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יומולדת  09שרה בשן

לאמא שלי בהגיעך לסופר גבורות
תשעים שנים זה לא מעט שנים ,אבל חסר די הרבה עד  .021יש לי את כל הסבלנות
שבעולם ,ולבית הנשיא אפילו יותר .הם תלויים בך לקיומם 01-01 .שנים שמרו עליך
אבא שלי והענבים ,אפרסקים והמישמישים שלו .מאז הרופאים לקחו שליטה וגם
להם לא חסרה סבלנות .הם וחברת התרופות רוצים שתהיי בריאה לתמיד ,כמוני!
מובן מאליו שלא ניתן לשכוח היום את גלעד שכבר מזמן הפסיק להיות העורך דין
שלך והפך לבן המשפחה הדואג בחיי היום-יום שהבתים שמפרנסים אותך ,יבנו
בזמן וימכרו במחירים טובים ,שהעובדות שמטפלות בך יקבלו תשלום ,ומעולם לא
שכח את העציצים והפרחים לחגים .גם לו יש סבלנות אחרי הכל הוא יצטרך גם
לטפל בהקמת מכון בשן לחקר הענבים והיין איפשהו על אדמותיך.
מנכדים שבאים ,כשהם יכולים ,לבקר אותך בתדירות גבוהה אפילו בתקופות שבהם
לא היתה להם מכונית .תמיד תהיי הסבתא האהובה שלהם ,שאף פעם לא שכחה
את הצ'ק שלהם ,במיוחד כאשר הם היו קצרים במזומנים.
וכמובן לריסה שדואגת ב 0-השנים האחרונות שלא יחסר לך דבר ,גם לה יש הרבה
סבלנות .יש לה הרבה משפחה לפרנס ,בת לחתן ,נכד לתמוך ובכלל כפי שהמצב
נראה ,כל כלכלת מולדביה נתמכת על ידך .עם הזמן ,אני מאמין שתקבלי אזרחות
לשם כבוד מממשלתם להוקרת תרומתך לכלכלתם .קשה להאמין שמקור משפחתנו
הוא ממולדביה .עובדה!
תמיד הבית שלך היה מלא אהבה ובמיוחד היה מלא אוכל .אתה רוצה עוגה? רוצה
עוגיות? הן טריות! רוצה קפה?רוצה גלידה? רוצה לאכול משהו?אפילו אם לא
רציתי ,לא היתה לי שום ברירה אלא לאכול .הדאגה שלך לכולנו שתמיד נאכל טוב,
נהיה לבושים חם ,תיקח סוודר לקנדה-קר שם-תמיד אמרת .הכל עם הזמן הפך
לאגדה משפחתית.
קיבלנו באהבה את הדאגה ,הנידנודים הבלתי נגמרים והטרחה שכל ביקור שלי ב20-
השנים האחרונות גרם לך.
אחרי הכל למדנו ממך שתמיד צריך לאכול הייטב ותמיד צריך לדאוג אחד לשני.
אחרי הכל ,אם את לא לנו ,מי לנו?.
ביום חגיגת יום הולדת ה 01-שלך ,אני רוצה שתקבלי מאיתנו רק המון אהבה .את
שלך עבורנו כבר עשית ומעבר לכל מה שנדרש .עכשיו תורנו לדאוג לך .ונראה ונקווה
שזו תוכנית לטווח ארוך.
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