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Wiirsch nass in dr Oggsegass
Im mindere Basel losst sich ganz guet woone
es syyg de loschiersch in ere Toleranzzoone.
Das isch, hit bolytisch korräggt benennt,
s Glyych wo me friener als Stroossestrich het kennt.
In dr Oggsegass, zem Bispiil, steen ganz legal
exotischi Drottwaaramsle in groosser Zaal,
flaniere Daag und Nacht, Strooss ab Strooss uff
und warte druff, dass ain mitkunnt ins ...Kino
Doch die Lyt wo deert woone finde gar kai Gfalle
an dääne geile Stroosseschnalle.
Es näärvt das ständige Wyybergekicher,
und wenn d Zoobe haim kunnsch fyylsch di nimm sicher.
Voor aim vo dääne Huusyygäng dryybe si s gar bunt,
e Blootere Amsle dervoor, dass kain me yyne kunnt.
Saisch si selle sich naimen anderscht boschtiere
dien s di heggschtens no als A....loch tituliere.
Es badrulliere zwai Maa vo dr Bolizei
bi dr Kasärne. Do heere si e Schrei.
"Do hinde isch ebbis los, mer mien ab unserer Duur,
zwoor hän mer hit kai Kampfmontuur“.
An d Zentraale fungge si au no schnäll:
"Schigget bitte Versteerggig, fir alli Fäll".
und zäpfe richtig Oggsegass.
Deert aakoo seen si nit, nur d Strooss isch e bitz nass.
E baar versteerti Fleete gnaisse hinter em Egge fiire,
iiri Fäänli ganz nass und d Hoor glääbe an dr Biire.
D Schugger iiberbligge die Szene, si sin jo vom Fach,
und seen ganz oobe uff eme Dach
en elteri Daame in dr Hand non e Schluuch,
si lacht oobenaabe und hebt sich dr Buuch.
D Schugger wingge zrugg, si hän begriffe warum die lacht
und dängge das hätte mer au sälber gäärn gmacht.
Het d Bolizei en Yysatz wisse au d Medie graad Bschaid.
E Reporter vo dr BaZ muess zem Scheff wo sait:
"Im Rootliechtgwartier ääne an dr Brugg
isch irgend ebbis im Gang, drum ruck-zuck,
spuel di und find uuse was isch los.
I ka der nit gnau saage an wellere Strooss,
aimool isch s rächts, aimool linggs, lut em Boss si Wunsch
muesch halt sälber dängge wie deert aane kunsch“.
Au dä vom Bligg suecht scho die neischt Sensation,
uff das blange si jo uff syyner Redaggzioon.
Zem wiider emool ain in d Pfanne z haue
muess är jo nummen e Story zämmebaue.
In dr Gryffegass isch dr BaZ-Maa wo allewyl no suecht
Do seet er, es isch wie verfluecht,
si Kolleeg vom Bligg wo graad in d Oggsegass goot.
Verglemmi, dänggt er, jetzt bin i scho wiider z spoot.
So kemme si hinterenand an s Änd vo dääre Gass
doch alles wo si seen isch s Drottwaar isch nass.
Dä vo 20 Minute isch scho do und verglemmt e Gääne:
"Dr Corpus delicti isch schyynts die Lache deert ääne".
So isch die gsamt Wältpräss voor Ort en masse
und kaine waiss was isch ächt bassiert uff dr Gass.
Si luege das Huus uff und was mien si entdegge?
S TeleBasel isch scho lengscht doobe, s isch zem verregge.
Uff dr Dachtheerasse filmt s Fäärnsee die gueti Frau.
Dr Reporter froggt si: „was isch gschee ganz genau?“
"Luege si, do unde steen ständig die Schnalle.
Mir kemme kuum me ins Huus, das leen mer is nimm gfalle.
Denn hogge si au no in d Bluemerabatte
wo unsere Abwart so pflägt und im Frielig duet spatte.
Mit däm Schluuch han i nur miesse aabespritze,
jetz sin die Schnättere wägg, s isch aifach Spitze“.
"Jetz zaig ich iine au wien i s ha gmacht".
Si nimmt iire Gardena fiire und lacht:
"mit eme Schluuch umgoo das kan i, das wärde si see,
das han i gleert won i no Badmaischtere bi gsee”,
und spritzt noonemool e Gutsch Wasser uff d Gass.
"Do seen si, jetz sin no e baar mee Amsle nass.
So Sälbschthilf isch halt neetig wenn s Reede nit bringt
und d Bolizei het au Fraid si hän mer voorig grad gwinggt“.
So zien die Zyttigslyt wiider dervoo,
die gross Story hän si dissmool nit bekoo.
Statt ere Sensazioon isch s e lokaals Eventli bliibe
und im Bligg kunnts, zwoor mit Foti, nur uff Sytte siibe.
Geege die Schnallemiseere het d Regierig, s isch kai Witz,
d Quote aabasst, aber nur ganz e bitz.
An dr Oggsegass deerfe jetz dopplet so vyyl stoo....
und mir hän e Sujet fir d Fasnacht bikoo.

Bsuech is au uff www.kloschterraebe.ch
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Nit aagspritzt wiirsch an dr Ladäärne-Uusstellig uff em
Minschterplatz und dr Waage- und Reggwisyte-Uusstellig bi dr
Kasäärne. Si sin offe 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.
Am Sunntig, 4. Meerze isch d Zeedellääsete vo 17 – 19 h NEU im
Meriansaal vom Hotel Merian/KaffiSpitz; dr Ytritt isch vergäbe,
Konsumationsmeegligkaite!
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