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האן דעו און וועקער דעו

טאן גאוהדיקן א אין ׳האט
 האן: דעם צו וועקער הער אמאל■ געזאגט
 שלאף, פון איצט וועקסט דו "נישט

סוף א איז עם
— געקומען בארוף דיין צו

איך האב אצינד
 איבערנומק. פראפעסיע הענערשע די

— שטומק ברודער, קאנסטו, איצט
זיך." אפצורוק צייט
 בעלנים פאראן געוויס, דיר, אף אויך זיינען "עם
,— אים האן דער האט געענטפקרט —
אפנים, נישט זעסטו נאד
מיד און דיר צווישן אז
 גרוים: חילוק דער פארט איז
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 ארחם נישט נאך אייז עס
 שפאציר, אייר אף זון די

 רוף, הילכיק-פרייער מיין ליד, מיין שאלט שוין
 האן, דער איך, בין דאס ווייל
בארוף; פון וועקער דער
 אוף, דיך ציט עמיץ אויב דאן, נאד גרילצט אבער דו
 אן, נישט דיך מען דרייט און
גדולה... דער מיט דאן אוים איז
 גלאט גולם, דאך, ביסט דו
 אווטאמאט אן
מכולה." צייט צו צייט פון ווערסט און

1932
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קאגאריק. דער און האן דער

 יאט, תאוהדיקער דער האן, דער האט ם
 צוזאט אנגעפיקט זיך קערנדלעך מיט
שפרייז א טוט און
געהייז דראטענעם פון ווו פענצטער, צום
האט עם
גראד קאנאריק קליין א

טענער, אין זיך צעגאסן
קענער: מעשה אים זאגט און
געווים זינגסט "דו

זים; און מתיקותדיק
וואם ווונדער, קיין
 — תמימות מיט אים צו ער מאכט —
באלעבאס דיין ווערט עם

נמאס נישט
 שעהנלאנג צוצוהערן זיך
געזאנג; דיין צו
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געפעלן אומזיסט נישט אוץ
טרקלן. דיינק זיינקן אים
 נגינה אין א? פריינד, ליבקר מיין ד$ך, און

מיד צווישן פאראנקן
דיר און
נפקא-מינה: גרויסע א

קליין און שטים דיין שוואך ס׳איז
 מיין(, איך וואם נאד זאג איך — מיד מוחל )זיי
דינקר; א שיטקרקר, א קול דיין איז קם

צו אויגל אן איך מאך
 — "קוקקרקקו" זינג און

ווקרט דקרשיטקרט
קרה דיי

הינקר. די ס׳ציטקרן 'און
דקרטרינקט גקקריי מיין אין
ניגונים, און טרקלן אירק מיט ליד דיין
פארזינקט קם ווי אזוי
ברונקם." טיפן א אין קמקר פולקר א
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אלם: געענטפערט קאנאריקל דאס פהאט
לבארים,
— שטים דיין מיט זיך בארים

דערמיט,
קול דיין פארהילכט עם וואם
ליד. מיין
שמאל נעבעך ווי האן! גאוהדיקער דו
קעפל: דאם דיר בא פלאך און

דערפון, געהערט נישט צי געזען, נישט האסט
אמאל פארדעקט עם אז

נעפל מינדסטער דער
זון." די — לעבנסקוואל און ליכט־ גרעסטן דעם

1930
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וואלף. יושרדיקער דער

 זיך. פארקליבן וואלר א שטאל א אין האט ׳
 גיך אף שעפעלע א ארויסגעכאפט

 כהרף־עין; וואלד אין פארצוקט עם און
דערנאך

 מאך אפן אויסגעצויגן זיך
פארדייען. צו סעודה די

זיך אויסגערוט גוט
אוועק באלד און
זיך. טוט עם וואס העדן צו
וועג אפן און
 ער, דערזעט וואלף א

גראד, לאקערט וואם
זאל עם
אט־אט שעפעלע א

 טאל, אין בארג פון אראפ
 הינט, די און פאסטעך דעם פון ווייטער וואם
^פעטער! אים: זאגט און
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אליין, זאל האבן משט
פארגינט; משט עם דיר ווער
 פארשטיין, משט אופן באין איך קאן דאך

