
 
 
 
 
 
Melodie: dä Sidi (Mani Matter) 
 
 
Dä Marcel hät äs Chäswurschtproblem 

 
au wämmer letscht jahr scho vo ihm händ brichtet 
isch das liedli wider an marcel tschudi grichtet 
färig hät er müäh gha 
bim chäswürscht brötlä laa 
aber mir händ bi ihm paar lernerfölgli gsichtet 
 
will er d’wohnig nüm will voller ruess ha 
tueter jez bim chäswürscht brötlä schön bim herd stah 
dänn wänn rasch anä liisch 
gar schnäll igschlafä bisch 
und dänn chas mit äm rauch ir hüttä schnäll gah 
 
am marcel tuet sones unglück aber nüm gscheh 
so chaner d würscht zum ässe schön is bett neh 
det gad ipennt – welch missgschick! 
und am morgä – was für än ablick! 
sis näscht voll sänf und chäswürschtli mues er gseh 
 
 
Dä Beat Feuz isch än Öschtricher 

 
dä raffi chüeni isch gsi am lauberhorn in wänge 
nach dä abfahrt tuet sis natel gränne 
sis mami sich informiert 
was detä so passiert 
und wer dä schnällscht isch gsi im abfahrtsränne 
 

so schickt dä raffi äs grüessli us dä sunä 
er schribt: dä beat feuz isch gsi am schnällschtä dunä  
da mäldet sie sich zrugg 
und schribt ä bitz veruggt 
scho wieder so än öschtricher hat gwunä  
 
 
Dä Wisi chochet ä gspässigi Sach 

 
im spital in walestadt da hämmer 
als chuchichef än us bekanntä schänner 
dä peter wissmann 
ein mann der kochen kann 
und au i andre sache schiints er sig än känner 
 
doch trotz ä huufä stund bim tüfenauer 
isch üsä peter im dütsch nöd vill schlauer 
än Fehler hie und da 
im menüplan tuet stah 
das chamer gmerkä wämmer list chli gnauer 
 
au wänns dä Peter nöd äxtra tuet machä 
wägmä schribfähler gits ganz luschtigi sachä 
anstatt schwarzwurzlä da gits 
mängmal andri gueti hits: 
schwanzwurzlä wo all bringet zum lachä 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Dä Simi hängt sich an Hau den Lukas 

 
am pfingstturnier in öschtrich ghörig gas geh 
das tüend sich d weesnär fuessballer zu wort neh 
sie holät sich kei schmach 
und tschuttät schüüli starch 
und au bim fiirä voll däbii cha mers gseh 
 
a dä chilbi tüend sie dä abig luschtig gstaltä 
und sich mit mä hau den lukas underhaltä 
einä mit mä fuessball 
wo mit äm fuess geh muesch än knall                    
nacher tuet än zeiger binrä azahl ps haltä 
 
all wänd gwünä und gingget wiä d’ affä 
unglaublich was dä simi schoch tuet schaffä 
mit äm fuess hängt er sich ii 
im hau den lukas drii 
so hangt er det und cha sis bei nüm raffä 
 
 
Dä Peter hät käs Wiänachtsgschänk übercho 

 
zu wiänachtä bi dä familiä schwitter 
füert mer au dä bruch vom wichtlä witer 
eigentli sött da schlussäntli 
jedä ha eis gschänkli 
doch für dä peter laufts gar schüüli bitter 
 
bim wichtel uslosä – ja, was staht da? 
ohni brülä meint er äs sig d petra  
er märkt dänn leider nöd 
sin nama staht det – wiä blöd! 
so häts für d petra 2 gschänk und für ihn halt keis gha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melodie: Fatamorgana (EAV) 
 
