
Die alte Määrli stäärbe uss, das isch doch wiirgglig schlimm

Kaini schööne Gschichtli mee vo de Brüeder Grimm

Käi Rumpelstilz, käi gschtifflete Kaater wo duet umme schwänzle

Käi Hänsel und käi Gretel mee, hütt duet s Greta nur no hänsle

Dr alti Baapscht dä jöömerlet, die Bischhöf sind scho Affe

Jetz bin i 92 worde, s Zölibaat wänn die aabschaffe

Dr jung Baapscht maint, wott di äini wärs e riise Hit

Nuur haa i Angscht, das es für di z weenig Viagra git

D’Migros Klubschuel bietet jetzt, e Kurs speziell für d’Frau

Do gohts ums Fuessball-Reegelwäärgg, das intressiert mi au

Nur muess uns Fraue dängg i mir, das niemmerts lehre welle

Für uns isch das doch kai Problem e Maa ins Absits z’stelle

Schalts Liecht i du Pfiffe, polteret dr Dani vo Wattewyl

Wellofaare ohni Liecht das isch iim äifach z viil

Für uff d Strooss, gits doch Reegle au für die wò s Liechtli brennt

Nur kenn ich käi Wellofaarer wo die Reegle kennt

Mii Maa dä hett baar Kilo z’viil und das duet är beduure

Drum goot är jetzt in Yogakuurs und iebt döört die Figuure

Dr Schmätterling, dr naggti Aff und s Söili kuugelrund

Denn kunnt är hai, erschöpft vom Kuurs, und macht dr fuuli Hund

S git Grippe Vire, Näärve Vire, Corona noischtens au

Waansinn gits verschiideni, vom Rind und vo dr Sau

Denn gits e Waansinn dä isch schlimm, das duet au kein beschtritte

Es isch dr Waansinn wo phersöönlig dr Donald Trump duet ritte

E Banaane glääbt am Kuchichäschtli, so muess me das hütt mache 

Mii Ma gseht das und mäiint sofort;  Bisch du denn nit ganz bache

Nimm weenigschtens, grad alli Frücht soo wärs denn eebe rächt

Nuur zämmegschniitte, haa i gmeerggt mit Fruchtsalat goots schlächt

Chummi i spoot vom schaffe häi zu miim liebe Schatz

Stoot im Wääg e Suppedopf, zem lauffe hets käi Blatz

Stellt är dr Dopf, uff die Stääge wie isch dä unterwäggs

Doo maint är drogge, du hesch gsaait; stell dr Dopf uff d`Stueffe Säggs

Dr Harry und s̀ Megan verabschiide sich und das zimlig fiin

Sii schriibe iiri Kündigung und schigge die dr Queen

Die isch ab däm «not amüsiert»  zieht e schreegi Schnuure

Jetz haa i mi Bewäärbig gschiggt, vilicht gang i als Prinzässin duure
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