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 לטהר בלעטל

 פרייליכעערליכע אידן נעמען אויף די 
י ”בשורה אז די גאר גוטע פילטער פון א

 עאמעריקאיז געווארן א פאקט אין 
 ?וואס איז נעט פרי 

נעט פרי איז א פילטער וואס איז ספעציעל געמאכט געווארן 

, עס איז אויסגעשטעלט ווי א ”אן פשרות“פאר ערליכע אידן 

סייט איר דארפט וועלן זיי  רוועלכעסיי און  ,מהלך 'ווייט ליסט'

 .איז עס ריין וועלן זיי עס עפענעןאון אויב  ,רכקוקןודעס 

ן עס ום אן געקלינט א סייט פאר איינעזיי האבאיינמאל 

 אוי וו”פאר יעדעם, איז למשל אין אן ווט ווערט עס אפאפרא

 ן דעם פילטער איז כמעט יעדעאידן ניצ 01,111איבער 

 .ן געפילטערטואפן א ,דארף'ואס מסייט ו עסטאיינציג

שעה א טאג א סטעף פון א  42ן אז זיי האבאיז נאך א מעלה 

יעדע בילד פאר עס קומט  און ,ראמעינישע גויטעסנים ניפאר מ

אויסהאלטן איז און נאר אויב עס  ,דורכגעקוקטערט עס ארויף וו

 ווערט עס געשיקט צו דעם מענטש.

לייגט ען אסאך אידן ארויפגן האבלעצטע פאר וואכ דידורכאויס 

 .מחי' זענען זיךאלע ן וא 'לטהר'די פילטער דורך 

זענען אנגעקומען אזוי מיר אט ליינט ווי
צו דעם פילטער ביז ווי מיר שטייען 

 .יעצט
אלול געבעטן חודש יאר אין אהאבן פאר שליט"א רבינוכ"ק בני 

ון אויסגעפינען י א”ים צו פארן קיין אעסקנ 'לטהר'פון די  םאיינע

אויב ס'שטעלט זיך ארויס דעם פילטער, און  אלע דעטאלן ארום

זאל עס 'ן אז מ'עשתדלאל ער זאז ס'איז טאקע אזוי ווי מ'רעדט 

ויסגעשטעלט איז עס רברענגען. ווי עס האט זיך אקענען אהער

ווען גאר שווער פילטער אבער עס איז גע רטאקע גאר א גוטע

 .אהערצוברענגען

היי תא דשמיא וואס איז פארגעקומען מיט א געוואלדיגע סייע

אבן מיר באקומען די ריכטיגע ב' ניסן ביים טיש, ה יאר

 .ערענגען דעם פילטער קיין אמעריקבצואהערקט אקאנט

יך געלייגט א נאך אפאר חדשים שווערע ארבעט, האט מען ענדל

ן עס איז ערמעגליכט געווארן צו ניצ, און עסערווער אין אמעריק

 פילטער. ןיעלן גוטצדעם ספע

ד אז מיר ”עלט א צעטל אין ביהמן ארויסגעשטפון ווען מיר האב

ן אז זאלן עס אויספראבירן און זעוואס ונים נחשעטליכע כן וז

אידן אייטעם פאר די בני הגולה, קומען  רעס קען זיין א גוטע

ן פראבירן אויס די וא 'לטהר סענטער'יעדע נאכט אין די אריין 

וואס  'טערונעט פרי קאמפי'נייע פילטער מיט די ספעציעלע 

 אז מ'זאל עס קענען אויספראבירן.ליגט דארט 

 ,ן שוין אויפגעסיינט איבער צוויי מנינים אידןיר האבמאז ה ”ב

אינגערמאן א  רע'ווי א חשוב .ןעל צופרידיצען אלע זענען ספוא

צטיגע עמיט די ביז יאז , טקוירא שמים האט זיך אויסגעדר

ווען ער האט געמוזט עפענען די אינטערנעט האט ער פילטער 

ן געבעטן א ואיינע צוויי הענט אויף די אויגן ז טעלייגגארויפ

די  טשוין מידאס איז ל ווערן )נישט נכשאז ער זאל תפילה 

לייט עוואס אגב רעדן זיך אסאך ערליכע אינג ,בעסטע פילטער

ג ארבעט בכלל נישט הונדערט ננטייער פעדאפ אז די ביל

האט 'ווי מער ממש פילט  נט(. אבער יעצט מיט 'נעט פרי'צעארפ

 ר פון היטן די אויגן!י מלחמת היצם גרינגער געמאכט דאי

אדער רופט  ,קומט אריין ,סירט, אדרבהעווער עס איז אינטער

ירן ן מיר וועלן זיך פרייען אייך צו סערוווא 'לטהר'אין  ,אריין

 בעסטע וואס קען זיין. אסמיט ד

 

