W moim ogródeczku rośnie różyczka

Melodia lubelska od Lubartowa
Wolno

   
     
     
 
  


 




 
   

1. W mo- im o - gró - de - czku
roś-nie ró- ży - czka,
roś-nie le - li - ja,
2. W mo- im o -gró - de - czku
   
    
      
   

 
   

   
   
na - pój mi, Ma - niu - siu,
po-wiedz mi, Ma - niu - siu,

 
  












me-go ko - ni - czka.
czy bę- dziesz mo - ja?


  
    
  
na - po - ję, bo się

Nie chcę, nie
Ską- dże ja mam wie-dzieć

   
    

   

  

 

bo się ko - nia bo - ję,
ską-dże ja mam wie - dzieć,











 
 
 
 

ko-nia bo - ję,
i to - bie po-wie-dzieć,

   
    
 
   


 

bom je - szcze mło - da.
czy mnie ma - ma da?

1. W moim ogródeczku rośnie różyczka,
napój mi, Maniusiu, mego koniczka.
Nie chcę, nie napoję, bo się konia boję,
bo się konia boję, bom jeszcze młoda.
2. W moim ogródeczku rośnie lelija,
powiedz mi, Maniusiu, czy będziesz moja?
Skądże ja mam wiedzieć i tobie powiedzieć,
skądże ja mam wiedzieć, czy mnie mama da?
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(1746) IV/ Polnisch
Die Klingende Brücke 11.10.2016/MN

_____
WMO

W moim ogródeczku
Melodia lubelska
od Lubartowa

Lubliner Melodie
aus Lubartów

wolno

langsam

1

W moim ogródeczku (dim.)
rośnie różyczka (dim.),
napój mi, Maniusiu,
mego koniczka (dim.).
Nie chcę,
nie napoję,
bo się konia boję,
bo się konia boję,
bom jeszcze młoda.

Im meinem Garten
wächst eine Rose,
tränke, Maniusia,
mein Pferd.
Ich will nicht,
ich tränke es nicht,
weil ich mich vor dem Pferd fürchte,
da (ich) noch (zu) jung (bin).

2

W moim ogródeczku
rośnie lelija (dial.),
powiedz mi, Maniusiu,
czy będziesz moja?
Skądże ja mam wiedzieć
i tobie powiedzieć,
skądże ja mam wiedzieć,
czy mnie mama da?

In meinem Garten
wächst eine Lilie,
sag mir, Maniusia,
ob du (die) 2Meine 1wirst?
Woher 2soll 1ich (das) wissen,
und dir (es) sagen,
woher soll ich (das) wissen,
ob 2Mutter 1mich (dir) geben wird?
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