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♦ *ןאײאץ

 אלײן שאול פוןכןעניג פאי״אץ ךער בין איןל
 ? הא .הא . הא ברייט אזוי אונ ווייט זא

 זאכין וױנדעןליכע :עךצעלין אײף וויל איןי
צו בעכןאנט שאול כןעניג פון געשיקטע ךיא

מאכין
 אהן זץז נו.ט;$א שאול ^קעניג פון געשי?טע ךיא
♦אהןי שוין כןאם פאנאץ ^רויס איף . . 

 גײווינט ;אט אשענעם גאט;ײוויגט אשענעם
 געחלט זייץ געחלט זײץ לי־יטע ליבע מײנע

ד צייטע ^ארצע אײנעם אונ  קריסטען ױךקי
 שאול פץ'כןענייג געשיבטע ךיא זייטע דיא אין

שטאד־עם ןײ.ק לאךעם העךין.קײן « אױס
...........שטעךץ צו נישט ביטע

 אזך״ן זיןז פאננט שאול סעניג פרן געשי$טע ךיא
 איהן שוין כןאם פאנאץ גרױם איןי

 זײנע מיט שאול נןעניג אךיין אךיץיארײן
מיץ דא יעדגעךעלין

 זײנע מיט שאול כןעניג ארײן אךיץ אךץ
,מיין ךא יעךנעךעלין

א זינגען >דאס צל אללע יעךנערעלין * ך
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. הפלישתי גליית

 אונ שווערטין ליא ארויס נעטען זץא זאמען
טױךין( * מאכץ

טויךין טיךין מיר שפאנען מיר ^ןאנען יעךנערעלין
טיןין

 שאול איןנןעניג מיר ןךענגען טיר ?דעןגען
 т פיהךין « או־יץ

/ האנד זײנעס אויף ,לאװ װײטעס אזוי פון
 באנד אגאלךענה’

 האער אגאלךענה ,האךצע זײנעם אױף
1зо שאול פןעניג אין אללע מיר ווץשין

ר!ריא:
דינער לאפער תעךין ,ארײן .ארײן / ארײן פאיאץ

מיץ ךא
ךינער לאפער העךין ,אךײן ׳ אריץ / אריץ

טיץ דא
 העךין מיף לאס ,לאפער שאלער איןז לאפער

 בעטין איך טיא ,יעתעךעלץ אייןי צו
 שאול כןעניג דעם צו לאזץ טיך זאלט אילר

טרעטין... ארײן
 נעלנערעלין צװײא ערשטע ךיא )עפענען

 גימאכט האביןי װאס שױערטין‘ צוױיא ךיא
 זינגעף װײטער ער טיט טי״ער ךיא

פער ̂ט ל̂י ךעם״קעניוןם צו געקומען בין איןז אז יעצי
 מיער שאולם

.פאפ;ער דאם זעלין אדאךןז כןעניג דער לאז . .



5;הפ^שת♦ ג^ית

 ךעם פון אויף כןעניג ךער זיןי )^טעלט
פךעגט( אונ שטיהל

א פץ ^טרײטער דער איז ווער  ױךין ך
נאמען זײן איז גלית המן ערוויאי איז גרױם לאפער

 כןאמק .ער וועט גלײןי
 פארזײן^טארעטען זיך ךערשךעקץװעטמק

.בךאמען זײנע מיט . .
ה^לי^תי העךין:לית ,אריץ ,אךיץ - ארײן לאפער

מײן דא
הפלשתי גלית העךין ,אריץ ״ אױין ׳ אריץ

םיץ דא
ת מיר פאר העלד ^רויסער ךער גלית בץ איןז גלי

א ציטעךט  װעלד גאנצע ך
 איזכןיינער װײטער אונ ’אײנער, בין איןי
אונ גלידער ליא ברעבץ « אײןי װעל איף

♦ ♦ • • בײנער
 װארפין מיןי טיט היץ אונ כןעלט

א ױךןי איץז אויף װעל אץי  ישװערט ך
.עאר־פץ . . .