 :ןליסונטער די קופון א

ואס ן נייגעריג ואיר זענט אוודאי געבליב
 .איז געווען ב' ניסן ביים טיש

ן מיר פראבירט זיך מעשה איז געווען אז אגאנץ ווינטער האב די

ן מיר מיר וא ,'נעט פרי'ן מיט די בעלי בתים פון פארבינד צו

 דיג.'למעשהצו עפעס צליח געווען אנצוקומען ן נישט מבאה

, איז עד אפס מקוםגעפאקט ' זאל ןטיש' ערדב' ניסן איז דאך 

 רענטשאאויף די פלטהר עסקנים אנגעקומען די פון  ראיינע

פלאץ איז שוין געווען  רווייל זיין געווענליכע אויף מערב זייט,

עסט, און ער באמערקט אז זיינע שכנים אויפן פארנומען מיט ג

 נע''ט פרי 

 פילטער
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נדער און י, זענען א גאנצע משפחה, זיידע קשטפארענ

 איינעראן מיט בגדי שבת. רופט זיך אנגעטון ך, אלע עאייניקל

ס דו זעסט מיין שווער וואשטיל צום עסקן:  פון די בני המשפחה

ן דא א ן מיר האבוינט אין סקווירא, אוהאט אמאל געווא דא,

האט מיין שווער געוואלט קומען. ער  ,טשארנאעטרת חתונה אין 

 פציג יאר, נו זייער שיין.ופאר פ איז שוין נישט דא געווען

עסקן, דו קענסט אפשר  עםפרעגט ער דן ער וויל שוין גיין, ווע

ישן וואס הייסט אזוי טעקנקאמפיוטער א סקווירא אינגערמאן א 

עסקן,  ערד אים זאגט -” איך בין נישט קיין טעקנישן“ן אזוי? וא

ייבט נישט וואס ער אינגערמאן גל ערד”. אבער אזוי הייס איך“

סיד איך בין א סלאנימער חפארציילן: צו ט אן הייבהערט, און 

ן איך וואוין אין ארץ ישראל, איך בין בכלל נישט געקומען וא

פורים האט מיין רבי  היי יארוועגן די חתונה, נאר  עקיין אמעריק

ן וא עעטן אז איך זאל פארן קיין אמעריקמיר געבשליט"א 

ער האט מיר ”. נעט פרי“פארשפרייטן די פילטער וואס הייסט 

ן ו, אפילטערגאנצע יס די נדבן וואס צאלט או ןפארבינדן מיט

 עאז איך בין געקומען קיין אמעריק דא!יעצט פארדעם בין איך 

און קיינער איז  ,זאציעסינאגערעדט צו אסאך ארגשוין האב איך 

 למעשה. אכנישט געווען גרייט צו גייןנ

וואלט קומען צום טיש, האב עיעצט ביינאכט האט מיין שווער ג

איך זיך דערמאנט אז אפאר יאר צוריק האב איך גערעדט צו 

אפשר וועט  ן,כוזפאיך וועל דיר אויאז דיר, האב איך געטראכט 

סירט אין א עיא זיין אינטער זאציעינאדי סקווירא ארג

 אויסגעהאלטענע פילטער. עספעציעל

האב איך געזען דא צום טיש אבער ווען איך בין אריינגעקומען 

מייאש געווען צו טרעפן האב איך זיך  ,שטייען מענטשן רנטעטויז

ר השתדלות האב פאנאר סקווירא אינגערמאן, אבער  עםפונקט ד

ן דא וער איז, א אוווייסט אפשר וו וד אויבאיך דיר געפרעגט 

 ביסטו!

