. . .את לא מתארת לעצמך באיזו שמחה קבלתי את מכתבך .אמא הציצה לתיבה ואומרת  :מה,
מכתב מאמריקה? אחר-כך פותחת את התיבה !  . . .כן זה ממך ,כל כך שמחתי שבדרך לדאר )היינו
צריכים לשלוח מכתב ( קראתי אותו וכמעט שנפלתי מתוך הליכה.
. . .מחרתיים אנחנו נוסעים יחד עם בת דודה שלי לשבוע לגרמניה לאיזשהו כפר לעשות נופש ועל
זה אני אשלח מכתב אחר אז

רק לפני כמה דקות נכנסנו לבית אחרי הטיול בגרמניה שסיפרתי לך במכתב הקודם .הטיול אם
אפשר להגדיר את האוירה שלו במילה אחת היה פשוט כיף ! היה נוף יפה ,ובתים חמודים ,ויער
גדול ,אבל כדי לא לסבך אותך אני אתחיל מהתחלה.
קודם כל ,נסענו לגרמניה לאיזור שנקרא "שורץ ולד" שפרושו "היער השחור" מפני ששם היערות
סמיכים מאוד ונראים ממש כמו שחורים.
אז יומיים ראשונים רק נסענו וביום השני בצהרים הגענו לעיר טיטיסי כשבדרך היה נוף נהדר
ולצדם הבתים החמודים של האיזור ,הפרחים בעדניות ,גג רעפים וכל המאפיינים של בית כפרי
מטופח .
שם נכנסו הורי לאינפורמישן ואמרו להם לאיזה מלון לנסוע.
היגענו ועלינו לדירה והסתכלנו דרך החלון שמשם נראתה כנסית העיר .דרך אגב שם העיר טיטיסי
הוא על שם אגם שעל גדותיו נמצאת העיר.
כמובן שכל היום טילנו אבל לא היה לנו מזל עם מזג האויר ויומיים ראשונים ירד גשם ,אבל בכל
זאת טילנו ביער ושטנו בסירה באגם גדול סמוך לטיטיסי שנקרא שלוך סי.
ביומיים הבאים השמש האירה והתרחצנו בשלושה אגמים ששלושתם איומים ,עם אבנים
בקרקעיתם שאפשר ליפול ושני מטר מהחוף זה כבר עמוק ואפשר רק לשחות.
ביום לפני האחרון עלינו על ההר ה גבוה ביותר בסביבה והשקפנו למטה .ביום האחרון ליד האגם
שלוך סי הדלקנו מדורה ושרנו את כל השירים הישראליים היפים ועשינו לדיגים שהיו בקרבתינו
קונצרט .דרך אגב אבא שלי קנה חבית קטנה של  5ליטר בירה כי הרי הבירה בגרמניה היא הכי
טובה ושתה בירה בכמויות ענקיות! וחוץ מזה אם היית יודעת רוסית הייתי מספרת לך כמה
בדיחות שדוד אמר ברוסית -והוא לא אמר נכון אז צחקו והוא ברוב רגישותו נעלב .טוב הדרך
חזרה היתה רגילה לא היה שום דבר מענין זהו אז . . .

17/1/84

לליאת

שלום! ! !

הפעם פשוט רציתי לספר לך את המצב הנפשי שלי באמת .אני כותבת לך את זה כי פשוט אין לי
יותר למי לכתוב .לדבר ,להגיד את זה למשהו קשה לי ,לנהל יומן אני לא אוהבת לכן מצאתי רק
פתרון אחד לכתוב לך) .אם זה ישעמם אותך אז אל תקראי אני מרשה לך .אבל בכל זאת מקוה
שתקראי).
האמת היא שאני נורא מאוכזבת מזה שאני בצרפת .אמנם רואים כל מיני דברים יפים ונוסעים
לכל מיני מקומות אבל החיים כאן והסביבה לא כל-כך נעימים.
. . .אלה הם הבעיות שלי ואני בכלל לא מרוצה אבל עכשיו אחרי שכתבתי את זה ויודעת שמישהו
יקרא את זה )מקווה )אז יותר טוב לי!
להתראות
גנית
3/2/84

לליאת

שלום! ! !

