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  לכולם... חג שמח 

 זכרתינ. וטרודים בהכנות לקראת החג, שעה שאנו שקועים בעיסוקי היום יום, בימים אלו לקראת חג הפסח

ורציתי להציע אותה כמרשם פלא לחיים , באגדה על נסיך האביב שנולד לאמא אדמה ולאבא חורף

  . מאושרים

אולטרה ' גב "-הידועה יותר בכינוי . ל צבא הקיץכנגד הגנרלית ש, קרב ממושך, מנהל גנרל חורף, כל שנה

טייסות של , שולח גנרל חורף גייסות של גשם שוטף, במלחמתו השנתית הקבועה. השמש,  הלא היא-" סגול

או פלוגות הסיור , יחידות עילית כמו סיירת שלג, ולפעמים בעיתות חירום מוזנקות למערכה, רוח מקפיאה

וממתינה , רשמת מכוחות החורף המזויינים בחניתות של קרח ופגזי ברדאינה מת, השמש מצידה. והסערה

אולטרה סגול יודעת כי  מיקומנו ' גב. בסבלנות להתפזרות העננים והרוח שעושה גנרל חורף כל השנה

, ולהותיר את אמא אדמה, מחייב את גנרל הקור לסגת צפונה, )המזדהם שלנו(הגיאוגרפי על כדור הארץ 

  .ולגרגר כמו חתול מפונק, מש המלטפותלהתחמם בקרני הש

נולד הנסיך , החורכות את נשמתו הקפואה, ונמלט מקרני השמש, כשגנרל חורף חובש את פצעיו, בדיוק אז

על כל , מצליח הנסיך להגיח ולהפתיע אותנו בהתעוררות פורחת ומלבלבת של אמא אדמה, מידי שנה. אביב

, המתרחשת בשלהי מלחמת הקיץ בחורף השנתית, הקבועהבשל ההפתעה . גווניה וניחוחותיה המופלאים

, לבין מלכות הקיץ, כתקופת ביניים קצרה בין שלטון החורף, טועים המומחים ומנתחים את הופעת האביב

  .הקופח על ראשינו

  .ורף אשר המטיר והפרה את אמא אדמהשהנסיך אביב הוא בנם של אבא ח, האמת שלא הרבה יודעים היא

י המון קרניים "וכיתור כוחות הקור ע, לאחר הפוגת תותחי החורף הצוננים, שכל שנה, זאת הסיבה לכך

לקראת משטר , נולד לו האביב ומפיץ תקווה התחדשות ואהבה, בקרב העונות, לוהטות שהטילה השמש

פלא בריאתו של האביב חולף אותנו , למרבה הצער. הרוזנת הקופחת, הקיץ הנוקשה של גנרלית שמש

ומתחילה להוציא לנו את המיץ , שמש את שלטונה בממלכת הקיץ' שבועות מייצבת גב' וך מסות, בדהרה

  .היישר מהמדבר העירקי, בהתקפות של חמסין וטורי סופות חול

שינויים עולמיים גדלים והולכים אנו עדים ל, בנוסף לאירועי מלחמת העונות הקבועה, בשנים האחרונות

אפשר להבין מדוע אפשר , לכן. בארצנו הנלחמת, יום יומית שלנוה ולמערכה, ...)עננת המשבר הכלכלי(

 , פיטורים,פיגועיםאחרי שעה שהיינו שקועים במעקב בלתי פוסק , לפספס את הופעתו של הנסיך אביב

מהשידורים החוזרים של מהדורות ) אפילו לרגע(לא קל להתנתק . ל"מגיפות ואסונות אחרים בארץ ובחו

  .חזרות בין העיתונות לרדיו לטלוויזיה ולאינטרנטהמתמ, החדשות היומיות

  

  אגדת פסח
חיסון מפני ל  אביבי'סוויץ

  טרדות היום יום
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, והפצצות התקשורת ולמרות, סערות השלג, חשוב לגבור על ממטרי מזג האויר, דווקא בתקופה כזו,  אבל

סך הכל ... ולתת לו קצת כבוד , צריך לחפש את סימני האביב, ענני התוכנית הכלכלית המעיבים על השמש

  .☺הוא נולד בכדי לתת לכולנו תקווה

ואת , וכדי שלא נשכח את השדות הצבועים בגוונים של ירוק, בכדי שנוכל כולנו להתענג על חמדת האביב

  :מרשם פלא לאיתור האביב הנה האוויר הפורח סביבנו באלף של ריחות וטעמים

  . לנטילת הסם,  דקות יומיות או חצי שעה שבועית5: מינון •

לרגע מצרות ' תעשו סוויץ,  תרגלו את דילוג,בבוקר ובערבדקות  2-3 פנו לעצמכם :ות השימושהורא •

למי שחושש כי הוא בורח . הצומח וגדל סביבנו,  וחפשו את סימני הנסיך האביבי,היום יום

הוא חוזר להיות אותו ספורות אני ממליץ שירגיע את עצמו כי תוך דקות , מהמציאות והופך אפאטי

    . ☺כפי שהיה קודם, )ליין-און(ודאג ומחובר לחדשות טיפוס מ

 כולם מופתעים תמיד מהיכולת של אמא אדמה והנסיך אביב לרומם את רוחנו :השפעת התרופה •

החכמים שבינינו מקפידים ). שממתין לנו, הלא ידוע, אותו גירוד מתוק של ציפייה לקראת העתיד(

  . כמה שיותר, לחזור ולהשתמש בתרופה יום יום

, למעט אולי. כל תופעות לוואי, לא נתגלו לתרופת פלא האביב,  לשמחת האבולוציה:תופעות לוואי •

אשר אינה תואמת את המצב המורכב העדין והמסובך , התפרצויות של שמחה ועליצות מוגזמת

ולא , אין לתרופה השפעות שליליות, פרט לתסמינים מבורכים אלו, אבל. שהכנסנו את עולמנו לתוכו

  .☺על מקרי התמכרות כלשהםדווח 

כולנו חייבים לכבד את הופעתו , לאחר שגם אתם שמעתם את האגדה על נסיך האביב הקסום, עכשיו

יפסיק להגיע ולא יצייד אותנו במלאי של תקווה , )חס וחלילה(על מנת שלא ייעלב , הקצרה בארצנו

ולשכוח , ל ציוץ הציפוריםחשוב להתענג על חמדות הטבע של אמא אדמה להתפנק ע, לכן. והתחדשות

ירוויח חג חדש ומופלא של חדוות , מי שיצליח בכך. את טרדות היום יום, )☺לפחות בהתחלה(לחמש דקות 

המשרת בקבע ולא נמצא (לאמא אדמה ולאבא חורף , ולידתו של נסיך האביב, התחדשות החיים, הבריאה

  ). תמיד בבית

  .חג שמח ומאושר
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  ..."לאלוהים נשפך הצבע  "–הצלם של תמונה זו מכנה אותה 

  

  

  

  

  חג אביב שמח                
  


