
    אוטטו העכבישאוטטו העכבישאוטטו העכבישאוטטו העכביש

  
  .,מסטרוקו-מנואלה ולאדיץ



חי פעם , במקום חשוך ושקט, במרתף של בית ישן
הוא ארג את הרשת שלו בפינה . עכביש בשם אוטטו

ות שהוא למר. הרחוקה והחשוכה ביותר של המרתף
. אוטטו היה יצור מסודר מאוד, חי במקום מוזנח ועזוב

כל בוקר הוא מתח את קורי הרשת שלו וגם יישר את 
הוא דאג . התלתל העיקש שעל ראשו עם מסרק קטן

שגופו יהיה שחור ממש ולשם כך עשה אמבט באבק 
חייו היו שלווים וללא דאגות והוא נהנה משקט . הפחם

  .ובדידות
  



לל



 רוח עבר את סורגי החלון מדי פעם משב
הוא רקד דרך הרשת והרעיד . של המרתף

לרגע המשחק הזה הפך . את הקורים שלה
הם . את הקורים לכלי נגינה עדין מאוד

לאוטטו לא היה כל . הדהדו כמו מיתרי משי
הוא . בריקוד ובמוסיקה, עניין במשחק זה

לא אהב את הרוח ואת הרעדת הקורים כי 
  .הם החלישו את הרשת

*  

אזי אוטטו קפץ הנה והנה על רגליו הקטנות 
 קרוא-הוא רק חיכה שהאורח הלא. בכעס רב
כדי שהוא יוכל למתוח שוב את , זה יעזוב

  .הרשת למצב מושלם
  



לבןלבן



הדבר היחידי ששימח את היצור הזועף היו הזבובים 
הוא עקב . שאבדו את דרכם, ויצורים מעופפים אחרים

מיד . ורים דביקיםצד אותם ועטף אותם בק, אחריהם
אחרי ארוחה טעימה חזר אוטטו ותיקן את הקורים         

  .הקרועים ובדק את מתח של הרשת
  



לבן



בעקבות דחף , בוקר גשום אחד
. אוטטו יצא לחקור את המרתף, מוזר

נכנס , הוא עבר את ערמת הפחם
. ך ישן וגילה ארגז עץ קטןבלס

המכסה היה מורם וכאילו הזמין את 
לא , וא זחל פנימהכאשר ה. העכביש

תיאר לעצמו שהאירועים הבאים ישנו 
  .לגמרי את אורח חייו

  
  



לבן



, בעקבות דחף מוזר, בוקר גשום אחד
הוא עבר . אוטטו יצא לחקור את המרתף

נכנס לסך ישן וגילה , את ערמת הפחם
המכסה היה מורם וכאילו . ארגז עץ קטן

כאשר הוא זחל . הזמין את העכביש
 שהאירועים לא תיאר לעצמו, פנימה

  .הבאים ישנו לגמרי את אורח חייו
  
  



לבן



לבן



 משהו, ופתאום הוא דרך על משהו איום
 חסר טעם ובעל למעשה משהו, לא מסודר

  .צבעים בהירים
קרא אוטטו ונפל ישר לאמצע של " אוווך"

הוא ! הוא נתפס שם. הדבר המגעיל הזה
וחוטים , התחיל לנער את רגליו הקטנות

ועטפו את גופו אחדים כאילו נעשו חיים 
מבוהל הוא עצם את עיניו . של העכביש

ונדמה היה לו כי הוא נלחם במפלצת 
ככל שנאבק יותר כך סבך . מרתף איומה

העכביש הרגיש חסר . את עצמו יותר
  .אונים כמו זבוב שנתפס ברשת



הזעקה שלו הדהדה . קרא!" הציייילו"
מי יכול לעזור . במרתף ריק ועזוב

אום משב רוח ופת? ליצור בודד זה
האצבעות . חזק נשב דרך הארגז

נראות של הרוח תפסו את - הלא
והתחילו לנער ולקרוע את , המפלצת

ק נלאט הח, לאט. המחושים האיומים
על צווארו של אוטטו נחלש והחוטים 

רק שני . התפזרו לכל הכוונים
פתילים נשארו כרוכים סביב ראשו 

הם נראו עכשיו יותר . וגופו של אוטטו
ישוט מאשר המחושים כמו ק

אוטטו . המפחידים של המפלצת
  !ניצל

הרוח צחקה כשנשבה דרך הארגז 
  .ועפה משם

, תודה"קרא אוטטו לרוח !" ידידי, הי"
  !"ידידי

  



לבן



הוא הביט סביב . אוטטו היה שוב לבד
מסביבו ראה חוטים מכל . בפליאה ותדהמה
ירוקים , אדומים מזוגזגים, הצבעים וגדלים

, אפורים ישרים,  מנוקדיםצהובים, כמו גלים
מה שנראה לו כמו מפלצת .. כחולים שזורים

  .איומה לא היה אלא כדור צמר מפותל
הוא . היצור הקטן קיבל פתאום השראה

התחיל לאסוף את חוטי הצמר והתחיל לארוג 
  .אותם ברגליו הקטנות

  



, עליזה, ומיד רשת חדשה
עשויה מחתיכות צמר 

הפכה את המרתף החשוך 
  .צבעיםבבהק של 

היום אפשר למצוא את 
אוטטו כפי שהוא יושב על 
הרשת הצבעונית החדשה 

  .שלו ומקבל אורחים
  



לבן



היא אוהבת להלחין . הרוח מאושרת עכשיו
רב הצבעים , ולנגן מנגינות על כלי  החדש

אוטטו . כל חוט צבעוני נותן צליל שונה. הזה
, מקשיב ולפעמים רוקד סביב לצלילי הניגון

ועושה כאילו מנצח על ולפעמים עומד 
  .התזמורת

  



 

  

  סוף


