
S Mìederle ìsch 
hùndert Johr àlt 

 
 
S Mìederle sìtzt ìm Rollstüehl ùn stràhlt : 
Es ìsch hùndert Johr àlt hitt. 
Es het schon so viel erlabt ùff dëre Walt, 
Hùndert Johr ìsch e làngi làngi Zitt. 
Erschter ùn zweiter Waltkriej ùn Algérie, 
Zwei mol Ditsch ùn zwei Mol Frànzeesch. 
Jawohl oui oui. 
Auto, Flieger ùn Télé so bùnt 
Ùn sogàr Ràkete ùn Mannle ìm Mond. 
 
S Elektrisch ìsch komme ùn s Wàsser àm 
Hàhne, 
S Laawe wùrd lichter, m’r böjt Hiiser mìt’m 
Kràhne. 
D’ letschte Büüre ìm Fald hàn wénjer ze 
wùrje, 
M’r heert nìmm viel Giller àm frìehje Morje. 
 
S Mìederle sìtzt ìm Rollstüehl ùn stràhlt : 
Es ìsch hitt worre, hùndert Johr àlt. 
S Mìederle sìtzt ìm Rollstüehl so fromm, 
Es ìsch àn dem Owe a bìssel verwìrrt : 
So viel Litt sìn ùm’s herùm, 
Schon sehr làng nìmm wie hitt. 
 
De Maire ìsch do ùn vertrìtt d’ Gemein 
Er hàlt a Redd e so gànz allein. 
Do derzüe kommt de Herr Pfàrrer, 
Sààt äu noch e pààr seeligi Wärter. 
 
Sogàr de Reporter üss de “Nèischt” 
Màcht Photo ùn àlles ìsch beleucht. 
Fàmìli mìt Kìnder ùn Kìndeskìnder witt 
nüss 
Sìn àlli do ùn belààjere s Hüss. 
S Mìederle sìtzt ìm Rollstüehl verwìrrt : 
Es ìsch namli hùndert Johr àlt hitt. 
 
S Mìederle sìtzt ìm Rollstüehl ùn düet 
rüehje ; 
Ìm gànze Trouble ìsch’s ingschloofe allein. 
Es het sich so àllmahlig zerùckgezöje ; 
’s ìsch làng har, ìsch’s gsìn emol klein. 
Het g’spìelt ùn mìt de Màmme d’ Wäsch àm 
Bàch gewasche, 
Es het dìs àlles sicher sin Laawe làng nìt 
vergasse. 
 
Het g’hirote ùn het de Nàmme verloore, 
Het ìmmer racht g’schàfft ùn het Kìnder 
gebore. 
 
 



Vùn zallere Zitt, Schuelkàmeràde, Onkel ùn 
Tànte, 
Nochberslitt, Frìnd, ’s ìsch niemes meh 
vorhànde. 
Sogàr e pààr eijeni Kìnder wü hàn gebràcht 
viel Freid 
Sìn jetzt schon nìmm do ùn hàn mànchi 
Daaj g’fìllt mìt Leid. 
S Mìederle sìtzt ìm Rollstüehl ùn 
het d’ Aüje züe : 
’s ìsch hùndert Johr àlt ùn gheert nìmm 
gànz dezüe… 
 
 
Brigitte Antz, 
HINDISHEIM 
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