
 ג� ��ס
ה�ב , 1ק	נו־רַײזע אױ
ן טַײך־	ל	ג	ש �ען איך ה�ב זיך 
	רשריבן 
	ר דער

ב
רט �ַײל איך ,  	ז איך ז�ל מיט 	 מ�ל �ערן דער 
ירער,איך זיך קױם געריכט
��ס ער , 2-צ�בער ד�ק . ה�ב ק�ן מ�ל 
רִיער ניט גע�ען אױף �ט דעם טַײך

 3ער ז�ל 
ירן 	 מ�דלעך־טרוּפע, ה�ט ב	של�סן, י נסיעהה�ט געז�לט 
ירן ד
  .�ט בין איך, איז, אױף דער זעלביקער נסיעה מיט 	 ּפ�ר טעג 
רִיער

	 ש�ים־	ער�ּפל	ן , צוגר�טאונגעןד�ק ה�ט שױן געה	ט געמ	כט ּכמעט 	לע 
אין דעם או
ן . 5זערע ק�ן טעל�ס �4
לִיען 
ון שטעטל־	ל	ג	ש, 	רַײנגערעכנט

איז אױך מיגלעך ד�רט קומען '�בער ס, קען מען איבערל�זן די אױט�ס בַײם סוף
	ז דער ערשטער ל	גער אונדזערער איז , ��ס ה�ט געמ�נט, צו 
ירן מיטן אױט�

גע�ען בַײם ק	נט 
ון 	 גרױסן ּפ	רקיר־ּפל	ץ 
ול מיט אױט�ס און 
, איז געקומען 	 רעגן �ען מיט ה�בן ד�רט ל	נדירט'מחמת ס און .6ט�סאױמׂשא־

ב	שט�ט 
ון , ה�ט זיך געד	כט 	ז דער �עלט איז גע�ען אין ג	נצן דורכגע��קט
. ע 
רעמדע לַײטקד� בין איך גע�ען מיט נַײן ּפונקט 	זױ נעבעכדי. רױטער בל�טע


  .	לןדער רוח 	ל�ן ��סט �י איך ה�ב דערין 	רַײנגע

מיר ה�בן גיך אױ
געשל�גן די געצעלטן און 	לץ געמ	כט 	זױ זיכער און 
צ�ישן , זיך �ּפגעבעט צו ג�ן אין �ּפטרעטה�ב איך , טרוקן �י מיגלעך

  .ד�ס א�נציק שטיקל יחידות ��ס איז, ּפ	רקיר־ּפל	ץ און ל	גער־�רט

איך ה�ב ? נ�ך מיטן ה�נ�ר? ן געקענט 	רױסדר�ען דער
ו זיך�י ה�ב איך

�רן אין  און,למשל, ד�ס ה	נדגעלענק, לערט �עגן ברעכן עּפעסקבקיצער ב	 

און , נ�ר ד�ס ��לט מיר �� געט�ן. ט�אױ מיט 	ן  ד�רטשּפיט�ל מיט א�נעם
 אום־גל�ב�ערדיקערדער �ּפטרעט איז גע�ען ב
רט אום־היגיעניש 
	ר 	ז	 

�נגערו
ן זיך , בין איך צוריק צו דער ח3ראותא, ניט בלַײבן ל	נג, איז. סיבה
 �עטשערע אין עּפעס 	 מ	כן, ל�מיר אױ
של�גן דעם גרױסן ברעזענט"

  ".טרוקעניש

די בל�טע ��לט בלַײבן בל�טע (צו מ�רגנס איז דער �עטער בעסער גע��רן 
ט טַײך־	ר�ּפ און מיט דער צַײט ה�בן זיך מיר ה�בן �ּפגערודער). נ�ך 	 ּפ�ר טעג
  סּפ	געטי ��כע–יזן 
	ר 	 גוטער נסיעה ה�ט זיך 	רױסגע�'ס. בעסער ב	ק	נט

                                                 
1  Allagash River  
2  Doc C-  
3  girl scout troop 
4  Allagash Village 
5  Telos Lake  
  ? אױף יִידיש”pickup truck“ ��ס איז  6



און 	
ילו ניט די ּפ	ניק �ען א�נער 	ל�ן איז 	�עק אין 	 , ה�בן ניט 
	ר
ױלט
  .ק�נו נ�ך �עטשערע ביז �ַײט אינעם 
ינצטערניש

ה�בן דרַײ ב	זונדערע מענטשן , נ�ך 	 מ�ל אין שטעטל־	ל	ג	ש, בַײם סוף
אױב דו ביסט ניט גע�ען 	זױ אױ
געל�גט די ערשטע , דו ��סט", מיר געז�גט

  ." 	ה�ם צו 
�רן�י 	זױ��לט איך געזוכט , נ	כט

...ג� ��ס 
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