 אוניהיץ מיןל־כןעלט טיט װאךפין
 טאמפע איין געב אז'איף

 בליץ אײ־ן מיט ךינער אײן געט
ט װער ק  איהר זענט ווער אונ ,איהר ז

, מיט גײטישטרײטץ עיףן אז , '. ר. י ן נ

I



вהפלשתי גלית.

אײך צי איןי וועל מילעטעהר פיהל ״קײן
 ךאךפין נישט

א אײןי װעל אלײן איף נאהר  כןעפף ך
.וואךפין אךץטער . . .

ךיא פיהרען .כןענען איהם מיט װעט ווער שאןל
נענא קךינ

 מיכל טאנטער מײן ,:עבין איהם איןז װעל
 פרויא אײן פאר

אץ אי טיין דא ’ דור פךינץ , אריין ,אייײן .אךײן פ
.מײן ךא דוד פרינץ ,ארײן ,ארײן ,ארײן

ד פיךכטיג אזוי נישט שאול נןעניג ךער לאז דו

* I ׳־ , . ,
 דעי אין הפלשתי גלית מיט װעל איןי

.גיץ שטךײט
ךן שאיל .קעניג ךער לאז א נ  האבין טך
 באגךאבין באלד איהם װעל איןי
 לאכין נאן־ װעט שאול כןעניג ךער

 בראכין צו _קאךיג ךעם איהם װעל איןז אז
נישט שױן ער װעט .שעה האלבע איץ אין

דא זיין
געקומען״ איז ער וױא פויער נאך
 שוױמען אוועק אונץ פון ער װעט

ל אן פאר מודא האב איך קינד מיץ ,דוד ,דוד $



 וױא אזױ .בראכין צו איהם װעל איף ךען
 בײן א הינט איץ

 פאטער מײנעם נײא ךוד איןי ,דוד איך
 געפיטערט שאפע ךיא איך האבע
 מיר פאד ד״אט טיהךע וױלךעס יעךעם

.געציטעךט . . .
 פעלר ךעם אױף גע־שלאפין בץ איןי ווען
 האט אינ טיהרע׳ אווילדע געקומען איז

 בייסען גיוואלט מץי
 טי־ינע מיט געטאהן זיא עם איןי האב

.רייפען « הענטלעןז . . .
 פעלר פון ניקומ־פן איןי בין הײנט
 איז ױךין ךיא צו דען גיהערט איןי האבע

 העלד גרױסער איץ געקומען
 גלית שפו ימח ער איז ווער
זענט װער אמ ױךן״ איל׳ר זענט װער

איהר
א אין ייץ וועט אללע איהר נייא הענד ך

,̂ .מיר
 כןליץ קליינעס נןלײנעס אײן אזױ
אונטער זין־ העלד ;רויסין אזױ אנטכןעלץ זאל

? שטײן



.הפלשתי צלית8

ת לי בליט ױגגעס אי^עס אזוי ג
 אײן אין וועלט ךער פון גײן אוועק זאל

.בליק אױגין . . .
א אך  מיר פוןי פאךט ״ פאו־ט ח

א א דוא פליםט ?ןלאפ נןךץןקטיאיץ ח ך צו
.טיער . . .

בליק אויגץ איץ אין
.?ליט יךײנעם ךינען דא װעט . . .

ץ פון ךוד כןײן ני^ט איןל־ האב ^רייק ^רויםין ך
אנגםט

 איץ מיר בײא איזט אבוית ןכות ךען
.גיפלאנצט . . .

ת אבות זכות ךאס איז ווער גלי
אבראם פאטער ערשטער דער אבער ד־וד

עכןידה ךער אויף זרדתן זײן געטאל׳ן האט ער

 איך זאל פרימקײט זײנעם גוטקײט זיינעם
 געניסען דוד ?ןלי־ין

מײנע צו פאלען זאל^ט גלןת דוא אז
.פיםען . . .

