
Ziircher muess me, ha mi looh beleere

Zum vermeehre in e Sexbox speere

Drumm Sexbox wägg, hösch, kunnsch nit druss

Denn stäärbe die Ziircher langsam uss

A propo Ziiri näämet`s mir nit übel

S nöi Staadion liigt au i somene Küübel

Wenn dir e Staadion wänn d, ihr liebe

He Ziircher, denn miend dir zeerscht schutte iebe

Üüberal Qualm, wie e Kemmi wo haizt

So gruusigi Luft, wo d`Naase raizt

Im Joggeli, wänd si usse mischte

Me will Rauchfreij Aarbetsblätz, für Greenpeace Aggtivischte

I frogg mi Bueb, was wotsch moll wäärde

Är sait Baapscht, dr gäilschti Brueff uff Äärde

Oder Blatter Sepp, wäär au no flott

Das isch hööcher als Baapscht, jä fascht scho Gott

Frau Merkel, dass miend si sich äifach merke

In de Bäärge, goot man nit wie si zu werke

Wenn sie beim Langlauf flüchtig lenken

Tuuts noochhäär tüchtig klappern, in den Hüftgelenken

Als Ochesknecht, wär i längscht uss de Sogge

So stuure Buure, s `Ghaiimrezäpt entlogge

Uwe loos dr saage, bliib im Flachland unde

Trotz abloose het, d`NSA nüt uusegfunde

Ich weiss nit, bi ich jetz lätz draa

Ob ich d Frauequote, verstande haa

S isch egaal,  gschtooche oder g`haue

Uff ei Maa, kömme schiinnts zwölf Fraue

D Blagette find i toll, d Uffmachig frisch

Isch klar, dass dä Waggis kai Beppi isch

S stimmt genau, s fot eim a Gruuse

Nur e Ziircher schnooggt uss em Abfall uuse

I due mi für e Bachelor uff stelle

Haa au, soo e schööne Käärli welle

Dää nimmt mi glatt, Gnall uff Fall

Jetzt mischtet dää, mi Huehnerstall

Elitepartner hän Singel`s mit Niiwoo

I ha`s probiert, ha den aber kaine Gnoo

Dr Grund drfüür, kasch dr dängge

I ha`s Nivoo im Hienerstall nit welle sängge

Dr Sempach uff em Stucki, schmuusend, hey toll

I frogg mi Maa, wänn mir nit au wieder emool

Äär maint, di Wunsch isch mir befääl

Jetz schlooffe mir imene Huffe, us Säägmääl

Wottsch au by uns bänggle?
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