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Wenns am Mäntig ändlig Vieri schloot
e Grüppli Drummler bim Joggeli stoot,
maroodi Fäll mit Glääber gfliggt und
d Kessel rostig, nümmi ganz rund,
d Formation isch immerhin tadellos -
aber wo sinn die glandet? Was isch denn los?

Eso stell ych mir vor wurds ussgsee, wenn
d Patrouille Suisse an d Fasnacht wott und denn
kai Aanig het wohii sy sotte,
no fliegt die ganzi Flugi-Flotte 
em Ainzige noch wo d Karte könnt lääse,
abr sälle isch e jung, nit ortskundig Wääse.
Är gseet vo doobe die Joggelihalle,
für iin als Zürcher macht das halt e Falle.
Ob Langebrugg, ob Mümliswyyl,
für die isch jede Flug scho zvyyl,
dr Unterschiid vo Zält zu Brugg
kenne die nit, drum fliege sy zrugg
und brüste sich dehai, drbyy
isch knapp dernääbe eben au verbyy.

Elite sinn sy gnennt no worde,
als bim Fliegerli zaige hänn Horde
gjublet und gschraue sie welle mee gsee
vom Beste vo dr wältwyt besten Armee.
Hüt hets ainzelni Glunggi und Grytte,
sälbst die glaube nur no zu Bürozytte
an d Gältig vo unsere Wärt für d Nazioon:
Präzisioon, Sicherhait und Perfäggzioon!
Verbyy die Zyt wo das golte het
Für d Schwyz und au iiri gammlige Jet,
d Symbol für d Leistigsfähigkeit im Lääbe.
Hüt isch die Schätzig zimmlig dernääbe 

D SBB het glyych wie d Patrouille Suisse
nüt perfäggts me, nur no Gschyss
und faart am Bahnhof verbyy, dasch dernääbe,
während dr Kondi an jedes Düürli duet klääbe,
dass d Schissi verstopft isch, und zspoot simr au,
är ka nüt drfür, aber s glaubt em kei Sau.
S neu Schyssdräggzüügli, dr FV-Dosto
bedütet, es faart kein, blybsch do stoo.
Perfäggt bi uns isch höggstens d Gryyse,
drum gits au jedes Joor tüüreri Bryyse. 
D Züg und d Flugi, jä s wird immer bunter
sinn nonig verbyy, aber geen scho glyy unter.

Au d Post kennt das, duet langsam verschwinde,
obwool sy Droone jetz toll dien finde.
Die sinn zwor neu und modärn z navigiere,
drotzdäm kas dr z Züri passiere,
dass sone Kiste plötzlig abe keit,
voll uf dr Kopf, s het Post-Droone gschneit.
Vo obe kömmen au z Basel die Gfoore:
Do fliege aim Frücht und Räppli um d Oore.
D Folge drvo sinn nit z übersee,
so mien unseri Waggis glyy per se
Orange nüm wärfe, sondern die Kuugele
Im Sinn vo dr Sicherhait numme no ruugele.

Do blibt is nur e Witz über d Schwoobe,
die sinn au scho am Zyyl verbyy gflooge
und probiere z Berlin syt über 10 Joor
e Flughafe zbaue uff eme Moor.
Unser Zentrum für Biologyy
isch aber schlimmer dra scho glyy.
Millione kostet uns dä Spass
und jetz sinn ewig alli Böde nass.
Will d Abflussroor, me kas nit fasse,
hinde und vorne nit zämme dien passe
gits zletst e Sauerei so gruusig
wie e gschminggti Guggemuusig.

So ligge die Schwyzer Wärt im Stäärbe,
sinn nur none triste Huffe vo Schäärbe,
verroote worde vo dr Flieger-Patrouille
grootet eso die ganz Schwyz ind Bredouille?
Alles nur will ain zwai Dääler
nit ka uterscheide und dä Fääler
vyyl Lüt jetzt losst so Sache mache,
wo me sich frogt: «Jä, bisch nit ganz bache?»
Im Oggtober scho e Wiehnachtsgschängg,
ab Januar Osterfläädli, dängg.
Au die wo no im Februar
e guets neus Joor dien wünsche, glaar,
sinn nümme pünggtlig und präzyys,
drum zaale mir für das dr Bryys 
und mache halt, s isch zwor e Saich,
e Stündli spööter Morgestraich!
Denn flueche mr und mergge glyy
Jä, knapp dernääbe isch au verbyy.

Mechtsch aafoo  Pfyffe oder Drummle, bisch mindischdens 7 
Joor alt und hesch Luscht zem sälber Fasnacht mache? So mäld 
di lieber hit als morn bi unserer Obfrau vo der Junge Garde, der 
Salome Hofer, salome.hofer@bluewin.ch oder kumm diräggt ans 
Yyschriibe vom 21. März 2020, 11:00 bis 14:00 zu uns in Käller an 
der Drohtzugstrooss 69. Mir fraien uns uff di!

D Ladäärne-Uusstellig uff em Minschterplatz und d Waage- und 
Reggwisyteuusstellig bi der Kasäärne sinn vom Määntig znacht bis 
am Mittwuch demoorge! Deert und an de 3 Verkaufsständ (CINS) 
in der Stadt ka me au alli Zeedel und Schnitzelbängg, d Blaggedde 
und der Rädäbäng kaufe. Am Frytig und Samschtig, 6. und 7. Meerz 
2020 findet die 1. Lektion im Zält uff em Barfi statt. Kumm ko luege. 
D’Zeedellääsete isch am Sunntig noo der Fasnacht, am 8. Meerz, 
vom Fimfi bis am Siibeni zoobe, im Theater „Baseldytschi Bihni“ 
(Lohnhof 4). Der Yydritt isch vergääbe. D Foyer-Bar isch vom Vieri 
ewägg offe.

Knapp dernääbe isch au verbyy


