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Welche Grösse hat dein Herz?

உன் இதயம் எவ் வள+ ெபரிய0?

(U4Text)

Ein Kind, neugierig und voller Tatendrang,
begibt sich auf ein Abenteuer und fragt die
Tiere, denen es begegnet:
Welche Grösse hat dein Herz? Die Tiere
geben
Auskunft über die tatsächliche Grösse ihrer
Herzen, erzählen aber auch, was ihnen am
Herzen liegt.

ஆர்வ%ம் , ஆற் ற(ம் நிைறந்த ஒ.
/0வன், தன் சாகசப் பயணத்8ல் தான்
சந்8க்:ம் ;லங் :களிடெமல் லாம்
ெசன்0 ேகட்Aறான்: உன் இதயம்
எவ் வளE ெபரியF? அந்த ;லங் :கHம்
தங் கள் இதயத்8ன் உண்ைமயான அளE
என்ன என்ற தகவைலக் I0வேதாJ,
அவற் Kன் இதயத்8ற் : ெந.க்கமாக
இ.ப் பைதLம் I0Aன்றன.

(S. 3)

Ein Kind, das von Neugier geplagt wird,
begibt sich auf ein Abenteuer und fragt in
seiner Umgebung:
Welche Grösse hat dein Herz?

ஆர்வக் ேகாளாKனால் தன் சாகசப்

Meins ist sehnsüchtig, wenn ich meine
Kleinen ausbrüte, ich bin die Henne, mein
Herz ist so gross wie eine Nuss.
Es trägt in sich jedes meiner Küken.

என்Pைடய இதயம் , நான் என்
:ஞ் Nகைளப் ெபாரிக்:ம் ேபாF
ஏக்கத்ேதாJ இ.க்AறF, நான் தா#

Nathalie Wyss, Bernard Utz, Jamie Aspinall
Helvetiq, 2019.

(S. 4)
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(S. 6)

Meins ruht sich im Winter unter der Erde aus,
ich bin der Bär, mein Herz ist so gross wie
eine Ananas.
Es behält in sich die Erinnerung an die
Länder, die ich durchwandere.

பயணத்ைதத் ெதாடங் Aய /0வன் தன்
Nற் றாடOல் ெசன்0 ேகட்Aறான்:
உன் இதயம் எவ் வளE ெபரியF?

ேகாS, என் இதயம் ஒ. ெகாட்ைட Tன்
அளE ெபரியF.
அF என் :ஞ் Nகள் ஒவ் ெவான்ைறLம்
தன்Pள் Nமந்Fள் ளF.
ப் Uம் ப் Uம்
என்PைடயF :ளிர்காலத்8ல்
:ைகக்:ள் ேள ஓய் ெவJக்:ம் , நான்
தா# கரW, என் இதயம்
அன்னா/ப் பழத்8ன் அளE ெபரியF.

அF, நான் அைலந்F 8ரிந்த நாJகளின்
நிைனEகைளத் த#%&ேள ைவத்8.க்
AறF.

(S. 7)
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ப் Uம் ப் Uம்

(S. 8)
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ப் Uம் ப் Uம்

(S. 9)

Meins singt in den Tiefen, ich bin der Wal,
mein Herz ist so gross wie ein Heuballen.
Es nimmt in sich die Grösse der Ozeane auf.

எ#%ைடய- ஆ/கடலி3 பா5கிற-,
நா# தா# திமி9கில:, எ# இதய:

ைவ=ேகா3 க>?# அளA ெபCய-.
அ- சFGதிர9 களI# அளைவG
தன்Pள் உறிKLகிற-.

(S. 10)

Meins lässt die Erde beben und wirbelt den
Staub auf, ich bin der Elefant, mein Herz si so
gross wie eine Wassermelone.
Es bewahrt in sich das Gedächtnis meiner
Vorfahren.
BUMM BUMM

(S. 13)

Meins brüllt, um meine Kleinen zu
beschützen, ich bin die Löwin, mein Herz ist
so gross wie eine Kokosnuss.
Es zählt in sich alle Mitglieder meines Rudels.

எ#%ைடய- நிலGைத அதிரM ெசNOPதிைய எPQOகிற-, நா# தா#

யாைன, எ# இதய: ஒT தUVசணXயX#
அளA ெபCய-.

