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Do wäscht s
Der Wischi-Waschi-Baschi Dürr

wiirbt bi Bier und Wuurscht.

Als Wöschwyyb isch sy Gschwätz uns glyych,
mir göön nur wäg em Duurscht.
Doch sy Talänt als haisse Huusmaa
sott die Fläsche nutze
und statt Risotto koche
TeleBasel d Kuttle butze.
d’ dromböösli

Dä Dürr, wo butzt, het Voordail,
dasch der ainzig, wo mit Graft
vo alle siibe do ai halbe
Daag bro Wuche schafft!
S isch glaar, ass es fir d FDP
so wiider uffwärts goot,
syt jetz dä neii Slogan stoot:
«Butzfraue in Regierigsroot!»
d Striggede

Hesch per Zuefall graad e baar Stinggy-Sogge!
Oder e schwaisseligs Lyybli vom Ummerogge?
Denn deponier s bim Uusgang – dett!
Will der Baschi Dürr moorn Wöschdaag het!
die Antiquierte

«Wie gseesch au us», schimpft s Herzog Evi.
«E Kluft hesch wie vom Wooghoof-Cheefi!
D Hoose z kuurz, der Kittel gschrumpft, so kaa s nümme wytergoo.
Baschi, gäll, hesch d Schaale wiider voll in d Kochwösch doo?»
Stächpalme

D Meerhait vo de Wääler sinn z Baasel derfyyr.
Der nei Regierigsroot isch gwäält und haisst Baschi Dürr.
Aber, däängged draa, ass men em dääglig zwischen acht und zää,
ass äär waggst und gedeit, e bitz Wasser sott gää.
D’ Ständerlampe

Do zytgaischted s

D Schweschter Gundula het, in iirer Diakonisse-Dracht,
no nie e rituelli Bischniidig gmacht.
Drum het si us Gwunder, jä der Deufel het si gritte,
e betäubte Glöpfer in Reedli gschnitte.

Diagnoose: Jetz will i non ä deftige Wuurschtsalat mache,
bevor die Reedli us der Narkoose erwache.

Doggter FMH

Wäg de Auti vo de Raaser het der Schugger Hess,
wil er si bischlaagnaamt het – mit syner Frau nuur Stress.
Kunnt er vo der Aarbed hai – schreit si: «S längt jetz, Kaari,
bring ändlig e Familienauti – mer hänn scho drei Ferraari!»

Die Blauäugige

Vom Voogel Gryff hänn mir vernoo,
är haig langsaam Angscht bikoo.
Sy Fääri kunnt us Ziircher Hand,
jä Sii, das isch doch allerhand.
Als Näggschts, Sii – s schloot iim uff e Ranze,
gseet är der Böög als Wildmaa danze.

Bebbi-Buebe

Die nei Fääri im Glingeli
funggled in der Sunne.
Au wenn si halt us Blastigg isch,
finde mir si glunge.
Nuur mit em Glaas, do hätte si s
nit sotten iberdryybe,

anderersyts, si kunnt us Ziiri,
deert het me halt e Schyybe.
d Syydiaane

E Frau muess hit in Ziiri – wenn si wott spaziere goo,
bsunders, wenn si s Trottoir bruucht – e Ticket uuseloo.
Und uff däm Ticket hindedruff stoot: Basse Si joo uff,
bi Stroosse mit vyyl Stoossverkeer – git s no glyy e Buff!
Die Blauäugige

Wil mir der Yuurowischen-Song-Contescht nie gwinne kenne,
schiggt d Schwyz jetz d Hailsarmee in s Renne.
Und im Hintergrund vo dääne gsalbte Räntner-Schranze
wird d Schwyzer Gaarden e flotte «Bunga-Bunga» danze!
Glettyse

Mir dien Eedelstai raube und Auti gnagge,
Omis bischtääle und Banggomaate hagge.
Denn e Gfängnisstroof ligt fir uns allewyyl drinn.
Bim Wooghoof simmer schnäller wiider duss als dinn.
Die Unerheerte

