גלגלים

כתב וצייר
וו .סוטייב

על גדם העץ עומד ביתן ,ובו גרים זבוב,
צפרדע ,קיפוד ותרנגול.
פעם אחד הם הלכו ליער לחפש פטריות,
ולאסוף אוכמניות.

הלכו והלכו ביער עד שהגיעו לרחבת יער ירוקה.
רואים – עגלה ריקה עומדת ברחבה .היא ריקה אבל
לא פשוטה .יש לה ארבע גלגלים ,אחד גלגל קטן ,שני
קצת יותר גדול ,שלישי בינוני והרביעי גדול ,גדול
מאוד .והעגלה עומדת כאן ,כנראה ,כבר הרבה זמן.
כבר פטריות גדלות עליה.

עמדו הזבוב ,הצפרדע ,הקיפוד והתרנגול ,עמדו
והשתוממו .ואז ממקום כלשהו יצא אליהם ארנב.
גם הוא הסתכל וצוחק.
"העגלה הזו שלך?" שואלו אותו.
"לא ,זאת העגלה של הדוב .הוא עבד ועבד עליה,
אבל לא גמר ועזב אותה .ומאז היא עומדת כאן".

"הבה וניקח אותה הביתה" אמר הקיפוד "היא
תשמש לנו במשק שלנו".
"וניקח אותה" אמרו האחרים.
התחילו למשוך את העגלה אבל היא לא זזה ,כי
הגלגלים שלה שונים זה מזה .בסוף היא זזה אבל
לגלגל אותה מהרחבה הביתה לא יכלו .לא עזר
למשוך .העגלה פעם נוסעת ימינה ,פעם שמאלה.
וגם הדרך לא פשוטה ,שם חור ,ושם גל אדמה.

והארנב צוחק ,מלגלג להם "למי נחוצה עגלה
כזו!"

"רק את הגלגלים ניקח" החליטו "כל אחד ייקח גלגל אחד!"
"הבה וניקח!"
הורידו את הגלגלים מהעגלה ונשאו אותם הביתה .העכבר לקח את הגלגל הקטן ביותר .הקיפוד את הגלגל היותר גדול .הצפרדע את הבינוני .והתרנגול קפץ על הגלגל הגדול ,דרך רגל על רגל ,נסע על הגלגל וקורא
"קו-קו-רי-קו!"

התעייפו כולם ,אבל לא רצו להשאיר את העגלה .היא
יכולה להועיל בבית .החליטו לפרק את הגלגלים.
"רק את הגלגלים ניקח" החליטו "כל אחד ייקח גלגל
אחד!"
"הבה וניקח!"
הורידו את הגלגלים מהעגלה ונשאו אותם הביתה.
הזבוב לקח את הגלגל הקטן ביותר .הקיפוד את הגלגל
היותר גדול .הצפרדע את הבינוני .והתרנגול קפץ על
הגלגל הגדול ,דרך רגל על רגל ,נסע על הגלגל וקורא
"קו-קו-רי-קו!"

והארנב שוב לגלג "איזה טיפשים.
לשם מה להם גלגלים כשכל אחד
מהם בגודל שונה".

בינתיים הזבוב ,הקיפוד,
הצפרדע והתרנגול הביאו את
הגלגלים הביתה .ועכשיו
חושבים – מה לעשות אתם?
"אני יודע" אמר הזבוב .הוא
לקח את הגלגל הקטן ועשה
ממנו גלגל טוויה.

הקיפוד הוסיף קרשים לגלגל
שלו ושתי ידיות ועשה מריצה.

"גם אני יודעת למה הוא מועיל"
אמרה הצפרדע .היא שמה את הגלגל
הגדול על פי הבאר ,כדי שיהיה קל
יותר לשאוב מים.

והתרנגול הכניס את הגלגל הגדול מאוד שלו לתוך
פלג המים ,חיבר אליו אבני רחיים והתחיל לטחון
תבואה לקמח.
כל הגלגלים עזרו במשק .הזבוב טווה חוטים,
הצפרדע שאבה מים ,מביאה הביתה ,והשקתה
את הגינה .הקיפוד הוביל במריצה שלו פטריות
מהיער ,זרדים להסקה ,אוכמניות.
והתרנגול טוחן.

פעם הגיע הארנב לראות את המשק שלהם וכולם קיבלו
אותו יפה.
הזבוב קשר לו נעליים בחוטים שלו ,הצפרדע כיבדה
אותו בגזר מהגינה ,הקיפוד נתן לו פטריות וגרגירים
והתרנגול – כיסנים ולחמניות אפויים מהקמח שטחן
בעזרת הגלגל הגדול.
התבייש הארנב שלעג להם.
"סלחו לי" אמר "אני צחקתי מכם ועכשיו אני רואה -
בידיים נבונות כל גלגל יכול להביא תועלת.

