זער ערשטע ל גערן־נסיעה
קטבער2008 ,
אױ! איר $יסעלע איז  $רש!ּונדען גע!רן אין קלן שטח בלטע בײַם ברעג זער “ .בלײַב שטיל!” הב איך
געשריגן“ ,איך קום!”  $רשטט זיך ,ז זי הט מיך געהערט !י דעם קטער ,הט זי ּתיּכף רױסגעצױגן דס $יסעלע – אין
בלױזן זעקל ,ן שיכעלע! ,ס בלײַבט ב גרבן אין דער בלטע .איר ש!עסטער ,צײַטנ!ײַז העלדישערע ,איז דס מל
גע!ען ן ּפגעהיטע.
בער נס! ,י זי הט אױ$געהױבן דס $יסעלע ,איז דס !ײַסע זעקל געבליבן !ײַסע ,ג נץ רן ,ן שום בלטע.
ּפונקט זױ אינע!ניק אינעם שיכעלע! ,ען איך הב עס ּפגעהיט רױסגעצױגן $ון בלטע .אױסנ!ניק איז ן נדערע
מעׂשה ,הב איך גיך די בלטע ּפגע! שט אין זערע.
זי איז דס עלטערע אניקל ,ר2קהלע הסט זי ,לט $ינף יר מיט מיט!ך .זי מיט דער ש!עסטער ,עמע ,ייִנגער מיט
צ! יר ,זײַנען געג נגען אױף זער ערשטער ל גערן־נסיעה ,1מיט זער מ מע ,די טכטער מײַנע ,און מיט ּפר$לק
$רײַנד מיט צ! ייִנגלעך אױך .מיר הבן זיך לע געטר$ן שבת אין דער $רי ,אינעם נגעּפ קטן ּפ רקירּפל ץ בײַם נהב
סטעשקע ,לצדינג נגעשטּפט אין די ּפעקלעך ,די ! סער־$לעשער גי$ילט און זיך געלזט אין !עג רײַן .די סטעשקע,
ּפּפולערע ,איז גע!ען ברטע און בולטע בער ד און דרט איז גע!ען רעדל שטנער דער ּפלנטער מיט
!רצלען! ,ס  $ר די קינדער זײַנען ערנסטע מניעות$ .ון ג ס ביז דער הײַזקע איז ניט צ! מײַלן! ,ס גט ב רג־ רױף
בער ביסלעכ!ײַז ,אין ערגעץ ניט זער שטציק.
קױם !ס צו דערצלען – ניט קן ! נטורעס ,גט צו ד נקען ,נר שנער שּפ ציר אין די במער ,קילער טג,
די זון $ינקלענדיק דורך די בלעטער! ,ס ז זײַנען איצט – אין מיטן קטבער – !עלט $ון  $רבן .ס'איז גע!ען די צײַט
$ון די בל טקוקערסּ .פ מעלעך זײַנען מיר געג נגען ,יעדער רט מיט אױסבליק דער מיט !ּו זיך !עקצוזעצן איז ד!קה
סיבה גע!ען זיך ּפצושטעלן ,קוק צו טן ,צו עסן ביסל גרּפ.2
די מדלעך הבן די אגענע ּפעקלעך געטרגן ,מיט זערע קצעלעך$ ,ײַ$לעך )חלילה זלן ז  $רלױרן !ערן( ,און
זערע קּפן־טיכלעך .ניט ש!ער ,נר עמע איז קלנינקע ,קױם גרעסער !י איר ּפעקל .ז זי גט $רױס ,זעט מען $ון
הינטן די געלע הר אױבן און צ! $יסלעך $ון די קניען רּפ אונטן.
נך צ! שעה ז אײַנגענעמען גן זײַנען מיר נגעקומען בײַ דער שוך־$רעסנדיקער בלטע אױ$ן ברעג זערע.
איבער דער זערע הט מען געקענט זען די הײַזקע! ,ס שטט ביסל רױף $ונעם ! סער .3ה לבע שעה שּפעטער
זײַנען מיר דרט נגעקומען ,זיך  $רשריבן ,און נגעטן אין ! רעמע קלדער.
די הײַזקע איז אין דער אמתן גע!ען $יר הײַזקעס .דער הױּפט־בנין ,מיטן ביור !ּו מע  $רשרײַבט זיך ,הט אױך געה ט
די קיך און גרױסן צימער מיט די עס־טישן .נך קלנער בנין מיט ! שטיש און קלזעטן .און צ! אינטערנ טן ,מיט
ב נקבעטלעך אין עטלעכע שלף־צימערלעך .אין אונדזער צימערל זײַנען גע!ען נך צ! $רעמדע מענטשן ,ח2רישע ,חוץ
צײַטמליק במבען !עגן "אינע!ניקסטע קולער" ז די מדלעך זײַנען ביסל אױ$געהײַטערט גע!רן.
אדער מיר זלן גן עסן ! רמעס זײַנען די מדלעך רומגעל$ן ,ז מלנדיק שישקעס $ון אונטער די במער .די זון איז
רּפגעג נגען הינטער די בערג הינטער די הײַזקע און ס'איז גיך ק לט גע!רן .מיר זײַנען רײַן אין עס־צימער ,לענען,
שּפילן אין קרטן ,צכענען מיט קרײַדלעך .און דס זעלביקע נכן ! רמעס! ,ניקסטענס אױף קלנע !ײַלע $ .רשטט
זיך ,ז מיר זײַנען לע בנעימות מיד גע!ען און הבן זיך $רי !עקגעלגט של$ן.
שטילע נ כט )למיר ניט רעדן $ונעם כרּפען $ון די צ! $רעמדע מענטשן( ,חוץ דעם שטילן קול דרײַ זגער אין
דער $רי ,ר2קהלע׃ “איך !יל הם גן ”.דערנך ,די מ מע׃ "ש  ,ש  ,שלף .מרגן !עלן מיר גן הם ,ערשט זל זײַן
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חוץ אן נ כט  $רבר כט אין געצעלט הינטערן הױז.
גרּפ׃ מע זגט ז דס איז נמען נך " ,”good old raisins and peanutsבער דס איז ליגן ,עּפעס שּפעטער אױסגעטר כט .איך מן ז ס'איז ּפשוט ן אױסגעט כט !רט
)$ון ּתלמידים אין  .(.M.I.Tריגינעל איז דס גע!ען גלײַכע חלקים רזשינקעס$ ,יסט שקעס ,און ברעכלעך שקל ד $ .רבײַט !ס איר !ילט...
די הײַזקע הט געהסן עלנט־זערע־הײַזקע ,נמען נך ט דער זער ; זי איז אנע $ון די נײַן זױנע גע$ירט דורכן ּפ ל טשין־בערג־קלוב אין ניו־ה מּפשיר.

