Fasnacht 2016

Ych kauf mer e Bämsel aifach so zem Descht,
und e Kiibel Farb natyyrlig wasserfescht.
Mit em Auto in d Stadt, das muess sich loone,
do mool ych mir e aigeni wyssi Zoone.
D le Pen fascht oobe, dr Hollande unde,
em glai «Sarkozy..ge» d Händ halt bunde.
In vier Joor lauft s bi uns au rund,
well vo de Blochers d Magdalena kunt!
Zu jedem Kinschtler gheert e staarggi Frau,
so ne Schattegwäggs ha ych jo au.
Anderscht umme duet s dr Christoph mache,
bi ihm isch s dr Brunner Toni, nit sy Drache.
D Ziircher schysst s jetz ganz bees a,
he jo, dr hegschti Duurm dien mir jetz ha.
Nur no heecher, s isch nit zem fasse,
sin Baslerprämie vo dr Granggekasse
Seppli Blatter blaa blaa blaa
so food das FIFA Märli aa.
Fir d Nochfolg mecht äär sälber luege,
s brucht jetz e Maa kai bsunders guete.
Ilusteri Gselle steen zer Waal,
mit syyne Maidligschichte dr Karl Daal.
Dr Putin miesst unbedingt mit ins Boot,
suscht sinn bald alli Regime-Kritiger» doot!
Dr Somm dä vo däm Baasler Blatt,
hänn bald scho alli Baasler satt.
Ych wünschti mir är miech do s Renne,
sunscht wurd me ihn als «Böög» verbrenne.
Dr Höness kennt sich scho uss im Gnascht,
S hoggt dr Kaiser Franz uff em aagsäägte Ascht.
Dr Zinédine Zidane waiss sich z weere,
s wird s dr Ronaldo vo ihm au no leere.
S griegt dr Blatter vom vyyle dugge,
langsam e richtig grumme Rugge.
Mir Kinschtler saage s gheert mit an Disch,
dr Möörgeli,wo waiss was aagschmiert isch!
Wo ych im Ateliee mool e scheeni Wolgge,
gits uff mym Schuurz e bar farbigi Dolgge.
Wie länger ych mool wirds umso struuber,
im Verglyych zum Putin isch myy Veschte no suuber!
D NZZ kunt ganz nei uff e Disch,
schaad, dass die Zytig nit us Baasel isch.
E Veränderig bi dr BAZ das gieng rugg zugg,
schigget aifach dr Somm nach Ziiri zrugg.
Ych kumm rief ych dr Frau jetz wart,
pack s Moolzyyg yy und gang an d ART.
Im Drämmli isch aini blutt mit scheenem Buuse,
do nimm ych dr Bämsel sofort uuse.
Was Grieche gmacht hänn bruucht e Ranze,
dr EU so uff dr Nase umme z danze.
Ganz gnau glyych nur ooni Verstand,
macht das mit uns dr Kanton Baaselland!
Ych ha als Kinschtler unverhoole,
welle d Widmer-Schlumpf bim Abgang moole!
Ych ha s miesse vo myne Pendänze nää!
well soone Bääse ka kai nätt Helge gää!

Wottsch au by uns bänggle?
Uff www.vsg-basel.ch erfahrsch meh!
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