 הארץ דאס נאר זיך נקמט ווו
 צארטם... א שעפעלע א נאך גארן צו
 !קינד א נאך ראך איז עם :קוק א נאר מב
 זים, ווי
!איז עם חנעוודיק ווי
יונגערהייט זאלן און
טויט רעם
?! ציין דיינע בריינגען אים
 מין, מין,
 - מוח אפן מט מיר בא ראם זיך לייגט עם
 רוצח?!" אזא זיין רען וואלף א קאן צי

 רעדטסט, דו שיין "ווי
 לצסט, און חוזקסטו נאר
רשע צביעותדיקער דו
 דרשה די אנדערער דער אים איבער רייסט -

 גוט האב איך קרוב, גלויב,
 צוגעקוקט, זיך דיר צו
קשה, מיר ס׳איז און

 ריין... משט דיר בא פעל די איז עפעס וואס
בלוט... דארט זע איך
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ן אליי ערשט נישט האסט צי
פארצוקט? שעפעלע א

 אפצוטראגן גיכער דך דיר עצה איך
זאגן." צו נישט מוסר קיין אנדערע און

 פיל, פאראנען מין אונדזער צווישן אויך
 כשר־ריין, איז זיי בא אלץ נישט ווייט וואם
 אינדערשטיל פארצוקן שעפעלעך וואם
שיין. זיי דרשענען יושר פון ראך און

1931
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פוקס. דער און פויער דער

 צוגאסט אחין פוקס א החף א אין איז ׳
 געפאסט, צייט לאנגע א געהאט האט )ער
 מאגן(. זיין פארבענקט זיף האט הון א נאך און
 געקראגן: פסק זיין ער האט אומגעריכט נאר

 פויער דער באמערקט אים סיהאט
טויער. דעם פארשפארט באלד און

 אהער... אהין, פוקס הער זיך ווארפן ס׳נעמט
 מער נישט שחן ליגן עס
— זינען אין אים הינעה די

אנטרינען, בלויז זיך גלוסט אים
געפינען. וועג פרייען קיין נישט ער קאן דאד

פיקסל, אונדזער האט דערזען
 ביקסל, דאס האנט אין אחין מענטש דער ס״נעמט אז
באלעב^ם: צום זאגט און
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 ס, א וו נאר, "באקלער
געבן? דיר טויט מיין קאן וואם
 לעבן, דאם מיר בעסער שענק
 פריי, דער אף מיך אפ לאז

בתנאי,
געטריי דערפאר דיר איך זאל דינען אז
 נוץ, ברענגען און

 — נוטס און האב דיין — פעלד דיין פארהיטנדיק
 בריות, הונגעריקע פלינקע יענע פון

זריעות. דיינע פארוויסטן ווייסט, דו ווי וואם,
— שפייז איינציק מיין איצט פון זיין זאלן עם
מייז. נאד

דעריבער..." באקלער
שונא נרעסטער מיין געווען ביסט דו וואם "דו,
 ,— איבער פויער דער אים האקט —

אזוינע רייד מיט איצט קומסט
 האנט, אין שוין דיך האב איך בעת ווערסט, און
פריינד בעסטער מיין
דינער... געטרייסטער מיין און
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 פיינט; ט יש י נ האסטו ז יי מ אז לאנג, שוין ווייס איך
באקאנט, אויך מיר איז דאך
ר." נע הי האסטו אורח, ר׳ נאך, ער ט על ה אז
שאם א מיט און

באלעבאס. דער אים האט אוועקגעלייגט

אומרים, יש
שומרים. אזוינע אפט האלטן מענטשן אז

1931
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הונט. דעו און דורכגייער די

שפאצירט צוויי הברים שטאט אויסן האבן ס
רוק־שטיל ארן
געפירט. זיך צווישן שמועס א

געביל. א מיט הונט א זיי אף אן פלוצים ס׳פאלט
יאגט, מען און אים טרייבט מען
ברומען. צו און בילן צו אוף נישט הונט דער הערט דאך

 גענומען, שטיין א האנט אין שוין איינער ס׳האט
 געזאגט: אזוי אים צו אנדערער דער ס׳האט נאר

שטיין? דער "צווואם
 ציין? אן איז הינטל ראם אז ניישט, זעסט צי

 פלייסן זיך שעהנלאנג בלב הער זאל און
 צערייסן, זיך גרגרת דעם ניט שיר און
ביים;. נישט פארט דאך ער קאן
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 פילן, לאזן נישט ער קאן בים זיין וחל אפשר און
בללן... צו אוף נישט ער הערט

