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 Fasnacht 1995 
 
 
3 - Dee - Mir gseen mee 
 
Mir hänn dr Wytbligg - mir gseen duure 
Mir hänn s 3-Dee Buech vor dr Schnuure. 
Ganz dief stegge mir d Naase dry, 
wie kennts au anderschd meeglig sy. 
Und wird dr Bligg au stuur und staar, 
dr Gsichtsuusdrugg ganz sunderbaar, 
und rinnt vom luege au dr Schwaiss 
so wirds aim doch ganz fiebrig haiss. 
Denn 's het ys paggd, die 3-Dee-Sucht, 
die Bilderrätsel sinn e Wucht. 
E Jede kauft sich soone Buech y 
und macht sich denn uff d Bilder-Suechy. 
Me gnaisst und gnaisst und hofft erpicht, 
as dr Hindergrund au uusesticht, 
denn hinter dääne Farbeflägge 
dieg schynts en ander Helgli stägge. 
S isch fascht e biz wie Zauberey, 
die Bildli-Duure-Luegerey. 
Doch gits au doo so army Lyt, 
die gseen bim beschte Wille nyt. 
Die luege stundelang vergääbe 
und dien dr Duurbligg nie erlääbe. 
Waisch wie dumm luegsch uus dr Wesch 
wenn aifach nie dr Duurbligg hesch? 
Wenn d Auge bletzlig aafeen drääne 
und vor lutter gnaisse nur muesch gääne 
und zletscht usser vyyle Farbeflägge 
nid gseesch, was sot derhinter stägge. 
Doo schtiersch zerscht stundelang uffs Blatt 
doch bletzlig hesch das Spiili satt, 
wo alli andere "hurra" schreye 
mechtsch am liebschte s Buech in Egge gheye, 
will usser em grosse Farbe-Glimmere 
d Leesig nie will duureschimmere. 
Au wenn d Naase fescht uffs Buech duesch brässe 
und d Farbe duesch in dy ynefrässe, 
so blybbt dr Duurbligg doch e Kunscht 
und d Leesig suechsch oft ummesunscht. 
Doch kaasch Dy dreeschte, denn im Lääbe 
suechen anderi d Leesig au vergääbe. 
Wie mänge mecht drhinter gsee 
doch bruuchts hald oft e bizzli mee. 
Dängg zem Byschbyl an Theater-Zörner, 
do waggsen aim vor Wuet fascht Hörner, 
will dää fiir s nyt-gsee ganz unscheniert 
e baar Hunderddausig abgarniert. 
Y froog my do, und s duet my quääle,  
wämm do die neetige Dimensione fääle! 
Au dr Kunschverain hets lang nid gmerggt 
und im Kellein joorelang dr Rugge gsterggt, 
bis as men ändlig denn zer Wooret stoot, 
as dä zvyl koschty und en denn entloot. 
Dr Wytbligg fiir drey Dimensioone 
wurdy sich au fiir dr Ogi loone, 
doch schynt bi im si rymlig Dängge 
sich mee uffs Neat-Loch z'beschrängge. 



Dr Bligg in drey-dimensionale Ruum 
beherrscht bi uns d Regierig kuum, 
So maint dr Striebel as sy Schuelreform 
Dimensione haig vo Euro-Norm. 
Dr Ueli Vischer winscht as s Defizit 
e Dimensieenli diefer lyt. 
Und nur dr Ha-eM Tschudy regiert verbisse 
und loot no jedi Dimension vermisse, 
är schynt rächt z strample und sich z winde 
und hofft verzwyflet au dr Duurbligg z finde. 
Und denn isch do dä eF-Ce-Be 
dämm fäält dr Duurbligg doch syt jee 
doch d Balle rollt hald nundefaane 
immer naimen anderscht aane. 
Ych froog my do, wie denn die Memme, 
dr A-Uffstiig hänn schaffe kenne? 
Dr Rüedi uus em Basler Zolli 
verkauft e Horn vom Nashorn-Rolli 
doch d Dimensione vo dämm Handel 
zwingen ihn brueflig jetz zem Wandel. 
Mi dunggt, es haig dä Rüedi-Maa 
e bizzli zwenig Duurbligg ghaa. 
So blybbt vo dääre 3-Dee-Kuur 
zem Schluss vo Wytbligg kuum e Spuur. 
Es git aim z dängge as die Gleen 
drotz 3-Dee nye e Leesig gseen. 
 
