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Kon-Tiki à la Bâloise
E sitzigsgäldhonorierti, parlamäntarischi
Informations- und Vergniegigsfahrt vo dr
Basler Plauder-Schtube no Strosburg.

Motto:
Ob Zibelekepf abe, ob Gaskohle-n-uffe,
fir dr Schagget blybt immer dr greesseri Huffe,
är drajht an sym Reedli, das G'schäft isch nit schlächt,
und als Menu am Sunntig gits g'sottene Hächt.

Aischtimmigkait z'Basel im Groosse Root
herrscht numme, wemme uf Raise goht.
Ob Duttiringli, ob no radikäler,
me pfyfft in däm Momänt uf d'Wähler.
Me schifft in dr vollschte Harmonie
no Strosburg derab uf em Vatter Rhy,
und s'Flaggschiff „Luzärn“ schlaift hit emole
vollgschtopfti Segg - aber nit mit Kohle.
S'ganz Parlamänt und die halbi Regierig
schtehn underem Schagget syner Fiehrig.
Begryfflig, die Rais het denn numme Raiz,
wenn uf em Kahn au e Schifferbaiz;
und koschtet s'Suffe und s'Frässe nyt,
kasch dängge, dass em dr Groossi Root git.
Drej Glepfer fir s'Znyny und e Schunggebrot,
isch im Durchschnitt d'Verpflägig, wo yne goht.
Und vom Wy und vom Bier, wo so ain verdrait,
do isch es am beschte, wemme's nit sait.
E „G'SCHENK“ vo dr CAVI syg schynts dr Wy
und d'Wirscht vome Binniger Metzger g'si.
Numme aine dät fähle, heert me jetz munggle,
em Seppli vo Russland sy Briefkaschte-n-unggle,
dr Neldi. Me sait, är haig d'Rootsucht am Hinder,
und wie sich's au gheert fir so Vorwärts-Kinder
wärd är kuriert -- und zwor bis zuem Schluss –
vom Moskauer – Usland -- Physikus.
In Kämbs muess dä Schlabbe durs Schleusetor dure,
(S'maint mängge, är fahr in die aigeni Schnure),
uf aimol Alarm, s'Schiff gwagglegt und boggt,
dr Schnaller isch d'schuld, wo ufs Gländer hoggt.
So langsam wärde si gschprächig vom Suffe
Und schwätze wie gwohnt e Super-Mischt-Huffe;
und s'maint dr Regierigs-Arsch-itekt Fritz,
uf däm Schiff het d'Klima-Aalag kai Schpitz,
är mechti viel lieber ä nej Roothus baue:
Dr Pankraz sait däm, dr Märtplatz versaue.
Ain maint, d'Reederei hätt aigentlig selle,
fir hit e Kabynedampfer schtelle
d „Neptun“ -- sait e-n-andere, hätt als Reklame,
'd „Queen Elisabeth“ pachtet -- mit Ehredame.
Dr Kapitän Schagget het an alles dänggt,
dr „Zwieback“ het bis no Strosburg glängt.
's Schwangge vom Schiff –
wemmer d'Wohret wänn sage –
het sich an Land uf d'Bai ibertrage.
Und mängge, wo sunscht liberal numme goht,
het jetz mit dr Richtig sy liebi Not.
Es zieht en no linggs, s'isch fir en fatal,
denn schliesslig isch är jo nit radikal.
Me het bim Empfang im Minschter dert unde
parkiert nit en ainzig Auteli g'funde:
Wotsch z'Basel bim Minschter s'Glychi ha schpeeter,
isch's eifachschti Mittel: Parkingmeter!
Nonem Gugelhupf und em Ehrewyschlugge
tuet me sich jetze in Autibus drugge.
Im „Maison des Têtes“ dert in Colmer unde
isch's groossi Bankett -- und no sächs, siebe Runde
dänggt mängge an lengschtvergangeni Zyte,
wo är no kenne het -- nit so wie' hitte –
ganz ohni Pass, sans formalités,
z'Milhüse ins Nelkegässele geh.
Und mit em Kittel, g'schtopft voll Sigare,
schtyge si wieder zuer Heimfahrt in Kare.
Am Kopfhüs vorusse fehn d'Schtaikepf a z'gryne,
au d'Gipskepf im Auti mache druurigi Myne.
Am Himmel hets Schtärnli, dr Mond macht sy Runde,
dr Grooss Root vo Basel -- macht Iberschtunde.
Und hätti im Elsass dr Brächfritz au d'Gwalt,
bifählti är Frejnacht -- nit numme Halt. –
Trotzdäm hänn alli dä fyn Wingg bigriffe:
Zuem Schluss dien si nonemol zämme schiffe.
Me g'seht, dr Groos Root isch flyssig,
mer wänn is bidangge
(und s'Sitzigsgäld hit -- macht e baar dausig Frangge).

Trotz däm Defizit gehn mer alli am Zyschtig an d'LatärneUsschtellig in dr Basler Halle. S'isch offe vo de morgen-am nyni bis zobe am elfi.
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