Zeedel 2021
Stellet Euch voor, im näggschte Joor....
(E Broschpeggtyyv-Zeedel)

AINEWÄÄG – heisst s Sujet doo
im Zwanzigainezwanzig.
Wider nüt und alles loo
mer wäärde langsam ranzig.
Doch s Dänggen isch frei und Dräum mien syy
d Voorstellig au, si laadet ys yy:

Stellet Euch voor, im näggschte Joor…

Wenns Martinsglöggli vieri schloot
und Fasnacht NID dr Bach ab goot
s Fasnachtshäärz mit Freudedänz
nach zwai Joor langer Abschtinänz.
E Cüpli isch denn scho im Maage
dr Majoor duet blaich aasaage
das langerseente maagisch Woort
won ys entfiert an paradyysischi Oort…
Vergässe sinn die schwääre Zytte
für Waggis, Pierrot und au Grytte.
Mir drummle, pfyffe, jubiliere
löön ys in d Fasnachtswält entfiere.

Stellet Euch voor, im näggschte Joor...

Am Cortège nämme mir in Kauf
wenn dr Stau ys nimmt dr Lauf.
Waas mache denn die baar Minute
scho uss, uff dääre lange Route?
Hauptsach, är findet statt dää Raige
wo miir mit neuem Glanz dien zaige
ass es uns Gniesser mit flottem Schritt
nach zwai Joor duurehalte git.
En andere Stau, dä gits au immer
dr Durscht dä bloggt, s wird alls wie schlimmer
em Sommelier am Lambbewaage
goots bi däm Aadrang fascht an Graage.

Stellet Euch voor, im näggschte Joor...

Dr wunderschööni Zyschtig isch
en ainzig bunts und schillernds Gmisch
vo Goschdüüm, Laarve, heerlige Döön
mit Pierrot, Harlekin und Glöön.
D Pfyffer mit de Määrsch brilliere
dien d Gläbbli schnäll und sanft beriere
Staccato, forte und verhalte
vo Barogg bis zu den Alte.
Au unseri tolle Stägglibuebe
dien stolz uss iirer Laarve luege
Drummelwiirbel, Schlebb und Dupf
gänn allne no dr letschti Stupf.
D Lädäärnen uff em Münschter oobe
bewunderet vo Schwyzer, Schwoobe
doo e Gschprööch und döört e Blausch
„Die Baseler im grossen Rausch!“
Und zoobe goots zum legendääre
Spaghettiässe, mit Määge lääre
mer hoffe doch, ass d Bängg denn singe
und Stimmig, Freud und Pointe bringe.

Stellet Euch vor, im näggschte Joor...

Mit em Mittwuch, s Änd im Nagge
schlyycht e Dräänli über d Bagge.
Nomooll wämmer alles gää
die schönschte Dääg ys nid lo nää
mer schwelgen in de höggschte Wolgge
die letschte baide Joor e Dolgge
im Heft vo unserer alte Daame
won ys glyy wider git dr Raame
zem zämme syy und zämme lache
und ändlig wider Fasnacht z mache.
STELLET EUCH DAS VOOR!

D Ladäärnen-Uusstellig findet daasjoor in dr Montere
vom ene stadtbekannte Beklaidigsgschäft statt.