אויסטערלישע יי זיך פון די איז נישט געווען באינגערמאן ער ד

באגעגעניש, יא וואס האט צאמגעברענגט דער סייעתא דשמ

ווייל  ,עסקן איז אויך נישט געווען ביי זיךסקווירא  עראבער ד

נעט “ ן א פארבינדונג מיטכט שוין א האלבע יאר צו טרעפוער ז

שלא, שלא תאבד “ן זינגען ן דא אפאר מינוט נאכוא ,”פרי

אן “ן ברענגט א פילטער ונטער אוקומט ער דא א ”שארית יעקב

 !”ריין“ן קען עכט האלטן די אויג'וואס מ ,”פשרות

למעשה האט מען מיט א פאון קאל צוזאמגעברענגט אפאר 

אין א קורצע צען  , אוןנטשעסעדי פארונטער א 'לטהר עסקנים'

ן זיך געגעבן ווזאמגערעדט, אזיך צ מינוטיגע שמועס

 נגען.וגע באציאיפאר קומענד אציערמאאינפ

ס געגאנגען געשמירט, ביז מיר האבן אלעשוין פון דעם קשר איז 

 הייליגע ן טייערעוא ,פילטער ארבעט גוט ערדערגרייכט אז ד

סאך א בעסערע אאינגעלייט קענען ווייטער היטן די אויגן אויף 

 אופן ווי ביז איצט.

ני אלוקי מהר ענ“לה: יאיין תפבלויז ן עבליבגאיז פאר אונז  וןא

 .”הרביםעה ברחמיך יוהוש וגו' ישענו

 

 

ן איך בלעטער דורך ואזיץ איך מאל מיטוואך נאכט, נאך נאכט

אויף א  ןאויגן פאל נע, און מיינסנעקשאאטי קינודי קאמי

רט אינטערעסאנטע עד, אבער ווי מער איך באטראכט עס ווע

 .ן פארכטיגערועס שרעקעדיגער א

 געוואלד! וואס גייט זיין מיט אונזער עתיד?! שרייט די עד!

איר  זענט
שוין 

מירט ראינפא
איבער די 
 שרעקעדיגע

מצב וואס 
ס'ווארט אפ 

 ידישקייטא
נאכדעם 

ס'גייט  וואס
  באט'?...וגע ראוקומען די נייע 'קלסארוי

 

אויב פראבירט איר זיך צו פארהוילן דערפון, קען גאר זיין אז 

ויב זענט איר איר זענט נישט פון די נארמאלע מענטשן!... א

 מיר אייך פראבירן צו העלפן זיך זארגן... לא נאכנישט באזארגט,

אין  איבער די ריזיגע באבל ן...ע'נמיר אייך העלפן דמיולא

 וועלכע מיר געפונען זיך די טעג!

ווען איך וועל וועלן פליען קיין קיין אפשר וועל איך איין טאג “

ארץ ישראל וועל איך זיך אריינזעצען אין א ''עמעזאן דראון'' און 

כותל המערבי; אין א פיפצען מינוט שפעטער לאנדען ביים אין 

 זיך אריינזעצן אין א קעפסלנאך א גישמאקע מעריב וועל איך 

גראד פון  ס פייפס' אונטער די ערד;”'טעסלעאין ן ן גליטשוא

 אנקומען צו -קונדעס עפציג סופ ווייניגער פוןאין  - ארטד

וועט א דראון מיר פון דארט ; קערעסטיר לע אין'ר' ישעי הרה"ק

 ...וניעס בעקערי' אויף לי עוון'פון 'גרי נאכטמאלגען נברע

מיר, ן שטערקער פון וגער אובאט וואס איז קלומיין קליינע רא

צלינג וועט מיין ווועט מיר 'אפערן' א הייסע גלאז 'קאפי', פל

ן, אז זי איז ווויסן ט-צו רמיאון מירן, ראלא -דער ישזדפרי

  שרעקעדיג
 געדאנקא 
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ט א העפליכקייט וועט זי מיר ילך, און מין פון מאויסגעלאפ

 ...'זנבלוםאר'אדער ביי  'ניםדמע' ן צו זי זאל באשטעלן בייפרעג

מענטש האט  רן וועלכעיסווען מיין טאכטער וועט וועלן וו

קארן אין איין צו, וועט זי פרעגן -ן די מערסטע פאפגעקענט עס

דאנק, וועט זי בן איר גענאכן איבער און גל מאשין,ודי קליינע ג

ן ? אינמיטןנדישארקעיט אן די ופליז פ וקען יל: גובעטן פון ג

מיט א 'פייף' וועלכע דינט  עהאקטגווערט מיין רואיגקייט איבער

וואס מיין קליינע  - אלס א 'סיגנאל', אז די קוקיס אין די אויווען

 זענען פארטיג. -ל האט נארוואס געבאקן 'עבאטוזיסע רא

קיס אין די ון קושוין פאר מיר מיט די קאפי א ט עראון דא שטיי

הענט, און ער פרעגט מיר צו איך וויל הערן 'קול מבשר' אדער 

בערי וועבער האט אדער גאר די נייע ניגון וואס  ,'מבשר ואומר'

