ואז...
אשפוז אחרון בנהריה

ושוב צינורות ,צפצופים ,מחטים ,אורות חזקים,

רק לאמא יעל מסכימים להיות
נוכחת באקסטובציה ,ואפילו לצלם...

אמא ואבא שלי צוות לעניין!

אבל גם סבא ואירה וצוות מקסים שכבר מכיר
אותנו .אירה לא מוותרת ומביאה לעדן את -
יום העצמאות לבית חולים.

ענת האחות מורחת
לעדן לק ורוד ,עד
שד"ר סוניס מגלה...

ד"ר סוניס מביא את הילדים שלו
לבקר את עדן בטיפול נמרץ

ושוב מכניסים לעדן טובוס ,החום עולה ל 42 -מעלות ונראה
שהגוף הקטן הזה נלחם ואפילו לא יודע בשביל מה...
שימי באה לאמא והן מתחילות לדבר על הנורא מכל ...באותו
לילה מתנהלת שיחה בין ד"ר סוניס לאמא" .אם תביאי אותה
אלי ,אני אהיה חייב להציל אותה ,לא אוכל לעמוד מהצד
כרופא ולתת לה לגווע" .עניתי בדמעות" :אני יודעת שנשבעת
להציל חיים ,אבל אתה מסכים איתי שזה לא חיים?"...

31.4.1999
26.4.1999

את מנסה להרדם ,נותנת לי יד ומבט די כועס בעיניים  .רק מוזיקה
קלאסית הוציאה חיוך ממך .אז את כבר ללא טובוס ,אבל עדיין לא
את ממש .עברנו בימים האחרונים אין סוף רגעי יאוש .והטובוס הוצא
והוכנס בחזרה ושוב לילה שלם לעמוד מעלייך ולהילחם שתפתחי את
הפה ותתני לאוויר להיכנס ..והאצבעות שלי נשוכות  ,והלב שותת דם!
אין ספק שהאשפוז הזה מעביר אותנו ״פאזה״ וברור לנו שלא ניתן לך
יותר לסבול .מבטיחה לך ילדה שלי ,שאם הסבל יגבור על "מאושרה",
נכניס אותך לתוכנו לעד ,ונדע לשחרר ולהפרד...

מה שחמישה ימים יכולים להכיל בתוכם ...כבר דימיינתי את ההלוויה שלך,
ואח"כ התאוששת ,ושוב שקעת ,ושוב הוכנס טובוס לאיזה יומיים  -שלושה .והיום
שבת ואת כבר מוכנה לחייך אל העולם ,השמש זורחת ואנחנו כבר כמעט
יוצאים הביתה.
מאיפה הכוח שלך? רק את יודעת  .האושר הוא עצום על ה"נצחון הקטן" הזה
שלנו ,אבל הפחד מההמשך רק הולך וגדל .וביומיים האחרונים לא דיברת איתנו
בכלל .בהתחלה חשבתי שאת כועסת אבל אח"כ הבנתי שפשוט את לא מסוגלת
להוציא קול .האם משהו קרה למיתרי הקול? חרדה קשה עוטפת אותנו ,כי בלי
קול ילדה שלי אנא אנו באים? בלילה לחשת אמא והוצאת עוד כמה משפטים.
איזה אושר!

והנה אני הפוך לפני הפיזיוטרפיה לריאות...
גם הפוך ,גם טוך טוך וגם הולי פוקט למשחק..

נד-נד נד-נד ..רד עלה עלה ורד..
עושה לארנבת ״סיבוב״ על ״הצב״

אריק המצחיק..

עושים שטויות עם דוד קורן

ובינתיים רום וסהר מבלים עם בני הדודים

משתעלת בעזרת אבא והפיל

עדן קצת מתאוששת ..מוכנה כבר לשבת בעגלה

בהר הגעש עם סבא

מתכוננים ליציאה הביתה

השיח בין ד״ר סוניס ל״אמפליפייר״ של עדן

