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תמיד קראתי להן ממתקי כושים, כי היו שחורים 

וקטנים. ובדיוק כשהיום קניתי אחד ורציתי לנגוס בו 
הוא התחיל לדבר אלי "מה זה? השתגעת?" 

הופתעתי שהוא יכול לדבר ושאלתי "על מה אתה 
מדבר?" 

"אתה חי בעולם אחר. היום אסור להגיד 'כושי'. 
זכור! אני 'ממתק שוקו'." 

"מה איכפת לי איך קוראים לך" אמרתי "העיקר 
שאתה טעים" וכבר רציתי שוב לנגוס בו כשהוא 

קפץ מידיי.  "הה! לאן זה?" 
אבל הוא רץ ורק קרא עוד "לא אסכים שיעלבו אותי 
ויקראו לי כושי. אני הולך לאפריקה, לבקר את אחיי 

השחורים." 
ממתק השוקו שלי הגיע מהר לערבה רחבת ידיים 
באפריקה. מרחוק ראה ענן אבק מתקרב. וכשזה 
היה כבר קרוב מאוד, נראתה חיה שמנה עם קרן 

על אפה, שרצה ישר אליו וקראה "סור מדרכי!" 
אבל ממתק שוקו שלי נשאר עומד במקומו. הקרנף 

הוציא רגל אחת קדימה ובלם. "סור מדרכי, 
אמרתי!" 

"רגע אחד. אני ממתק שוקו ומחפש את אחיי 
השחורים. האם ראית אותם?" 

הקרנף כמעט והתפוצץ מכעס "זוז הצדה או 
שאמחץ אתך!" 

"רק אם תגיד לי האם ראית את.." יותר הוא לא 
הספיק לומר כי הקרנף דרך עליו ומחץ אותו. אבל 

עכשיו ממתק השוקו שלי נשאר תחת הפרסה שלו. 
"איך אתפטר מהזוהמה הזו?" הקרנף שפשף את 
רגלו באדמה, אבל ממתק השוקו נדבק חזק. אין 

ברירה. הוא מוכרח ללכת עכשיו לסנדלר כדי 
שיוריד את הממתק המחוץ. והוא רץ מהר העירה. 

אבל בעיר הוא הגיע להצטלבות ובדיוק באותו 
הרגע האור ברמזור התחלף לאדום. הקרנף הושיט 
רגל כדי לבלום אבל הממתק החליק והוא נגרר ישר 

לתוך הכביש. הוא החליק על הכביש תוך נהימה 
"פנו דרך! נדבק לי ממתק שוקו לפרסה ואיני יכול 



לבלום!" הוא גלש דרך הכביש וחבט ישר באבני 
מדרכה. הקרן התעקמה קצת וישבה לו עכשיו קצת 

על העוקם על אפו והוא גם קצת היטשטש, אבל 
בסך הכל עבר את התאונה די בסדר. אבל 

בהצטלבות עברה בדיוק משאית אשפה עירונית. 
הנהג הזועם קרא "אידיוט! אין לך עיניים בראש?" 

לא צריך לדבר כך לקרנף בוגר. הוא השיב מיד 
"אולי אוזנך סתומות! הרי קראתי בקול רם שנדבק 

לי ממתק שוקו לפרסה ואיני יכול לבלום!" 
אהה! הוא גם חצוף! הנהג ביקש מיד עזרת 

משטרה בקשר. השוטרים הגיעו כתמיד, מיד. 
הסמל שמע מה קרא ואמר לקרנף "איך? עברת 
באדום ועוד התנהגת בגסות. מאתיים יורו קנס!" 

"הרי נדבק לי ממתק שוקו לפרסה ולא יכולתי 
לבלום" התקומם הקרנף. 

"מה?" אמר השוטר "ואתה נע ברחובות עם רכב 
פגום? עוד מאתיים יורו כנס!" 

הקרנף נרגע קצת והשוטר הסביר לו "אם הבלמים 
שלך לא בסדר, גש ישר למוסך." 

"ואיך אוכל להגיע למוסך אם אסור לי לנוע 

ברחובות?" 
"זו בעיה שלך" ענה השוטר והגיש לו את הדו"ח. 

אבל מוטב שלא היה עושה כך. כי לקרנף הדבר לא 
נראה והוא תקע את הקרן שלו תחת הניידת והפך 
אותה. אחר כך הוא דקר בקרן בארבעת הגלגלים, 

הסתובב וברח מהמקום. 
לקח כמה דקות עד שהשוטרים התאוששו. אבל אז 
הסמל לקח את מכשיר הקשר שלו וקרא "הקשיבו! 
הקשיבו! הותקפנו כאן על ידי קרנף פראי. הוא פנה 
דרום מערבה. רדפו אחריו, אבל בזהירות, כי הוא 

מזוין!" 
מיד התחילו כל ניידות המשטרה לצפור בקולי 
קולות ולחפש את הקרנף. אבל לא מצאו אותו. 

לקרנף נמאס מהעיר והוא מזמן כבר חזר לערבה. 
ממתק השוקו שלי בוודאי מודבק  עדיין לפרסתו. 
אם תזדמנו פעם לערבות אפריקה ותראו קרנף 

שדוהר לקראתכם, מוטב שתזוזו קצת הצדה. זה 
יכול להיות הקרנף עם ממתק השוקו שלי תחת 
הפרסה, והוא לא יוכל לבלום ועלול למחוץ גם 

אתכם. 


