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JETZ GOOTS UM D’WURSCHT 
 
S stoot schlächt fir unsri Eidgenosseschaft 
Alli bruchemer jetzt viil Grafft 
zem die schweeri Griise z yberwinde 
und e Wäg us em Dilemma z finde 
wie anno 1291 uf em Rütli mien mer zämmestoo 
as es nit zer greeschte Kataschtroofe ka ko 
alli bätte mer zue unsrem Schöpfer 
zer erhaltig vo unsrem heissgliebte Klöpfer 
do bringt is d EU yberhaupt kai Gligg 
ewägg nä wän si im Schwiizer si bescht Stigg 
ungemaach fallt yber unser Land 
s isch doch kei Lääbe ooni Klöpfer in dr Hand 
schuld dra sin schiinz die Därm 
wäge dämm macht d EU soone  Lärm 
me derf si nimme in Brasilie kaufe 
sunscht dien die in Brüssel amok laufe 
zwor danze d Brasilianer am beschte Samba 
aber schiinz sin die Zebu’s nit in dr Pampa 
 
die ganzi Schwiiz bricht moralisch zämme 
wenn si is die Wirscht ab em Däller nämme 
Yberall Land uf Land ab 
faare d Schwiizer uf dä Klöpfer ab 
Cervelat sait me däre Wurscht in Bärn 
kulinarisch het si dert drey Stärn 
au in dr Innerschwiiz isch si dr grossi Hit 
will se in jeedere Beiz dert git 
im Wälschland in jedem guete Salon 
isst  dr Gourmet gärn le Ballon 
in dr Oschtschwiiz losst me sich au nit lumpe 
und verzeert mit grossem Gnuss dr Stumpe 
deert wo d Zircher in dr Stadt dien woone  
duet sich e Kommentaar aber gar nit loone 
 
Jetzte – mits im Dezämber dänggi, s isch nit z spoot 
s het nämmlig e gueti Änderig im Bundesroot 
dä wo sait d schwiizer Politigg sig alles Drägg 
isch jetz no de Waale scho e  ewägg 
dr Blocher kennt sich mit Wirscht jo beschtens us 
bi de Dradizione kunnt er schambar druss 
är duet sich jetzte sofort angaschiere 
zem dr alti Klöpfer widder z probagiere 



wenn das emänd aim nit passt und isch drgege 
duen i dä grad sofort leege 
s Referändum wird sofort ergriffe 
und dä lätzi Vogel zrugg uf mini Linie pfiffe 
die ganzi SVP wird uf s Projäggt verpflichtet 
as es sich fir unseri Wurscht zem Beschte richtet 
dr Baader muess alli Metzge bsueche und muess Wärbe 
dr Mörgeli brüschtet sich traditionell mit Droogebärde 
dr Murer duet d Gegner als beesi Asylante beschimpfe 
und si so zu schwarze Schoof verunglimpfe. 
 
Dr Zeedel heert jetz do uf. 
In Gedängge an unsere Zeedelschryyber  Blööderli   † 21.12.2007 
 
 
 
 
 
 


