Syt 20 Joor uff dr Gass

LUUSZÄPFE 2019
D’BVB het z’wenig Personal, das isch esoo.
Denn wäge däm Diräggder laufe villi dört dervoo.
Bald jede wird dört grangg und d’Stimmig goot nur no bachabb.
Es fehlt nümm vill denn haue d’Büs und d’Drämmli au no ab.

Ich scan mi Yykauf und dr Migroswichtel macht: «Miips, Miips!»
Das goot mir langsam uff e Gaischt, das ständige Gepips.
Ich gib em Scanner ains uff’s Dach: «Rueh jetzt, isch das klar?»
Kasse futsch / jetzt git’s e Brief: «Liebe Mobiliar….»

Ych bi im Zug – muess dringend brunze / doch s’WC isch «defekt».
Denn will ich zum näggschte laufe / wo hänn si das versteggt?
Ich suech und suech und suech und suech / das macht kai Spass
das z’hinderschthinde funggtioniert / doch jetzt sinn d’Hoose nass.

D’Frau Steinle het in Grosse Root / jä, das isch nit normaal,
ihr Buscheli mit yynegnoo / und fliegt drum uss em Saal.
Wär hätt das dänggt? Das git’s doch nit! Do verschloots aim d’Sprooch!
Dass s’Buschi uuse muess / isch glaar: Dr Gschyyderi git nooch.

Zum Digitalisiere bruuchts e PC / sunscht goot nüt.
Dä kennt als Sprooch nur / Null und Ains / so rede nit vyyl Lüt.
Dass das nit funggtioniere ka / merggt d’UBS am Gwinn,
dr Grund isch glaar will oobe’n uuse – alles Nulle sinn.

Dr Pabscht im Vatikan dä het / im Färnsee uusegloo
Was är denn zu de Schwuule maint / und das döönt esoo:
«schwul syy isch e Mode» / will är’s nit anderscht kennt,
do duure sinn die Brieder z’Rom / immer voll im Trend.

Im Spiegelhof bi Grabyyge / het me ganz dief unde
D’Knoche vom ene Kamel uss Römerzytte gfunde.
D’Bedüttig vo däm Fund isch glaar / die kaasch däm Värs entnää:
Bi de Basler Schugger het’s / Kamel scho immer gää.

Mi Schwiigermamme kunnt uff Bsuech / im Flugi vo Hawaii.
Si landet morn in Basel / öbbe so am halber zwai.
Drum faar ich denn zum Flughaafe / s’isch mir e Vergniege
Und loss vor ihrer Landig schnäll / my neui Droohne fliege.

7 neui Tesla / wo d’Basler Schugger griege:
Ain schnappt sich dr Baschi Dürr / är maint die könne fliege.
6 Tesla faare mit null Abgas und null Drägg,
Ai Schugger holt sys Znüni – Upps! - scho isch sy Kaare wägg.
5 Tesla faare uss dr Garage no dis noo
Ain hängt no am Laadekabel – dä het d’Wand mitgnoo
4 Tesla aine stüürt dr Schugger Fabio
Är isch duur e Schrangge g’rast / jetzt faart är Cabrio.
3 Tesla wärde in dr Wöschstrooss suuber putzt
Ain het d’Düüre d’oobegloo / jetzt sinn em d’Flügel gstutzt.
2 Tesla hänn kai Pfuus me / mache gar kai Wank
Dr ainti Schugger suecht no hüt / s’Deggeli vom Tank.
Ai Tesla isch no doo / verlasse und elai
Mir hänn en uff e Helge gnoo / und nämme’n en mit hai.