Im Wooghoof hänn si – sträng biwacht –
mitenand Versteggis gmacht.
Bim Yyluege hänn d Wäärter denn gar nit guet abgschnitte.
Und wenn si nooni gstoorbe sinn, denn sueche si no hitte.
Peperoni

Scho wiider bliet d Wuurz im Didaanische Garte,
d Lyt heebe sich d Naase zue, wäärend si waarte.
E Bueb het kai Aanig
vo dääre Botaanigg:
«Babbe, gäll, das schmeggt me glyy:
S muess dä Hitzfäld-Finger syy.»
s Schunggebegräbnis

Im Zolli frogt der aint Gorilla sy Koleeg:
«Hey sag, findsch s au so toll, das nei Ussegheeg?»
Dä macht e suure Stai und duet an s Gitter lääne:
«Mer hätte vyyl me Uuslauff deert im Wooghoof ääne.»
Stroossewischer

Immer wenn ammen am Moorgestraich
e Schwoob nääbe mir schwätzt – wiird y blaich.
Drum froog ych mi in aller Bschaidehait,
worum het doo d Evoluzioon – soo gwaltig versait!
hanslimaa

Das isch die braune Liesel, si ernäärt sich striggt vegaan.
Und wenn si am Verdauen isch, entwiicht ere Methaan.
Jä, dasch d Naduur – das kaasch au in der Mensa oobe gsee:
Wäär numme Gmies und Soja frisst, het schnäll e Fuurzidee.
Drey-Daags-Fliege

Do brämst s
Wyt us em All, in freiem Fall, springt do e Maa.
Und Sii, dä kunnt ganz hail und gsund am Booden aa.
Mit some Aalauff käämt vilicht, das wäär jo s Bescht,
der Simon Ammann wiider emool uff s Bodescht.
Dass är so glaini Gümp macht, ligt nit an sym Lüngli,
sy nei Sponsoor haisst halt, glaub y: Lindt und Sprüngli.
Dr Uffgweggt

Bim Biirggliblatz e Fraidefyyr,
d Rageete styygen uff!
Si danze uff der Baanhoofstrooss,
ganz Ziiri liggt im Suff!
Si fyyre, und Champagner glepft,
die Stadt stoot kopf komplett,
wel nämlig graad der FCZ
Blatz nyyn im Strichkampf gwunne het!
d Striggede

Sii, könne Si en Aarztghaimnis bhalte – jä, do wäär i aaber froo,
i haa laider bi der Nase-Operation vom Streller
s falschi Wäärggzüüg gnoo.
Doorum schutted, bis das verhailt isch, jä doo sinn Si platt,
unter dääre Massge nämlig – der Karli Odermatt.
Diagnoose: Är isch nooni emool uf em Fuessballfäld
mues der Karli scho ins Suurstoff-Zält.
Doggter FMH

Der Schoorsch, dä bruucht e neue Häärd zem Blätzli-Broote,
am Muba-Kuchi-Stand – wiird är biroote.
S nei Modäll haisst «Hitzfäld» – s goot alles ringer,
und bidiene kaasch s nuur mit em Mittelfinger.
Wäägwyyser

S macht der Hitzfäld mit de Finger soo,
lut Fifa deerf das esoo nit goo.
In däm Fall isch der Gruess von uns zwai Flotte
an Sepp Blatter in dääre Foorm dängg au verbotte!
Glettyse

D Resuldaat im Schyysport vo der Schwyz sinn nit enoorm.
Der Simon Ammann isch au nit waansinnig in Foorm.
Mir wüsse jetz, wohäär das kunnt, das gränzt scho an Bedruug:
D Schwoobe hänn iin zwunge zum gegrepfte Nord-Aafluug.
Rotznaase

Alles faart Schyy, alles faart Schyy,
Hirscher – Svindal – Ligety.
Si raase kopfvoraa ins Daal, s bruucht scho e bitz Iberwindig.
Und Janka und Defago schrüüble dooben an der Bindig.
Stächpalme

