צ'יזבט!!
ראיתי ת'כנרת סוערת בטורקיז
וגל סגול כהה הריע והתיז,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
ראיתי את הסכר פתוח לרווחה
וכל שפעת המים נוהרת
בשמחה,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.
הכל פתוח עוד לא מאוחר
מצב הרוח ישתפר מחר
זה יתכן ,זה אפשרי -
כל עוד אנחנו כאן שרים.

תוך כדי הליכתי המהירה לשער ,
כששבילי המוסד שוממים מאדם,
שמעתי לפתע קול צעדים מאחורי.
הסתובבתי לאחור ,ונכנסתי להלם,
לבי החל לדפוק בחוזקה .במרחק 15
מטר מאחורי אני רואה את אותה
דמות מפלצתית מהתא האחרון,
מתקרבת אלי בריצה ,כל עוד נשמתי
בי התחלתי לרוץ בטרוף לשער
כשהדמות המפלצתית הולכת
ומתקרבת אלי .השערים החשמליים
החלו להסגר ,באותו רגע הדמות
המפלצתית נוגעת בכתפי מסתובבת
לאחור ומשמיעה לעברי קול:
"תפסתי אותך ...ועכשיו תורך לתפוס
אותי"...

הייתי בעפולה הייתי באילת
ובשמורת החולה מצאתי לי
מקלט,
חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי
כל עוד אנחנו כאן שרים.

שוקונגו!!
מרכיבים
9ביצים
600גרם שוקולד חלב 300גרם

חידות!!!
הוא :חלק בעיתון (מדור)
היא :מדליקים בל"ג בעומר
(מדורה)

חמאה
100גרם סוכר
אופן ההכנה:

הוא :להבה (אש)
היא :גברת (אישה)

1.ממיסים בסיר על הגחלים את

הוא :אבן יקרה (ספיר)
היא :מניה (ספירה)

2.במקביל ,מקציפים את הביצים

הוא :צבע המרשמלו (לבן)
היא :ירח (לבנה)

השוקולד והחמאה עד שהעיסה
אחידה וחלקה.

(החלמון והחלבון) יחד עם הסוכר.
3.כשהביצים יציבות והשוקולד
מומס (אך לא רותח) מקפלים את

הוא :מיטת תינוקות (לול)
היא :חגיגה לזכר צדיק
(הילולה)

מספר שלוש ,מכסים ואופים מעל

הוא :נייר בו עוטפים את
התפו"א( .כסף)
היא:עולה בחום (כספית)

השוקולד בעדינות ובהדרגה יחד
עם הביצים.
4.יוצקים את התערובת לפויקה

המדורה או הכיריים במטבח
במשך  12דקות.
ניתן להשאיר את התערובת
במקרר ולאפות רק לפני האכילה.

באחד הימים הוזמנתי לביקור בבית-
חולים סגור לחולי רוח אי-שם.
כשהגעתי למקום המתנתי בחוץ מול
שער חשמלי ענק שחומת מגן בגובה
 6מ' מקיפה את המוסד ומעל חומה
זו גדר תיל סבוכה .מעל לגדר התיל
היתה גדר חשמלית .לאחר המתנה
ארוכה למדי .נפתחו לפתע דלתות
המוסד ואת פני קיבל מנהל המוסד
שהחל לסייר איתי .עברנו בין תאי
המוסד שאכלס מקרים קשים ביותר.
בכל תא שעברנו ,קבלתי הסבר מקיף
על המקרים שחלקם היו כבולים
בשרשראות ברזל בידיהם וברגליהם.
בתא האחרון נתקלנו בדמות שגבהה
כ -2וחצי מ' .כתפיים מוצקות ,גוף
שרירי ,פנים מפלצתיות עם שיניים
גדולות ובולטות וזקן עבות מכסה את
פניו .חולה זה היה כבול בשרשראות
ברזל ענקיות כשתאו מלא בכמויות
גדולות של פחם .הוא עסק כל הזמן
בהסקת התנור שהיה בחדר .הוסבר
לי שזו הדרך היחידה להרגיעו ע"י
העסקתו בעבודה מאומצת  24שעות
ביממה .לאחר סיום הסיור שנמשך
עד שעות אחר הצהרים המאוחרות
נפרדתי ממנהל המוסד .בעוד כולי
מבולבל והמום ממראה עיני ,מיהרתי
אל שער הברזל החשמלי מאחר
ונאמר שדלתות אלה עומדות להינעל
תוך מספר דקות.

