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שלום! הרבה - ליקירי

 אצלי נמצא האדום הצלב של נציגו
 סכתב עוד לבם לבהוב לי ואיפשר עכשיו

זד. הזדמנות לנצל שפה אני וכמובן

 חלפו ,חייל*ה כן, שלומכם? פה
 רץ. והזמן חודש והצי שלושה כבד
 מקווה ומקווה, אליכם, מתגעגע מאוד אני

 זהל צריך שהוא. מתי להתראות שנוביל
 ימים שיתחילו ידעתי,תיוז, ארוכה. נשימה

 וציפיה געגועים של בשבילך, ארוכים
 על יבוא והכל ארוכה נשימה קחי לשובי.

סבלנות. הרבה רק בשלום. מקומו

 מכתבך אח יומיים לפני קיבלתי
 חדש הקלים קיבל שאלון שכתבת האחרון,

 חוד<3!בחדר.־ משתוללים ושהילדים
 . מהחדר שלכם לתמונות מאדר עד שפחתי
 ;אלה שאין להגיד אפשר באב. ומסייד

 שימחו אותי אבל טובות, הכי תמונות
מאוד.

 הקרובים הימים בנראה,.שבאחד
 מהרגליים. הגבם את לי להדרי־ד עומדים
 צילום לאחד ידאה והרופא במידה במובן,
 כאבים לי אין בסדר. נידפאד שרגלי
 דגם הרגלים של האצבעות את מזיז ואני

 - האמת את הגבס. בתוך הרגל את קצת
 רוצה ואני בכלל סבלנות לי אין כבך

 בסח לגבם, מחוץ הרגליים את לראות
 ששוב עד בעיות, הרבה יהיו זה אחרי
 ללכת, ואלמד היסב אותן להניע אוכל

 והרבה רצון שבעזרת מקקך אני אבל
יסתדר. הכל תרגילים

 הצלב.האדום נציגו-של דיברתי"עם ־; ז
 מהחבילות כאן לקבל יכול לא שאני שמה
 את לשוויצריה'וישלח בחזרה יקח הוא

בחזרה. אליך החבילה

 מאוד אני בריאותך? איך חיי^ה,
מעמד? מחזיקה את שטוב. מקווה

 כל-כך חמסינים. שיש כתב אלדן
 הרבס היה בארץ. קייץ יש וכבר מוקדם

גשם?

לא, או תאמיני הילדים? שלום מה
 ואחר- חדלה הילדים שאחד הרגשתי אבל

 לפי חדלה. היתה שדריה מכתב הגיע בך
מאוד. סוב. נראית היא התמונות

 שאלון רוזגים בתמונה גם לצעדי,
 שממשיכים מבין אני בצואד. לשי צובס

היטב• בחדר להתקוטט

 או בקדדקינס, נוסעת עוד דדיה
 בדרך- שקורה מה זה לה? נמאס בבד שזה
 שבועיים שבוע שאחרי המתגוח, עם כלל

מעניין.. לא בבר זה

גדול. נורא נראה בצילום אלוני
 בגובה כמעט יהיה הביתה אגיע כאשר בסח

 שהוסיף שמחתי שמאוד לו תמסרי שלי.
 עוד לקבל ואשמה למכתבך מילים כסה

סמנו. קצר מכתב

הפטיפון, את קיבלתי לא עדיין
 ביניים אותו לקבל מקווה אני אבל

 הצלב- של הנציג לי הבטיח כך הקרובים,
 ואובל תקליטים לי תשלחי אם האדום.
 של התשיעית אח לי תשלחי לקבלם,
 עם סירי של תקליט ואיזה בסהובן

 פדל של אלה סהסשוגעים, כושיים,.לא
 של.. ותקלים דים וש4ג או רובסון

 מקהלה איזה של שפו אח זוכר לא אני
 שנה, לפני קיבלנו יפים, קולות עם
בחולה. עטיפה לו יש

 נהנה ואני ספרים לקריאה קיבלתי
 רק לא רציניים, ספרים לי שילחי מהם.
 ושלא בקריאתם לשקוע שאוכל מתח, ספרי

. סייד. .-יגמרו

 יבול שאני מה כל בעדך זה7נו,
 המון. המון זה והפעם לכתוב
 המשפחה לכל שלום דרישת

יגמר. והכל ארוכה נשימה - ויקירתי

חזק חזק, כולכם את מחבק אני

נשיקות והרבה

ממני,

דן.

— דדיה של הלילה לפחדי בקשר
 יבוא. שזה מובן די היה אבל מדאיג, זה

 הלילה .פחדי שגם מניח אני אחזור, כאשר
 אינני, שאני וגם הגיל גם זה יעברו,

יסתדרו. הדברים שני הזמן במשך אבל

ולך לילדים נשיקות ושוב,

.דן - באהבה


