
«Mir halte an  
Dradizioone fescht»

In Basel an mym scheene Ryy

jo deert mecht e jede syy,

e Stadt mit ganz vill Dradizioone

me ka das fascht nit gnueg betone,

sait nit scho dr Babbe zu sim Soon

hit kunnsch mit ins Stadion.

Doch was isch genau e Dradizioon

dr Duden maint e Inschtituzioon,

vo Generazioon zu Generazioon ebbis wytergää

das leen mir uns nit so schnäll nää,

dr Bebbi duet vill inveschtiere

um syni Dradizioone z zelebriere.

Fir uns die scheenschti dass isch klaar

isch d Fasnacht – isch si nit wunderbaar,

wenns am Määntig vieri schloot

d Zyt maischtens vill z schnäll vergoot,

hersch es Pfyffe, Drummle, Schränze

dien unseri Aigli aafoo glänze.

Vill Dradizioon gits au bi de Britte

s Bethli duet nimm ummeritte,

isch uf em Droon gsy 70 Joor,

dr Boris sträält gäärn syyni Hoor,

er feschtet au gäärn mool im Lockdown

dr Harry isch jetzt nimm in Town,

d Liz isch bald scho ganz verloore

dr Charly gwagglet mit de Oore,

Brexit uf die haarti Duur

«God Save the King» saage mir do nur.

Es git aber au so gwissi Sache

wo hitte eifach nimm deerfsch mache,

gnauer gsait isch s in dr Dalbe

deert zwitschere nit numme d Schwalbe,

hersch am e laue Summeroobe

us em Fänschter witer oobe,

wie d Busere im Bett uffschreggt

was het sii denn do au uffgweggt,

bis zum Minschter hersch de Läärm

ich glaub sii het das nit so gäärn,

do kunnt ganz schnäll dr Securitas

und froogt sich scho «was soll denn das?»,

us em Dritte schreit dr Herr Regenass

«sinns drei Kyneese mit em Kontrabass?»,

naai oh Schregg ääs isch zum glaage 

es dien e paar im Brunne baade,

und schwups kennschs Brunnebaade

numme no vom Heeresaage.

Dradizioon het au und s blibt eso

in dr Migros duesch kei Schnäpsli bekoo,

und wie allewyyl es isch e Gruus

Basel het nit z mälde – im Bundeshuus,

in Kyna seet me Dradizioon

mit Sässelglääbe uf em Droon,

d Krankekasse duet au als styyge

in dr Summerhitz duesch nur no ummeliige,

und dr Stau am Gotthard isch immer doo

kasch nyt mache – isch halt soo.

Syt fasch 100 Joor sinn mir uf dr Gass

mir finde das scho zimlig krass,

quasi e Inschtituzioon deerfe mir uns nenne

drotzdäm dien mir no ganz fescht brenne,

sinn mit Lyyb und Seel derbyy.

und steen jetzt alli zämme y.
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