FASNACHT 1958

Kloschterräbe-Schränzer

Wo schteggt er au,
dr Blächbiehl Fritz?
Dr Schputnigg rast um d'Aerde-n-umme,
Dr Chrutkopf macht bym Wodka Witz,
Dr Lepori isch z'Indie numme, -Wo aber isch dr Blächbiehl Fritz?
In Tokio im e Teehuus hoggt er
Und fyrt Geburtsdag ganz ellai.
E Geisha sait em glatt Herr Doggter
Und haischt em fir dr Tee zäh Schtai.
Ins Bindnerland goht er go jage
Uff Gämse, Schnäpfe, ab und zue,
Und schiesst drby -- s'isch nit zuem sage –
E Brachtsschtigg --, laider isch's e Kueh!
Au z'Nej York gsesch en ummeschwire,
-- dä Schpass koscht 50'000 Schtai --,
Mit Uusnahm vo-n-ere waiche Bire
Isch s'Resulat wie immer - glai!
Bym Toto isch er au am Rueder,
Trybinigascht bym F.C.B.,
Und zwische-n-yne macht dr Brueder
Zäh Wuche Ferie z'Titisee.
Per Swissair fliegt er ab vo Blootze
No Stockholm wäge-n-em Verkehr,
Nadyrlig dien s'en gratis lootse,
's isch sälbverschtändlig by däm Heer.
Vor luuter däm Verkehr schtudiere
Het z'Minche-n-er e Fähldritt gmacht,
E Schugger muess en arretiere
Bym Hofbraihuus am zwelfi z'Nacht.
Am Dag derfir do duet er flohne,
Fillt grossi Schpeesenote-n-us,
Das isch so an de Sessione
Sy Hauptverdienscht im Bundeshuus.
Grosszigig isch er au bym Schpände.
Dr Emil z'Ziri griegt e Lai,
-- do wär jo wyter nyt yzwände --,
Aer sälber het e-n-Aff fir zwai.
Im blaue Huus im Käller unde
Do het er abgäh - s'isch enorm –
Wenn au nit alles, -- het me gfunde –
So isch es doch scho d'Uniform.
Dr Schputnigg zwai isch am verschtumme,
Dr Chrutkopf waiss kai neje Witz,
Dr Lepori isch wider umme;
No immer fählt dr Blächbiehl Fritz!
Und isch er z'Basel denn emole,
So kasch en finde, wo de witt,
Nur naime, -- s'isch zuem Deifel hole
Im Schpiegelhof, do findsch en nit!

Gang am Zyschtig in d'Baslerhalle an
d'Ladärne-Usstellig. Si isch offe vo de morge-nam nyni bis am elfi z'nacht.
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