חן, חן,
שטיין א מיט ס״איז

איינצוישטילן. נישט געוויס אזא הונט א
לייטיש־פיין, ווערן זאל ער ווילסטו, נאר
 — ברומען, נישט און בילן נישט מער שוין זאל ער

 אריין, וואס עפעם אים מויל אין פריינד, ווארף,
פארשטומען." באלד וועט ער און
 פארויסגעזען, ראם חבר דער סיהאט ווי

געשען. אריך איז אזוי

פאבל: דער פון נמשל דער
פארשוין א אין בילט עם
ציין אן

בעל-מקבל. דער
1931
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ד. פער

 אמ$ל, זוטערטאג א אין האבן ם
איינגעבויגן, דרייען אין
 צאל אן זעק שווערע מיט פור א

געצויגן. קוים פערדלעך צוויי
 היות
הייס, געוועזן איז עם
 באלאדן, פור די הריך און
 שוויים פון טייך א אין האבן זיך
געבאדן. פערד ביידע די

 צייט קורצע א אף האט אט נאר
 שמייסער. דער אפגעשטעלט זיי

לייט! א מיר "אויך
שרייט גאוה מיט —
 — ווייסער דער פערד ברוינעם צום
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 מיט נאר לויפסט דו
 זאגן(, דייר ראם אפן )ממוז
 — ניט ציסטו ציען נאד

 וואגן," דעם איך צי אליין
 אוף בעסער שוטה, "הער,
 דערוף אף הירזשעט כייז —
 — ווייסן צום פערד כרוינער דער
צערייסן(. ניט אים שיר )וויל

געהערט? האסטו
 פארקערט: פונקט ס״איז
 פיס מיינע אונטער האסט

 — ער, שרייט — געפלאנטערט נאר זיך
 געווים איצט דיר אן סיוואלט
 ווייטער." וואגן דער געווק
 צוגעהערט שמייסער דער זיך ס״האט

 פערד די פון ויכוח דעם צו
 עגמייכל: א מיט זיי זאגט און

 מוחלץ זייט פערד, נאר זייט "איר
 מהות זיין לויט סיאיז און

 סוס איעדער
שכל. אן

סז׳^ז׳ םס£001ב
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 געמוזט אייך פון עמיצער וואלט
 ציען, וואגן רעם אליין

 געוווסט שוין אטת רעם ער וואלט
געשריען. גאר אנדערש און
 ווארט, מיין אף גלויבט וואלט, ער

ארט." פון גערירט נישט וואגן רעם
1925
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דעמב. דער און חזיר דער

 ניס, מיט זיך חזיר א דעמב א בא פאשעט ס
 אקער־אייזן, אן מיט ווי שנוק, טיטן און

 ׳ ריז. פונם ווארצלען די ער גראבן נעמט
 ,שפייזן, צו נים די טיט זיך אוף נישט הערסטו "צוערשט

אראפ דיר צו דעמב פון זיך שיטן וואס
 ,— ראב א בוים פון אים זאנט —
סבנה!? אין ווארצלען די שטעלסטו איצט און
 מתנה!" דער פאר דעמב דעם דאנק שיינער א

 - דעמב דער ראב דעם צו זאנט — !צורו אים "לאז
 טעטפ און שלעכט חזיר א באוווסט, ווי ס׳איז
שכל(.. טיט זיך רשעות זעלטן נאר פארט )עס
מוחל." אים איך בין דאנק דעם שנוק, זיין ניט מיך שרעקט עס

1932
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דעמאלט, )גראד

האן. דער און באלעבאסטע די

 הון א נאך שפארבער א אחין הויף א אין ׳איז

 זון דער פון שטראלן די אין האבן ם ווען
געדרעמלט(; געשמאק אזוי קאטוך דער און שטוב די

 אויגן, די אין געפאלן אים הענדל א ס׳איז נאד
 בויגן פון פייל און
 אוועקגעפלויגן. אים מיט געשווינד ער איז
 באלעבאסטע, די
 פראסטע, א פשוטע, א יידענע א

 געוויין א מיט באלד איז
ארויסגעלאפן. שטוב פון
 געטראפן! זיך אומגליק אן וויי! "אי
קרוין! מיין פייגעלע, מיין
געשען! אים מיט איז וואם
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געווען! אבן־טוב אן
 בריליאנט, אמתער אן
בראנד! א

האנט! פון געפיקט עס האט חנעוודיק וויי
 מער!..." נישטא פייגעלע, דאס מער שרן נישטא
 אן נישט הויב איך מיר, "גלויב

