
1 
 

37.6.85 

 

 תיקרה שלומודורית 

 

 פה עברו במהירות בלתי רגילה.לשהותי  חמישה ימים

 יתמיאמי יותר טוב מטורונטו משום שניצלתי את המכונית וסייר אתכבר אני מכיר 

 בכל האיזור. 

 .נהדרת לך העיר הזאת בתיתכפי שכבר כ

מה שאתה מטייל ומסייר יותר אתה מתפעל יותר. הכל פה מאורגן לתיירים והאמת 

סל -ת יש בכל. פארקים בכל פינה, מגרשי גולף, מגרשי טניס, כדורהיא שנוחיו

חופשי לקהל. זהו ממש גן עדן לתיירים ולמקומיים כאחד. דוגמה  לוכדומה והכ

בוקר באה אישה המסדרת את המיטות )וזה בית דירות לנוחיות החיים פה: כל 

האמת היא ם כמעט בכל בניין ו, מסעדה ואולם התעמלות בנוסף לבריכה מצויי(רגיל

ברמה  השיזוף שלימצב  למלונות וההוטלים למיניהם.דל בין בתי המגורים בשאין ה

מצויינת, שרצתי די הרבה זמן על שפת הים ושפת הבריכה ובאמת שלא היית 

כפי שאני נראה )כמעט כמו בשיא של  להיראות מאמינה שבחמישה ימים אפשר

 והטמפרטורות גבוהות. תמחממבאמת  הש פהשנה שעברה(. השמ

את חיי הלילה לא יצא לי כל כך להכיר משום ששני הערבים האחרונים היו סדר 

 הי)בגולה שני ערבים( אבל ממה שהספקתי לראות יש מבחר בשפע וכמובן שאיתך ה

 .הזההשטח את גם טעם לנסות 

. כתבתי ות טובותהפתעעל שלי. תמיד אני אוהב לבשר לך  עהתפכעת אני מגיע לה

שלי פה אז לפני כשעה )השעה אצלי שבע  חהפלך שכנראה אפגש עם קרוב המש

בערב( הוא התקשר ומחר אני מצטרף אליו לטיול לאורך החוף המזרחי של ארה"ב, 

ממיאמי ועד וושינגטון )קחי מפה אם את לא מדמיינת לך(. וזה משהו נהדר. אני 

בצורה טובה, ומה יש  כסה לי שטח ניכרשזה מ כמובןו 46/6-אהיה בדרכים עד ה

בראשית מצוי למיאמי מתפתח בכיוון טוב מאוד ואני באמת  טיולה, נושא לדבר

 46/6-שאני מגיע לוושינגטון באת מבינה מתוך האמור של חרישת ארה"ב. חודשיים 

פר יורק וגם שם לשהות מס-ומתכוון לשהות שם כמספר ימים ואחרך כך לדלג לניו

גדול עד ימים ולצאת לטיול היותר  רפימים ולבסוף לטוס חזרה לטורונטו לכמס

ותזכירי לי את נושא )כ המזל הטוב מלווה אותי בצורה צמודה "סה .לחוף המערבי
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 כול להיות במצבי.י שיותר טוב מזה לאובאמת  (ויספר עללמה יש  –המזל כשניפגש 

 עבודהה בפעולה כגון הפסקת כים לעזור למזל במידת האפשרכ גם צרי"הס

מקווה שגם אני  היה בנידון.אבל כפי שהזכרתי גם מזל בקונסוליה בצורה נכונה 

ואם לא  (דומותפה גלויות דואר קניתי )נות אחת לכתוב לך מדלפחות הזבדרך תהיה 

היא אמת ה .קרוביםשה הימים האותו בחמיאז מוושינגטון אכתוב את כל הקורות 

, אך לאכול את העוגה וגם לקבל בכל מקום גם מכתבים ממךשלא הייתי מתנגד 

 בלתי אפשרי. ראהלשמור עליה כנ

 הבחינות.נת מכל , מצליחה בלימודים ובכלל מאורגמקווה שאת במצב מעולהאני 

נפגשים וזה באמת כבר קרוב וד חודשיים ע :הערכתי אנחנו קרובים כבר למשפטלפי 

לגבי ת ונרצועוד , ומצד שני אם יש לך אל תשכחי את מה שהבטחתז א .מאוד

 כתבי לי. ה,פשאקנה לך  דברים

אני בטוח שזה יותר אני לא יכול לתת, אבל חמודה, יותר ממה שיש לי דורית 

  מהמון.

 

 הכלזה  –אהבה                                                    

             מיכה                                                                    


