
     
ז�ער ערשטע ל�גערן־נסיעה

�2008קט�בער, 

אױ! איר $יסעלע איז $�רש!ּונדען גע!�רן אין � קל�ן שטח בל�טע בַײם ברעג �זער�. “בלַײב שטיל!” ה�ב איך
געשריגן, “איך קום!”  $�רשט�ט זיך, �ז זי ה�ט מיך געהערט !י דעם ק�טער, ה�ט זי ּתיּכף �רױסגעצױגן ד�ס $יסעלע – אין

בלױזן זעקל, �ן שיכעלע, !�ס בלַײבט ב�גר�בן אין דער בל�טע.  איר ש!עסטער,  צַײטנ!ַײז � העלדישערע, איז ד�ס מ�ל
גע!ען �ן �ּפגעהיטע.

�בער � נס, !י זי ה�ט אױ$געהױבן ד�ס $יסעלע, איז ד�ס !ַײסע זעקל געבליבן � !ַײסע,  ג�נץ ר�ן,  �ן שום בל�טע.
ּפונקט �זױ אינע!�ניק אינעם שיכעלע,  !ען איך ה�ב עס �ּפגעהיט �רױסגעצױגן $ון בל�טע.  אױסנ!�ניק איז �ן �נדערע

מעׂשה, ה�ב איך גיך די בל�טע �ּפגע!�שט אין �זערע.

זי איז ד�ס עלטערע א�ניקל, ר2קהלע ה�סט זי, �לט $ינף י�ר מיט � מיט!�ך.  זי מיט דער ש!עסטער, עמע, יִינגער מיט
, מיט ז�ער מ�מע, די ט�כטער מַײנע,  און מיט � ּפ�ר$�לק1צ!� י�ר, זַײנען געג�נגען אױף ז�ער ערשטער ל�גערן־נסיעה

$רַײנד מיט צ!� יִינגלעך אױך. מיר ה�בן זיך �לע געטר�$ן שבת אין דער $רי, אינעם �נגעּפ�קטן ּפ�רקירּפל�ץ בַײם �נה�ב
סטעשקע,  �לצדינג �נגעשט�ּפט אין די ּפעקלעך, די !�סער־$לעשער גי$ילט און זיך געל�זט אין !עג �רַײן. די סטעשקע, �

ּפ�ּפולערע, איז גע!ען � בר�טע און בולטע �בער ד� און ד�רט איז גע!ען � רעדל שט�נער �דער � ּפל�נטער מיט
!�רצלען, !�ס $�ר די קינדער זַײנען ערנסטע מניעות. $ון ג�ס ביז דער הַײזקע איז ניט צ!� מַײלן, !�ס ג�ט ב�רג־�רױף

�בער ביסלעכ!ַײז, אין ערגעץ ניט ז�ער שט�ציק. 

קױם !�ס צו דערצ�לען – ניט ק�ן �!�נטורעס, ג�ט צו ד�נקען, נ�ר � ש�נער שּפ�ציר אין די ב�מער, � קילער ט�ג,
די זון $ינקלענדיק דורך די בלעטער,  !�ס ז� זַײנען איצט – אין מיטן �קט�בער – � !עלט $ון $�רבן. ס'איז גע!ען די צַײט

$ון די בל�טקוקערס. ּפ�מעלעך זַײנען מיר געג�נגען, יעדער �רט מיט � אױסבליק �דער מיט !ּו זיך �!עקצוזעצן איז ד!קה �
.2סיבה גע!ען זיך �ּפצושטעלן,  � קוק צו ט�ן, צו עסן � ביסל ג�רּפ

די מ�דלעך ה�בן די א�גענע ּפעקלעך געטר�גן, מיט ז�ערע ק�צעלעך,  $ַײ$לעך (חלילה ז�לן ז� $�רלױרן !ערן), און
ז�ערע ק�ּפן־טיכלעך. ניט ש!ער, נ�ר עמע איז � קל�נינקע, קױם גרעסער !י איר ּפעקל.  �ז זי ג�ט $�רױס, זעט מען $ון

הינטן די געלע ה�ר אױבן און צ!� $יסלעך $ון די קניען �ר�ּפ אונטן.

נ�ך � צ!� שעה �ז� אַײנגענעמען ג�ן זַײנען מיר �נגעקומען בַײ דער שוך־$רעסנדיקער בל�טע אױ$ן ברעג �זערע.
. � ה�לבע שעה שּפעטער3איבער דער �זערע ה�ט מען געקענט זען די הַײזקע,  !�ס שט�ט � ביסל �רױף $ונעם !�סער

זַײנען מיר ד�רט �נגעקומען, זיך $�רשריבן, און �נגעט�ן אין !�רעמע קל�דער.

די הַײזקע איז אין דער אמתן גע!ען $יר הַײזקעס. דער הױּפט־בנין,  מיטן ביור� !ּו מע $�רשרַײבט זיך, ה�ט אױך געה�ט
די קיך און � גרױסן צימער מיט די עס־טישן.  נ�ך � קל�נער בנין מיט !�שטיש און קל�זעטן. און צ!� אינטערנ�טן, מיט

ב�נקבעטלעך אין עטלעכע של�ף־צימערלעך.  אין אונדזער צימערל זַײנען גע!ען נ�ך צ!� $רעמדע מענטשן,  ח2רישע, �חוץ
צַײטמ�ליק ב�מבען !עגן "אינע!�ניקסטע קולער"  �ז די מ�דלעך זַײנען � ביסל אױ$געהַײטערט גע!�רן.