 פארשטיין צו מומע, דיך,
 האן דער איר איבער רייסט —
 — געיאמער רעם און קלאג רעם

. ן יי ל א היינט נישט האסט צי
געקוילעט? הענדעלע א

געשריי? דער איז וואס טא
 געהאט האט טבע )די
יאט דער

 בולט;( און שארף ריידן צו
 באקלערסט, דו אויב איז, אויך
 הענדל, פארן חילוק קיין
 רוי, עמיץ עם פיקט צי
 צוערשט עם מען בראט צי

פענדל. א אף פאמעלעך
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 ווייס, איך אויב אסור און
בעסער: וואס און ערגער וואם

פליי׳ש, דאם אים שנאכל שארפער א רייסט צי
מעסער." א טיט אים שניידסט צי

אליין האב איך
, פארשוין אזא געקענט

 פארשווונדן(, נישט עד־היום מין דער איז )נאך
טרער א פלעגט לאזן וואם
ווונדן, יענעמם אף

 ער, ניישט אנדערער, אן ס׳האט ווען
געשונדן. אים פון הויט די

1931
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שלאנג. די און קיגד דאס

שלאנג: א אמאל געפרעגט קינד א בא ׳האט
לאנג שיטן נאך מיר אף איר "וועט
פעך מיט או; שוועבל מיט

שטעך?" איך וואס נאר, דערפאר
 פאבל, א אין געלעזן קינד, דאס איר זאגט האב, "איך
 קאפאבל: ׳שלאנג, בייזע דו ביסט, דו רואם אף
 — פרעגן טאקע דיך איך וויל — ניט האסטו צי

סתם פארווונדעט
לאם, א

געלעגן רוק־שטיל איז גראז אפן וואם
געטראכט?" נישט טאן בייז דיר געוויס האט און

 צעלאכט: שלאנג די זיך האט כא-כא-כא... "פארווונדעט?!
 לעכל! א נישט אפילו — געווק? דאס איז ווונד א
— מער נישט פינטעלע, א

־שווער איך
שטעכל." מיין ביי דיר
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!*אוועק
 ג״יכער, וואם אפ דך טראג טראג, קינד: דאם שרייט-אוים

קריכער! אכזריותדיקער מיאוסער, דו
 קלעק, בייזער פינטל, דעם פון דאך האט עם

אויסגעצויגן." פיסלעך די שוין אייביק אף לאם דאס

אפ טוט ער וואם אלץ רשע: א שוק איז אזוי
ארגן; זיינע אין קליין איז

ק$פ דעם דיר ער האט אפגעשניטן כאטש
אויסגעזויגן. אינגאנצן בלוט דאם דיר און

1931
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שלאנג. די און פוקס דעו

 געשטעלט: אמאל שלאנג די פוקס דעם האט פראגע
 וועלט? די אזוי פיינט מיך פארט האט "פארוואם

דיך אויך שעלט מען ווייס: איך
שריט יעדן אף טויטסט און רויבסט )דו
טריט(; און
 איך." ווי געהאסט אזוי ניט ווערסטו דאך

 שעלט עם "יא-יא, :פוקס דער האט געענטפערט
וועלט; די אומזיסט ניט מיך
גלויב: מיד, נלויב נאד
טויט איך
— נויט, פון

 ברויט שטיקל דאם צוליב
רויב. איך און איך דאביר
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- דו דאך
ערגעץ־ווו נאד ליגט קוים
 שלאף, אין צי דרעמל אין לעבעדיקס וואם
 שטראף, א ווי שלייכסטו, שוין

צו... זיך פאמעלעך־שטיל
רוט שוין
 מינוט א נישט דיר בא מער שטעכל דאס
טריפט און
גיפט דיין

בלוט אין טיף באלד
אריין
הויט העלער פון ברענגט און
טויט דעס
פיין. אין און אנגסטן אין
זיין דאס זאל און
 בער, א מענטש, א פוקס, א
הון, א קעצעלע, א
 — גוטם א אומשולדיקם אן שעפעלע א
ווער? נפקא־מינה א
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 סם דיין מיט גיפטיקסט דו
 — סתם אזוי־זיך