טגליכט”.
אין דער $רי הבן מיר זיך אױ$געכ ּפט און גיך נגעטן – ס'איז ט קע ק לט גע!רן – אױסגע! שט )בלױז ק לט
! סער !דאי( דס שלף $ונעם ּפנים ,און רײַן מיט די נדערע בײַ צײַטנס צו עסן $רישטיק .מיטן $רישטיק אין די 
הײַזקעס מוז מען סו2ל זײַן !ס מע רו$ט ל כערײַקע ,נגע$ירט דורך די יונגע לײַט !ס $ירן די הײַזקע )“ ,”da crooאין
זער זש רגן( .עּפעס קמיש ,זל זײַן .ל מל זײַנען ד דרײַ טלן ,דרײַ מוסר־הׂשּכלען “ :רײַנטרגן ,רױסטרגן",
ד"ה ,מע ד רף רױסטרגן דס אגענע מיסט; !י זױ מע מוז  $רבעטן די געלעגערס – לע נדערע או$נים זײַנען גר
טר$ע; דס לעצטע נר דס !יכטיקסטע איז ,ד!קה ,דערמנונג !עגן דער טרינקגעלט־ּפושקע ) ביסל  $רקױ$לעך,
ד כט זיך מיר( .קלר איז זיך! ,ס איך לן הב די דזיקע ּפיעסעלעך $ײַנד ,בער דס איז שױן ן לטע מעׂשה און איך
הב געש!יגן; די קינדער איז דס לץ גע!ען זער קמיש.
נכן $רישטיק הבן מיר דס הב־און־גוטס אײַנגעּפ קט און זיך געלזט אין !עג רײַן .אדער דס גן רּפ ,זײַנען
מיר רומגעג נגען רום דער זערע ,ביז מיר קומען ן בײַ דער בלטע־ּפ סטקע )בשלום אױסגעמיטן דס מל($ .ון דרטן
איז דער !עג רּפ דס זעלבע !י בײַם רױ$קום – מסּתמא הבן מיר זיך $ילו ּפגערוט אױף די זעלביקע שטנער און
גע $לענע במער !י $ריִער .אין צ!־דרײַ שעה זײַנען מיר צוריק אינעם טומלדיקן ל גערּפל ץ לעבן שטרז ,בײַ צײַטנס
 $רן עסן לנטש בײַם אנעם ּפיקניקטיש..
****

די בלטע־ּפ סטקע
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עמע מיטן ּפעקל

ר2קהלע )מיט דער מ מענס ּפ ק(
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