
 עזניקרל יחיא
 ֿפרַײנד-ר יִידןדע

ַאלע אין . ַא שטילער און לַײטישער מענטש איז הַאװרילַא געװען
װען ער ֿפלעגט ַא , שטעטל הָאבן אים ֿפון קינדװַײז געדענקט

..  יִידן די קעלבלעךַײנַאקעטער ּפַאשען ב-בָארװָאסער און ַא הַאלב
ֿפרַײטיק צו נַאכט : ָאןאון ניט נָאר די ַארבעט הָאט ער ֿפַאר יִידן געט
און אין די װינטערדיקע , ֿפלעגט ער די לַײכטער ֿפון טיש ַארָאּפנעמען

 . ײצן דעם אױװןאױסהים קומען שבת

שטעטלשע . הַאװרילַא הָאט זיך אױסגעלערנט ַאֿפילו יִידיש רעדן
 . הָאבן אים װי ַא הײמישן און נָאענטן געהַאלטן

 געזשַאלעװעט ֿפַאר הַאװרילַאן ַא ֿפרומע יִידן הָאבן קײן מָאל ניט
ַאז , װַײל געװּוסט הָאבן זײ, ַא גלעזעלע משקה, גרעסער שטיקל חלה

װָאס הָאט הונדערט און ֿפיר יָאר , הַאװרילַאס זײדע, סטעֿפַאן
 יָאר געטריבן דעם בױד בַײם ַאלטן קהָאט קַארגע ֿפערצי, געלעבט

ז דער רבי הָאט ַא, הָאט מען טַאקע דערצײלט. צדיק ֿפון שטעטל
 . ימים געגעבן-סטעֿפַאנען די ברכה אױף ַאריכות

ַא ביסל געלט . ל צו ַארבעטןױט געװען ֿפניהַאװרילַא איז קײן מָאל 
הָאט ער טַאקע נָאך אין די יונגע , הָאט אים זַײן זײדע ירושה געלָאזט

ַא שטיבל און ַא שײן דירעלע אין , װַאלד, יָארן ֿפַארמָאגט ַא סך ערד
ָאבער אין דער יִידישער גַאס , גוף-לעגעװָארן ַא ב. עק ֿפון שטעטל

ן געהַאט מיט ומת-שאַמ. ֿפלעגט ער נָאך קומען ֿפון צַײט צו צַײט
 ַא --װעמען , װעמען ער הָאט ַא מעסטל ּתֿבואה ֿפַארקױֿפט: יִידן
 צו װעמען ער איז גלַאט ַאזױ און װעמען געלט געליגן ַײב. לע'מהבה

 . קומעןַארַײנגע

אין די . ַאזױ הָאט הַאװרילַא געלעבט יָארן לַאנג אין שכנות מיט יִידן
 גלעזל װַארימס אין ַא בַײ ַאװינטער נעכט ֿפלעגט ער ליב הָאבן זיצן 

װָאס , יִידישן שכנס הױז און דערצײלן מעׂשיות ֿפון דעם זײדן זַײנעם
 . איז ֿפערציק יָאר בַײם צדיק ַאן ָאנטרַײבער געװען



הָאט ער געברַאכט , ֿפילו ַאז ַא קינד איז בַײ אים קרַאנק געװָארןַא
  ...ליכט אין צַאדיקס קלױז

______________________________________________  
 

איז ,  אױף יִידן הָאבן זיך אין לַאנד ָאנגעהױבןותיטחַאז די ש
, ַא שכן. און ַאז ער הָאט ַא יִידן, דיקחורהש-הַאװרילַא געװען מרה

 דעם קָאּפ בױגן און די אױגן צו הֿפלעגט ער מיט הכנע, בַאגעגנט
 . דער ערד ַארונטערלָאזן

ַאז אין ַאן אומגליק קָאן מען זיך בַײ , הָאבן יִידן שױן געװּוסט
 . הַאװרילַאן אױסבַאהַאלטן

טרָאגן ַאהין , ער ֿפלעגט שױן זײ צוגרײטן בַאהַאלטענע ערטער
 ... סענע און שיקן זַײן װַײב ָאנזױגן די אױֿפעלעךעסן ֿפַאר דערװַאק

זָאל אױף אים 'און ּכדי מ, ד סודות הָאט הַאװרילַא עס געטָאןובס
הָאט ער אױֿפגעהערט מיט יִידישע שכנים צו , שד ניט ֿפַאלןחקײן 

ניט אײן מָאל זידלען זײ , זיך דערװַײטערט ֿפון זײ, טרעֿפן
 . צוליב מער זיכערקײט, הבפרהסי

הָאבן גױִים ָאנגעהױבן :  סוד קען מען ָאבער לַאנג ניט הַאלטןַא
 ". זשידעס"ַאז הַאװרילַא רַאטעװעט די , געװָאר װערן

ַאנדערע הָאבן אים , אײניקע הָאבן אים מוסר געזָאגט
ער ֿפלעגט ָאבער ּתמיד זיך ". נַאטשַאלסטװָא"ֿפַארמַאסערט ֿפַאר 

