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סבא ,אתה הלכת מאיתנו בטרם עת ואנו עדיין לא מעכלים את מותך
המפתיע .תמיד היית בן אדם טוב ,ישר ,חזק ,חכם ועוד ועוד ועוד ...אי
אפשר לספור את מספר התכונות הטובות שהיו לך .תמיד היית נלחם
בשביל הצדק ונגד השחיתות שהייתה ועדיין יש לנו במדינה .עד
שעותיך האחרונות בעולם תמיד היית נלחם למען הצדק בארצנו.
הקמת את אגודת אומ"ץ ,היית עיתונאי ,היית חזק ובקיצור היית בן
אדם מדהים .אני יודע שזכיתי להכיר בן אדם מדהים ,אדיב ,נדיב ,חכם
ועוד כל כך הרבה דברים שכבר אי אפשר לספור .אני ואתה היינו
חברים טובים אהבנו לדבר על מספר רב של נושאים ובהם :כדורגל,
הנגינה שלי בתופים ,הטיולים שלי עם הבית ספר המשפחה ועוד...
הייתה לי הזכות להכיר בן אדם מדהים שתמיד אהב את הביקורים
שלנו ותמיד רצה שנבוא לבקר אותו .כאשר היית חולה ולא היית הרבה
זמן בבית ואני ואחיי הגענו אלייך ואל סבתא זיווה המדהימה בבית
החולים כי התעקשנו ורצינו לראות אתכם ולראות האם אתה מרגיש
יותר טוב .בערך לפני כשבועיים הגענו אלייך לבקר אותך ואמרת לנו
שאתה מרגיש יותר טוב וכאשר נפטרת לא האמנו שבן אדם כל כך חזק
שבא רק לבצע בדיקות אחרונות בבית החולים יקבל קריסת מערכות
וימות במקום .כולנו היינו בהלם ולא האמנו .אני כל כך קיוויתי שזה רק
חלום ושאני אתעורר ממנו בקרוב אבל לצערי זה לא חלום אלא
המציאות העצובה שאליה אנו נצטרך להתרגל בלעדייך ובלי כל הכיף
שהיה לנו איתך .אני מקווה שאתה שומר עלינו מלמעלה שלא יקרה לנו
כלום ושכולנו נהיה בסדר .אני כבר מתגעגע אלייך ומקווה שיקרה
איזשהו נס את נס חג הפסח ותחזור אלינו אבל לצערי זה לא יכול
לקרות ואתה לא תחזור אלינו .אני אישית עצוב מאוד ולא מאמין שזה
מה שקרה ולא הצלחתי ואני חושב שגם לא אצליח להתרגל לחיים
בלעדיך .אמרו לי שהמצב שלך התדרדר ושאתה מבקש למסור לנו
שאתה מאוד מאוד אוהב אותנו ואני מצטער שלא הספקתי לומר לך את
זה בחזרה.

