
Fasnacht 1957

Motto:

Do-re-mi-fa-selleli
D'Ressli mache Belleli.
Do-re-mi-fa-soll
Die ganz Schtadt Basel voll!

By unsrer Poscht wirds als wie doller,
Es fliege d'Briefe jetz dur d'Luft
Und d'Päggli griegt me hit per Roller,
's isch heggschti Zyt, dass y verduft.

's letscht Poschtross hett das dief bewegt, --
Zwai Monet schpeeter isch's verreggt.

Rossbolle sinn e Drägg drgeege
Vergliche mit em Bluemefescht,
Mischt koschtet hit e scheen Vermeege,
Dängg numme-n-an Theatertescht.

Ab some Furz-Reglaame-Fimmel
Lacht 's Wirtshuusschild vom „Alte Schimmel“

Dr Hochhuus-Bau(e)r am Aeschegrabe
Hett Angscht, s'syg mit dr Uussicht ex,
Drum gehn die Architekteknabe
Uff d'Rigge-Fritze-Sehrwindex.

En alte" Gläpper saits und lacht:
„'s wird wider à la bâloise g'macht“!

Was will är au, -- kai Mensch verschtoht-en, --
Dr Gmaindroot dert in Unterbäch?
Aer hett --wie s'letscht Johr scho d'Frau Rooten
In Ziri – mit sym Schtimmrächt Päch.

's isch halt e bitz e Sach, e fuuli,
Sait z'Brig im Schtall e schwarze Muuli.

Am Sunntig fahre d'PS-Knoote
In Näbel yne -- 's isch e Schplyn –
Ins Flugplatzreschtaurant no Kloote,
– Und z'Blotze hämmer Sunneschyn.

Und ab däm G'schyss, wo die do mache,
Do muess sogar dr Landolt lache.

Die Dame, wo am achti kemme,
Si zapple ganz und hänn kai Rueh.
Si miens halt ainewäg verglemme,
's Schiffländihysli isch scho zue.

Nur d'Amazone duets nit drugge,
Si hett halt au dr Rhy im Rugge.

De Lehrer in Luzärn -- muesch loose –
Isch's „Schielertuech“ nit ainerlai.
Kai Wunder, denn in Rehrlihoose
G'sehsch nyt vo blutte Maitlibai.

„Y glaub, die hänn e bitz e Drohli“,
Sait zue sym Fuchs en alte Kohli.

's Kasärnefescht am Rhywäg unde,
Es isch s'rainscht Dalbefescht, perseh!
Me het in achtevierzig Schtunde
No nie so vyl Wäbstibler g'seh.

Ab där Wohltätigkait -- y bitt di –
Lacht s'gross Ross uff dr Resslirytti.

Z'Monaco in dr Schpilhell unde
Wird d'Caroline bsunders griesst,
's hett deent wie in de Morgeschtunde,
Wenn ain s'Obligatorisch schiesst.

Dr Firscht und d'Firschtin sinn jetz g'schetzt,
Si hänn uff s' richtig Ressli g'setzt.

Im Zolli kasch is jetz denn b'schaue
Bald als Museumsrariteet,
Und das, wo mer nit ganz verdaue,
Wird uusgschtellt imme Bluemebeet.

Und näbedra im Schrebergarte
Do kenne si uff d'Bolle warte.

E  jede  Rossbollesammler  goht  am  Zyschtig,  dr
zwelft  Merze  in  d'Basler  Halle  an  d'Ladärneuus-
schtellig.  Si  isch  offe  vo  de  morge-n-am nyni
                        bis  z'obe-n-am elfi
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