דער , ֿפַארקערט, זַאז ער אי, קָאנען דערװַײזן, אױסדרײען
 . גרעסטער ׂשונא דעם יִידישן ֿפָאלק

קומט אין ,  עלצטער ֿפון ַא כָאּפטע גזלניםַאַןקומט אײן מָאל 
װען שעכט מען אױס יִידישע -אײדער װָאס, דערװַײל. אַײלעניש
-ָאבער די בלוט, טסמען רױבט יִידיש הָאב און גו. קינדער

 . דורשטיקע חיות װילן נָאך

 : ֿפן הַאװרילַאןשיקט ער רו
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הָאסטו זשידעס בַײ זיך , דו ַאזעלכער און ַאזעלכער"
 און בכדי "!די רגע זָאלסט דו זָאגן װּו זײ זַײנען? אױסבַאהַאלטן

 מיט ַא כבדאיז ער אים מ, אױֿפן גױ װַארֿפן מער ּפחד
 . ֿפלַאמֿפַײערדיקן ּפַאטש

עגַאנגען ַאזױ װי גזלנים און בַאנדיטן זַײנען יענעם יָאר איבערג
הָאט מען ָאן הַאװרילַאן אױך ניט , דורכן שטעטל אין די טױזנטער

ַא מָאל בלוט ֿפון , ַא מָאל אים ַא צָאן אױסגעהַאקט: ֿפַארגעסן
 . ַא מָאל גלַאט טרוקענע קלעּפ אים געגעבן, דער נָאז געלָאזט

כַאּפט ּפעטש און לָאזט זיך . אהֿבההַאװרילַא איז עס ַאלץ מקבל ב
ר זָאגט איז שװָאס דער , ַאז דָאס ַאלעס, איותל ַארַײן אין רדערװַײ
ער הָאט : ַא סימן. טוט, הַאװרילַא, ך צו דעם װָאס עראודער היּפ

שױן ניט אײן יִידן ָאט מיט זַײנע צען ֿפינגער אױף יענער װעלט 
 . ַאריבערגעּפעקלט

 ,טהנעַאז ניט ער הָאט עס געט, זָאגן ֿפלעגט דערנָאך הַאװרילַא
ער הָאט נָאר דָאס מױל . נָאר ַאזױ װי אימיצער הָאט גערעדט

 . ֿפןָאגעהַאלטן 

ער הָאט טַאקע געכַאּפט : ֿב איז דער סוף געװען ַא גוטערור'ס
ּפעטש נָאר ּתמיד הָאט מען אים נָאך ַא קלַאּפ געטָאן אין ּפלײצע 

, ַאז ער װעט, מעׂשה גוטער ברודער און געגלױבט הַאװרילַאן
 .  קײן זשידעס ניט בַאהַאלטן,חלילה

אין זַײן הױז זַײנען ַאלע בַאהַאלטענע קעמערלעך געװען ֿפול מיט 
זָאל כָאטש קײנער ניט ַא 'ס, דָאס הַארץ הָאט געציטערט, יִידן

 . שמעק טָאן ַאהין

ֿפון דעם ח יִידן הָאבן געקוקט אױף הַאװרילַאן װי אױף ַא שלי
 . יִיד גערַאטעװעטװָאס הָאט שױן ניט אײן , אױבערשטן

ָאבער אײן מָאל הָאט ער געמוזט , היקתגעטָאן הָאט ער דָאס בש
זיך אַײנשטעלן בעטן ֿפַאר ַא יִידן און דערמיט , הַארױס בַפרַהסי

 .  זַײנען געװען אמתותריַאז ַאלע מס, צוגעבן
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ר מיט ַא ׂשגעקומען איז אין שטָאט ַא :  מעׂשה איז ַאזױ געװעןיד
זײ זַײנען ניט שױן : זַײנען יִידן צוגעװױנט. רױבערּפָאר צענדליק 

 . די ערשטע

 הָאט ער געזָאגט ,"װָאס". ר ַא מָאדנע חיה געװעןׂשאיז ָאבער דער 
דָאס גָאלד און זילבער . װָאס װעל איך מַײנע הענט שמוצן"

דעם רֿב װעל איך . איז אונדזערס'װַײל ס, דַארֿפט איר מיר געבן
 װָאס --נגען און מיט די איבעריקע יִידן אין מיטן מַארק אױֿפהע

 ... "מַײן חֿברה װעט װױל געֿפעלן

געװען ַא , ַאן אײניקל ֿפונעם ַאלטן צדיק, איז דער רֿב ֿפון שטעטל
הָאט דָאס גַאנצע , געװען ַא טַאטע צו זַײן עדה, שרער יִידּכ

װען , געקלָאגט און געװײנט, שטעטל אױף זיך די קלײדער געריסן
 . ט דעם רֿב צום עלצטן געֿפירטמען הָא

ברעכן די הענט און קָאנען זיך , גײען נָאך יונג און ַאלט זײער רֿב
זַײנע אױגן , איז ַאזױ רוִיק, דער רֿב, און ער. מיט אים ניט שַײדן

