
 

Lili, lari. Loh, 
ds Büssi het e Floh; 
es täupelet hie u täupelet da 
u cha dä tuusigs Floh nid fa!“ 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
wo isch üses Müsli blibe? 
Äs isch nid hie, 
äs isch nid da, 
isch äs ächt in Afrika?  
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En Hund rennt um de Egge  
und lüpft sis lingge Bei, pss. 
En Hund rennt um de Egge  
und lüpft sis rächte Bei, pss. 
En Hund rennt um de Egge  
und wädlet mit em Schwanz. 
En Hund rennt um de Egge  
und macht en Hunde-Tanz. 
Wu wu, wuwuwu...Barbara Schwarz 
 
Dr Schnägg macht  
e grade Wäg und e breite Wäg 
e länge Wäg und e zickzack Wäg 
Löchli grabe u giligili mache. 
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Sibe chugurundi Söi lige näbenang in Höi. 
Aui tüe grunze, aui tüe schmatze u enang am 
Rügge chratze. 
Refrain:  
Mzä, mzä, mzä, m. Mzä, mzä, mzä, m. 
Mzä, mzä, mzä, m. Mzä, mzä, mzä, m. 
Ufdsmau chunnt ä gäube Löi  
zu de sibe Söi is Höi. 
S`Söili fragt: Wosch du üs frässe oder hesch 
scho z`Mittag gässe? 
Refrain: 
Doch dr Löi fat afa lache:  
Ig bi doch ke Söili-Drache! 
Ig wot nume do bi öi, ä chli löie i däm Höi. 
Refrain: 
Druf leit sich dr gäubi Löi zu de sibe Söi is Höi. 
Aui tüe grunze, aui tüe schmatze u enang am 
Rügge chratze. 

 

            

Das isch der Oschterhas, 
dä ligt ful im Gras, 
dä maut d Eier a, 
dä mues e Pouse ha, 
u der Chlinscht seit, i ma nümme warte,  
ig verstecke d Eier im Garte. 
 
Osterhäsli, Osterhäsli 
mit dim chline Schwänzli 
Ds Näschtli wartet scho im Gras 
und es Bluemechränzli. 
 

  
 

    

Die füf Finger, die schlafe fescht, 
wie füf Vögeli imene Näscht. 
Si schlafe die ganzi Nacht, erscht am 
Morge si si verwacht: 
Zerscht der Vater, 
de d Mueter, 
de der Bueb, 
de d Schwöschter, 
u zletscht verwachet ds chline 
Bi-ba-butzeli. 
 
 
S git keis brävers Tierli,  
aus e so ne Schnägg, Schnägg, Schnägg;  
treit sis eiget Hüüsli 
uf em Rügge wäg. 
 

            

1. Hinderem Hus und vor em Hus 
Mache mir Ringeltänzli. 
S Oschterhäsli luegt üs zue, 
wädelet mit em Schwänzli. 
2. Hinderem Hus und vor em Hus 
sueche mir Moos und Steindli. 
S Oschterhäsli gumpet devo, 
schlänkeret sini Beindli. 
3. Hinderem Hus und vor em Hus 
boue mir chlini Näschtli. 
S Oschterhäsli springt gschwind hei, 
holt sis Eierchäschtli. 
4.Hinderem Hus und vor em Hus 
tüe mir luschtig singe. 
S Oschterhäsli tuet is hüt 
schöni Eili bringe. 
 

 


