גדות

שלום רב לכם.

14/12/64

ראשית שמחתי מאד על שקבלתי סוף סוף "מכתב" הראוי לשמו .ואני מודה
לכם על המאמץ הרב שהקדשם עבורי
ובכן לבקשתכם לבוא אני נעתר ובשבת זו  19/12/64אהיה במשק לא אצא
לטיול ולא אעבוד ,אשב ואחכה לכם ונקוה שתבואו.ואם אתם באים אז אל תבואו
ריקם ,ראשית דבר חשוב .אני זכאי לקבל  5ק"ג תפוחים ,וכל ק"ג נוסף עלי לשלם
 1ל"י ובכן אם רצונכם אשלח לכם ארגז תפוחים אז תביאו אתכם  10ל"י וישלח
לביתכם ארגז תפוחים סוג א' מזן "דלישס מוזהב" שמשקלו  15ק"ג ,אז לא לשכח
היות והזמנתי את הארגז וצריך עתה רק להוציאו מבית הקירור.
ועתה לדבר נוסף ,לרמי יש מצלמה בבית ולטיול שנערוך בזמן הקרוב הוא
רוצה אותה .ובכן הוריו יביאו לכם את המצלמה הביתה ולכם נותר רק להביאה
אתכם לגדות.
ועוד ,ברח' חנה סנש  8במוצקין גר שלמה כץ ,ובכן הוא מבקש שאם תהיה
לכם אפשרות אז קחו אותם היות והם רוצים להיות בגדות ואין להם אפשרות
להגיע לגדות ,יש להם רק בעיה אחת" ,תחבורה" אלה הם הבקשות והמשאלות
לרגע זה .ובכן בקצרה ,ובריכוז כדי שלא תשכחו 10 ,ל"י עבור תפוחים ,הוריו של
רמי יביאו אליכם מצלמה שמיועדת לגדות ,הוריו של שלמה רוצים להצטרף
אליכם ,זהו.
ועתה לעינינים השוטפים ,שלשום הינו בהופעת "ארמניה הסוביטית" בעין
גב ,ההופעה נהדרת ,הופעה .משהו יוצא מהכלל ,להטוטים ,תזמורת טובה ,משחק
אורות במה ,נהדר ממש.
ומשהו שבודאי יפתיע אתכם זה התנור שבחדרי וכמו שנאמר כבר כי "פרידמן
זה פרידמן מה יש לדבר" הפרידמן שלי מצוין ,מבשלים עליו ,מטגנים עליו
מתחממים לידו ,בקיצור יש לתנור שימושים רבים ,אנו פותחים בחדר מועדון ה –
"צ'יפס עם כל דבר" וכל ערב מטגנים צ'יפס על התנור ,מבשלים קפה ,בקיצור שמח
לנו עם התנור ,והעיקר ,בחוץ גשם ,ובחדר מתבשל קפה ,על תנור שמפיץ חום רב
וכולם יושבים עם חולצות פתוחות מרב חום ,נסו לתאר זאת לעצמכם ,הרגשה
נפלאה.
ועתה לאילנה ,את הפרק השבועי בתלמוד למדתי כמו הרשלי – מילה ראשונה
ושנים אחרונות ,פשוט חבל על השיניים ,את הקטע כולו הבנתי טוב מאד ,טוב
שחסכת את המקום ,ובטבע צריך להשקיע מאמץ קטן כדי לקבל ציון טוב ,חוץ
מזה שאל תתיאשי היה לי מורה שאמר כי  90מקבל רק ה' ו –  100המורה .זהו זה
לאברומצ'יק אין מה לכתוב היות והוא אינו כותב לי .ועתה
שלום ולהתראות בשבת
אורי

