Fasnacht 2016
Alles goot dr Bach ab
Aigedlig haisst s jo z Basel an mym Rhy
Mechti schynts e jeede sy
Denn do sygi dr Himmel no so blau
Und s wait e Liftli lind und lau
Doch das isch laider ganz nimm so
Worum? Das kaa me schnäll verstoo
Duesch z friide vo dr Pfalz uf s Wasser luege
Denn merggsch gly, die Stadt isch us de Fuege
Verby isch d Zyt wo s alle Lytte gfallt
Will dä Draum uff d Realiteet jetz brallt
Me mues dr Girtel bletzlig änger schnalle
Wenn nid wotsch in s Boodeloosi falle
Denn ains isch sicher – s Gäld wird gnabb
Und alles goot dr Bach durab
So mache z Basel renomierti Lääde zue
Bi däne hoche Bryys kauft hald kai Kue
Und d Kundschaft faart per Tram no Weil
Denn dert isch alles bsunders feil
Me kauft dert yy zum halbe Bryys
Und in dr Stadt goot s allne Gschäfter myys
So schliesse Kost und Deiss und Füglistaller
Denn Lörrach loggt mit Schnäbbli-Knaller
Mit Sonderbryys und mit Rabatt
Und das zieht d Bebbi uus dr Stadt
Si faare zum Ykauf iiber d Gränze
Und fille zum halbe Bryys dert d Ränze
Isch dert d Qualiteet au eender myys
Hauptsach isch, es stimmt dr Bryys
So dien z Basel vyyli Lääde grangge
Doch liggt d Schuld bim harte Schwyzerfrangge?
Es isch doch so, dass sich die maischte
Au z Basel kennte ebbis laischte
Doch hit zellt numme no - ob arm ob rych
Zerscht kumm ych - denn noomoll ych
So mache vyyli Lääde schlabb
Und alles goot dr Bach durab
Ganz äänlig isch s mit de Basler-Baize
Die sin vyyl z dyyr und dien nimm raize
So blybbt d Kundschaft wägg und d Baize läär
Und d Zuekunft z roote fallt do nid schwäär
Es mache dääglig z Basel Baize zue
Und dert wo no offen isch, herrscht Rueh
So macht dr Bebbi halt e suure Stai
Und dringgt sy Bier bi sich dehai

Au e mänge vo dääne Nachtclub vo de Junge
Het allbereits dr Abgang gsunge
So hänn d Garage, dr Nordstärn und au d Sunne
Wie au dr Hinterhof um s Iiberlääbe grunge
Schliesslig wird d Finanzlaag aber z knabb
Und die Clubs geen au dr Bach durab
Derzue kunnt no unseri Verkeersmiseere
Ganz non em Motto dr Verkeer duet steere
Und so bschliesst halt unsere Regierigsroot
As es ooni Auti in der Stadt au goot
Me soll z Fuess jetz uf dr Märtblatz laufe
Und per ÖV si Gmies am Märtstand kaufe
Und fir dr Groossykauf so hert me saage
Blaani d BVB jetz Tram mit Gieterwaage
Anstatt Taxi git s denn no dr Eesel-Kaare
Damit noo-n em Ykauf wiider haim kasch faare
Nai, e vernimftigi Leesig isch das kuum
Im Roothuus aber schleen si Schuum
Und produziere dääglig haissi Luft
Und d Innerstadt wird so zur Dootegruft
Was blybbt sin lääri Lääde, lääri Baize
Wo in ere ööde Altstadt niemerts raize
Unser Fazit isch drum kurz und gnabb
Basel goot so dr Bach durab
Trotz allem git s aber au scheeni Gschichte
Und au z Basel kaa me no Erfrailigs brichte
Zum Byspyyl isch im Rhy e Schwumm
Am ene haisse Summerdaag nit dumm
Zwoor goot s au do dr Bach durab
Doch bi dämm Gnuss macht kaine schlabb
Kaasch s Panorama vo dr Altstadt gniesse
Und Friide mit dir sälber schliesse
Zuedäm koschtet das nid alli Wält
Au e Wiggelfisch git s fir weenig Gäld
Als Greenig gniessisch hindedry
E Bier in ere Buvette am Rhy
Das zaigt - au wenn s dr Bach ab goot
As fir d Stadt nid s letschti Stindli schloot
So gänn mir zum Schluss dr gueti Root
Schwimm – au wenn s dr Bach ab goot
Noonig dr Bach ab goot d Ladärneuusstellig uff
em Minschterblatz und d Usstellig vo de
Wääge- und Reggwisyte bi dr Kasärne vom
Mäntig Zoobe bis am Mittwuch demorge.
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