 דערפון האבנדיק נישט
 נוץ." מינדסטן דעם

 לאנג זוכן נישט אונדז צווישן אויך דארף מען
שלאנג. א

1931
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בין. די און בער דער

 שטערן. אין בער דעם בין א געטאן שטאך א האט ם
 — גלאט אזוי־זיך

 געהאט נישט שנאה קיין
בערן. צו זי האט
זים, נישט

 געוויס,
בים איר
 לויבן(; צו דערפאר בין די נישט, אפילו טראכט )איך
עת נאר
בעד, דער
 אופגעהויבן, געפילדער אזא באלד האט

 גוואלד זיין פון געציטערט ס׳האט אז
וואלד. דער
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בעק! די גיין ז$רן רוחות אלדי "צו
בראך! א זיי, צו בראך א

 — שטאך א טאן טיפער וראם
זעק." אין זיי לעט דאם נאר
 געפין, איך מוחל. זיי - קראט דער אים זאגט - בקר ״ח
בין. די אזוי שעלטסטו אומזיסט גאר אז

צארן! דיין איין ברודער, האלט,
 :זכרון דיין מער קלאר נישט זע, איך ווי דאך, איז עס

 שפייז, זיסע יעגע אז שוין, האסטו פארגעסן
 מאגן, דיין פריינד, ליבער מיין גארט, עם וואם נאך

 פליים. איר מיט טאג-טעגלעך ן י ב די דאך שאפט
 געקראגן, האלט האניק איר האסט דו אויב און

פארטראגן." שטאך א איר פון אמאל מעגסטו
1932
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פאווע. די

פאווק. א אטאל שפאצירט סאד א אין ׳האט
זי האט אופגקשטקלט הויך
קק, פאכקרדיקן איר
טשיקאווק. די צירונג איר
שרקק! סארא פלוצים... נאר

פלי שטאלצן זיין אין לאזט
פאווק. דקר אף זיך אראפ גיך $דלקר אן
גקרויש. א טומל, א סאד אין ווקרט קס

אוים. גיכקר וואס שיסט און ביקס א כאפט גקרטנקר דקר
 י יונג! מקרדקרישקר דו "אווקק!
 שלוחים!" דיר נאך גקשיקט נישט קיינקר ס׳האט

 ארוים, פלינק אדלקר דקר לאזט קרבן זיין
— שווונק מיט הייב א זיך טוט
!אים זוך און...
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צעקלאנט. און צעיאמקרט זיך פאווע דיי ס׳האט נאר
טאנץ א גיין צו "אנשטאט

 ,— נעזאנט איר גערמנער דער האט פארהידושט —
אצונד! קלאנסט און ורינסטו

 גאנץ, געבליבן ביסט דו רואם דיך, ס׳פארדריסט
 שלונד אדלערס דעם פון רואם

אנטרינען? געקאנט האסטו
זינק? פון אראפ ביסטו שרעק פאר נאר אפשר צי

אזוינם?" דיר מיט איז וואם
 וויסן, זיי דאך, רויבער דער מיר ס׳האט אך! "אך,

שיינם א פעדקרל א
ארויסגעריסן." עק פון

1932
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דעמב. דער
לעסיבג.( )באך

הערשיטערט. וואלד רעם באנאכט שטורעם־ווינט א האט ם
געברויז ווילד טיט היסט ער
ארויס, ריזנדעמב א

צעשפליטערט. שטאם דער באלד האט סך א ביימעלעך און
 פוקס א דערזען בוים דעם האט מארגן אף
 געמאכט נישט נאר געקענט, דעמב רעם האט )ער
 וועזן( קיין אים פון ער האט
 וווקס! סארא א, בוים! סארא "א, זאגט: און
 געטראכט, גארניט האב איך
געוועזן." גרויס אזוי איז ער אז
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אאיר. דער און דעמב דער

צעישטערט, שטורעם־ווינט ון

ערד. דער אף געלעגן דעמב א שטום איז

 — שכן זיין אים שפאטיש זאגט — הויך דער פון דאך האסט ״דו

 מיד, אף אראפגעקוקט

 אאיר, ני׳שטיקן דעם

 איינגעבראכן." שטורעם דער דיך ס׳האט זע! און

 שטילערהייט האט — !״גערעבט

 רייד, זיינע אף דעמב דער אים געענטפערט

 — אויסגעצויגן ליג איך או; איצט, נאך לעבסט דו

געבויגן." זיך שטורעם אין דו, ווי נישט, איך האב דאך
1931
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בערן.

