העוגיות של החיים
ילד אחד ישב במטבח עם סבתו והתלונן בפניה על כך ששום
דבר לא מסתדר לו“ :אימא כועסת עליי ,רבתי עם החבר הכי
טוב שלי ,קשה לי בבית הספר ...נמאס לי כבר!!"
הסבתא הקשיבה בשקט לדבריו וחיבקה אותו באהבה" .אולי
אתה רוצה לאכול משהו טעים?” שאלה אותו" .בטח“ ,הוא
ענה לה .
"אז הנה ,קח לך מעט שמן“ ,אמרה הסבתא“ .איכס!” אמר
הילד ועיקם את פרצופו“ ,זה ממש דוחה!"
אמרה הסבתא“ :אז אולי אתה רוצה כמה ביצים טריות? או
כוס קמח? או בעצם אולי תעדיף כפית של אבקת אפייה ”?
הילד החל לאבד את סבלנותו ואמר לסבתו“ :סבתא ,מה
קרה לך? כל הדברים האלה ממש מגעילים!"
ענתה לו הסבתא“ :אתה צודק נכד שלי ,לכל אחד מהדברים
האלה יש טעם נורא .אבל תראה מה קורה להם כשמערבבים
אותם יחד – הם הופכים לעוגיות טעימות! ...אז מה אתה
אומר נכד שלי? נלך לאפות יחד קצת עוגיות?"
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