
Ausz ii hlr eim e, Klndersp rüc he

Vadalma, vadalma, magva de keserű!
A magqarországi németek nép költése

Maus(,h4 Maus.he, Maus,
wu ist die MauS?
lm Halderhaus .

Wu ist es Hald,erhaus?
Abgebrennt-
wu ist es Feier?
Im wasser.
W isr gs W4sslt?
De Bicha hat's gslíí.
wu is de Bicka?
lm \Nald.

wu is de wald?
's Beilche hat ne abgehackt_

Mtiusche, Miiusche, Maus.

Ringe, Rinqe ROse,
Zucher in díe Dose,

Schmalz in d,e Kaschte,
iwermorje faschte,
iwermorje Ltimmche schlachte,

Liimm.he hllt de Bar,
unser kreis ist leer_

Ens , zwaa , d,rei ,

hicke, hacke, hei,

hicke, hacke Hawerstrlh,
unser Míller is jetzt íroh.
weil er hat sei weib verlor,
gis(,hter Nacht is es verfror.

Gretsthe, wann'r dich d,o qsit,

fangt'r dich und du muscht mit|

Eni, deni Riitsl,
wer backt Braizl,
wer bacht kuche,
d,er mu$ suche,

lch owr du,
'n MüIler sei rind,srote Kuh,
das bist du,

Suna, Suna-Schain,
faara mar iwar tar Raifl.
Faara mar iwars Kloftahaus,
Schaua trai POpa raus,
oini s(,hpint saida,
oini schpint Waida,
oini schpint a roodar Rokh,

íar ta lüvi Hark7L

Kiolv asó h, g a ermehmondó ftáh

Egér egét rágia,
hun a farkincáia?
pásztor házába,
Hun a pásztor háza?

Hun a tííZ?
Vízbe,
Hun a Víz?
Bika megitta.
Hun a bika?
Erdőbe.
Hun az erdő?
Kisfejsze levágta,
Egér egér rágja,

Kör, kör rózsáia,
cukor a tálba,
zsír a véndőbe,
semmi a bendőbe,
levágjuk báránykát,
elviszi a medve,
állj ki a körből te,

Egy, kettő, három,
innen héthatáIon,
héthatáron árpaszalma,
a molnárnak jó a dolga,
Nincsen felesége,
megfagyott é jfélte,
Meglát téged, Margitka,
zsákba visz a malomba

EnI, oenl relteR,
sütjük perecnek,
sütjük lepénynek,
te ma jd keresd meg,
En Vagy te,
molnáI piros tehene,
ez vagy te,

Süss ki, nap,
lovacska, trapp-tIapp-tIapp,
Vágtatunk a tornyon át,
]átunk három szép bubát
egyik fon selymet,
másik fon selypet,
harmadik piros rokolyát,
abba járatia Istenfiát,

A vadalma, vadalma, magva de keserű! című kötet prof. Dr. Manherz Rároly válogatásában és Kalász Márton fotdításában
l995-ben ielent meg Budape§ten, az ElrE cermanl§ztlkal Intézetének 8ondozásában.
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