. . .שוב אין משהו מיוחד משרציתי לספר לך הפעם זה שהייתי בבית צרפתי .אולי זה נראה לך
משהו בכלל לא חשוב וצדדי כי את ,יש לך תרבות אמריקאית ואת מבקרת אצלם אבל אני לא
יודעת צרפתית ואין לי חברות צרפתיות ולא הייתי אף פעם בבית צרפתי אז עשה עלי רושם רב.
טוב ,נתחיל :בכלל קודם כל לשם מה הלכנו לשם :הבית הוא הבית של זאת ששכרה לנו את
הדירה והצטרפתי אל אמא שלי כשהיא הלכה אליה כדי לתת לה צ'ק )שכר דירה( על החודש .היא
גרה קרוב והיגענו מהר .את הדלת פתחה לנו עוזרת ואמרה לנו לחכות .הבית נורא מפואר ועל
הרצפה יש פרקט יפה ושטיח והכורסאות והספות מצופות מין בד יקר שדומה לקטיפה .בחדר
היתה האמא של בעלת הדירה והיא האכילה את הנכד של בעלת הדירה שקוראים לה מאדאם
קייר .אחרי כמה דקות באה מאדאם קייר בכבודה ובעצמה אמרה שלום ואמרה לילד שקראו לו
גיום _שם מצחיק ,לא? ( שיאמר לנו שלום .גיום קם ואמר שלום ונישק אותי ואת אמא שלי .כן-
זה המנהג אצל הצרפתים :אומרים שלום ומתנשקים .אחר-כך יצאו שתי בנות בערך בגיל 6 - 5
וגם אמרו שלום והתנשקו אחר-כך יצאו .ואמא ומאדאם קייר התחילו לדבר אני בערך הבנתי.
אחר-כך באו הבנות והגדולה ביניהן שאלה אותי משהו בצרפתית .אני לא הבנתי הכל אבל מילה
אחת ידעתי :מעיל ואז הבנתי שהיא רוצה לקחת את המעיל שלי .אחרי כמה דקות חזרה שוב
ונתנה לי ציור שהיא ציירה במתנה והסבירה לי מה מצויר )כאילו שהבנתי( ויצאה שוב .אז פתאום
צילצל הטלפון .מאדאם קייר הפטפטנית קמה וניגשה לחדר השני ששם נמצא הטלפון .בחדר
נשארו אני ,אמא ,הסבתא הגדולה ונכד גיום .מאדאם קייר דברה בטלפון איזה  3/4שעה ובינתים
גיום שיחק עם המכונית שלו וכל הזמן נתן לי אותה ואני דחפתי לו עד שמאדאם קייר הזאת גמרה
סוף סוף לדבר בטלפון ואז אמא שלי כתבה ת'צ'ק והלכנו. . .

לליאת שלום

22/2/84
לא להתראות!!!

. . .מה שהפליא אותי זה שילדות בגילנו מתאפרות ויש להן  3חורים בכל אוזן וכאלה תסרוקות כי
אצלנו אין דבר כזה וגם הילדות הצורפתיות בגילנו אולי הם מתלבשות יפה אבל לא מתאפרות! . .
האם גם את מתאפרת? כמה חורים יש לך באוזניים? לי אפס .טוב עכשיו אני רוצה להגיד לך
שהמצב הנפשי שלי השתפר .אני מרגישה את עצמי פתאום )אני לא יודעת למה( נורא חופשיה
ומאושרת .אני מרגישה פתאום מרחפת בעננים . . .אני נורא מתרגשת כי עוד  6ימים אנחנו כבר
יוצאים ביום ג' ב . 28/2 -כבר נתנו לנו את כל הפרטים ואני נורא נורא מתרגשת לעשות פעם
ראשונה סקי!  . . .וזה עוזר לי להתגבר על משהיה ואני שוכחת את זה ביום אבל בערב בדרך כלל
פתאום אני תופסת דיכאון ואז כל העולם כאילו לא טוב ומקולל ושחור וכולם נגדי וזה נורא
מפריע לי .אני לא יודעת איך את מתיחסת לזה אבל אני פשוט מרגישה שהשתגעתי ושהכל מבולבל
אצלי .תכתבי לי בבקשה איך את מתיחסת אל זה ואפילו תגידי שאני משוגעת או משהו אחר אני
לא אעלב וזה יעזור לי לדעת מה אחרים חושבים עלי!

