
 
 

Wenn s ändlig wider Vieri schloot! 
 
Fasnacht 2022 
 
 
Als Junteross syt lange Joor 
glaub y s kuum, isch s wirgglig woor? 
Mir kenne wider Fasnacht mache! 
Pfyffe, drummle, zämme lache, 
aastosse, d Huef gää, sogar schmuuse, 
stuune und gniesse, Hauptsach uuse  
mit dr gstaute Fraid drey Daag go gässle, 
vo dr ainte Baiz zur näggste spässle. 
Mr steen uf de Tisch und singe mit Spleen 
«Über sieben Brücken» und «Dancing Queen». 
 
Nit lang isch s här do hänn mir dänggt: 
Au die Fasnacht isch scho verschänggt. 
Hänn blaant und ghofft, jo ainewäg, 
vilicht gits doch e glaine Wäg 
zrugg uf d Gass mit vollem Glas  
voll Hopfe und Malz statt Hafer und Gras. 
Die langi Ainsamkait isch ändlig verbyy. 
Nai, kai Draum, mir sin wirgglig derbyy. 
In dr Juntehärde sin mir wider zämme, 
losen ys zue und mien ys nit schämme, 
wenn s uf dr Strooss emoll nit so guet deent. 
Mir sin jo schliesslig eso scho verweent. 
 
Bi aller Fraid wär s doch vermässe, 
me wurdy allzue schnäll vergässe, 
dass mir unter vyylem glitte hänn 
und dä ganzi Drägg nit noomol wänn. 
S Stallbiiro und gschlosseni Baize, 
Gschmaggsnärve wo nimmi dien raize, 
Esel wo maine sy wisse s doch besser 
und zletschd sogar uns arme Resser 
d Medikamänt ewäggfrässe wänn, 
will sy «solidarisch» nit verstande hänn. 
 



Mir hänn ys gärgeret, jetz isch s umme. 
Mir nämme alli mit, und zwar nit numme 
die wo kenne galoppiere, 
au die wo s no im Draab brobiere, 
wo d Kinder ins Bett dien zum go pflemme, 
sälber yyschlofe und denn wider kemme. 
Die wo no länger unter dr Syychi lyyde… 
Alli, euch alli wänn mir nit schnyyde. 
Dir hänn bi uns e Platz in dr Härde, 
sinn immer willkomme und wärde  
wiirdig zooge uf unserer Ladärne, 
wo liichtet in Himmel bis zue de Stärne. 
 
Vo deert, liebe Victor, luegsch ys jetz zue. 
Mir hoffe du hesch dy Friide und Rueh. 
Du hinterlosch, do mien mir schwäär schlugge, 
nit nur vorne linggs e ganz grossi Lugge. 
 
Dr Grinder ka s laider nimm erlääbe, 
wie unseri Junge dien nonem Juuble strääbe. 
50 Joor gits die scho, wow!  
Mir sin stolz und wisse no gnau 
wie mir als Binggis Gryyse gmaisteret 
und zämmeghebt hänn, begaisteret 
vom Instrumänt und dr Dradizioon.  
Das hilft ys in dääre Situazioon  
und mir leere so au vo de Glaine: 
E Grund zum uffgää gits aifach kaine. 
 
Eso wänn mir vorwärts luege und goo, 
s Fäll vo dr Drummle grällele loo, 
fir dr Aasatz e Schlugg Gin Tonic nää 
und alle wo wänn e Zeedel gää. 
Unter dr Larve sin mir bletzlig elai,  
nit eso wie s letschd Joor dehai. 
Vo Frinde umgää steen mir wider yy, 
vor Fraid lauft ys e glaine Rhyy 
d Bagge durab, wenn s Liecht abgoot  
und s ändlig wider Vieri schloot. 