א�דער מיר ז�לן ג�ן עסן !�רמעס זַײנען די מ�דלעך �רומגעל�$ן,  ז�מלנדיק שישקעס $ון אונטער די ב�מער.  די זון איז
�ר�ּפגעג�נגען הינטער די בערג הינטער די הַײזקע און ס'איז גיך ק�לט גע!�רן. מיר זַײנען �רַײן אין עס־צימער, ל�ענען,

שּפילן אין ק�רטן,  צ�כענען מיט קרַײדלעך.  און ד�ס זעלביקע נ�כן !�רמעס, !�ניקסטענס אױף � קל�נע !ַײלע. $�רשט�ט
זיך, �ז מיר זַײנען �לע בנעימות מיד גע!ען און ה�בן זיך $רי �!עקגעל�גט של�$ן.

� שטילע נ�כט (ל�מיר ניט רעדן $ונעם כר�ּפען $ון די צ!� $רעמדע מענטשן),  �חוץ דעם שטילן קול דרַײ � ז�גער אין
דער $רי, ר2קהלע׃ “איך !יל �ה�ם ג�ן.” דערנ�ך, די מ�מע׃ "ש�, ש�, של�ף. מ�רגן !עלן מיר ג�ן �ה�ם, ערשט ז�ל זַײן

�חוץ א�ן נ�כט $�רבר�כט אין � געצעלט הינטערן הױז.1
”, �בער ד�ס איז � ליגן, עּפעס שּפעטער אױסגעטר�כט. איך מ�ן �ז ס'איז ּפשוט �ן אױסגעט�כט !�רטgood old raisins and peanutsג�רּפ׃ מע ז�גט �ז ד�ס איז � נ�מען נ�ך "2

.).  �ריגינעל איז ד�ס גע!ען גלַײכע חלקים ר�זשינקעס, $יסט�שקעס, און ברעכלעך ש�ק�ל�ד. $�רבַײט !�ס איר !ילט...M.I.T($ון ּתלמידים אין 
די הַײזקע ה�ט געה�סן עלנט־�זערע־הַײזקע, � נ�מען נ�ך �ט דער �זער�; זי איז א�נע $ון די נַײן �זױנע גע$ירט דורכן �ּפ�ל�טשין־בערג־קלוב אין ניו־ה�מּפשיר.3



ט�גליכט.”

אין דער $רי ה�בן מיר זיך אױ$געכ�ּפט און גיך �נגעט�ן – ס'איז ט�קע ק�לט גע!�רן – אױסגע!�שט (בלױז ק�לט
!�סער �!דאי) ד�ס של�ף $ונעם ּפנים, און �רַײן מיט די �נדערע בַײ צַײטנס צו עסן $רישטיק. מיטן $רישטיק אין די �

”, איןda crooהַײזקעס מוז מען סו2ל זַײן !�ס מע רו$ט � ל�כערַײקע,  �נגע$ירט דורך די יונגע לַײט !�ס $ירן די הַײזקע (“
ז�ער זש�רג�ן).  עּפעס ק�מיש, ז�ל זַײן. �ל� מ�ל זַײנען ד� דרַײ ט�לן, דרַײ מוסר־הׂשּכלען: “�רַײנטר�גן,  �רױסטר�גן",

מוז $�רבעטן די געלעגערס – �לע �נדערע או$נים זַײנען ג�רד"ה, מע ד�רף �רױסטר�גן ד�ס א�גענע מיסט; !י �זױ מע 
טר�$ע; ד�ס לעצטע נ�ר ד�ס !יכטיקסטע איז, ד!קה,  � דערמ�נונג !עגן דער טרינקגעלט־ּפושקע (� ביסל $�רקױ$לעך,

ד�כט זיך מיר).  קל�ר איז זיך, !�ס איך �ל�ן ה�ב די ד�זיקע ּפיעסעלעך $ַײנד, �בער ד�ס איז שױן �ן �לטע מעׂשה און איך
ה�ב געש!יגן;  די קינדער איז ד�ס �לץ גע!ען ז�ער ק�מיש.

 ג�ן �ר�ּפ,  זַײנעןד�סנ�כן $רישטיק ה�בן מיר ד�ס ה�ב־און־גוטס אַײנגעּפ�קט און זיך געל�זט אין !עג �רַײן. א�דער 
מיר �רומגעג�נגען �רום דער �זערע,  ביז מיר קומען �ן בַײ דער בל�טע־ּפ�סטקע (בשלום אױסגעמיטן ד�ס מ�ל).  $ון ד�רטן

 �ּפגערוט אױף די זעלביקע שט�נער און�$ילואיז דער !עג �ר�ּפ ד�ס זעלבע !י בַײם �רױ$קום – מסּתמא ה�בן מיר זיך 
 ב�מער !י $רִיער.  אין � צ!�־דרַײ שעה זַײנען מיר צוריק אינעם טומלדיקן ל�גערּפל�ץ לעבן שטר�ז, בַײ צַײטנסגע$�לענע

.בַײם א�נעם � ּפיקניקטיש.$�רן עסן ל�נטש 

****

 
די בל�טע־ּפ�סטקע



!�רטן אױף !�רמעס

עמע מיטן ּפעקל

)מיט דער מ�מענס ּפ�ק(קהלע 2ר
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