לליאת

שלום !

שמיים
דבר נפלא הם השמיים
לפעמים הם שקטים כמו המים
אך לפעמים הם עצובים וקודרים
ובוכים ובוכים ובוכים. . .
ולפעמים כשיש עננים
מסתכלים על השמים-
ומדמינים כל מיני דברים
אבל יותר יפה ונפלא
הוא לראות את הזריחה והשקיעה
איך מאדימים השמיים
וכאור שמש עולה במזרח
ואיך שמחשיכים השמיים -
אחרי שהאור שוקע במערב. . .
אך הכי נפלא זה סתם שמיים
שרק אתה יודע מהו הסתם הזה
שמיים קודרים או שקטים כמו המים. . .
זהו זה השיר .אני לא יודעת למה כתבתי אותו .אולי בגלל שעמום וגם בגלל שהיה לי מאז שחזרנו
מגרמניה כזה שגעון מעצבן אבל לא הצלחתי לחבר כלום .אז עכשיו שכבר יצא לי משהו אני פשוט
שמחה! טוב זו היתה בסה"כ דרישת שלום קטנה אבל עוד משהו יש לי להמליץ לך עוד ספר שיש
לנו בבית )עבה( שכבר קראתי אותו אבל עכשיו קראתי אותו עוד פעם אז אני נזכרתי ועכשיו אני

ממליצה לך על :בשדות פלשת  / 1948אורי אבנרי שמספר בפרוטרוט על מלחמת השיחרור .זה
יומן קרבי שהסופר כתב בזמן המלחמה ולדעתי זה ספר מקסים! אז עכשיו
להתראות!

. . .אתמול נסענו לטיל באיזור שמכונה האיזור היפה ביותר בצרפת והוא עמק הלואר ) (LOIRE
שזה איזור של טירות וארמונות ושם עובר גם נהר ה - LOIRE .בהתחלה ראינו את הטירה

הראשונה שזה משהו משגע שנבנתה על-ידי מלך צרפת אחד בשם פרנסואה הראשון) .הטירה
נקראתCHAMBORD ).

הרהיטים שבפנים רובם נחרבו אבל נשאר חלק .המלכים שישבו בטירה הזו אהבו מאד לצוד ורוב
משנשאר זה הפוחלצים של כל מיני חיות ותמונות על ציד והרובים שאתם היו צדים .אחרי הטירה
הזאת נסענו לטירה אחרת בעיר  BLOISשזו טירה לדעתי פחות יפה .בטירה היו חלקים מכל מיני
תקופות אבל בטירה הזאת בניגוד לקודמת נשארו הרבה דברים וממש הקישוטים והטפטים
המקושטים על הקיר מהמאה ה 16 -ומשמענין שבטירה הזאת חיה מלכה מאיטליה והיא היתה
מאד ערמומית ובין כל הקישוטים היתה מחביאה כל מיני דברים וגם בדלתות נסתרות ועל
התקרה.

9/10/84

ללולי שלום!
מצטערת שלא כתבתי קודם ,פשוט זה פרח לי מהראש וחוץ מזה לא קרה שום דבר מיוחד. . .
להתראות בגעגועים!

גנית
נ.ב 1.יש לילות שאני כל הזמן חולמת עליך ונורא מתגעגעת.
להתראות מס' !2
נ.ב 3 .בלימודים אני כל הזמן מפטפטת ואני אומרת שלעומת הארץ אני נורא ירדתי בלימודים אבל
אני מצפצפת.