அ- எ# F#ேனாUகளI#

நிைனAகைளG தன்Pள் பா-கா=கிற-.
ப் Uம் ப் Uம்
எ#%ைடய- எ# Y>?கைளQ

பா-கா=க= கUMசி=கிற-, நா# தா#

சி9க:, எ# இதய: ேத9காயX# அளA
ெபCய-.

அ- எ# Z>டGதி[&ள எ3லா

BUMM BUMM

உ\QபXனU கைள]: த#%&
எ^ணXயப?யXT=கிற-.
ப் Uம் ப் Uம்

(S. 14)

Meins galoppiert stolz im Wind, ich bin das
Pferd, mein Herz ist so gross wie ein
Rugbyball.
Es schätzt jede Ebene, jede Weide.

எ#%ைடய- ெபTைம]ட# கா_றி3
எ:பX= Yதி=கிற-, நா# தா# Yதிைர,
எ# இதய: ஒT ர=பX ப`தி# அளA
ெபCய-.

அ- ஒaெவாT சமெவளIகைள]:,
ஒa ெவாT O3ெவளIகைள]:
மதிQபX5கிற-.

(S. 15)
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ப் Uம் ப் Uம்

(S. 17)

BUMM BUMM

ப் Uம் ப் Uம்

Meins schwirrt in den Wolken, ich bin der
Spatz, mein Herz ist so gross wie eine
Murmel.
Es freut sich über den Gesang meiner
Freunde.

என்PைடயF ேமகங் களி3
/றகWக்AறF, நான் தான் /ட்Jக்:.;,
என் இதயம் ேகாOக்:ண்Wன் அளE
ெபரியF.
அF என் நண்பர்களின் பாடல் கைளக்
ேகட்J மAழ் AறF.

(S. 18)

Meins macht Hüpfer, ich bin das Kaninchen,
mein Herz ist so gross wie eine Aprikose.
Es blüht auf im Kontakt mit meinen Brüdern
und Schwestern.

எ#%ைடய- தGதிG தாAகிற-, நா#
தா# Fய3, எ# இதய: ஒT

வா-ைமQ பழGதி# அளA ெபCய-.
அ- எ# சேகாதர சேகாதCகைள=
க^5 மலUகிற-.

BUMM BUMM
(S. 20)

Meins fliegt hoch, um Nektar von bunten
Blumen einzusammeln, ich bin der Kolibri,
mein Herz ist so gross wie eine Kaffeebohne.
Es hilft mir, rasend schnell mit den Flügeln zu
schlagen.

ப் Uம் ப் Uம்
எ#%ைடய- வ^ணQ

V=களIலிT`- ேதென5=க உயரQ
பற=கிற-, நா# தா# ஓசனIச்சி>5, எ#
இதய: ஒT ேகாQபX= ெகா>ைட அளA
ெபCய-.

அ- என=YM சிறYகைள வXைரவாக
அ?=க உதAகிற-.

(S. 21)
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(S. 22)
Meins blökt unter meinem Wollmantel, ich
bin das Schaf, mein Herz ist so gross wie ein
Apfel.
Es umfasst meine ganze Familie.

ப் Uம் ப் Uம்

எ#%ைடய- எ# கம் பளி ஆைடக்:ள்
இ.ந்F கG-கிற-, நா# தா# ஆ5,
எ# இதய: ஓU ஆQபXளI# அளA
ெபCய-.

அதி3 எ# FP= Y5:பF:
அட9Y:.

(S. 23)
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ப் Uம் ப் Uம்

(S. 24)

Verblüfft geht der Junge davon, um seine
Eltern zu fragen :
Und meins ? Wie gross ist mein Herz ?

திைகG-Q ேபான சி\வ# த#
ெப_ேறாCட: ேக>பத_காக
அ9கிT`- ெச3கிறா#:

அப் பWெயன்றால் எ#%ைடய-? எ#
இதய: எaவளA ெபCய-?

Deins war, ist und wird immer so gross wie
deine Faust sein und es kann die ganze Welt
in sich enthalten...

உ#%ைடய- அQபA:, இQபA:,

எQபA: உ# ைகQபX?யளA ெபCதாக
இT=Y:. அ-ம>5ம3ல அஇaAலைகேய த#%&
உ&ளட=கியXT=Y: ....
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