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An jedere Blakaatwand isch es gschtande 
uff Kommissioonegugge hesch s gsee prange 
s M syyg e zytlang nimm vorhande, 
s wurdi an dr Expo ummehange. 
Grien und orangsch het mes groos verbreitet, 
s M syg uus em Wärbetäggscht verschwunde 
und drilli jetz, vom Nelly We beglaitet 
an den Arteplage syni Runde. 
Wo friehner im ene Wort en M isch gschtande 
het uff aimool e braiti Lugge dominiert 
und nur mit zwaimool lääse hesch verstande 
was aim dä Wärbetäggscht souffliert. 
Ganz bletzlig het das M jetz gfäält, 
isch verschwunde gsi uus em Alfabeet 
und bim lääse het aim s Schriftbild quäält 
wills ooni M so blutt uusgseet. 
Zerscht dänggt me zwoor, s kunnt nid druffaa, 
wenn vo fimfezwanzig ain duet fääle 
doch wenn me d Lugge gseet, denn steersch dy draa 
und die Schriftbildlääri duet aim quääle. 
Do mecht me uff aimool, wo jo gar nyt isch 
gedangglig gschwind die Lugge fille, 
denn wo nyt isch, do wird me grytisch 
und erzwänggt d Ergänzig mit sym Wille. 
Dr Homo sapiens het d Tendänz 
alles Lääri schnällschtens z iiberbrugge 
und brobiert dorum mit Wehemänz 
in jedi Lugge ebbis yynezdrugge. 
Kai Lääri und kai Loch darf sy 
und wo nyt isch, do mues ebbis aane, 
me sträbbt no vollkommener Harmonie 
und schrybbt sich das uff d Schwyzerfaane. 
Item, dr Wärbegääg het funkzioniert, 
d Idee vom Expo-M het zimftig zunde 
s ganzi Land het driiber diskutiert 
und das fäälend M ganz gwaltig gfunde. 
D ..UGGEDÄTSCHER mache drum em CO..ITEE  
dr Vorschlag vo dääre Wärbig z brofitiere 
und mit Hilf vo dääre Glanzidee 
d Fasnacht wärbemässig z stimuliere.      
Denn wenn s M duet Fasnacht mache, 
so gniessisch scho vor em ..ORGESTRAICH 
e ..ÄÄLSUBBE as dyny Därm verwache,  
und s erscht Bier im BRUUNE ..UTZ isch au kai Saich. 



Denn straifsch d A…EDYSSLI iiber d Glängg, 
goosch uff d Gass an Stroosserand go schtoo 
und wartisch uff das groossi Gschängg 
bi es vom ..INSCHTERDUR.. duet Vieri schloo. 
Und wenn’s denn ändlig sowyt isch, 
so deents vom ..ÄRDBLATZ bis an d BÄU..LIGASS 
..ORGESTRAICH VORWÄRTS ..ARSCH und bisch 
im FASNACHTS-HI..EL, d Auge sin vor Fraide nass. 
S isch gwaltig scheen wie d DRU..LE deene, 
e TA..BOUR..AJOR zieht verby, 
gseesch e DU…PETER, ganz e scheene, 
är spiilt grad Z BASEL AN ..Y.. RHY.   
Säälig schwäbbsch duurs I..BERGÄSSLI 
do heersch vom UNGGLE SÄ.. e Värs 
e baar DA..BOURE ruesse d ..ÄTZLI 
dänggsch: eewig ..ÄNTIG, jo das wärs!  
Am Cortège NOO..IDAAG do hausch s in d Stadt, 
wenn d STA…VERAIN duur d Stroosse ziehn, 
de OLY..PER iiri .ESSINGDRU..LE glänze ..ATT 
und d ..ÄRTBLATZCLIQUE lauft in grien.  
E ..I..ÖSLI gits vom Waggiswaage 
e HA..PFLE RÄBBLI griegsch au in d Schnuure 
und denn spyrsch Pauggeschleeg im ..AAGE, 
e GUGGE..UUSIG zieht nääbeduure, 
es sin d BAGGE..UGGE wo dien schränze, 
hindedry do kemme d ..OOREKEPF 
dr GLEGGLIBAU.. duet in dr Sunne glänze 
am COSTÜ.. hänn sy ..ESSING-KNEPF. 
Am Zyschtig uff em ..INSCHTERBLATZ 
isch d ..ONSCHTERSCHAU vo de LADÄRNE..OOLER 
dasch d Art de Bâle, e Kunschtwärgg-Schatz  
wo dr Bebbi gniesst, do wirds AI.. wooler. 
Do bruuchts kai BASEL ..EETS ..IA..I in A..ERIKA, 
dasch kai Event fiir d SCHIGGI-..IGGI, 
dasch Fasnachtskunscht fiir JEDER..AA 
und erscht no gratis, das isch s diggi! 
Am ..ITTWUCH ziehsch nomool duur d Gasse, 
laufsch de ..UGGEDÄTSCHER hindedry, 
und heersch iiber all die ..ENSCHE-..ASSE 
d ..ELODIE vom PICCOLO..INI. 
Bim BER..UDA-DREYEGG kiiblets mächtig, 
e DRU….ELGRUBBE ruesst verby 
mit de PU..PERNIGGEL, das deent prächtig, 
s sin d UELI, wär kenntys sunscht scho sy! 
De schtyggsch no in e Käller aabe 
zur Schnitzelbänggler-..ONSCHTERSCHAU 
am ene HU..PE-BIER duesch Dy erlaabe 
und DRAI..SCH vom näggschte Fasnachtsgau.  
Denn isch er doo, dä schwäär ..O..ÄNT, 
wo s ummen isch, verby, 
wenns Vieri schloot kunnt s Fasnachtsänd, 
s deent s letscht ..OOL s Z BASEL AN ..Y..  RHY! 
Noonem letschte Doon ziehsch d Larve n ab, 
goosch in d Baiz no ain go STÄ….E, 
dr SEELESCH..ÄTTER  lauft dr Buggel ab: 
am BU….EL wiider, adie ZÄ….E!  
 
D Ladärnen-Uusstellig isch au 
DAAS..OOL wiider uff E.. 
..INSCHTERBLATZ  VO.. ..ÄNDIG 
znacht, E.. 10. bis E..  ..ITTWUCH 
DE..ORGE, E.. 12. ..ERZE 