22/10/84
ללולי שלום רב!
זה היום הראשון לביה"ס אחרי חופש סוכות שבו כאמור היינו בלונדון .היה שם כיף לא נורמלי,
חוץ מזה שקנו לנו כל מיני דברים יפים למחשב ולי כאלה דברים שעושים לבד .גם היה בכלל כיף.
היינו במוזאון השעוה של מדם טוסו וב Tower -ובעוד מבצר מחוץ ללונדון וטילנו הרבה ברחובות
ומה שהכי מפליא זה שיש רחובות שכל הבתים בשורה זהים ,כולם באותו סגנון וכמעט כל הבתים
הם לבנים ויש גם הרבה בתים צבועים בלבן נורא יפה .חוץ מזה כדי להגיע ללונדון במכונית צריך
לעבור בתעלת לה מאנש לכן בדרך ללונדון עברנו במעבורת אבל בדרך חזרה עברנו ברחפת שזה
כמו מעבורת אבל עם כזה מין סירת גומי מתחתיה )מחובר( וזה מרחף על הים אבל זה נורא
מתנדנד וקופץ ועושה כאילו שפריצים שהוילונות כולם רטובים.

ללולי שלום רב !

26/11/84

 . . .יש לי עוד כמה דברים לספר לך :אבא שלי לא מזמן חזר מהארץ אחרי שהיה שם שבועיים
והביא לנו ערימת ספרים עוד לא הספקתי לקרוא את כולם אבל במשך הזמן אחרי שאני אקרא
אני אקים לתחיה את פינת המלצת ספרים ואני חושבת שכבר יש לי ספר להמליץ שלקחתי אותו
מהספריה ויכול מאד להיות שכבר קראת אותו והוא :צלילים קדימה /דבורה עומר )כמובן( ועוד
ספר מהבית ואולי שנים :מסביב לעולם ב 80-יום /ז'ול ורן ועוד אחד :הנסיך המאושר /אוסקר
וילד שזה אמנם ספר אגדות אבל מאד יפה ומהנה ועוד :מר אל כאן אנה /פין שזה ספר שאולי
יראה לך מוזר כמו שהוא לי נראה מוזר ,בהתחלה על ילדה מאומצת בת חמש-שש מוזרה מאד
שמאד אהבה את האלוהים )מר אל( ובעזרת הבחור שמצא אותה )הסופר מספר בגוף ראשון  -אני(
היא למדה חשבון וכל מיני דברים מסובכים ואחר-כך בגיל  8נפצעה ומתה זה ספר מאד מוזר אבל
מענין ועוד אחד אחרון והוא :שלושה בסירה אחת מלבד הכלב! /ג'רום ק .ג'רום שזה ספר מצחיק
לשם שינוי .זהו ואני חושבת שבמכתב הבא אני אמליץ על עוד כמה ספרים ובינתיים
להת) /להתראות(

14.6.85

לנעמי ! Hi
שמחתי סוף סוף לקבל ממך מכתב . . .לא מזמן היה פה פסטיבל שירים ישראליים מ-2:00
בצהרים עד  12:00בלילה והיו יהורם גאון ,גליה עטרי ,צביקה פיק )או פיקה צביק( ,חיים משה,
הברירה הטבעית .נדמה לי שזה הכל .היה נחמד ,מכרו שם פיתות וסופגניות ווופלות מהארץ
וקיבלתי חתימות מכל הזמרים.