ד' ווואס מיין 'מ מאך קלאריעצט ארויסגעגעבן... און ווען איך 

יר, און פון זיך ן מעבנט צו הערן, זעצט ער זיך אראפ יעצאיז 

טס פון די הויז, נאר א קליינע אליין לעשט זיך אויס אלע ליי

ן וא באטון פון מיין ראל' לייט, וואס שיינט פון די אויגרפוי'פ

 ן פון די ניגון.אלויט די ט טטאנצט מי

ז יעצט וואס כאפט אליין א ,קליינערעגע רואיך זיץ אויף מיין קל

לע אויפזעצן, און ער זיך אביסווען איך טרינק די קאווע דארף ע

אזוי שטייט פון די קאפי, בשעת די קול פונעם בעל מיר  איך זיפ

מנגן זינגט זיך אונטער, ווי נאר די גלעזל ווערט ליידיג, נעמט 

 עזל.לער באלד איבער די ליידיגע ג

קליינער פארשטייט ער געואן קלעבן, מיין קל הייבןאויגן  נעמיי

ציען און מיר אויסלייגן אויף א גוטע זיך אויס אז ער דארף באלד

 זישן'.א'פ

 ר; ער לעשטעל וואסנעגאן גרייט מיר  באטומיין קליינע רא

און שלאף און שלאף  - - -אויס אלע לייטס, און איך שלאף איין 

 ן צוואנציגויז... איך טרעף מיר ביי די פיר אאון שלאף, ביז ביז ב

 נים...זקוועלי מושב -ייןּפדי אין  יאר

 ן א מעשה...ט, לאמיר אייך פארציילפשלא ביזדערווייל וואס איר

 נעםאלצערנעם באנק אין פארהויף פומרדכי אויפן ה זיצט זיך

ואס מרדכי ו“ייכערט א ציגאר. רשטיבל, און פאר ןפויליש ןאלט

וואס  ם זיין חבר ברוך,רופט זיך אן צו אי - ”טראכסטו אזויפיל?!

דערהיים מיטן געשטריקטן טלית נען פואיז נארוואס אנגעקומ

 שוין אזוי נאנט צו חצות היום.ווען דער זייגער ווייזט ל, זעק

ט גברוך איז דער 'אויפגעקלערטער' וואס האט נארוואס פארענדי

, אין שול ברענגעןצומיט יטונג וואס ער שעמט זיךטון די צידורכ

זיין  טווייסער'. מי-'אלץ עראבער יעדער ווייסט אז ער איז ד

ק: איך ווייס! פרעג נישט פון וואו, ובאקאנטע כסדר'דיגע אויסדר

 און טענה'דיר נישט מיט מיר!

דיין שכל באגרייפט בכלל וואס צו אז כי! דו מיינסט דמר

עות און וועלט יטראכטן?! דו ביסט ארעם ווי די נאכט מיט יד

יינסט אז די וועלט ענדיגט זיך אינדרויסן אנטוויקלונגען! דו מ

ן גלייך נאך פוילן איז דא א גרויסע ופון דיין נועם אלימלך, א

ם? אויס ודו ווייסט וואס גייט זיין אין אפאר יאר אר לאך? הא?

