ג ס
ען איך הב זיך רשריבן ר דער ק נו־רײַזע אױ ן טײַך־ ל ג ש ,1הב
איך זיך קױם געריכט ,ז איך זל מיט מל ערן דער ירער ,ב רט ײַל איך
הב קן מל ריִער ניט געען אױף ט דעם טײַך .בער דק צ ,2-ס ער
3
הט געזלט ירן די נסיעה ,הט ב שלסן ,ער זל ירן מדלעך־טרוּפע
אױף דער זעלביקער נסיעה מיט ּפר טעג ריִער ,איז ,ט בין איך.
דק הט שױן געה ט געמ כט ּכמעט לע צוגרטאונגען ,שים־ ערּפל ן
רײַנגערעכנט ,ליִען ון שטעטל־ ל ג ש 4קן טעלס זערע .5אין דעם או ן
קען מען איבערלזן די אױטס בײַם סוף ,בער ס'איז אױך מיגלעך דרט קומען
צו ירן מיטן אױט ,ס הט געמנט ,ז דער ערשטער ל גער אונדזערער איז
געען בײַם ק נט ון גרױסן ּפ רקיר־ּפל ץ ול מיט אױטס און
מׂשא־אױטס .6און מחמת ס'איז געקומען רעגן ען מיט הבן דרט ל נדירט,
הט זיך געד כט ז דער עלט איז געען אין ג נצן דורכגעקט ,ב שטט ון
רױטער בלטע .ד בין איך געען מיט נײַן ּפונקט זױ נעבעכדיקע רעמדע לײַט.
דער רוח לן סט י איך הב דערין רײַנגע לן.
מיר הבן גיך אױ געשלגן די געצעלטן און לץ געמ כט זױ זיכער און
טרוקן י מיגלעך ,הב איך זיך ּפגעבעט צו גן אין ּפטרעט ,צישן
ּפ רקיר־ּפל ץ און ל גער־רט ,דס אנציק שטיקל יחידות ס איז.
י הב איך זיך געקענט רױסדרען דער ון? נך מיטן הנר? איך הב
בקיצער ב קלערט עגן ברעכן עּפעס ,דס ה נדגעלענק ,למשל ,און רן אין
שּפיטל מיט אנעם דרט מיט ן אױט .נר דס לט מיר  געטן ,און
דער ּפטרעט איז געען ב רט אום־היגיעניש ר ז אום־גלבערדיקער
סיבה .איז ,ניט בלײַבן ל נג ,בין איך צוריק צו דער ח3ראותא ,זיך נגערו ן
"למיר אױ שלגן דעם גרױסן ברעזענט ,מ כן עטשערע אין עּפעס
טרוקעניש".
צו מרגנס איז דער עטער בעסער גערן )די בלטע לט בלײַבן בלטע
נך ּפר טעג( .מיר הבן ּפגערודערט טײַך־ רּפ און מיט דער צײַט הבן זיך
בעסער ב ק נט .ס'הט זיך רױסגעיזן ר גוטער נסיעה – כע סּפ געטי
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הבן ניט ר ױלט ,און ילו ניט די ּפ ניק ען אנער לן איז עק אין
קנו נך עטשערע ביז ײַט אינעם ינצטערניש.
בײַם סוף ,נך מל אין שטעטל־ ל ג ש ,הבן דרײַ ב זונדערע מענטשן
מיר געזגט" ,דו סט ,אױב דו ביסט ניט געען זױ אױ געלגט די ערשטע
נ כט ,לט איך געזוכט י זױ הם צו רן".
ג ס ...
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