 . . .את יודעת יש לי הרבה נקודות חן בגב והיתה לי אחת גדולה ושחורה אז הרופא אמר שצריך
להוריד אותה .הלכנו לרופא מומחה ועשו לי "ניתוח קטן" וחתכו לי את הנקודה .זה לא היה כל-
כך כואב חוץ מזריקות ההרדמה .אחר-כך הרופא אמר שצריך ליתר בטחון לחתוך עוד קצת ועשו
לי את אותו תהליך מחדש רק שהפעם זה היה קצת יותר כואב .עשו כמובן תפר ואחר-כך כשהיו
צריכים להוציא לי אותו האחות משכה ומשכה ולא הצליחה להוציא את החוט אז אמרו לי לבוא
בעוד שבוע .באתי וניסו להוציא לי את התפר והצליחו אבל זה מאד כאב כמעט הלכתי לבכות כי
זה כאילו שמוציאים )מושכים( לך חלק מהגוף או מהעור אבל סוף סוף זה עבר וחלאס!
אנחנו חוזרים לארץ בסוף יולי תחילת אוגוסט וביולי עצמו אנחנו נוסעים לטיל לאנגליה -
סקוטלנד ואולי גם הולנד .אני כבר סופרת שניות עד שנחזור לארץ !
אני חושבת שסיפרתי לך כבר על הכל בעצם שכחתי משהו:
בבית הספר בלימודים אל תחשבי שאני תלמידה טובה אני כמעט אף פעם לא עושה שיעורים
ומעתיקה וישנה בשיעורים אבל במבחנים למשל אני חזקה אפילו בלי להתכונן בגלל שאני קולטת
מהר ואני לא צריכה  30שיעורים על אותו נושא ! לדוגמא :בביולוגיה קיבלתי את הציון הכי טוב
בכיתה 93.5 :למרות שאף אחד וגם אני לא מקשיב בשיעורים ולא עושה כלום פשוט קצת
התכוננתי אבל בדרך כלל גם את זה אני לא עושה ועוד דוגמא :במבחן חשבון והנדסה )בעיקר
הנדסה( קיבלתי היחידה בכיתה  100וכל השאר קיבלו בין  . 60-80זהו אז ככה זה מה אפשר
לעשות.
אז עכשיו אני חושבת שזהו אז אגיד יפה

למאיה שלום!