E Schwyzer Schyyrennfaarer duet im Staarthuus waarte.
Nach aim us Kyna sotti är als Näggschte staarte.
Denn sait der Staarter: Si steen nit uf mynere Lyschte.
Tourischte deerfen eerscht nach Rennschluss uff die Pyschte.
Gasladärne

Ych due eich jetz ganz gnau verzelle,
wurum unseri Schyyfaarer nim so schnäll obenaabe schnelle:
Underwäggs dien si gwaggle und gänn enand d Hand
und dringge mit em Vreni – «e Kaffi am Pyschterand!»
hanslimaa

Do zoggt s
Bi däm Abgang vom Vasella – Sy meergge s au,
iim fääle no säggs Joor bis zur AHV.
Der Entschaid isch droffe, es isch e haarte:
Ab jetz goot s bi iim halt ans Erspaarte.
Fäärimaa

Der Vasella het sich sälber kindet – iim danggt d Wiirtschaftswält
fir d Aarbetsblätz, der Campus und au s Bresidäntegäld;
will s daas nimm git, wiird iim ganz bang – doch drööschted en sy
Frau:
«Waisch, es goot jo nimm so lang – denn griegsch du d AHV.»
Die Blauäugige

Der Santiglaus isch mit der Ruete zem Vasella koo;
dä het verzellt: «Ych haa jo nuur, was ych verdient haa, gnoo.»
Do sait der Santiglaus: «Was du verdient hesch mit em Zogge,
das zell ych dir scho aane, aber denn kaasch nie mee hogge!»
Schwoobekäfer

Der Vasella het vyyl Pille erfoorscht, zem Byspiil s Voltaren,
Crème und Dröpfli broduziert, soo jo au s Merfen.
Ei, ei, ei, ei, s Resyl und s Otrivin . . .
Für sich het äär e Pulver erfunde, das haisst Abzoggirin.
s’ Gelerettli

En Eeschtryycher het welle Wältmaischter wäärde
im freie Fall vom Himmel uf d Äärde.
Nuur zmitts im Fall, do het s em gstungge,
bim Iiberhoole het em d UBS gwungge.
Anggewegglimaitli

E Cappuccino, e Ristretto, e Latte macchiato, bitte scheen.
Nur Gruftis bstelle hit no Schaale oder Kaffi crème.
Us DRS wiird SRF, s isch kompliziert, doch s git Rändyte.
Nur d UBS, die macht s uns lyycht, die blyybe schlicht Bandyte.
Die Polyvalänte

Mir hänn brobiert, der Unterschiid vo Gäld und Gaischt z verstoo,
e falsche Doggter z Dytschland mues d Regierig gwiss verloo.
Bi uns bikömme alli die – ob Doggter oder nooni,
wo döggterle mit unserem Gäld – ainewääg no Booni.
Die Blauäugige

I haa der Libor-Virus vo der UBS isoliert
und mit Duurchfall-Erreeger vergliche und denn dokumäntiert.
Jetz ligt s Resuldaat schwaarz-wyss uf em Disch:
dass der Schysser aidytig haarmlooser isch.

Diagnoose: Wenn dä Libor no wyter eskaliert,
wäärden an Banggomaate Schysshääfe montiert.
Doggter FMH

Jä geen Si emool uf Flims, Valbella, Längg und Leukerbaad,
und bsueche Si doch Sankt Moritz, Bellwald, Saas Fee und Gstaad!
Fir s Ussland hänn mer kaini Tips – das isch nit wyter schlimm:
Ins Ussland deerfen ainewääg die maischte Bängger nimm.
Schnaabelwetzer

D Schwoobe schigge, nit graad knapp,
das Styyrabkommegsetz bachab.
Das het uns zaigt, do simmer froo:
Es woone doch nooni alli doo.
Nachtschwärmer

Do räppled s.


