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Friidlig Hand in Hand
Scho als Hääfelischieler hän mir gleert
As Friide stifte zum Lääbe gheert
Hänn sich Zwai gstritte so hets als deent
Machet Friide und me het sich verseent
Denn het me friidlig wytergmacht
Doch bletzlig het s halt wiider gracht
Bis ass d Vernunft iiberhand het gnoo
Derno het me sich erneit in Friide gloo
Me gseet dr Friide isch e fragyli Sach
Und schnäll isch als wiider Fyyr im Dach
Trotz guete Vorsetz und vyyl Toleranz
Isch s nid wyt vo Friide bis zum Dootedanz
Aigedlig waiss e jeede was dr Friiden isch
Und drotzdämm isch Friide wien e Fisch
Me kaan en kuum fir lenger bhalte
Und mues en immer wiider gstalte
Er glitscht aim schnäll mool uus dr Hand
Und riislet duur d Finger fascht wie Sand
Und hebbt me nid rächt Sorg derzue
So isch s verby mit Friidesrue
Au duet e jeede Friide anderscht definiere
Und noch em aigne Gusto interpretiere
Das fiehrt derzue as uff dr Wält
Dr Friide misbruucht wird fir Macht und Gäld
Wenn dr Kremel-Chef vo Friide lallt
Denn waisch as es gly druff aabe knallt
Und vo dr Ukraine bis uff dr Krim
Isch dr russisch Friide wirgglig schlimm
Und au de Moldave und de George
Macht dr russisch Friide Sorge
Sogar d Finne und au d Balte
Wisse nid ob d Russe Friide halte
Trotz em Nobel-Bryys im Wysse Huus
Gseet Friide dert nid vyyl besser uus
Solang sich no Wyss und Schwarz verhaue
Kasch dert im Wort Friide au nid draue
Und sait aine Friide unde in Serbie
Fiehrt das dr ganzi Balkan ins Verderbie
Ob Albanie oder Kosovo
Vo Friide het me dert nid vyyl vernoo
Und au in Bosnie und Montenegro
Het sich dr Friide no kuum gsee lo
Aber au im ganze Noochen Oschte
Duet dr Friide scho lengschtens roschte
Ob im Irak, in Syrie oder au im Libanon

S Wort Friide glingt dert wie Spott und Hoon
Im Name vom Friide dien sich die begriege
Und dien sich derby schaamloos beliege
Au zwischen Israel und Paleschtina
Isch dr Friide leider noonig prima
Baidi Parteie verspräche Friide z halte
Und doch dien si sich als d Grinder spalte
Au d Bevelggerig vo Afrika
Isch punkto Friide schyssig dra
Ob Lybie, Aegypte oder Algerie
Dr Friide isch dert lengscht ab in d Ferie
In Eritrea und im Süd-Sudan
Stinggt dr Friide fascht wie Lääbertran
Und zwische Kenia und Somalia
Gryffe sich d Friidenstruppe dääglig aa
Au im Kongo, Mali und in Mosambik
Herrscht Friide numme fir en Augebligg
Ganz schlimm isch s in Afganistan
Dert gits fiir dr Friide no gar kai Blaan
Und im Strytt zwische Pakistan und Indie
Mues me dr Friide zerscht erfindie
Die vo Korea Süd und die vom Norde
Wurde sich em Friide z lieb glatt ermorde
Syt sächzig Joor isch Friide dert e Fremdwort bliibe
D Angscht het sy uusenander driibe
Au zwische China, Tibet und de Uigure
Blyybe d Velgger numme Schachfiguure
S Word Friide kennt me dert zwoor au
Doch nimmt das China nid so gnau
Aber au bi uns im Goldige Weschte
Stoots punkto Friide nid zum Beschte
So gänn d Kathoole de Protis in Nordirland
Kumm freiwillig je emoole d Hand
Und in Frankrych macht – dasch bsunders grass
D Frau Le Pen als wie mee uff Fremdehass
In Belgie dien sich Flaame und Wallone myyde
Die kenne sich au nid bsunders lyyde
So isch in dääne Länder dr inner Friide
Laider au numme e Wunschdraum bliibe
Me gseet dr Friide isch e delikaat Konstruggt
Wo ooni Sorgfalt glyy verdruggt
Me mues en ständig pflääge mit vyyl Verstand
Und derfiir friidlig yystoo Hand in Hand
Friide herrscht zum Gligg an dr
Ladärneuusstellig uff em Minschterblatz und
an dr Usstellig vo de Wääge- und Reggwisyte
bi dr Kasärne vom Mäntig Zoobe bis am
Mittwuch demorge.
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