FASNACHT 1970

Kommune Kloschterräbe

Protäscht !

!

Wenn dr d'Fungge nimm dien basse,
wenn d' allewyl verliersch bim jasse,
wenn 's Schwobeblatt nyt blutts me zaigt
und d'Butzfrau jede Mäntig straiggt,
kurz, wenn d' kai Rueh me hesch im Näscht,
denn isch es Zyt fir e Protäscht!
All Johr, wenn d'Fasnacht umme-n-isch,
lisisch in jedem Zytigswisch,
was alles z'kritisiere sey,
und jedes Johr heersch 's glychi Gschrey
-au d'Glygge gänn drzue dr Säge –
An allem d'schuld sinn d'Fasnachtswäge!
Wenn imme Drummler 's Fäll vergracht,
e Vorträbler in d'Hose macht,
wenn 's Piccolo falsch deent und gruusig,
und d'Subväntion isch meh als luusig,
wenn's Näbel het und Schnee und Räge:
Wär isch dra d'schuld? - Nur d'Fasnachtswäge!!
Wenn's de Dambuure afoht stingge,
well dr Major z'spot ab duet wingge,
wenn ain, wo brait im Schlissel hoggt,
no «hammse een Jedicht» di frogt,
wenn d'Duube schysst uf Waggisgräge:
Wär isch dra d'schuld? – Nur d'Fasnachtswäge!!
Wenn d'Heehli als am Zyschtig zobe
bummsvoll isch voller Pseudoschwobe,
wenn's ändlig denn no vylemDränge
duet fir en Otti Retraite länge
und d'Guggemuusig dry duet fäge:
Wär isch dra d'schuld? – Nur d'Fasnachtswäge!!
Dass di dr Bello jetz mehr koschtet,
am Totedanz dr Janus roschtet,
dr Dirrematt mit vyl Hallo
vom Diggeli het Abschid gno,
dass umme Sujet bisch verläge:
Wär isch dra d'schuld? – Nur Fasnachtswäge!!
Mer fühle-n-is diskriminiert
Und fasnächtlig manipuliert.
Mer mien unsre Protäschtgropf lääre
Und zaige de autoritäre
Und dierisch ärnschte Fasnachtsspiesser
Zwelf nonkonformi Fasnachtsgniesser.
Die sinn – me hets scho lang erwartet –
Hit zeme digge Roll-in gstartet.
Dr Wage wird so zuer Kommune
Und halbverluuste Roll-Tribune.
Und 's Comité - 's isch evidänt –
Wird zem Fasnachtsestäblischmänt!!
Au d'Fasnacht isch uniform,
protäschtrot isch die neyi Norm.
Protäschtknepf gits anstatt Minose,
statt Bier wämmer jetz Haschisch bloose,
an d'Wänd dien mer dr Schlachtruef gläbe:
Klo – Klo – Kloschterräbe, Klo – Klo – Kloschterräbe,
Klo – Klo – Kloschterräbe,
Klo – Klo – Kloschter.......
Klo – Klo .....
Klo .....

Wenn am Zyschtig, dr 17. Hornig d'Ladärne-n-Usstellig
In dr Muba vo de morgen-n-am Nyni bis z'obe-n-am elfi
offe-n-isch, do dra sinn mir nit d'schuld.
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