באפאלן בער א איז שכן יין
בעלן(. א געווען ער איז רויב יענעמם )אף
געווערט, לאנג נישט האט עם
ערד. דער אף טויטער א שוין קרבן דער ס׳ליגט און

געוויין. א ליארעם, א וואלד אין איז געווארן
לעכער אלע פון זיך ס׳האט

המון בערישער א געטאן שאט א
פארברעכער. רעם משפט מען ווי הערן צו
 שטייגער, דער שוין איז דאס ווי האט, בית-דין אין
קטיגור. דער געהאלטן דרוש פייערדיקן א

מעת־לעת א אריבער נישט נאך איז "עם
מת דעם פראקוראר דער האט געשילדערט —
בער. אונדזער האט געטאנצט קינד זיין טיט ווי
 מער! נישט בר־מינן, א אצינד? ער איז וואס און
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מוח. זיין האנט מערדערם רעם האט צעשפאלטן
 מט. מען שוינט גזלן א פעסט! און הארט ריבטער, זייט,

 רוצח! רעם מערדער, רעם טויט מיט טויט פאר באשטראפט
מיט! אונדזער פון ארויס אים ווארצל מיטן רייסט

 ריכטער, זייט איר אז וועלט, גארער פאר באווייזט
ניבטער! און שטרענג משפט און
!טרער א פאר נישט אויג קיין זיפץ, א פאר אויער קיין

בער." א פון לעבן ראם איז הייליק אז געדענקט,
קטיגור, דער ענדיקט עס
סניגור: דער רעדע זיין אצינד ס׳האלט און
פארגאסן, בלוט חברם זיין בער דער האט "עם
פארדראסן, ראם אים דערנאך האט עם כאטש און

פארדינט; שטראף הארבסטע די געווים, ער, האט
קינזד... א — !נישט ראם פארגעסט — ער אויך האט ראך

דערפאלג, אין זיכער )נישט
 דיפלאמאטיש( סניגור דער האט גערעדט

 — פאלק, פארן סכנה א ער איז נאר
גראטעס!" הינטער אים פארשפארט
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ג$ר? א? דאס "און
— פראקוראר דער #רייט־אוים —

זיסע! די רייד זיינע צו צו ניט זיך ריבטער, הערט,
 !תפיסה — נישט שטראף קיין מארד פאר דאך ס׳איז
מיתה!" מערדער דעם קומט עס

נאכט. האלבער ביז גערעדט נאך סניגור דער פהאט
גראד און

פראכט באגינענדיקער זיין אין בעת
ראד פייערדיקער דער איז ארויסגעשווומען

צעשטראלט און זיך צעשפילט שיין מילדן זיין מיט און
וואלד דעם איינגעטונקט און
— רויט, פרישן צארטן אין

טויט... צום בער דער געווען איז פארמשפט
הענט אויסגעשטרעקטע מיט
געווענדט: אים צו אזוי זיך ריכטער א דאן האט
סוף דיין צו וין ש קאנסט "דו
!גרייטן זיך

— שטראף די האסטו פארדינט
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טויטן. נישט אנרערן רעם בער א טאר עס
דערוועגט..." דך האסט דו ראך

 דערקלערן( פסק-דין רעם ריכטער דער אים )נעמט
? ט ג ע מ איר איר, ״און
 געפרעגט, ער ריכטער די דונער־שטים א מיט האט
בערן?" קיין נישט רען איר זייט

1932
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הירש. דער און טיגער דער

ציין. די מיט טיגער דער הירש רעם אן נישט רירט ס

 אליין אים נאר

רינדער. אלע פון ער שוינט

 — !ניין ניין, ? לייב אזוי איס ער האט

געשווינדער. סך א אים פון הירש דער לויפט עם

1932
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3 זייט..................................האץ דער אוץ וועקער דער

5 " .  ........................קאנאריק דער אוץ ה$ץ דער
8 ״.......................................וואלף יושרדיקער דער

11 ״..................................פוקס דער אוץ פויער הער

14 ״................................הובט דער אוץ דורכגייער די

16 ״................................................................פערד

19 ״...................................דעמב דער אוץ חזיר דער

20 ״..............................האץ דער אוץ באלעבאסטע די

23 ״...................................שלאבג די אוץ קיבד דאס

25 ״............................ שלאבג די אוץ פוקס דער

28 ״ ......................................ביץ די אוץ בער דער

30 ״...........................................................פאווע די

.................................................... דעמב דער
..................................אאיר דער אוץ דעמב דער

. . . •..................................................בערץ
................................הירש דער אוץ טיגער דער
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