אהן אױבין .עןשטין ךעם בײא אויןי אזױ דוד
הן.. פא?ג »ןייטין דעם גײטצו א איןי

צװייטער ךער ךאס איז װער גליוזי
האט ער יזאק פאטער צוױיטער דער איער דזד Т * Т '• •״״ • י *•* ~ Т » V

געטוהען



в.הפלישתי גלית

שטרעכןין מזבח ךעם איויף האלזע זײנעם

 גוטנןײט זײנעם פףמנןײט זיינעס
 'געניםען דיאס דוד כןלײן איןי זאל
 פיסען מײנע צו פאלען זאלםט גלית חא אז

 א־ן אױבין פון צווײא ךיא בייא’ אויןז אזוי דװ־
 אזך״ן איןז פאנג דריטין ךעם צו גײא

דריטער דער דאס איז ווער גלית
•״ י_אקוב פאטער ךךיטער ךער אבער ךוד

 רינגלען ענגיל אײן מיט געטוהן זיןז־ האט ער
 איןז זאל פךימקײט/ זײנעם גוטקײט זײנעם

 געניםען ךוד לןליץ
מײנע צו פאלין זאלסט גלית דוא אז

.פיסען . . .
מיר מיט דוא זאל?ט אבות זכות כףין מיט גלית

 רײדק אונ שמיםען ניישט
̂כןער ךער מיט ווארעם װעל שװעךד פלא

דיר איןי
 אונ ױאךפין אךץטער .לןאפף ךעם

.שנײדען . . .
איןי וועל אוננךיףשװעלד בילןס .קיין מיט דוד

 שאלפין נישט דיר איויף
 אין אץל וועל שטײנךעלע כןלײן אײן נאהר

.װאךפץ קאפף'אריייןי' -ײן . . .
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ת לי אינ עךר ךי־א אױף אןיךער קניט )גלנת ג
וױרױ( זאנט

• : т

 מאען .נהיםער אײן גױוען בין איןז־ / אשמװ
 אץד וויל געטאלן שלענטס לךץ איףיהאי

מאהן תשובה הײנט - ; ; т  т : ו

ותשובח ךײן זיץ וועט װאם דוד
ת איןד װעל הישנה ראש קוטק וןעט עס אז גלי

ע ךיא הארגענק אן שךה; ן
 מאען גרויסער אײן גיװען בץ איף ,בגךנו

אין־ וױל געטאהן שלעבטם יװיין האב איף •
 טאדין תשוכדז הײנט

ч תשונה דץין זיין װעט װאס ךוד
ת איןי װעל הפפור ױם קימען װעמ עם אז גלי

 פיטער מיט הינךל א עסץ
 מאען גרױסײר אײן גירוען בין איף ״ גזלנו
 איף וױל ,געטאהן ^לעבטס ױךין האב איןי

טאהן. תשובה הײ?ט
.!לצישונח ךיץ דץ װעט װאס ךוד

 יוךץ איןי װעל סונות קומען װעט עם אז
 פיכןעס ךיא מיט אױסשטאפין

 גרויסער איץ גיווען בין איך דופי ךברנו
געטאה] שלענטם ױךין האב איןז מאען

. טאהן תשובה הײנט איך וויל
,תשובה ךײן זײן וועט וואס דור
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ת עטץ וועט שבועות סומען װעט עם אז גלי
 רייעות ביטךע ךאס קריגין

