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E Bischeli Baasler Bängg
Uuswaal: rm. und jw.; Gstaltig: sc., sr. und der cgü.

Do regiert s
Als Bundesbresidäntin isch d Evi Widmer-Schlumpf schampaar
engagiert.
Si reedet deert – si reedet doo – und immer seer, seer pointiert.
Nuur wenn si im Ussland vor e Miggrofoon stoot, denn dängge d
Lyt s Lätze:
«Heerjeegerli – jetzt git s in der Schwyz scho Uhu, wo kenne
schwätze.»
D’ Schnapsbagge

Vier Manne und vier Fraue – aini im Rogg,
gseesch uff der Bundesroots-Fotti als schwaarze Blogg.
Bositiv isch, ych ha scho lang nimme mee,
kaini so freelig lachendi Bistatter gsee!
hanslimaa

Der Muurer Ueli verzellt syner Frau:
«Das WEF isch toll, näggscht Joor kunsch au!
Y haa im Hotel als numme der Lift miese nää,
und scho hänn mer d Lyt e Dringggäld gää.»
Bildsteerig

Der Muurer boggt und zwänggt, was isch mit dämm nur loos?
Är wott die Gripen, syys Verhalten isch kurioos.
Das Ganzi kunnt dervoo, mir mache jeedi Wett,
dass iim der Dragovic uff d Biire gschlaage het.
Schuumschleeger

Finf Stutz pro Liter, wenn d goosch go tangge,
en Auti-Vignette fir 100 Frangge,
zwai Gotthard-Dunnel, zem bruuche nur aine,
siibe Bundesreet, zem bruuche e kaine.
Anggewegglimaitli

Im Ständeroot het aine welle
die drei, wo deerte hogge, zelle.
Doch won är het afoo zelle, duet er sich verzelle,
und wil er nit uff drei kaa zelle – blybt s bim Zelle-Welle . . .
Peperoni

My Soon isch letschti mit em Züügnis haimspaziert
und het im Rächne stolz e Zwaier bresentiert.
Mathe-Noochhilfstunde het är kaini welle,
är wäärdi Ständeroot, die könne au nit zelle!
Wäägwyyser

5 plus 8 git eppe 10!
Plus 6 kennt eppe 13 gää!

Esoo guet, wie s miir mit em Rächne goot,
wiird y glaub s näggscht Joor Ständeroot!
die Antiquierte

Der Morin Guy am Ryy, dä grampft.
Der Tschäppet z Bäärn grampft au, dass es dampft.
Der Ballmer z Lieschtel lööst am achti z Nacht no d Huusuffgööbeli.
Nur z Ziiri macht ain neischtens scho am Möörgeli Fürööbeli.
Stächpalme

Do bländed s
Mir Schwyzer machen alles gäärn bitz glainer, als es isch.
Mit -li am Änd, do wiird z. B. e Fischli us em Fisch.
Schoof wird Schööfli, Sagg wird Seggel, Oorgle wäärden Öörgeli.
Und statt Moorgegraue saage mir: E Greuel isch der Möörgeli.

Drey-Daags-Fliege

Unsere Christoph Mörgeli,
macht der Uni Sörgeli,
äär haigi ständig gnöörgeled,
drum hänn si en jetz entsöörgeled.

Pierrot

D Gfängnis in der Schwyz sinn voll – es het kai Muus me Blatz,
me waiss nit, was me mache soll – e Katz isch kai Ersatz.
«Was hänn denn diir fir Söörgeli» – sait do uff s Mool e Hälle,
«im Hiirni vo däm Mörgeli – git s luter lääri Zälle.»

Die Blauäugige

En aarme Ditulaarbrofässer
kunnt z Ziiri ganz böös under s Mässer.
Vom Mörgeli blybt nid vyyl zrugg, usser syni Schnööre.
Die git, lut Doris Leuthard schyynts, die zwaiti Gotthaardrööre.

Stächpalme

I mues saage, dass i s Rickli nit benyyd.
Jetz isch die Aarmi sälber au schyyninvalyyd.
Noch vier Mooned isch si zrugg, i kaa s erglääre:
Iirgendwenn het halt au s Burnout gnueg vo dääre.

die Verlumpte

D Rickli sitzt nummen umme, si macht e Rascht,
der Zuppiger sitzt au, aber fascht im Knascht,
und der Mörgeli macht sich au zum Drottel,
der ainzig normaal bi dääne – isch der Gaissbogg Zottel.

Blagèèri

«Salli zämme», saag y do in Baasel, die Sprooch duet mir seer gfalle,
«grüessech», saag y in Bäärn, «saletti» in Sankt Galle.
Nur in Ziiri hänn si mit der Bigriessig Mie, deert mues y undeduure,
wenn y in der Uni e «Guets Mörgeli» winsch – grieg y ains uff d
Schnuure.
Schloofkappe

My alte Gaashäärd – Sii, dä het s jetz glaub denn bald mool gsee.
Dä maant mi an d Frau Rickli vo der Ziircher SVP.
Eb Gutzi, Waaie, Gratin, Brootis – was d in däm wottsch mache,
het ussenumme Burnout und isch inne nit ganz bache.
Drey-Daags-Fliege

Do bloost s uff

E Schwoob, dä het am Schyylift drängled.
E Ziircher het em aini bängled.
Was wänn mir is jetz doo biklaage:
E Schwyzer het uff Schyy ain gschlaage!

Dr Spitzbueb

In der Bolytigg, doo bruucht s scho Intelligänz,
und bim Staibrügg isch si gaar au no immäns,
die ainti Helfti drum verdient e groosses Loob,
und uff der andre Helfti isch er halt e Schwoob.

Giftnuudle

Der Peer Steinbrück doo, das Kavallerie-Schenyy,
mecht jetz der Generaal vo allne Schwoobe syy.
Der Ueli Maurer wintscht em Gligg und frait sich jetz scho wien e
Goof:
«Mir spiile zämme denn Indiaanerlis im Hoof!»

Dootebainli

Jetz wiird dä Unflaat Staibrügg schyynts no Kanzler, bhiet is Gott.
Das isch doch dä, wo mit der Schwyz Indiaaner spiile wott.
Jetz stell dir emool e Staatsempfang in Bäärn vor, das wiird gail,
do danzt der Ueli Muurer denn: «Oppan Gangnam Style».

Drey-Daags-Fliege

Ständig toobe d Schwoobe, dien in Uffrueer groote,
verwäärfe d Äärm wäg däm Lärm vom Fluugblatz Kloote.
Jetz het me gmeerggt, s isch das, wo als so grässlig klingt,
nit Fluugläärm, nai, s isch s Vreni Schneider, wo graad singt.
Das Vreni Schneider maint me glaub, das könnt y schwööre,
wenn me schwätzt von ere zwaite Gotthardrööre.

Dr Uffgweggt

Do lyychted s. BILDER ROLAND SCHMID FÜR NZZ