יום רביעי

3.7.85

סוף סוף יש לי כמה דקות לכתוב לך .אני יושבת על הרצפה באיזה בית מלון באנגליה .זה מצחיק
אותי שאני צריכה לכתוב לך הרי אני יכולה להרים טלפון או ביום שנפגש בבית ספר אפשר הכל
לספר ) . . .זה בעצם לא מצחיק בכלל אלה עצוב!( .אנחנו מטילים כבר  3או  4ימים ,אני לא יודעת,
בשבילי כבר חודש שאנחנו מטילים .הינו בהרבה מקומות יפים ,זה בטח לא כל-כך מענין אותך
אבל אחרת אין לי מה לכתוב אז אספר רק על כמה דברים.
פה באנגליה מאד מקובל ללון לא במלון אלה בכאלה חדרים מושכרים בבית פרטי וזה נקרא
) bed and breakfastאולי יש לי שגיאה בברקפסט אבל הכוונה היא מיטה וארוחת בקר( זאת
אומרת שיש לך חדר עם מיטות ,שירותים ובית שמוש בפרוזדור ובבקר ארוחה שבכל המקומות
אותו דבר :ביצה ,ג'מבו אבל לא כמו בצרפת יותר טעים )לדעתי( ,נקניקיה ,עגבניה מבושלת בדרך
כלל )יש לזה טעם של קטשופ( ,טוסטים וריבה וחמאה למרוח עליהם ותה או כפה ולפעמים יש גם
לפני כל התפריט )הקבוע( שכתבתי לך קורנפלקס.
משעוד הפתיע אותי נורא כשהינו בעיר אוקספורד ) (oxfordשיחסית היא עיר גדולה ,אבל באנגליה
אפילו ללונדון אי אפשר לקרוא עיר גדולה למרות שבשטח היא יותר גדולה מפריז בגלל שכל או
יותר נכון רוב הבתים זה בתים פרטיים בעלי קומה או שתים ומסביבם גינה .אז זהו כשהינו
באוקספורד )יש שם הרבה קולג'ים שזה כמו אוניברסיטאות( כל הבנים הלכו לבית הספר עם
חליפות ועניבות! אפשר להשתגע אם לספר את זה לבנים מהכיתה שלנו הם יגידו שלאנגליה הם
לא נוסעים!
עם מזג האויר יש לנו מזל )לא לפתוח פה לשטן( חמים )ולפעמים גם חם מאד שאנחנו משתגעים(
ממש נעים .וכל האנגלים כבר בשבילהם זה קיץ )למרות שבשבילנו זה אביב או לא יודעת מה אבל
לא בדיוק קיץ( וכולם עם מכנסים קצרים ובקיצור בגדי קיץ.
אותו יום  8:30בערב :אני יושבת במכונית אנחנו עכשיו בעיר הכי גדולה בסקוטלנד שקוראים לה
גלסלואו .אבל היא עיר ממש מגעילה! כל הבנינים אפורים ומכוערים במצב איום )לא כולם אבל
חלק( ומלא זבל ברחובות! ההורים הלכו לחפש בית מלון ואני ואחי נשארנו במכונית .בקטע
הקודם דיברתי על קיץ אז אני יכולה להמשיך לדבר כמה שאני רוצה אבל עכשיו יורד גשם וזה עוד
מוסיף לעיר המגעילה מצב רוח חראי!
נכון שהתחלתי לספר לך על כל מיני דברים באנגליה? אז שכחתי בכלל לספר לך משהו שאולי את
יודעת ) 70%שכן( אבל בכל זאת:
באנגליה הרי ההגה במכונית הוא בצד ימין ואז כל החוקים מחליפים צד ובהתחלה זה היה נורא
מוזר לנסוע בצד ההפוך ומה גם המרחקים הם לא בקילומטרים אלא במילים )שזה  1.6ק"מ( וזה
גם מסבך וכשאת רוצה לדעת עוד כמה ק"מ את מגיעה לאן שהוא ורשום לך על השלט  55למשל
זה כבר מתחיל להיות מסובך )ואני באמת הסתבכתי ועדין אני מסתבכת!(.
זהו אני חושבת שסיפרתי כמעט הכל .אני מצטערת על הכתב המגעיל פשוט זה קצת קשה לכתוב
על ערימת דפים שמונחת על הרגל!
בעצם יש לי עוד כמה דברים לספר:
היום במשך היום היה מזג אויר יפה ורק עכשיו התחיל לרדת גשם אז הינו באגם גדול שבו שטנו
בסירה וגם הלכנו יחפים באיזה נחלון קטן ולהגיד את האמת אמנם היה כיף אבל המים היו
קפואים.
יום ו'  5.7.85אתמול לא כתבתי אבל יש לי מה לכתוב על אתמול אז ככה :טוב ,טילנו ,זה לא הכי
מענין אבל אחר-כך חיפשנו מלון והיה שלט מלון שנקרא טירה ) ( castel hotelאז נסענו לכיוון
השלט ומסתבר שלא סתם קוראים למלון הזה טירה כי בדרך יש שרידי טירה ענקית ודבר שני
המלון עצמו זאת טירה! טוב ,זה מאד יפה אבל זה מן מלון כזה לעשירים .הוא היה יקר ואנחנו
לא הכי עשירים שבעולם אבל בכל זאת ההורים שלי החליטו פעם אחת .זה היה נחמד .דבר ראשון
אני ודוד הינו בחדר נפרד זה כבר משהו ודבר שני זה היה באמת לגור בטירה )!( והיה שם פרק ליד
וממש כמו בסרטים )!( .זה היה אתמול .היום אני כותבת לך את כל זה מbed and breakfast -
)כבר הסברתי לך מה זה ואם לא זוכרת תסתכלי אחורה( מאד נחמד שנמצא על שפת אגם.
משמיוחד באגם הזה שיש שם חיה מוזרה )אנחנו לא ראינו אותה ותיכף תביני למה( גדולה מאד
שלפעמים היא עולה וכל מיני אנשים מכל התקופות היו מספרים כל מיני סיפורים על מפלצת.
בעשרות שנים האחרונות התחילו לחקור את הדבר הזה ועדין לא גילו מה זאת החיה אבל משידוע
זה שהיא עולה לפני המים ואנשים הצליחו לראות אותה ואפילו קצת לצלם )אבל שוב לא ראו את
כולה אלא רק במטושטש את הראש והצואר( .ועוד משהו בדרך כלל היא היתה עולה לפני המים
בימים חמים ובהירים וגם היא מופיעה כלל כמה שנים ולא כל שבוע! זהו סיפור מוזר.
ועוד על היום כמו כל האנגלים שבכל שיחה הם מזכירים את מזג האויר אז היום כל היום כמעט
ירד גשם וטילנו או יותר נכון כל הזמן רק נסענו באי אחד )שעברנו אליו במעבורת( והיה די
משעמם כי כל הדרך היו רק שדות ירוקים וכבשים .כן כבשים ,בכל סקוטלנד יש מלא כבשים
ובגלל זה גם מפורסם הצמר הסקוטי .אני מצטערת שכל הדפים נהיו מקומטים פשוט זה טיול
וקצת קשה לשמור על הדפים ) . . .סליחה( . . .
יום ג'  9.7.85אני יושבת עכשיו במכונית באיזה חניה אחרי שהתמלאתי מ 3 -פרוסות עם נקניק 2
כוסות מיץ ועוד איזה כמה עגבניות בדרך.
כבר מזמן לא כתבתי אבל בזמן הזה כבר הצלחתי להתחלק לתוך המים )עם הבגדים כמובן(
באיזה אגם שלמזלנו היתה לנו מזודה אחת במכונית ויכולתי להחליף בגדים אבל לא ממש כי