 גלית װארפט אונ שטײנךל אײן דוד )נע?י,ט
ױט(. דיא אױף פאלט גלית אונ ט עךדי

 נעמען .׳נךד ךער אױף ליגט גלית וױא )אזױ
אונ טאנצץ אונ הענד ךיא בײא אללע זיף

.<'*}*■/ ' יג.ז1

אינץ איז ,װאיל וױא אױ ׳ װאיל וױא אױ אללע
I : • т  т  V  • -

 פאלעק ;אטפ
 דעם גלית גיװאךיז פטור שױן זענען מיר אז

.טשאלעק ^ר^ם״ן . .
אינץ איז מאיל׳ וױא אוי װאיל. וױא אױ

הײנר
 דעם גלית גװואךין פטור שוין זענען מיר אז

ד., גרויםין .פײנ
אינטץ איז װאיל וױא אוי י .װאיל װיא אױ т  * т . : : ן

 קינךער גאטם
גלנת אױף געקומען שיױן זענען מיר אז

וױװ־ער...
 הײט טויטער ארױס , גלית שלעפין )אללײ

ד א וױא אזוי דו אונ .קערין נאהר דיןז וועםט ה
דועקדין

.פערלענדיץ װערין פײנך דײנע זאלין . . .
פראװא( פאטשט מען )אונ



.הפלשתי נלית12

ץ א אי  מיין דוא לאפער *שאלער אריץ׳ אריץ פ
ר ע פ א לעבץ זײער בײא האבץ ?לשתים דיא ל

גע׳שוװירען
 פערלויךען הײנט ווערץ מוזען ױךין ךיא אז

 טוהןשוין זייא אז גיהערט, האבעד־אס איף
א שארפץ !שװערד ך . .

ל שלימער אימער ניכט מיר איז ווײא אױ שאו
מיר גײט

ר טע ש ך עךעל ע עךנ לעבין אײביג זאל כןעניג ךער ,י
בין... אראדע מען וועט ע ג

 וועלין מען׳ דארף ,ניצין װעט אראךע צװײטער,
שארפץ... שװערדע אללע

טער רינען װעט .עס ךען ’.מט ניישט איז אזױ ,ךרי
.בליט אומשילךיג . .

ר טע ך ל פי עךע ךנ ע , צויבעלין איץ ךא איז עס ,י
 פון אלטו־יטין כןען זיא וואס
אלין:.. ערד ךיא ה

ל או  זיא לאז ,געשוױנד אינ געןי כןאמען זיא לאז ש
ךעם אױס הנביא שמואל בךענגען אןייף

.^ךיב . .

 לאז - גע־שווינד אונ געןי כןאמעי זיא לאז
דעפ אויס הנני־א שמואל בךענגען אויף זיא

.גךיב: . .
ץ א אי ,צויבעלין ,צױבעו־ין .אריץ ארײן, ,א־ײן פ

מײן דא



ל או דוא האסט װעטען גישערין־ ךיר איז וואם /ן
.גיזעהן ךאךט

 דוא האסט װעמען < גישעהן ךיר איז וואם
גיזעהןי. ךאךט

בערין1צ אהן אונ ביקם אהן עךד, ךער פון אמעונש ,י
,שוועךד

מיר פון עך איז ,העטד ?לױםץ אין
.פךע?ד

איאץ הנביא ^טואל ,אריץ אריץ, ,אךײן ין
מיץ׳ ךא

הנביא שמואל אריץ, אױין, אריץ,
״ ;מײן דא

א/ *םמואל בי ר אץ האט וואם הנ  ,געציטערט ך
עךן גן היין דוא הא?וט וואם

,פערביטעךט
 האסט װאס ״ געט;ען ךען איך האב װאם

,בעמיען געטאהען מיןי דוא
< געלד גזלן געטאהן אץז.ךען האב וועמק

 אויף ױבךענגט אויף מיןי דוא האסט מאם
,װעלד אפאלשע אזױ

,גענומען שוחד ךען איןל־ האב וועמען פון
,גיעקומען אהער מיןז האסמ דוא װאס
שלעכט געטאהן ךען איןי האב וועמק אויה

' י • ן ע ^ ’ ק
.שיכןען געטאהן טיר נאןי ד״אםט דוא וואס

г.'Ьл 18 ,הפ^שתי
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 ,שלאגץ דער עמלקין נישט האסט דוא וױיל
אונ ;אמערץ מוזין דוא װעסט ךעם איבער