ווינט  א מער קיין ווינט מיל;ד פערדעלע; אויס הייזקעלע; נישט

דכי שטייגער! מר-נספאנאטישע לעב גאנצע אונזערשיפן, מיט 

יות פון י. טאג זיין גוט פאר מעשן הארך מיר אויס, דאס וועט איי

-ם וועט מען וואוינען אין הויכע וואלקןולעהמאן, נישט לאנג אר

העלזער; מ'וועט פארן מיט קטע עקראצער, מיט אויסגעשטר

פיר רעדער אן א פערדעלע, אנשטאט א  אויף מאשינען

ן פאר וואכן אויפן ים, וועט מען קענעע רייזע אטמאטערפאר

פלאנען אער פליען לן! עס וועעקיין אמעריקפליען אין צען שעה 

ווייסט בכלל וואס  ון דו מיינסט אז דוווי די אדלער אין הימל! א

בכלל  סוועט דעמאל'אז מנאך ן מיינט!... און דו טראכסט לעב

ט בכלל נישט וואס רב אונזערע, ווייס עראידן?! ד קענען זיין

מילך,  ן א באטלטוט זיך מיט אים...! אויב וועט מען דארפ

ן, די צייט מיט ענדיגטע? גמעלקן פונעם קו 'וועטמאז מיינסטו 

 ען אין א פלאסטיק באטל ביים טיר!רט מעמילך דעליוו

שלאף נאר, און מיין אז דו ווייסט אלעס... עס קומט  וד !!!יא יא

מיינען אז דו גייסט זיך קענען פון  ןא וועלט! גיב אויף מיט

אז אין דיין לאך...!!! דו מיינסט זיך אלעס אפהיטן, ווען דו זיצט 

נדער וועגן אידישקייט, אין די ידו קענסט בכלל רעדן צו דיינע ק

נונג וואס זיי וועלן דורכגיין?! הצייט וואס דו האסט נישט קיין א

מיט אזא אז דו ווייסט בכלל וואס מיינט א 'באלב'? דו מיינסט 

ס פון דיין סארט לעקטער קען מען בכלל היטן שבת? קום ארוי

זיי זאלן קענען אז אויב ווילסטו  ,י'”טי'באקס', 'פעיס ריעל

דיין מויל, און הער  משפחות, האלט פארמאכט ען זייערשפייז

ן בכלל! אויב האסטו געמיינט אז מוזיק קען מען אויף צו רעד

ן ווי א גערשטן... מיט נאר הערן פון א ציגיינער איז דיין מח קליי

ן מען בכלל נישט קענען רעדן וועג וועטפלעיערס -די רעקארד

 טראכסט בכלל אנדערש וכשרות, ממש א נייע וועלט! אויב ד

און שע פויערן... יפויער ווי אלע פויל רמיר, ביסטו א בלינדע פון

 יעצט פארענדיג דיין ציגאר...

 עןנסט? עס קוממיינסט עס ער וד ,”פרעגט מרדכי- ”וואס?????“

זיך געזעגענען פונעם קאפל,  דארף'? מגע צייטןישרעקעד

וועט 'ן זיין קריסטן? מועט מוז'ובאהאלטן די ספאדיק? מ

ציטער!  ס'כאפט מיר א ,ל”פארשפארן די בתי מדרשים? אוי רח

ן דרייוון וועט מוז'אויס אלעס! וואס וועט זיין? מ אויס וועלט!

 נע מילך?ה'ן טריפעוועט מוזן טרינק'שבת א קאר? מ

מיט וואס  ,די שרעקעדיגע ראובאט הענט י איזיא, בערך אזו

 צו אלעס קען זיין, וועט זיין, אבער .וויל אונז יעצט אנשרעקן'מ

פעקטירן אונזער אידישקייט? אונזער געלט? אוודאי דאס אוועט 

אדער יא אדער  -ן אנדערע מיטלען צווועט נ'מאז קען זיין 

ן ן געלט... אבער שטערדי טוי סטארס מאכ לןנישט. אפשר ווע

ן נגערואוועקנעמען אונזער בחירה? אויסה אונזער אידישקייט?