ללכת יום שלם עם מכנסים אבל בלי תחתונים זה לא הכי נעים שבעולם .היום בדיוק יצאנו
מסקוטלנד ועברנו את "הגבול" לאנגליה.
אני אפסיק עכשיו כי אין לי מה לכתוב וחוץ מזה אחי התישב לידי ולא נותן לי לכתוב.
יום ה'  18.7.85תנחשי איפה אני עכשיו ואיפה היתי היום )וגם אתמול בערב(? טוב את לא תנחשי
לעולם אז נתחיל מהתחלה :כבר מזמן מזמן לא כתבתי )ואני מצטערת( בינתיים הינו  5-6ימים
בלונדון .הינו שם בעיקר בחנויות ומוזיאונים אבל בכל זאת היה די כיף .אחר-כך עברנו במעבורת
את הלה מנש לצרפת ונסענו ל  . . .בלגיה! נעצרנו בעיר שנקראת ) gentלא יודעת איך קוראים את
זה אבל זה בחלק הפלמי של בלגיה( היית שם? אמרת לי שבריסל קוראים למטרו טרם אז בgent -
טרם נקרא כזה מטרו אבל לא מתחת לאדמה אלא על מסילות על הכביש עם חוטי חשמל תלויים.
אז יש לי שאלה ,האם בבריסל התכוונת למטרו מתחת לאדמה או כמו שסיפרתי לך? )על השאלות
אני מקוה לקבל תשובה(.
והחלק "המותח" השני זה איפה שאני עכשיו .אז יש לך  3ניחושים  ...3 ...2 ...1גם אם נחשת וגם
אם לא אני עכשיו ב  . . .הולנד! )נעצרנו בבלגיה בשביל לנסוע להולנד( .אז זהו רק לפני שעתים
הגענו לבית מלון אז אני יושבת או שוכבת על הרצפה וכותבת לך .יש לי עוד כמה שטויות לספר לך
שלא קשורות לטיול:
בזמן האחרון אני לא הולכת עם חצי קוקו אלא עם צמה וזה דוקא די יפה.
גם בזמן האחרון אני משוגעת על גלגלונים .אני מצליחה ערבות ובכל מקום שיש דשא אני עושה
איזה עשרה גלגלונים ובפרקים בכלל אני כל שני צעדים )ואפילו לא זה( אני עושה גלגלון! )בדרך
כלל ערבות אני כבר יותר אוהבת( .את יודעת רק לך יש לי כח לכתוב מהטיול )ורק לך אני גם
כותבת( לשאר אין לי סבלנות אני כבר אכתוב להם מהארץ.
את יודעת ,בלונדון חיפשתי עגילים בתור מתנות לכמה ילדות אז ההורים שלי הציעו לי לקנות
עגילים גם לעצמי וזה משעשיתי אז עכשיו על בטוח יעשו לי )סוף סוף( חורים באזניים בארץ!
לצערי ההורים שלי לא רוצים לטוס ב 1-וכנראה לא נתראה .אבל תראי ,מצד שני אם נתראה
והפגישה תהיה קצרה אנחנו שוב נכנס לדיכאון וזה לא יתן כמעט כלום אז אני חושבת שעדיף
שכבר לא נפגש אבל אם נטוס ב 1-אז אני אנסה ליצור קשר.
יום ד'  24.7.85זהו אני שוב בפריז כבר מיום ראשון .אנחנו ב. Orion -
אוף כזה שעמום שאפשר להשתגע! כל היום לשבת "בבית" ולא לעשות כלום ולחשוב שבעוד 5-6
ימים אני כבר אהיה בארץ רק המחשבה הזאת כבר יכולה לשגע! אוף את לא מתארת לעצמך איך
בא לי עכשיו ללכת לפלס דה דומיני לבית שלך לצלצל באינטרקום  avniושאת תעני לי :גנית?
ואני אוכל להגיד לך כן ,את פותחת? ואז להכנס למעלית ללחוץ על קומה  6ולהגיע לראות אותך
מכחה לי בפתח . . .
טוב יש לי עוד כמה שטויות לספר:
קודם כל אין שום דבר מענין בטלויזיה הדפוקה הזאת ואני ואחי עכשיו לבד.
דבר שני שכחתי לספר לך ה"מאורע הגדול" קנו לי חצאית!
יום א'  28.7.85זהו ,מחר אנחנו כבר טסים ,וכבר על בטוח לא נפגש  ! . . .אתמול היה לי חום וכאב
בטן איום ושכבתי כל היום במיטה והשתגענו .למזלי זה היה רק יום אחד ואני כבר בריאה.
יש לי עוד כמה שטויות להגיד לך :נכון קנו לי את התיק סריגה? אז כבר גמרתי לסרוג את שתי
החותלות)!( )ונשאר לי רק לתפור אבל כבר בארץ( ,התחלתי כבר מן סודר כזה.
אני חושבת שזהו ,שאני אגמור את המכתב .ההמשך יבוא מהארץ אבל אל תתפלאי אם המכתב לא
יגיע מהר כי יהיה לי המון מה לעשות ,לסדר את החדר להפגש אם חברות וגם להנות ללכת לים
סתם להסתובב ולאכול קרטיבים אז אני אהיה מספיק עסוקה וחוץ מזה אני רוצה לקבל גם מכתב
ממך איך היה בארץ! )ומהר(.
אני שולחת לך שתי שטויות .יש לי מלא רעיונות לכל מיני כאלה כרטיסים אבל אני לא רוצה
לשלוח הכל בבת אחת אז בכל מכתב איזה שני כרטיסים ,בסדר?
טוב ,אני צריכה לגמור כי יש לי עוד לארוז את כל הדברים שלי . . . . . . . .

