
 אמא יקרה שלי

 אמא יקרה שלי , מה אומר ומה אגיד . . .

 מה קרה לנו ?? ואיך ?? ולמה ?? 

 הרי אצלנו הכל טוב ושום דבר לא יקרה.

 ואז . . לפתע . . משהו השתגע שם למעלה . . .

החברים הכי טובים של  2תוך כדי גם את את סבתא ועוד סבתא ולקח 

 סבא וסבתא באנגליה.

 ות של אבא שכאן מבלגיה.ואז את החבר של אח

 ואז את הבת דודה באוסטרליה בגיל צעיר.

 ועכשיו אמא . . .

 מתי כל זה ייגמר . . . . . . . 

 והכל בתוך שנה וחודשיים . . . !!!!

 בחיים לא דברנו על זה , על המוות, מה את רוצה ואיך את רוצה.

 תמיד אמרת שמוקדם לך מדיי להיות סבתא עכשיו.  

 יים לפנייך.צדקת, כל הח

 רק כמה את קרובה לאמא שלך.  סבתא שלנו.לא ידענו 

 התאבלת מאד והיה לך קשה בלי אמא ועכשיו גם לנו.

 והחלטת שעדיף לך איתה שם למעלה כי אין כמו אמא.

 תראי כמה אנשים באו לכאן היום לתת לך כבוד אחרון.  

 משפחה מחו"ל חברים וחברות תלמידים מורות.

 כמה את שנה שנתיים אולי תקופה יפה בחיים וגילואנשים קבלו ממך 

 שנפסקה .מדהימה מדהימה היית אבל בשבילנו זו שגרה 

 אבא היה העולם שלך.  החיים שלך.  

נלחמת כמו אריה בשביל המשפחה כשהוא עבד בלי סוף מהשייטת )עם 

החבר'ה שפשוט אין לי מילים להודות להם על התמיכה( ,  בסקופוס 

ולבסוף  ועסקים אחרים בניהול הקיבוץ, ברומולד, בפאפישעות נוספות, 

 כמעט  שנים נשארת עם שלושתינו 10-במשרד ראש הממשלה כשקרוב ל

 לבד.!!! 



שאיפה למצוינות ולא פחות,   קבלתי חינוך נפלא , אהבה אין סופית,

 קבלה את האחר, כבוד לזולת, חיוך על הפנים ופשוט להנות מכל רגע.

 נראה כאילו עוד מעט אין משפחה אבל החוזק שלנו זה החיים.זה 

הם יותר חזקים מהכל והשגרה היא שתחזק ולתלכד אותנו ביחד כל 

 חודש שבוע יום ושעה בלעדייך.

 למדת אותי יותר מהכל להיות פתוח, כנה , לדבר על הדברים.

 אז זה מה שאעשה עכשיו, כאן מול כל מי שאת אוהבת.

 פעם בחיי ??? שאלו אותי מיליון

 אז איך זה להיות מאומץ . . . ???

 מדהים.   פשוט מדהים.  עם הורים כאלה לא צריך לבקש יותר בחיים.

 הם אוצר, פשוט זהב טהור, הר של אושר.

 וזה יותר מהכל. –נתנו לי לעדי ולטליה את החיים שלהם 

 !זה פשוט מפעל חיים.!! –יותר מכסף, יותר מזוהר, יותר יופי חיצוני 

 כבוד הוא לך שכל האנשים האלה באו לכבודך.

המשפחה שלך היא שלנו ונשמור עליה כל כך חזק על דייויד ואורור 

 ופלורנס ואמה וסבא המדהים המהמם הזה שייבדה לחיים ארוכים.

 וכל מי שלא הזכרתי ויש המון המון כאלה באנגליה.

 אז תודה אחרונה חביבה היא אישית ממני

 ת עם בן אדם יקר אהוב מהמם.שנים מדהימו 27על 

 מת עלייך אמא.

 הבן האהוב והנאמן שלך 

 אדם

 

   