׳ .יאגין
ד בײא איןי בין הײנט , ך

,טיר בײא זײן דוא װעסט מאךגין . .
הלשװז( אין פאלט כןעניג )ךער

אץ ײן׳ פאי דאכןטער העךץ ,אריץ ,אריץ אי
.מיץ ךא

א צו איללע דיא ךאקטער פלאשע דיא - בריללע ך
,טאשע ךיא צו

,מעךעצץ ךיא זיין זאל אהץ וויא אונ
 איף ,שלאף איז װאס דאס איז װער אונ

נןראפט, געבץ אייהם זאל
א געץ ,כןראןק איז װער ארנ , באנק ך

 איז עס אויב ,בעטראפטין אילפ איף וועל
,נאכטין פון ניישט

,קלעהרץ פון שי־אקין ךער איז אויב.ע־ר
’,באהערין אילם איף װעל

יב1א ״ געבראנץ נישט איז עלר אויב
,גלשטאכין

המלןי( שאול גוט בעמראכט ךאקטער יךער
,טויט איןט שאול כןעניל ךער ךאכןמער

 ?עקלאגין צי אהן הײןט יעתערעל )אײן
 שאול כןעניג ךעם

יהונתו( זוהן דער איזט דאס
т  ; ) :  V • .т <־.־
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יהונתן
!т  т г

 אהן מיף האט אבךעכץ אונ אישטעכין
,זײטען מײגע אין גענומען

פלשתים ךיא מיט כןענען נישט װעל איף אז
שטרײטען

 פלשק וױא אונ ,שעקרמען צו מיר איז װאם
 ,גענומען אוועק גיווארץ היא בי?ט

ק וועט וױא  ,ווענךין הײנט זי־ך ט
 .פערלענדץ פײנד אינזרע הײןטע רועט װער

 ,מיר וויא אזױ גישעהן ^אןז איז וועמען
א אז א צו פיס ךיא מיט ליגסט ך  .טױןף ך

 אז ’וױיא, אונ אף איז אללע אץץ « אונ
׳ בייא דער זענען אי;ץ

 אלי שאנד, איץ זײן װעט אינץ צו אונ
.װאנד ךער אױף שטן ךער װיא

הײ?ט וועט ווער אפעציךק, אללע אונ
- פייען

 לױפץ װעט טילעטעהר, גא?צע ךאם אונ
.אהער אונ אהין

 אנייךער שטיחל דעם אױף ךוד זעןןט )^ען
.הארא .הארא הארא״ שרײט מען אונ ( - : т - - ־־ т

 ניװאךין, טלף ביסט דוא וויא ךןד אזוי
 • צאךין דײן פעוגיסין דוא זאלםמ

נכןמה, טאטענם אץ נעמען אלין זאלסטךץז
’ נדטה אונזער זײן דאס װעט т у ־־ т т у ••; I
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 וועמען ׳ װארען נישט װעט אונץ.קײנער פון
א כןענםט װעלין וועםט דוא .כןאךען ת
דעהם אץ י ,גליק גרוים מיט זײן ךיר זאל עס

,אױגענבליק
.הארא , הארא הארא.

Т -  Т ־ Т -

ענדע

 המות מלאןז ךער
קרא^קין ךעם מיט

 מיט אײן טײנעט קךא^ער .ךער

טויט. דעם פאר המות מלאך ךעם

1
בײא נישט י^טײא מיר פון אוועק גײא ,קךאנכןער

טמנר׳ מיץ
״ מעניט איץ אפ שוין מיןי טךעט

,עק איין פרן געקומען ביסט דױא
א ,אװעק ני^ט מיר פון גײםט ח
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א גניםיל לעצט מיץ מיר פאן צאפםט ח
,בליט