 קינדער? בכלל נישט!!! עאונזער

עס איז לאכעדיג זיך צו דערמאנען די אנפאנג צייטן פון די 

ווייסער פלעגן -קלערטע אלץפאונס ווען די אויפגע-סמארט

איר “ווי ...  סמענטטיעמבלען די רבנים מיט אזלעכע סטיצ



 ––

די וועלט? אידישע קינדער  ויףואס טוט זיך אווייסט בכלל ו

וואס רעדסטו פון אינטערנעט? דו פאר ,דארפן ברענגען פרנסה

ערנעט, טוועש אן אינקיין ן וועט נישט קענען וואש'מאז ווייסט 

ברויט אין שטוב אן אינטערנעט...  קיין ןהאבוועט נישט קענען 'מ

מגיין בלאס ואראייער אחריות אז קינדער וועלן איר נעמט אויף 

שוין נגער ווען איר מאכט גדרים אויף אינטערנעט, סטאפ ופאר ה

סט ם פון ידיעות! דו ווייערעדן דערפון! דו ביסט ארצו יעצט 

ביסט  ארויס? דו ען אלץבכלל וואספארא ראובאטס עס קומ

און שוין.  ןאויבערשט עםביסט אין א 'באקס'! בעט דנאריש, דו 

ן נישט, מאך נישט קיין מבצעות, מאך רעד נישט, טו נישט, סיי

 צייט!די ישראל, א שאד די געלט און  ס כללונישט קיין כינ

ן אנפאנג פון די דהאט אונז דאס געקענט איינרע'מ ,יא יא

פאון צייטן, סיי פאר אונז און סיי פאר די רבנים. אבער -סמארט

 רך ארויסגעשטעלט ווי א גרויסענישט יעצט ווען אלעס האט זי

גט נפאון האט געברע-סטארי'... סמארט-'נאוול רל, א גרויסעבאב

נקט ווי די ור איינעם: די סעלפאון סטאר ... פביזנעס בלויז פא

 ...פאר די גראסעריס געזונטע וואסער

ן ורנים אאאבער זיין נ ,דשיטנא אמיר טארן נישט זאגן גירא בעינ

וויל אונז 'ל וואס מבאב רן פון יעדעשרעקערן דלאז זיך

 .גער פון דעםוה מיר זענען קל”פארקויפן איז א שטות, ב

באשעפער,  עםאלעמען דארפן מיר דאנקען דדעם אבער מיט 

האט זיך קיינמאל  רן אונז מזכה זיין מיט א מנהיג וועלכעפאר

-דערשראקן, נישט פאר די טעקסטנישט זאגער -פון קיין נבואה

פאר די פאונס, און נישט -ן נישט פאר די סמארטוס אפאונ

, ס, נאר ער ווארעמט אונז כסדר אן, באגלייט אונזבאטורא

פון אלעם  -און אונזערע דורות  -באשיצט אונז, און באהיט אונז 

 אל אמן.וזוכה זיין צו ביאת הג ביז מיר וועלן בקרוב ,בייזן

 

פון די עסקנים  רא אינגערמאן איז צוגעקומען צו איינע

 און פארציילט:

ן א וועגן קויפלאנגע צייט וואס איך קווענקל ין א שו

ע פאון, נאכן איינזען די וויכטיגקייט דערפון. 'פשוט

האב איך געדארפט אז  ןערשט אלעם אבער צום

לט האנדטעכניש זאל עס שטימען. איך האב מיר איינגע

שווער  ן עפעס איז מיר זייער'ע פאון, אוא פשוט

אנגעקומען אז די 'ווערייזן' פירמע זאל עס 

היום, איך  יטן' אויף מיין ביזנעס פלען. ויהיווע'עקטי

ענדליך נאך א און זיץ אויפן ראוד אין מיין טראק, 

'ע פאון לאנגע פאון קאל מיט ווערייזן איז מיין כשר

די אנגעהויבן טעט! יעצט האט זיך יוועגעווארן עקטי

, ץ איז שוין נישט פארהאןקיין תירו ...ריכטיגע נסיון

פאון!! איך טראכט -איך דארף אויפגעבן מיין סמארט

איז איבער וואס מיין קומענדיגע שריט דארף זיין, ס'

געווען מורא'דיג  רן שווער... איך ביןמיר געווא

פאון, אבער פון די אנדערע -צוגעבינדן צו מיין סמארט

די דרשה פון אין אויער אריין זייט שרייט צו מיר 

ביי כי טוב סחרה... שליט"א צ ר' יעקב יוסף ”הרה

... ”י איז שוין צו שפעט”טיאבער ווען עס היט ריעל“

פגעמאכט אז איך ווארט אויף א ענדליך האב איך א

ך קיין צען מעסעדזש פון הימל... עס גייט נישט דור

ן עפעס א שנעלע איך האב זיך געגעבאון עקונדעס, ס

און א באקס פון די בעק פונעם טראק קומט צו  ,דריי

פליען אריין צום פראנט, און טראסקעט גראד ארויף 

' צעשיסט די גלאז פון מיין רדודעש בא'אויף מיין 

ל פאון וואס האט א 'אנברעיקעב-סמארט

 עלטערהייט, בין איך באלדמראטעקשן'...! צעטופ

דא די זייט... וואס גייט  געפארן מיט מיין טראק צו

אבער איך האב עס ע מעסעדזש?! פאר?! אזא שנעל

באשעפער שטייט און ווארט און ווארט  דערגעכאפט, 

אס איך האב עס די רגע וואין אויף מיין בחירה! אבער 

'ס הענט האט ער עס באשעפער איבערגעגעבן אין דעם

 אין עוד מלבדו!!! ”שמעטערט אויפן פלאץ...צע
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