Fasnacht 2018
Wo steggsch?
Scho as zwiirbligs Schbermium
Goot s ab dr eerscht Sekunde drum
Dass duu dii, s frogt kain ob d wottsch,
permanänt entschaide sottsch
Dail ych s Znyyni mit em Fränzi?
Gang ych in s Duurne ooder schwänz y?
Loss ych d Huusuffgoobe schlyffe?
Mecht ych drummle ooder pfyffe?
Legg ych Jeans mit Lecher aa?
Hängg ych an s Oor e Ringli draa?
Mecht ych mit de Wilde paffe?
Ooder numme uss dr Wyyti gaffe?
Faar ych Taggsi ooder Uber?
Verloss ych my Blatz im Drämmli suuber?
Mach ych s Gymmeli ooder d Stifti?
Nimm ych d Stääge ooder styyg ych in Lift ii?
Ernäär ych mii ab hit vegaan?
Ooder find ych daas e gsteerte Waan?
Noo dis noo, s isch gaar nid dumm
Ryffsch soo zem Individuum
D Entschaidige aaber wärde schwäärer
D Theeme alls wie mee konträärer
Soo längt as Antwoort, me het s gsee koo
Bald nimm en aifachs Nai und Joo
Geege s Änd vo dr Adoleszänz
Zaige bedyttenderi Theeme Bresänz
De setzisch di mit Politik uussenand
Und stimmsch ab fir s Vatterland
Gsetzesteggscht wo zwar kain vrstoot
D Waal ob de grien dänggsch ooder root
Wäälsch die Rächte ooder die Lingge?
Ooder dien diir d Eggstremischte stingge?
Hebbsch mit dynrer Waal grad d Woog?
„Wo steggsch?“ isch doo die richtig Froog
D Entschaidig ligt bi diir, wirdsch s gsee
Bestimmsch esoo s politisch Gschee
So het au s Vreeni am e Moorge
S Waalcouvärt uffgmacht, ooni Soorge
Sich aagschdrängt duur dr Inhalt gwäält
Sii duet gärn wisse, waas sii wäält
D Waal vom Stroom, vom atomaare
Findet sii nid s Wunderbaare
Sii mecht d Naduur und d Dierli schitze
Mir iirer Schdimm dr Umwält nitze
Duet dääglig dr liebe Sunne dangge
Und iir Natel numme suuber tangge
Sii faart uff dr griene Wälle mit

Und findet daas es nyt bessers git
„Atoomkraftwärgg? - Nai s goot au ooni!“
Doch druss koo duet sii laider noni
Will grad as näggschts hänggt d Anti-Atooma
Sämtligi Gräät an fliessende Strom aa
Sii kennt en nid, dr Hintergrund
Wie dää Stroom in iiri Woonig kunnt
So froog ych dii fräch und sprich daas Probleem aa
„Wo steggsch – gedanggligg zue däm Theema?“
E Drittel vom bruuchte Stroom, s isch gspunne
Wird uss Käärnspalterei im Kraftwärgg gwunne
Und uss Sunne-, Wind- und Wasserkraft
Wärde noonemol zwai Drittel gschafft
So wurd s bedytte, wenn s Vreeneli trumpfi
Dass dr gwoont Luxus um e Drittel schrumpfi
S E-Bike kaa sii denn vergässe
Isch s letschte Mool voor em Färnsee gsässe
Fir s Täblett längt är nimm, dr Pfuus
S Liecht isch glescht, im ganze Huus
S git schtatt em Suuger halt dr Bääse
Und d News wäärde analoog schtatt online glääse
Sii bruucht zem Koche e Fyyr im Gaarte
Duet uff dr Lift, wo nimm faart, eewigs waarte
Und duen ych sii denn au mol frooge
„Wo steggsch?“, mii doodermit uff s Glattyys wooge
Denn seen y bim Wösche unsri Madame
Mit Brätt und Zuuber am Wiisedamm
Iir merked s bi dääre Brachtsyronie
Doo herrscht e subdyyli Schizophrenie
Und lueg ych zem Wiisedamm, denn seen y
Fir d Schwiiz stellverträttend, s „Schizo-Vreeni“
Sii wurde gärn allem Aaschyyn aa
Alli zem Fünfer no s Weggli haa
Am liebschte duesch griene Stroom bezie
Will mit em graue hesch so diini Mie
D Pännel wo d Sunnestraale verwandle
Dien lut dir jo d Umwält vrschandle
Bi de Wasserwärk duesch d Fisch nid benyyde
Und bi de Windmiile kennte jo d Veegel lyyde
Und trotzdäm wottsch, duesch s kaim gärn brichte
uff dii Lääbensstandaard aaber nid verzichte
„Wo steggsch?“ Froog ych doo au nid mol knabb
Will denn leschts mer grad woortweertligg ab
Landeswyt fyylt me sich wool
Mit em „Schizo-Vreeni“ as Nati-Idool
Voorne duure grien markiere
Und hinde grau go abkassiere
Dä Zwyyspalt blybbt is drum erhalte
Losst Unklarhait und Zwyyfel walte
Und wenn mer au alli dien proklamiere
As griieni Hääsli duur d Wält z marschiere
Schyynt bi allne, dien sii au numme schnuure
Under em griene Bälz, dr graui duure
S wird heggschti Zyt, dass de dii Bälz ableggsch
und denn beantwoorte kaasch: „Wo steggsch?“
D Ladärneuusstellig uff em Minschterblatz und
d Uusstellig vo de Wääge- und Reggwisyte bi
dr Kasärne erstraale vom Mäntig Zoobe bis
am Mittwuch demorge.
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