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Do isch feertig
Äär drätti zrugg, äär syyg so mied, däät nuur no zittere.
Per Ändi Mooned, gnau am achti, duet äär twittere.
Doo lytet d Merkel aa, s isch nooni halber nyyni,
si ibernääm dä Job, si miech en vor em Znyyni.

Si dääti ee Europa im Momänt erleese
vo de Schulde und au sunscht von allem Beese,
und si wäär denn halt, das kaa me ganz guet gsee,
nimm der Pontifex, nai, si wäär d Pontifee.
Die Penetrante

Der Benedikt, dä sait zem Bischoff Koch:
«Jetz dritt y zrugg – sunscht ghei y in e Loch.»
Do sait der Bischoff Koch zem Benedikt:
«Luegsch, dass me dir der Abgangsboonus schiggt.»
Do sait der Benedikt: «Y lyyd kai Noot,
wil jetz gang y in Verwaltigsroot.»
Der Vogel-Walther (vo der Waid)

Der Baapscht het schyynts au soon e Konkurränzverbott,
jä numme falls äär jetz no d Kiirche wäggsle wott.
Derfiir wiird äär entschäädigt, wien e CEO
und soll fir finf Joor d Hoschtie styyrbifreit bikoo.
Stroossewischer

Do blittled s
Gstoche schaarf in ere Zytig
zaigt d Brinzäss Kate die naggti Bruscht.
Zwai Syte wyter isch der Harry
und zaigt sy Gmächt, är haig grad Luscht.
Dass daas jetz nimmi kaa bassiere,
fir d Zuekunft het me das entdeggt,
muess der Charles immer mit uff s Fotti,
ai Oor, und alles isch verdeggt.
Mac Väärs’s

D Brinzässin Kate – ojee, ojee – gidraut sich fascht nimm uuse,
us Angscht, me fötteled denn nur iire blutte Buuse.
D Camilla maint: «My Hängebuuse macht mee a zum Schmuuse!»,
nuur hänn mir s Gfyyl, iir Rossgebiss gheit bim Schmuusen uuse!
Bebbi Zigge

Me het der Queen die Zytig zaigt, mit dääne blutte Fotteli.
Do het si hässig gfuttered: «Was sinn denn das fir Dotteli?
Ych ha doch dääne Bursche mitgä: ‹Dängged immer draa,
und leeged um s Verwoorge fir e Fotti Händschen aa!›»
Schwoobekäfer

Zem 60-Joor-Droonjubileeum
isch d Queen very amused:
Kate und Willi hänn, wie s uusgseet,
nit nur zämme gschmuust.
Wiird s ächtscht mee als Windsor oder
Middleton giboore?
Het s vo baide glyych vyyl –
jo denn git s en Aarsch mit Oore!
D’ Syydiaane

Das isch der Harry, Brinz vo Ängland, «unten oone».
Und au oobe drait äär nit emool e Groone.
Äar bruucht baidi Händ zem s Wichtigschte z verstegge.
Der Charles kennt s logger mit den Oore iberdegge.

Und au d Kate gseesch «ooben oone», wie si schmuust.
Die alti Tschättere dehaim isch «not amused».
Jetz isch d Kate schwanger, und es kunnt ere koomisch voor,
uff em Ultraschall, doo gseet si nuur en Oor.
Die Penetrante

Der Harry zaigt em Volk sy Pimmel.
Dä blutti Brinz kunnt nie in Himmel!
D Kate, nit fuul, entblöösst am Pool der frisch vermöölti Buuse.
Jetz hoff i numme, d Queen gumpt nit us der Bluusen uuse.
Stächpalme

Do singt s
S Vreni Schneider als Sängerin dritt im Fäärnsee uff.
D Lys Assia isch ganz frustriert und maint ziimlig muff:
«Wenn s Vreni fir sy Bublikum losst wyter CDs brenne,
denn faar ich, d Lys Assia, dä Winter d Wältcup-Renne.»
Rotznaase

Uf em Schyylift driff ych letschti d Lara Guet.
Y froog, wurum si fir Ragusa wäärbe duet.
Das basst zum Schyyteam, sait sii – ob ych daas nit wüss,
in baidem haig s in eerschter Linie e Huffe Nüss.
Babberlababb

Unser Schyyteam het der Dieffpunggt iberwunde.
Bis zem Renne hänn die maischte s Staarthuus gfunde.
S Vreni Schneider leert si singe zmitts am Hang.
Dangg däm findsch alli voor em Sunnenundergang.
Die Penetrante

Si, in mim Waartzimmer sitze Paziänte, die sinn draumatisiert,
die hänn ungschützt Lieder vo der Vreni Schneider konsumiert.
Dääne het s allne, do kasch jeede frooge,
d Zeecheneegel wie Schyyspitz uffe booge.

Diagnoose: Im Diakonissä-Huus loosä mer amme au die Schyybe,
die bruuche mer als zum d Männer verdryybe.
Doggter FMH

Do russeled s
Bi de ryyche Franzoose, das muesch gsee,
isch Monopoly spiile lengscht passé.
Statt Stroosse kauffe – Hotel baue,
statt sinnlos Spiilgäld go versaue,
spiile si jetz mit groossem Gnuss,
sigg, sagg, sugg, und du bisch RUSS.
Wanderratte

In Franggryych giltsch jetz, mon Dieu,
ooni Alko-Bloos-Tescht scho als «bleu».
Der Obelix Depardieu
sait: «Isch blaas nischt, départ, adieu!»
Anggewegglimaitli

Der Depardieu isch alt und digg und schnuurt nur Saich,
do in der Schwyz, do isch s der Blocher – biirewaich.
Mir hänn jetz e Briefli gschryybe, und unsre Wunsch wäär dää:
ass der Putin au der Blocher no wuurd nää.
Dootebainli

Me haig z Moskau in der Nacht – heert me vo deert munggle,
aine gsee, wo d Rundi macht – ganz versteggt im Dunggle.
Das kenni nur der Putin sy – sait aine unschiniert,
wo fir sy Frind – der Obelix – der Idefix uusfiert.
Die Blauäugige

Do bintnered s
Der M13 kunnt vo sym Bäärg ooben aabe,
us der Schnuure luegt non e Biinewaabe,
denn meerggt äär enttüscht in sym Liebeswaan,
die A2 – dasch jo nuur en Autibaan.
Fäärimaa

Der Bäär M13 straifft vergniegt duur s halbi Bündnerland
und ligt denn ab zum Winterschloof. Er het s jo nit bressant.
Pfuust er in der Heeli, oder het er irgendwoo
in unverbauter Laag e tyyri Zwaitwoonig bikoo?

In Graubünde sott d Olympiaade näggschtens staarte.
S Schwyzer Fäärnsee basst sich aa und mag s kuum erwaarte.
Meer Sändezyt fir d Abfaarts-Renne; vier Stunde und no mee.
So kenne mir der schnällschti Schwyzer Faarer au no gsee.

Rotznaase

Olympia im Bündnerland – das gääb e Riisefescht
mit Myliaarde Defizit und mit illuschtre Gescht.
Nur deerft me deert uf kai Fall s Vreni Schneider singe losse,
sunscht wuurd si uns, so wie si danzt, no als Brobleembäär gschosse.

Drey-Daags-Fliege

Do gugget s.