להתראות !
)אבל שבאמת נתראה!(
נ .ב 2 .אני מתה מהתרגשות מחר אני אהיה בארץ !!
יום ב' 5.8.85
למאיה אהלן!
קיבלתי את המכתב הארוך )רק "קצת ארוך"( שלך וקפצתי משמחה! יו ,אני קראתי אותו
ותיארתי לעצמי אותך לפני ומספרת לי את זה בכיתה או בטלפון ) . . .אני מצטערת שכתבתי מעט
לעומתך( .פה בארץ הכל נשאר כזה מוכר אבל יותר מדי מוכר!
אני שבוע אחרי שכבר הגענו לארץ עדין הייתי בהרגשה שזה חלום ולא האמיתי! עכשיו אני כבר
איך שהוא משלימה עם זה .התחלתי לעשות סדר בחדר שלנו אמנם עוד לא הגיע הבגז' אבל מצאנו
בארונות כל מיני צעצועים ישנים בובות וכל השאר שאנחנו הולכים לזרוק או לתת למישהו .אבל
בכל זאת )אולי בהשפעת כל הצעצועים האילו( אני רוצה שישאירו לי דובה אחת גדולה בגודל של
ילד קטן והיא נורא חמודה וגם יש לי בגדים מאז שהיתי קטנה שמתאימים לה אז אני מלבישה
אותה וכשיגיע הבגז' אני אשים אותה על המיטה .באמת שכחתי לספר שאחי ישן בחדר שלנו
במיטה מתקפלת ואני ישנה אצל סבתא שלי בחדר של סבא זכרונו לברכה )סבתא הרי גרה קומה
מתחתינו אז אין בעיה( .ליאת עדין לא הגיעה היא תגיע רק ב 12.8 -וכנראה נפגש ב. 13.8 -

