
Ähne vo meor sealb  
T: Ulrich Troy / M: Traditional 
 
    D                                                  A7 
I bea im beschto Oltar gsin, so um dia guod zwanzg Johr, 
        A7                                                         D 
und hea a Weatfrou kennogleant, bea mit eohr zum Altor. 
        D                               H7                               em 
Dia Weatfrou hat a Schmelgo ghea, a schneidige dorzuo, 
         E7                                              A7                                 
min Däta hat’se nü vorliabt, hat sie als Frou mit huo. 
 
        D   
Dor das ischt Nät min Schwiegorsohn, und logisch ischt as ou, 
dass d’Schmealg itz mine Muattor ischt, wil sie vom Däta d’Frou. 
Und dass as ärgor weordo künnt, das hett se niamend denkt, 
bis meor na guad nün Monat mine Frou a Büable schenkt.   … A7 – E7 – A7 
 
Das Büable ischt itz Schwogor vo mi’m Däta, das ischt klar, 
zur gliecho Zit min Onkol – dänas ischt scho ehor rar. 
Er ischt nüd bloß min Onkol, nei woscht Brüdor ischt er ou,  
       E7                                                        A7                             … Bb7 
vo minar nüo Tochtor, woscht dor Schmelgo vo dor Frou. 
 
         Es                                                            Bb7 
Dor Himmol hat denn Dätas Wunsch na Nowuchs bold arhört, 
         Bb7                                               Eb 
und das ischt itz min Enkol, wil er minar Tochtor ghört. 

Eb                      C7                          fm 
Vo minar Muator d’Mama ischt min Wieb, kunnscht do no mit, 
         F7                                                          Bb7                           … H7 
und dass min Wieb min Ähle ischt, das goht ou meor fascht z’wit. 
 
             E                                                 H7 
Ischt mine Frou uf däne Art denn s’Ähle ou vo meor, 
            H7                                                             E 
denn bean I – wenn ma logisch denkt - an Enkol halt vo eohr. 
            E7                       C#7                  f#m 
Drum git as do dea sealtno Fall, das leuchtot deor wohl in   
    F#7                                              H7 
I moaß als Ma vom Ähle – min oagna Ähne sin. 
 
 
/: I bea   
 E         H7                E         A                          H7 
Ähne vo meor sealb, Ähne vo meor sealb. 
                      E                   E7                    A                   
Kasch’ es dreio wia d’wit, zwieflo ob as das git, 
              E        H7               E   C7    
I bea Ähne vo meor sealb. :/     F-Dur 
 
 


