
צוריק אויף בליק א
סטאלאר רבקה

געסט קאנאדער די באגריסט סטאלאר רבקה
וויזיט זייער בעת בערגער לואי און סאניע

ביתראזשישטש. אין

וועט אמאל, דעם אין אריבער זיר טראג און מינוט עטלעכע אויף אריגן די פארמאכן פרווו

קינדעריארן. האלבגליקלעכע גליקלעכע, די פון בילד א נאר בילד א דורכלויפן דיר פאר
דער פון שיינקייט דער מיט אויסגעמישט חלומות דערשיינונגען, ארוט סישוועבן

לעבן. קולטורעלן און געזעלשאפטלעכן יידישן פון געשעענישן און נאטיר אוקראינער

טעאטער

מען קרייז. דראמאטישן יידישן פון טעאטער גארענשטיינס אין פארשטעלונג א זעסטו אט
אויף שוין שטייען חברהיאטן שאמעס. אלטער  רעזשי מילכיקער", דער "טוביה שפילט

א אן דורכשמוגלען איינגעגעבן זיך ס'האט וועמען און בילעט א מיט ווער גאלארקע,
בילעט...

ליבע די (שאמעס)' טביהן פין ווארט יעדער מען שלינגט מיילער אפענע מיט
זיר ס'דאכט און נשמות קינדערישע די אין טיף אדיין דרינגט פעטקע און חווה צווישן

שטעטל... אין דא פאר קומט אלץ אז גאר,
זיר מילייגט און הימל... פון אראפ פאלן קינדער די געענדיקט. פארשטעלונג די

■ . . בעטן די אין

פארטאג פרילינג

זיר רוקן קינדער ארום. און אתם טוי דער נאד מ'ליגט זיר באווייזט זי וואס קוים זון די
סישפרינגט ווער שווים, א באפן סטער צום סילויפט ווער הייזלעד. די פון ארויס לאנגזאם

טעקעס די מיט קינדער שוין מען זעט אט און גראז, גרינעט אין פיםלער בארוועסע מיט
ישיבה. אין פאלקסשול, אין ווער "תרבות'/ אין ווער לויפן, פלייצעם די אויף

רעגנבויגן' פילפארביקער א זיר ס'באווייזט און רעגענדל א ס'טריפט נאכמיטאג.
שטעטל. איבערן הענגט וואס

הצעיר'/ "השומר חלוצים, : דיםקוסיעס הייסע זיר צעפלאקערן יוגנט דער צווישן
א ומנגן ס'חלומט ווער און מדינה יידישער א וועגן ס'טרוימט ווער לינקע. און בית''ר

בכלל... וועלט בעסערער

בעומר ל"ג

מען קארטאפל, בראט פייער, א צעלייגט מען וואלד. קאפאטשיווקער אין אויספלוג אן
מ'קלאפט און ברויט שו0^ און קארטאפל געבראטענע מיט הערינג בים א כאפט

..! מאכל א דאם איז הא, אייער. געפארבטע
פרץ. ל. י. פון דערציילונגען ליינט ווילנע, פון קאפלאן יאנקל לערער, דער

נאכמיטאג שבת

די ווי ("קרעשטשאטיק", גאס מאי 3טן אויפן ארויסגעגאסן זיר האבן קליין און גרוים

און אהין שפאצירט מען שבתקליידער. אין אויסגעפוצט , הויפטגאס) די רופן ליצים
גיסן ניגונים לעבן. חסידיש ארויס שטראלט שול טריסקער פון פארנאכט. שבת אהער.

בעסערס. עפעס צו בענקשאפט מיט צענויף זיר

צוריק, און אהין זיר וויגט בעלשם, הערשל אלטער דער שטייט שול דער מיטן אין
א מיט ייד קליינוווקסיקער א איז דאס עקסטאזע. גייסטלעכע טיפע אין אדיין גייט

די אין ער קלאפט דאנערשטיק יעדן אויגן. פארגאסענע בלויע צוויי בארד, ווייסגעלער



ווער און ס'צאלט ווער שבת. אויף הייוון ברענגט און הנביא' אליהו אן עפעס ווי טיח'
בארג... אייביקן אויף ס'נעמט

שטעטל אין יריד א
איבער איז פרץפלאץ, נאמען דעם געטראגן צייט געוויסע א האט וואס מארק' דער
מיט אנגעפאקט זענען וועגענער זייערע דערפער. ארומיקע די פון פויערן מיט געפילט י

.וו. א.א פוטער גענדז, הינער, יאגדעס), וויינפעלעך, (וויינשל, פרוכט תבואה'
קלייטן יידישע די אין זיר לאזן פויערים די און פארקויפט אלץ איז שעה עטלעכע אין
אלץ קליידער. שיך, נאפט, בראנפן' הערינג, זייף, : באדארפנישן זייערע איינקויפן
פרידלעכע דאם אז זיר' ם'דאכט יריד. פון צוריק מיפארט און וואגן אויפן ארויפגעלייגט

אייביק. אויף שטארק און נאטירלעך איז גויים און יידן צווישן צוזאמענלעבן

בלוט שלמה'לעס
די בלוטפעלד. א אין געווארן פארוואנדלט מארקפלאץ זעלבער דער איז פלוצים

יידן. די באפאלן מערדעריש האבן היטלערמונדירן, אין אוקראינער' און דייטשן
דאקטאר א געזוכט מארקפלאץ' אויפן זונטיק' א געלאפן, איז סטאלאר שלמה'לע
אן פון בלוט, דאס דערשאסן. רוצחים ווילדע די אים האבן מאמע. קראנקער זיין פאר
ביז שאסיישטיינער, די באדעקט האט ברודערל, קליין מיין יינגעלע' יידיש אומשולדיק

גלידער. רעדנדיקע לעבעדיקע, אין פארוואנדלט זיר האבן זיי
פלוצים מיר האט שאסיי, דער אויף געטראטן 1946 יאר אין האב איר ווען און
אן אן ם'קאכט רוען, ניט קען בלוט שלמה'לעס מיין פיס. מיינע אין ברענען אנגעהויבן

קול. זיין דערקען און הער איר ! ס'שרייט און אויםהער

נישטא, מער איז שטעטל דאס
שטיין. פשוטער א געבליבן
אליין, פאריתומט שטייט ער

שטוט... אומעטיק'

בלום, קיין ניט גרעזל' קיין ניט
פרעמד.  פארשעמט פארצארנט, ער שטייט


