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Jetz het s gschällt – ewägg isch s Gäld

Brolog:
Das Joor macht dr Zeedelmacher,
e luschtige Zeedel mit vyyl Lacher!

Wo der Ospel - wie dr Leonardo Di Caprio,
zvoorderscht uff em UBS-Dampfer duet stoo,
sait er jovial, äär haig jetz alles im Griff
und verlosst wie d Ratte s sinkende Schiff!
Bi dr UBS hets gschällt und futsch isch s Gäld,
und d Finanz-Gryyse startet uff dr ganze Wält.
Dä Maa het doch nid nur d UBS ruiniert,
nai, mit eme  Lächle het er uns alli laggiert!

Wel dr Ospel das ungschoore mache darf,
wärde no anderi Drittbrättfaarer scharf.
Zem Byschbiil dr Herrgott und de Meuron,
wo s Volgg dien verseggle ooni Pardon,
wo uns dä Mässesaich wo d nid kasch bruuche,
fir dr dreifach Bryys dien aanehuuche
und dr MUBA-Vischer glaubt s wurd eppis bringe,
wenn är em Volgg no dät e Schloofliedli singe!

Als näggschti hämmer no d Baudep-Graie,
wo s Gäld vergyydet, statt s spaarsam umme z draie,
si killt s Felix Platter-Spital wo duet funggzioniere,
will mit Lieschtel uff em Bruederholz eppis neis duurestiere,
derbyy waiss jeede wo in dr Stadt eppis dänggt,
machsch s Guete kaputt, hesch s Gäld verschänggt.
D Schneidere sorgt doch mit iire krumme Pflänz
nur voor, fir iiri vorzoogeni Altersdemänz!

No isch no dr Bundesroot wo ständig bschliesst,
ass me jedem wo goot, no vyyl Stitz nooche schiesst.
Isch ain nid bruuchbar wie dr Nef, no griegt son e Mampfe,
so vyyl Stutz won e Büetzer muess hundert Joor grampfe.
Und dr Gygi – dä wo het d Boscht ruiniert,
d Pryyse verdobblet und dr Service halbiert,
bikunnt bim Wäggsle in e Schoggi-Job, s isch e Hoon,
tatsächlich e Halbjoor lang dr dreifach Loon!

Denn git s no die spezielle Klimarappe-Jogge,
wo uns dien bim Haizeel dr Stutz abzogge,
mit em Leubuggel wo bhauptet s Klima wurd haiss,
s gäb e Dryybhuus im Himmel wägem CO2-Scheiss.
Derbyy isch alles zämme im grosse Ganze,
en uffglegte Schwindel und s Volgg friert an Ranze.
Wenn dr Moritz dra glaubt är kenn s Wätter mache,
no isch das e Frächhait und iiberhaupt nid zem Lache!

Im CERN het au no ain kurz vor dr Pension,
dr Start duurezooge zer Heebig vo syyner Person,
s Eleggtrisch isch gschmolze, dr Töff isch verreggt
und me het X-Milliarde in Sand yyne gsteggt.
Deert isch s nämmli gritisch, denn finde si s HIGGS-Daili nit,
isch physikalisch bewiise, ass es d Wält gar nit git,
dasch denn dr Momänt wo me mit schwarze Lecher droot,
doch kai Angscht, die hogge scho lang im Regierigsroot!

No gits no so Gleezi wo maine, wenn si s Gäld schyybliwiis
verbrooten und verdunschte - do gäb s derfiir kai Bewyys,
eppen e so wie dr Gui Morin an dr Schiffländi unde,
wo duet en Yysglotz in e MINERGIE-Schwarte pfunde
und im Isolitis-Waan empfiilt - es isch zem Gruuse - 
s Volgg soll statt in Hüüser - in Yyskäschte pfuuse.
Drum sott bi jedem d Glogge lytte, denn es het gschällt,
s isch scho lang alles futsch und ewägg isch s Gäld!

Epilog:
Laider isch im letschte Joor noodisnoo,
em Zeedelmacher dr Witz abhande koo,
denn me ka nid aanää, ass die Rumpelstilze,
wo ständig s Volgg verseggle und dien filze,
sich ändere dien, wie dummi Kälber.
S Beschten isch - Du änderisch Di sälber.
Velicht git s im 2010 wiider eppis z Lache,
drotzdäm - dien mer au das Joor Fasnacht mache!
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D Ladäärne-Uusstellig uff em Minschterplatz und d Waage- und 
Reggwisyte-Uusstellig bi dr Kasäärne sin vom Määntig znacht bis 
am Mittwuch demoorge! Deert und an de 3 Verkaufsständ (CINS) 
in dr Stadt ka men au alli Zeedel und Schnitzelbängg, d Blaggedde 
und dr Rädäbäng kaufe.

Zeedellääsete am Sunntig, 8. Meerze 2009, 17 – 19 Uhr im 
Refektorium Glai Glingedaal am Untere Rhywäg 26. Ytritt isch vergää-
be, z Tringge git s in dr Pause.
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