
Fasnacht 2020

Mutze-Bebbi Bärn

Autsch,

was schticht mi doo?

Basel, 2025

Hoggsch am Ryyboord, bi vierzig Graad,

Job-less, top-less, fir s Nyt baraad.

Wo friener als hesch d Fääri gnoo,

kaa sälbscht dr Petrus z Fuess hit goo:

Fir Schiff und Fisch längts Wasser nimm,

drfiir het’s Schnooggenaier dinn!

Wääred Duu Dy Bier duesch kille,

d Vegi-Wuurscht solaar duet grille,

suurt soone Mugge mit zvyyl Muet

fräch um Dy Kopf, schticht – und sugt Bluet!

Bi so vyyl Aggression merggsch glyy:

Die Stächer – das mien «-inne» syy!

(Daag-aggtyv und z Nacht kai Schtich –

das isch glaar e Wyybli-Gschicht…)

«#MeToo» schreyt doo dää friidlig Maa,

«friener hänn au Männer Stächer ghaa»!

Doch hit isch «Aggermaa» e Frau,

Amherd regiert – und veielett au!

Schuld isch an dääre Muggebloog,

dr asiatisch Diigerschnoogg,

wo – will äär gstraifti Sogge drait -

sich «Aedes albopictus» sait.

Schwaarz-wyss gstraift mit rootem Ranze,

an d SP Basel maant das Ganze:

D Fraue dien haaart Waalkampf mache,

wyyl d Männer bime Cüpli lache.

D Kyneese hänn mit grossem Gschigg

uns die Troja-Schnoogge gschiggt,

wo uns mit Dengue infiziere,

und au d Gedanggen infiltriere.

Us dausig Schnoogge-Spaichel-Drepfli

entstoot dr Mao - in Dyym Kepfli:

Noonem erschte Schtich

findsch Waggisnaase bletzlig z grooss,

faarsch lieber gääl als blau duur d Strooss.
Noonem zwaite Schtich

wachsch nur no uff, wenn d heersch e Gong,

d Määlsubbe kaufsch bim Mister Wong

Noonem dritte Schtich

isch Charivari zweenig uniform,

statt Laarve Massge draage isch nei d Norm!
Noonem vierte Schtich

wottsch statt Baasler Syydebändel

Neii Syydestroosse-Händel.
Noonem fimfte Schtich:

findsch d Uiguure dien zvyyl murre,

und Hong Kong halti besser d Schnuure.

Vyyl zlang hesch iiber d Schnoogge glacht,

jetzt kunnt dr Diiger - und s wird Nacht!

Basel, 2020

Findsch dää Zeedel «fake», erfunde?

Hesch no nie so Schnoogge gfunde?

Glaubsch nit, dass uff deren Äärde

us glainschte Mugge Diiger wärde?

Alles won y schryyb isch woor:

Diiger-Mugge sinn e Gfoor!

Es git zue deene Schnoogge-Dier

e KP-Strategie-Papier:

Kyna duet s Wält-Glyyma haize

und uns denn die Hiirnwesch baize!

Dangg CRYPTO: Kyna stoot im Rääge -

neidraal syy isch halt doch e Sääge!

D Ladäärne-Uusstellig uff em Minschterplatz und d 

Waage- und Reggwisyte-Uusstellig bi dr Kasäärne sin 

vom Määntig znacht bis am Mittwuch demoorge!
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