 אשפעיאען איין וויא געקוטען ביםט דוא
 צו נשמה טײן אזעקיצ;אען אײן אױף װיא

,געשוױניד נעמען
 פעןלאשין דוא האםט שלאף טײן

 גענאסען גוטעם עפעס נאןי ד״אב אץז אײךער
װײב כיץ פאן אװעק מיך נעמםט דוא

.קלד אונ

ת כלאןד מו ע איך אז ברודיער ,ה געטאהן ךץי האן
אנפאנ^ען

כעלאנגען טיר אין גיוועזען װאלט עם אז
שמערצין דײנע ךיר איף װאלט אזוי

 געךענקט
 זינען אין ניהאט װאלט איןז
 בעכןאטען ךחמנוית ךר איױף איןי וואלט אזױ
.גע׳שענקט נשמה דיץ ךיר וואלט איף

פראסטער איץ נא־ר ךאןז בין אץי נאיהר
שליה

 גוף אין שרײבץ אײן געקומען ךיןי בין אין־
א  פעךבײסען לי־פען דײנע ט*ט שיוין מוקט ח
.גײבליבען אזוי שויין איז זאך ךיא
- געשליבען בוף אץ שױן שטײט עס



I Iקראנגן^ן דעפ 1מינ המות מלאך)
*

א עויין כןק טען ט מאהל כןיין גזיךה ך ניי̂י
י צװ־ײםעו

.3

גיךעכט בי?ט דוא ןתךער קראנכןער,
 גאהר ךערװעלט איױף נאף האבע איןי

 פאךעכט ניישט
 גײן ךיר מיט ־שױן סמ אץי אונ
 טיר העלפין נישט װעט עס

רז איןז  ךיר מיט געהען שױן מ
!;עװיץ מיץ העלפען נישט טיר װעט עם

.4

אײן זא דוא ביםט מאס ברװ־ער ,המות מלאןד
אױםנאמע

 דאטע רײכע נעהם איף
 מענער יװגע צו דעו־ אונ
 שײנע דאטע נעדום איןי
 ר,ײן אינער לשט מיף ךעךבארעם איף

 ?ןלײנע קץךער
ארײכער אזוי בין איך װאס מיר צו איז וױא

.כןענער
 געהן צוי ךיר צו קום איןי אז היץט

געווײן אגרוים דוא ט׳אכסט



 דער אױף גיהאט וואלםט דיא וויא ןלייך
 װעךט איץ נועלט

 שטאלץ אז:יי נישט דיף האלט
שטיק אײן וויא אזויי ליגען באלד װעסט דואי

א !ערד הוילע ךער אין ^עהן שױן מיםט ת

.5

ווײטען פאן ךאןי ׳שטעהע איןז י1פר ךיא
פילזר אללע פאן ארום מיך קרק איף אונ

זײטען
 בעגיםק מיןי איןז טיהע טרעיען מיט
א אױ  מאן ליבער ך

 דאן טיר אױף שוין זײא
נוט.עס עפעם װעלדי ךער איױף נאןי זאל אץי

ע איןי אז חופה דיר מיט גענומען האן
.קתשין

 אזױ געטאדזן דוא האםט את הרי מיט
 בעשליםען אליבע

פאן לץןלי?סטע3 ךיא גיװעזען ךאןל בץ איןי
װעלט ךער
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 אײנע ני£ט ךאןי ביסט דוא מײנע טאכטער קראנקער
א טךאכסט וואם  מיר איבער אזוי ת
 איין זײן װעל איןי טיר פרן איװעק גייא

 ךיר פאר יו־שר מליץ
 בערלאנד טײערער זולן טײערער

 הא:ד דיא מיר געב טויט מײן פאר
 פערזאגין גישט כיר װעםט דוא
טיר.קךיש נאף יאלד גאנץ איץ װעםט דוא

ד .

ת מלאןד טו  מענש פערסאלכעטער דוא נאלר זעה ,ה
 ניבענישט נישט אגאר דיןי האט גאט

 ךעפ פון ראיה איץ נאהר דיר נעהם
 עלד דער פון װערעמ״ל

א פרן װערעמיל ךאם ךען  עלד ך
 געכןריגען חן גאט בײא דאןי האט
 ירךי־ן אללע פון ^ליק דאם
א וועך־עם ליא מיט ליגען דאןד מקט ח

.;ךאד צו


