל "מלאך יקר. הייתי 

רוצה להיות חתול. האם תוכל למלא את 
משאלתי?" 

 



"ברצון" אמר המלאך.  
הוא נשף חזק במוסי, וזה הפך לחתול. 

 



מוסי עליז ושמח הלך לשחק מחבואים עם 
החברים שלו.  

אבל שום עכבר לא רצה לשחק עם חתול. 
 



אבל חתולים באו ועמדו סביב מוסי.  
הם לא פחדו ממנו, אבל הבהילו את 

מוסי מאוד. הוא לא רצה להיות 
בחברתם. בלבו עדיין הרגיש שהוא 

עכבר. 
"צריך להפחיד את החתולים" אמר 

מוסי לעצמו "אני יודע. אני צריך להפוך 
לכלב גדול." 

 



מוסי פנה שוב למלאך שלו וביקש 
להפוך אותו לכלב. 

המלאך נשף עליו ומוסי הפך לכלב. 
 



"עכשיו שום חתול לא יעז 
להתקרב אלי" אמר לעצמו מוסי. 

הוא היה מרוצה מאוד מצורתו 
החדשה. הוא הלך בראש מורם 

ובצעד קל. ובמקרה דרך על זנבו 
של חתול מנמנם. 

 



החתול התעורר בבהלה ונתן צעקה 
גדולה. 

ומוסי נבהל גם הוא וברח משם. 
 



"אני צריך להיות גדול עוד יותר, כדי שהחתולים 
ישמעו את הצעדים שלי, יברחו ולא יבהילו אותי" 

אמר לעצמו מוסי. 
 



והוא ביקש מהמלאך להפוך אותו לנמר. עכשיו אף חיה 
לא העזה להתקרב אליו. 

מוסי היה נמר גדול מאוד. הוא הסתובב בכל מקום בלי 
פחד. 

 



הוא היה נמר משועמם 
מאוד. אף אחד לא רצה 

לשחק אתו ואף אחד 
לא התקרב אליו. 

 

אחרי שעתיים מוסי התיישב 
תחת עץ. 

 

ירד גשם. 
מוסי נעשה נמר גדול, רטוב 

מאוד ומשועמם מאוד. 
 



פתאום ראה מוסי את המלאך שהיה 
בדרך הביתה. הוא קרא למלאך. 

"מה תרצה עכשיו?" שאל המלאך. 
"אני רוצה להיות שוב עכבר" אמר 

מוסי. 
 



המלאך הופתע מאוד. "הרי רצית להיות חתול. ואחר כך להיות 
כלב. ועכשיו אתה נמר. למה לא טוב לך עכשיו?" 

"חשבתי שאם אהיה גדול ואיום יותר, אהיה גם אמיץ יותר. אבל 
אני לא אמיץ. כל זה רק גרם לי צרות." 

כמה חבל" אמר המלאך "אבל יכולתי למלא רק שלוש משאלות 
שלך ואלה מילאתי." 

 



"אבל מוסי ביקש והתחנן "אני מתגעגע לחברים שלי ולמאורה 
החמימה שלי. אני רוצה להיות אני עצמי. אנא, עשה משהו!" 

המלאך חשב רגע ואחר כך אמר "אנסה. אולי אצליח להפוך את 
משאלותיך הקודמות." 

והוא נשף על מוסי בכל כוחו, והפך אותו חזרה לעכבר. 
 



מוסי רץ מאושר אל החברים שלו. 
 


