
Dä armi Beamti us de USA
Muess in d‘Ferie, will me iin nimm zaale kaa
Sit äär bi uns isch, het äär nyd me z’lache
So vyyl han ich no nie miesse mache

Isch d’Fasnacht umme, hämmer s’Gfüül
Blyybt äär do, und verlangt Asyl

I stand bim Doggter, numme in Unterhoose
Äär foot grad aa, mi Härz abloose
I find das bitz e Schweinerey
Dää isch sicher vo dr EN-ES-EY

Au dr Obama het sich drüber empöört
Syt äär bim Abhööre sich sälber höört

Mir wänd wüsse, was uf dr Wält so lauft
Und händ e Abhöörgräätli kauft
Bim Abloose ghööre mir d’Merkel lalle
In dr Schwiz sig si…. ähhhh…  haig‘s iire, sehr guet gfalle

Die Leupe findisch jetz uff dr Lischte
Mit de wältberüehmte Buggelpischte

Greenpeace Aggtivischte isch es glunge
Sind am Afang vom Match ins Joggeli yydrunge
Die wäre gschyyder in dr Pause koo
Und hätte drfir dr Gress mitgnoo

Wenn’s in däm Böötli no e Plätzli git
Nämed dr Salzgeber doch au grad mit

Es platziert ein bim andere e Beschwärde
Bim Abloose hämmer ghöört, dass mir abghöört wärde
Do maint dr ander, das isch doch gstöört
Aber so ebbis han i au scho ghöört

Jetz waiss dr Obama, wie d’Merkel ka küsse
Aber mir glaube, är wott das nid würgglig wüsse

Dr Carlos woont, das begriffe mir noonig
Zer Stroof in ere Luxus Woonig
Jetz wott jeede wüsse, jeedi Wett
Was dä Limburger Bischoff verbroche het

Wott dr Carlos wieder im Luxus woone, so wie friehner
Dä Bischoff bruucht sicher no e junge Mäss-Diener
 
Ziircher Schugger, s’isch zem Veregge
Blyybe im Rootliecht Millieu gärn mol stegge
Bi dääne isch das halt esoo
Do wird Be-Stächig wörtlig gnoo

Das sind FCB Fans, die Schugger im Kreis vier
Immer mit Blauliecht im Rotliecht Quartier

E BVB Chef het so Fotis verschiggt
Wo si bescht Stigg s’Liecht vo dr Wält erbliggt
Drzue sait är nur grad soo vyyl
Ha welle zaige, d’BVB het doch Stiil

Es isch sicher kai Zuefall, au dä kunnt vo Ziiri
Die händ fir so Sache halt e bsunders Gspiiri

Kum schafft dr Wawrinka die Sensation
Meine d’Schwoobe, äär sig vom grosse Kanton
Si wänd iin nid wäge de Staralüüre
Sondern numme wäge sine Stüüre

Nämmet dr Vettel, dä het gnueg Moos
Und mir wäre wieder aine loos

D’Schwizer Armee isch grüschtet, gääge böösi Krieger
Oder halt au emol e entfüehrte Flieger
Die luege denn scho, kaini Soorge
Aifach nid vor Achti am Moorge
 
Die Schwizer Armee isch irgendwie doof
Bruucht halt iire Schönheits Schloof
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