Die scheenschti 3-Dee-Faszination findsch 
uff em Minschterplatz an dr 
Ladärneuusstellig, vom Mändig znacht, em 
6. Merze bis em Mittwuch demorge, em 8. 
Merze. 
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1 - Dee - mir wänn mee 
 
 
Mir sin d Binggis vo de Mugge 
und dien ys do duur d Mängi drugge; 
mir sin die erschti Dimension 
vo däre Muggedätscher-Invasion. 
Au wenn's noonig deent wie Primadonne 
so hänn am Pfyffe mir doch Wonne 
und wenn's au bim Drummle helzle duet, 
so fäählt's ys nid am Fasnachtsmuet. 
Noo drey Joor yiebe isch das dr Lohn 
und fiir uns die erschti Dimension, 
dr erschti Schritt in d Fasnachtswält 
denn jetz hänn fiir ys d Glogge gschällt. 
Mir fyylen ys im Fasnachts Himmel 
als Muggedätscher-Binggis-Limmel. 
Drumm kemme mir und drugge duure 
denn mir sin noonig uff dr Schnuure. 
Die Dimension vom Fasnacht mache 
duet in ys s rächty Fyyr entfache 
zem noomee drummle, noomee z pfyffe 
und no greessere Dimensione z gryffe. 
Au wenn mir jetz no Binggis sin, 
so hämmer doch au mee im Sinn 
denn mir sin d Zuekumft vo de Mugge, 
drumm Blatz jetz! Mir wänn fiire drugge, 
bis as, mer kennes kuum erwarte, 
mer derfe in die Jungi Garde, 
das wääry denn die zwayti Dimension 
und fiir's flyssig yebe dr näggschty Lohn. 
Bis in dr dritte Dimension, bim Stamm, kaasch laufe, 
muesch aber no an mänger Fasnacht laufe. 
Doch dr Duurbligg in drey Dimensione 
duur all die Faarbevisione 
beherrsche mir als Binggis klaar 
denn als 3-Dee-Maischter sin mir dr Staar. 
Fiir die drey-dimensionale Faarbgläx-Biecher 
hänn mir Binggis au dr bsunder Riecher, 
denn wo die Alte sueche, während Stunde, 
hänn mir blitzschnäll scho d Leesig gfunde. 
Mir hänn dr Duurbligg duur die Faarbe, 
wo anderi noonem Ybligg daarbe. 
Wo die Alte, au no langem ynestiere, 
zem Schluss emänd d Geduld verliere, 
do hämmer scho lengschtens d Leesig gfunde 
und sin scho in dr näggschte Runde. 
Es isch dr Vordail vo uns Junge, 
as mir die Faarbgläx ungezwunge 
und unbelaschdet kenne bschaue 
und ys nid leen in d Pfanne haue. 
Wo die Erwaxene wänn e Leesig zwinge, 
do derfoo kenne mir e Liedli singe, 
kunnt hald nid vyyl Vernimftigs uuse 
oder Leesige wos aim drab duet gruuse. 
So finde mir, as d Schuelreform 
e Doodgeburt isch, s'isch enorm, 
was das all's koschtet het, Herr Striebel, 
und s Resultat? Das isch penyybel! 



In Bärn hets Jugedparlamänt 
im Bundeshuus sy grooss Momänt, 
me debatiert deert langi Stunde 
und het au mängi Leesig gfunde. 
Wo me s Ergääbnis mecht de Reet voorleege, 
duet sich vo dääne kain beweege, 
me nimmt die Junge nid fir voll! 
Me froggt sich doo, was daas denn soll? 
Worum gseet me nid, as es duet loone, 
wenn Jungi Lyt mit Visione 
iiber d Naasespitze uuse dängge, 
statt sich uff's Luschtprinzip z' beschrängge? 
Gfroggt isch hit' dr Bligg in d Wyti, 
fiir as me uff dr Lääbes-Ryti 
mitschauggle kaa, nid aabegheyt 
und s aim nid uff dr Buggel schneyt. 
In dämm drey-dimensionaale Lääbe 
wänn mir Binggis vorwärtssträäbe, 
drumm gseen mir au die 3-Dee-Kuur 
als Wytbligg uff dr Lääbes-Spuur. 
 
 
Die scheenschti 3-Dee-Faszination findsch 
uff em Minschterplatz an dr 
Ladärneuusstellig, vom Mändig znacht, em 
6. Merze bis em Mittwuch demorge, em 8. 
Merze. 
 
