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במטבח, בחור תחת הארון חיו פעם ביחד 
עכבר קטן ופרעוש עוד יותר קטן. העכבר 
לא ידע כלל על הפרעוש שחי יחד אתו כי 

הוא ישב בתוך פרווה שלו. הוא תמיד 
המתין עד שהעכבר יירדם, ואז עקץ אותו 

ושתה לגימה מדמו. 
אבל יום אחד התפוצץ צינור מים במטבח 

והרטיב את העכבר. העכבר ניער את 
עצמו כדי להוציא את המים מפרוותו 

ועשה זאת כל כך חזק שהפרעוש לא יכול 
היה יותר להחזיק את עצמו שם, נפל על 

הרצפה ושבר רגל. 
רק אז הרגיש בו העכבר. הוא התרגש 

מאוד והתחיל לצעוק "אבוי לי! מה עשיתי 
לפרעוש המסכן הזה!" 

"למה אתה צועק?" שאלה דלת הארון. 
"אני צועק כי התנערתי כל כך חזק עד 
שהפרעוש נפל לרצפה ושבר רגל!" 

דלת הארון ששמעה זאת התחילה לחרוק 
חזק. 

"מדוע את חורקת כל כך?" שעל אותה 
היעה. 

"איך לא אחרוק אם העכבר צועק כל כך 
בקול, כי ניער את עצמו חזק והפרעוש 

נפל לרצפה ושבר רגל." 
והיעה התחיל לשפשף חזק. 

"מה זה השפשוף הזה?" שאלה קערת 
הסלט. 

אני משפשף כי דלת הארון חורקת. והיא 
חורקת כי העכבר צועק. הוא ניער את 
עצמו חזק מדי והפרעוש נפל לרצפה 

ושבר רגל!" 
ואז קערת הסלט התחילה לצלצל בלי 

הפסקה. 



"מדוע את מצלצלת כך ולא מפסיקה 
לרגע?" שאל אותה הקומקום. 

"אני לא אפסיק לצלצל כי היעה משפשף, 
כי דלת הארון חורקת, כי העכבר צועק, כי 
הוא התנער חזק והפרעוש נפל לרצפה 

ושבר רגל." 
ואז התחיל הקומקום לצפצף, צפצוף 

מחריש אוזניים. 
"מדוע אתה מצפצף חזק כל כך?" שאלו 

אותו המזלגות. 
אני מצפצף כי קערת הסלט מצלצלת, כי 
היעה משפשף, כי דלת הארון חורקת, כי 
העכבר צועק, כי הוא התנער חזק מדי 

והפרעוש נפל לרצפה ושבר רגל." 
והמזלגות התחילו אז לרקוד. 

"מה השמחה הזו? מדוע אתם רוקדים?" 
שאלו הצלחות. 

"למה שלא נרקוד?" אמרו המזלגות "הרי 
הקומקום מצפצף בקול, כי קערת הסלט 

מצלצלת, כי היעה משפשף, כי דלת 
הארון חורקת, כי העכבר צועק, כי 
הפרעוש נפל לרצפה ושבר רגל." 
והצלחות התחילו דפוק זו בזו. 

"מה הדפיקות האלה?" שאלו רגלי הכסא. 
"אנו דופקות זו בזו כי המזלגות רוקדים, 

כי הקומקום מצפצף בקול, כי היעה 
משפשף, כי קערת הסלט מצלצלת, כי 
דלת הארון חורקת, כי העכבר צועק, כי 

הפרעוש נפל לרצפה ושבר רגל." 
ורגלי הכסא התחילו אז לצחוק בצחוק 

מצלצל לכל המטבח. 
"מה קרה? מה פירוש הצחוק הזה?" 

שאלתי. 
"איך אפשר לא לצחוק" ענו רגלי השולחן 
"אנו צוחקות כי הצלחות דופקות זו בזו, כי 

המזלגות רוקדות, כי הקומקום מצפצף 
ומחריש אוזניים, כי קערת הסלט מצלצלת 
בלי הפסקה, כי היעה משפשף, כי דלת 



הארון חורקת, כי העכבר צועק, כי הוא 
ניער את עצמו מהמים והפרעוש נפל 

מפרוותו לרצפה ושבר רגל!" 
ורגלי הכסא צחקו וצחקו עד שנשברו. 
חבל שישבתי על הכסא הזה, כי הכסא 

בלי רגליים התמוטט ואני נפלתי על 
הישבן. ועוד המים מהצינור שהתפוצץ 

התיזו עלי והרטיבו אותי מלמעלה למטה! 
אבל זה לא הכל!  

כי המים מהצינור הציפו את הרצפה ורגלי 
הכסא צפו במים ופגעו בשולחן.  

הצלחות גלשו מהשולחן לרצפה ונשברו.  

המזלגות נפלו על הרצפה ונתקלו 
בשיניהם ברצפה.  

הקומקום התהפך על התנור והקפה 
נשפך ממנו.  

גם קערת הסלט נפלה ונשברה.  
היעה צף על המים דרך הדלת החוצה 

לכביש ושם נדרס על ידי מכונית. 
דלת הארון יצאה מהצירים, נפלה וכמעט 

שהרגה את העכבר הקטן.  
העכבר נבהל ורץ מהר להסתתר בחור 

שלו. 
רק לפרעוש היה מזל. גם הוא התחיל 
להיסחף במים אבל אז התחיל לצעוק 
לעזרה. שכן שלנו שמע אותו והזעיק 

אמבולנס וזה הוביל את הפרעוש לבית 
החולים. שם שמו לו גבס על הרגל ואחרי 
שלשה שבועות הפרעוש יכול היה שוב 

לרוץ ולקפוץ כמו קודם.  