װָאלט ַא ֿפרײד געװען אומקומען ֿפַאר זַײן 'ַאזױ װי ס: ֿפינקלען
 . "םשין קדאצ"ֿפַאר די , עדה

ר און געֿפַאלן אים צו די ׂש ם הַאװרילַא געקומען צודעמָאלט איז
 . ל זַײןיגעװָאלט דעם רבין מצ: ֿפיס

נָאר ֿפירט ַארױס הַאװרילַאן , חצוענטֿפערט אים גָארניט דער ר
בלים און גלַאט ּפױערים ֿפון די חאין הױף און ֿפרעגט בַײ זַײנע מ

 : ןו הלשהַארומיקע דערֿפער בז

איז ? װָאס שטעלט זיך אַײן ֿפַאר יִידןװָאס קומט דעם מענטשן 
ים הָאבן הַאװרילַאן ניט ׂשונא. עס געװָארן ַא גרױס געּפילדער

 : הָאבן זײ ָאנגעהױבן רײצן, געֿפעלט

און ַא  ... "ניט אומזיסט הָאט מען געזָאגט אױף אים, איר זעט"
מע זָאל טַאקע דָא אױֿפן הױכן : ּפסק דין הָאט מען ַארױסגעגעבן

. ֿפַארגײןט נָאך אײדער די זון װע, ֿפהענגען הַאװרילַאןבױם אױ
נגען עַאזױ זָאל ער ה. קײנער זָאל אים צו קֿבורה ניט ברײנגען

  ...װעט ֿפון אים קײן זכר נישט בלַײבן'אױֿפן בױם ביז ס
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און . ינוִים ָקשים דעם רֿבעדערװַײל הָאט מען גענָאמען ָאנטָאן 
 .  אין זיך,קרעכצט נָאר שטיל, דער צדיק, ער

שט חדו און הליתװַארט אױף דער , ליגט הַאװרילַא ַא געבונדענער
װָאס ַאזַא שװַאכער מענטש װי דער רֿב קָאן ַאזעלכע , זיך

נס נשמה הָאט יאון װען דעם רב. געברַאנטע לַײדן איבערטרָאגן
הָאט ער מיט התלהֿבות געצײלט , זיך בַאדַארֿפט מיטן גוף שַײדן

 !" ל-א-ר-ש- י ע-מ-ש: " געזָאגט,װָארט בַא װָארט

את קרי"װָאס הָאט נָאך ֿפון קינדװַײז געקָאנט , און הַאװרילַא
 !"ד - ח -א ":הָאט ָאּפגעענטֿפערט מיט הַארץ, "שמע

הָאט הַאװרילַאן גענומען דעם שטריק איבערן הַאלדז 'װען מ
 הָאט ער געקרָאגן גרױס ּפחד און ֿפַאר שרעק ָאנגעהױבן, ֿפַארצִיען

 . קרײען װי ַא הָאן

ק איז אין וגעמײנט ַאז ַא דיב, הָאבן די טַײװָאלים זיך דערשרָאקן
 ... הָאבן זײ ָאּפגעװַארט ַא װַײלע. אים ַארַײן

 ...! דער ׂשונא גײט, גיכער: דערװַײל איז ָאנגעלָאֿפן ַא רַײטער

_____________________________________________ 

הָאבן יִידן געהַאט ,  לַאנד הָאט זיך געביטן און ַאז די ממשלה אין
צו דערצײלן ֿפיל װּונדער װי ַאזױ הַאװרילַא הָאט ֿפַאר זײ דָאס 

 . לעבן געשטרעקט אין יענע שרעקלעכע טעג

,  הָאט מען דערצײלט אומַאטוםהליתאון װעגן מוֿפת בַײ דער 
 הַאװרילַא דַארף זיך איצט ניט בַאהַאלטן. איבערן גַאנצן לַאנד

טרינקט ַא , קומט ער ַארַײן. מיט זַײן ֿפרַײנטשַאֿפט צו יִידן
 . גלעזעלע טײ און דערצײלט ַאלץ װעגן יענע טעג

ַא מָאל ברײנגט ער ַא מעסטל קַארטָאֿפליעס ַא יִידן ַא יורד און 
 . איז מחיה ַא נֿפש

װי , ַאלע מָאל װען ער רעדט װי ַאזױ דער רֿב איז אומגעקומען
װי ַאלע נַאכט , דערצײלט ער, ים געמוטשעטַאזױ מע הָאט א
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מיט ַא שמײכל אױף , קומט צו אים דער רֿב אין חלום ַא רוִיקער
 ... די ליּפן

װַײל ער הײבט ָאן קרײען װי ַא , לַאנג דערֿפון רעדן קָאן ער ניט
 ... הָאן

קינדער צולױֿפן זיך ֿפון שרעק און עלטערע מענטשן לָאזן 
 . ױגן צו דער ערדֿפַארשעמטע ַארָאּפ די א

 ... און זַײן קרײען הערט זיך װַײט אין שטעטל
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