Am Frytig-Noomidaag, 10. und am 
Samschtig, 11. Merze dien sich alli Junge 
Garde uff em Barfi vorstelle und hoffe uff 
vyyl Bsuecher und Jungi, wo Inträssi hän. 
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2 - Dee - mir Junge wänn's gsee 
 
 
Au mir Junge wänn die Story bringe 
und s drey-dimensionali Liedli singe 
vo dääne neye Farbe-Flääre 
wo die dritty Dimension erglääre 
und aim dr Duurbligg dien verschaffe 
muesch numme lang-gnueg aanegaffe. 
Zwar flimmerets aim als vor den Auge 
und d Drääne dien aim s "Rouge" ablauge 
aber s isch dr Hit, mer gänn nid uff 
denn mir finde d Leesig, miir sin druff. 
Wär lang gnueg kaa uff d Leesig warte, 
Geduld het, nid duet duurestarte, 
bi dämm duet sich dr Ybligg wäggsle 
und dr Hintergrund druus uuse dräxle. 
Dr Duurbligg haa, derhinter gsee, 
wäär kaa das scho, heryeeminee! 
E mänge maint, äär haig d Begoobig 
und beherschy au d' Methodik 
zem ganz ellai dr Duurbligg z haa; 
ganz eerlig gsait, mer zwyfle draa! 
Dr Misserfolg vom Bundes-Cotti 
Dä Zwyfel no verstergge sotty. 
E mänge, wo stolz maint äär syygy 
dr King ganz ooben uff dr Byygy, 
isch bletzlig in d Versänggig groote 
und schläggt jetz syny wunde Pfoote. 
Dr Jäger Franz vom Landesring 
isch zem Byschbyl soone King. 
E mänge, woon als gärn grooss schnuurt 
und maint äär gwinny jede Spurt, 
stoot bletzlig uff em Abstellglais 
und het dert mit sich sälber Mais. 
Das erinneret aim ans gstoole Horn 
und an Ex-Zolli-Chef sy groosse Zorn. 
E mänge maint, är syg "tout Bâle" 
und gseet sich scho als Ideal 
vo dääre Basler Schiggi-Miggi Wält 
doch zellt fiir die nur Ains, dasch s Gäld. 
Drum kaasch bi dääre "Haute volée" 
vom ächte Daig au niemerts gsee. 
E mänge maint, äär kenn dr Drigg 
und haig dr groossi Iiberbligg 
und merggt nid, wien äär ygsaift wird 
und scho lang im Dungglen ummenirrt. 
Das mahnt ganz an d Stadt-Theater-Spitze 
wo au scho lang im Dunggle sitze. 
E mänge, wo duet sy Kamm uffstelle 
und ach so gärn sy Bruscht loot schwelle 
fyylt sich im Grund gnoo schregglig quäält, 
will aifach ihm dr Duurbligg fäält. 
Do mues y graad an Tschudy dännge 
wo verzwyflet mecht sy Schiggsaal längge. 
Ain, wo nur no linggs und rächts duet luege, 
bi dämm kunnt dr Wytbligg uus de Fuege, 
dä schloot sy Naase bletzlig aa 
was au sym Hirni schaade kaa. 



Wäär nid wyter gseet als d Naasespitze, 
dä het hald gaischtig aine sitze, 
so wie dr Blocher, wo ganz kindisch, 
fiir jede Wytbligg aifach blind isch. 
Mir Junge, mir sin noonig bunde 
mir hänn noonig alli Dimensione gfunde. 
Mir sin no offe und no z'forme 
und funktioniere nid nach Euro-Norme. 
Drum hänn mir au no Visione, 
wie sich d’ Zuekumft wurdi loone. 
Die drey-dimensionali Sicht 
isch dorum fiir uns Jungi Pflicht. 
 
 
Die scheenschti 3-Dee-Faszination findsch 
uff em Minschterplatz an dr 
Ladärneuusstellig, vom Mändig znacht, em 
6. Merze bis em Mittwuch demorge, em 8. 
Merze. 
 
Am Frytig-Noomidaag, 10. und am 
Samschtig, 11. Merze dien sich alli Junge 
Garde uff em Barfi vorstelle und hoffe uff 
vyyl Bsuecher und Jungi, wo Inträssi hän. 
 