 
Än Wältmeischter vermisst sin Charrä 

 
für dä schwitter pascal  
gits numä ein fall 
zum chönä go schaffä mues er äs auto haa 
will er keis will chaufä 
aber glich nöd laufä 
tuet er sich eis mietä und isch ä zfridnä maa 
mit dem auto chasch en drum ständig fahrä gseh 
er isch a dä charrä bundä 
doch eines tages woner s auto vor äm huus will neh 
simsalabim! isch äs verschwundä 
 
wie eine fatamorgana 
so nah und doch so weit 
wie eine fatamorgana 
abrakadabra! und es war nicht mehr da 
 

das cha doch gar nöd sii 
wo isch dä göppel hii 
inrä bschissnä lag steckt jetzt üsä maa 
er mues da öpis machä 
will äs isch nüm zum lachä 
eis, zwei tägli spöter lüteter am vermieter aa 
dä seit: jaa pascal, das gscheht der jetzt halt! 
aber bevor du nümä chasch pfusä 
säg ich: will dini rächning nonig isch zahlt 
hani z auto gstellt id bico usä 
 
wie eine fatamorgana 
so nah und doch so weit 
wie eine fatamorgana 
abrakadabra! und es war wieder da 
 
 
Dä Edwin verwütscht z falsche WC 

 
z dorf ussä im hirschä 
häschs chönä ghörä knirschä 
für ä chürzers wiili häts gha ä baustell 
drum gsehts im  hirschä neu uus 
da chömet nümä all druus 
s git äs paar sachä diä sind nümm ar glichä stell 
s männer-wc isch nüm det wo’s gsi isch 
am altä ort chasch suechä stundä 
muesch di nöd frögä ob ez chli gaga bisch 
z alt männerklo das isch verschwundä 
 
ref. normal 
  
dass z alt wc furt isch 
weisch nöd automatisch 
aber wänn tuesch luegä was a dä türä staht 
ä wohnig isch ez detä 
wo sich öpper tuet bettä 
trotzdem gits da än gascht wo dur diä säb tüür gaht 
schnäll det inä ufs scheisshuus dä darm duräputzt 
ohni z studierä hät er pfundät 
da bemerkt nä dä wohnigsbsitzer ganz verdutzt 
doch scho isch dä gascht wieder verschwundä 
 
wie eine fatamorgana 
so isch dä edwin schirmer 
als geischt uf äm wc einä ga la 
ja, so isch er halt! keinä isch schlimmer 

 
 
 
Dä Däms gfindt d Demo nöd  

 
wäge fukushima 
wännd vill d’ atomchraft sii la 
alli atomgägner händ jez ruggäwind 
sie tüend sich engagierä  
und zäme demonstrierä  
au dä damian egli will was tuä ganz gschwind 
diä atomchraftwerk söllet wäg – nur so gern 
für das opferet er gern paar stundä 
zum anrä demo teilzneh gaht dä däms uf bern 
doch er hät diä demo niä gfundä 
 
Ref. normal 
 
 
Dä Joscht vernäblet ä Geburriparty 

 
dä joscht denner trümpi 
isch mal narrächüng gsi 
mit närrischem triibä hät er det brilliert 
doch seriösi gschichtä 
chame jez vo ihm brichtä 
zum biispil wiäner än füürlöscher demonstriert                                               
bimä kolleg dihei am geburrifäschtlii                                                                        
hät er freud am umäsprützä gfundä   
äs isch halt nöd wiä agno än schuumfürlöscher gsi 
so sind all im wiisä staub verschwundä 

 
wie eine Fatamorgana 
no da - dänn plötzli wäg 
wie eine fatamorgana 
abrakadabra! und er war nicht mehr da 
 
 
D Mara stiigt is falsche Auto ii 

 
zimli früäh am morgä  
hät d’mara steiner sorgä 
mit dä eli jud abgmacht- diä isch aber nonig daa 
nach mä wiili chunt was zfahrä 
wohl dä eli ihrä charrä 
bim fuessgängerstreife haltet der dänn aa 
inägsässe, agurtät und gschlossä d’ autotüür 
aber vo derä fahrt isch das scho z ändi                                                                                                              
will d’ mara ändli mal no merkt wer da hockt am stüür  
s’isch nöd d’ eli sondärn ä wildfrämdi 
 
wie eine fatamorgana 
so nah und doch so weit 
wie eine fatamorgana 
abrakadabra! und sie war noch nicht da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


