
 לאמא שלי שלום ! 
   

 את עדיין לא מכירה אותי אבל מרגישה אותי טוב , טוב!  זה אני הבן שלך  מדבר אלייך.  

אומנם אני עדיין בבטן שלך אבל בקרוב אני עומד לגאול אותך מהייסורים האלה )של 
 ולצאת לאוויר.  ההריון(

 ועל זה בדיוק רציתי לדבר איתך...
   

 גאה בי, אבל בשביל שאני באמת אהיה  אני כמובן אהיה ילד גדול ומוצלח ואת תהיי מאוד
כזה הכנתי לך רשימת דרישות שאני צריך , בשביל להיות ליד  מוצלח ,אולי אלה דרישות קצת 
קשות אבל אני בטוח שתוכלי לעמוד בהם )וחוץ מזה לא לכל אחת יש את הזכות להיות אמא 

 שלי...( ואלו הדברים שאני מבקש: 

  
 לפחות פעמיים בשביל להאכיל ולפנק אותי . . כל לילה אני רוצה שתקומי 1

 בשביל לעשות לך את החיים קלים אני אבכה כל פעם כשצריך וככה תוכלי לדעת בלי בעיה 
 מתי לקום .}ושלא תגידי שאני לא מתחשב{ 

   
 . אני צריך החלפה של חיתולים כל כמה שעות }וגם לזה אני אדאג  לסימן הולם ...{ 2
   
 את לטייל איתי בגן לפחות פעם ביום. . את צריכה לצ3

   
 בחנות וכמובן שאת תצטרכי  לשחק איתי .  .   אני רוצה את הצעצועים הכי יפים שיש4
   
 .   אם במקרה תצטרכי לנסוע לכמה שעות מהבית }ואני לא מוכן שזה יקרה הרבה...{ 5

 ת. ולא אחת זקנה ומשעממ ,אני רוצה שהבייביסיטר שלי תהיה נחמדה  מאוד
   
.   אני צריך יד חופשית לעשות בבית מה שאני מרגיש , אם אני מצייר על הקירות או על 6

זה מאוד חשוב להתפתחות שלי }כל פסיכולוג  ,אין לך מה לכעוס ולהתעצבן ,הבגדים שלך

 מתחיל יאמר זאת ...{ 
   
כי יקר הוא אומנם הגן ה -ילדים אני דורש ללכת לגן של שולה  .   כשאתחיל ללכת לגן7

 אבל יש שם את הצעצועים הכי יפים . , בשכונה

   
.   ברגע שאני מתחיל כיתה א' תתחילי לתת לי דמי כיס שיהיו כמובן צמודים לעליית 8

 המחירים בשוק הממתקים . 

   
ואני לא חושב שזה נתון לשיקולך   ,.   לאט לאט אני אחליט בעצמי  איזה בגדים אני קונה9

 באיזה חנות  אני אקנה  }זה מאוד חשוב לתת לילד עצמאות...{ 
   

  ,אני אתחיל להביא חברים הביתה לראות סרטים בטלוויזיה 10.   בערך כשאני אהיה בן 10
ו שעה מאוחרת תשתדלו לא להפריע לי ולחברים }ז .בלילה 2:00שעת סיום משוערת לבילוי 

 שלי..{ 
   

 אני מחכה   ,.   לגבי מסיבות יום ההולדת שלי עוד לא החלטתי בדיוק מה לעשות בהם11
 לראות מה החברים שלי עושים ואז אני אחליט... ברור שאני אעשה משהו טוב מהם בהרבה 

 }והרי זה רק פעם בשנה...{ 
   

 תאפשר לי אני מוציא רשיון נהיגה ! }הגיעו שמועות שזה עיניין יקר...{ .   ברגע הראשון שי12
 סמ"ק אני חושב על זה!  500סמ"ק או  50לגבי אופנוע עוד לא החלטתי אם לעשות על 

   
   

   בנך לעתיד.  -שלך 
 נ.ב : 

 בלידה שלי תשתדלי לא לצעוק יותר מידי 

 גם ככה קשה לי !!! 
 

 


