Tschädrios 2017
Alperose
EM–Match vo dä Schwiz isch gsi,
dä Michi Hess natürli voll däbi.
D Nati spillt super und git Vollgas.
Sis Handy klinglet «was söll ez das?»
«Zmitzt im Spiel, ja wär lütet da a?»
Sis Schätzli Mara isch dra.
Am armä Michi verschlahts fascht dä Schnuf,
zimli errötet staht er gad uf.

Bim Grossstei brännts, da gits öpis z gseh.
Dä Raffi Chüeni verfolgt das Gscheh.
Da chunt doch einä und rumt d Absperrig wäg.
Dä Raffi fluecht «was söll dä Drägg?»
«He du Tubel, für was stönd diä ächt da?»
Doch dä hät sich nöd beirrä lah,
fahrt eifach dure und stellt sis Auto hi,
das glaubsch ja nöd, ja cha das dänn si?

Ja dä Michi, dä mues ez schnäll hei.
Ja dä Michi, macht sich ez uf d Bei.
Ja dä Michi, mues d Mara uselah,
diheimä hät er si igschlossä gha.

Dä Raffi lueget, was macht da üsä Ma?
Er stigt us und leit sich öpis a.
Ja dä Raffi, dä luegt ez blöd drii,
will ä Polizeiweschtä isch äs gsi.

D Claudia Zahner schminkt ihri Chind,
damit sie schöni Maschger sind.
Für d JO händ sie sich parat gmacht,
will detä fiirt mer au Fasnacht.
Ä luschtigs Tägli uf dä Schii
hofft d Claudia ischs für ihri Chind gsi.
Doch nöd wiä suscht chömet ihri Chind hei:
zimli verruckt machet sie än Stei.

Usä Mario isch än Virtuos:
Gitarre spillt er schlicht famos.
Letschti ade Funky Kitchen Night
hät er äs super Solo anegleit.
Und dass es öppis Ussergwöhnlichs isch,
stiigt er churzerhand uf en Tisch.
D Lüüt sind begeisteret und füüred ihn ah,
wienen Rockstar spillt üsä Maa.

Oh man Mami, peinlicher gahts nöd.
Die einzgä Maschger, sind mir gsi - wiä blöd!
Oh man Mami, lueg doch mal gnau hi:
I einrä Wuchä erscht wär das gsi.

Doch s git en Hagge a dere Gschicht:
Will üse Märe verlürt s Gliichgwicht.
Mitme Rückwärtssalto gheit er ab em Tisch,
so dass sis Solo z früeh fertig isch.

D Nicole Chüeni mues Möbel ha,
drum beschlüsst sie, id Ikea z gah.
Uf St. Gallä usä - das isch dä Plan.
Det isch sie gad bi dä Autobahn.
Nur d Usfahrt use, det sötts doch sii.
Doch wo isch dä Igang für z Parking jetzt hi?
Numal rundume, ja, das macht Spass.
Doch dä Igang hät sie wider verpasst.

Am Morgä am vieräzwänzigschtä Dez
hät dä Küde Zahner äs huerä Ghetz.
Uf Luzern ine mues er no gschwind,
will d Wiähnachtsgschänkli no detä sind.
«Wieso dettä holä?», frögt mer sich da.
Ja mängmal chas chli blöd zue gah.
Underem Baum wäret d Gschänk scho platziert,
wänn nöd äs Missgschick wär passiert.

Numal rundume, sie gfindt än wieder nöd.
Numal rundume, isch das ez blöd.
So schwierig cha das doch gar nöd si,
und dänn bim viertä Mal schaffts au sie.

Gschänkli poschtä tuet z Moni z St. Gallä.
Sie gfindt ä huufä, wo ihre tüend gfallä.
Mit äm Zug hät sie diä mit hei gna,
doch z Uznä hät sie s dänn liggä la.

Schöni Latschis – das hämmer da.
Schöni Latschis – mir chönds nöd verstah.
Schöni Latschis, wo all Jahr alles gänd, damit mir üch was z singä händ.

Bad boy Herby
De Herbert üse Gmeindspräsi isch übers Dorf am walte.
Doch trotzdem sött au er sich ad Strassäreglä halte.
S Trottoir bim Schwiegervater benutzt er zum parkiere.
Doch mues er – ganz verständlich – defür e Buess kassiere.
Falschi Bank
D Brüehlmannä Andrea wet Geld vom Konto neh.
Bi dä Raiffise düends am Schalter drum ihre Namä igeh.
Doch im System gits kei Andrea, da chunts ihre wieder in Sinn:
«Ach scheisse, ich merk grad, dass ich bi dä KB bin.»
Schlächti Sicht
D Migi mues zum Optiker go d Auge kontrolliere.
«Was staht dett uf de Tafle?» Sie tuets ämal probiere.
«3, 5, 2», liest sie vor, chunnt en Blick über ganz amüsiert.
«Frau Rüegg, da stönd Buechstabe», wird sie denn korrigiert.

Showman Pipo
Am Fasnachtsumzug in Urdorf isch de Pipo am Show mache.
Er trummlet heftig umä, ghörsch d Pauke nur so krache.
Doch de Schleger spickt ihm zmizt is Gsicht und weg isch en Zah.
Zum Glück het denn bim Bellvue en Zahnartzt offe gha.
Pizzaiolo Kari
Dä Bahnhofe Kari isch än guetä Gschäftsmaa:
Gasch bi ihm go poschte, chasch fascht alls wod bruchsch ha.
Neuerdings gits Pizzas, diä chasch bstellä und mit heineh.
Aber gopfertami Kari, Zugbillet häsch kei meh!?
Paul die Heckschaufel Schwitter
A dä Vehschau z Dorf isch d Pia Jud rasch uf z Toi Toi gange.
In Rueh hett sie welä..., doch ihrä wird Angscht und Bange.
Will Plötzli ghört sie Traktorlärm und sie wird transportiert:
Mit dä Heckschuflä hät dä Schwitter Paul z Toi Toi umplatziert.

Fabios Trickkiste
Anrä Irish-Mottoparty isch de Fabio chli im Zwispalt:
Wäge Chinderhoseträger ziehts ihm d Hose immer in Spalt.
Er brucht sofort e Lösig - verschwindet ganz allei,
Ganz clever chunt er wieder, d Hosesäck gfüllt mit Stei.
Andreas Gabalier vs. Andreas Jud
Am Andi Jud sini Steffi wet as Gabalier-Konzert.
Egal, wenn das stattfindet, es isch ihre alles wert.
Sie frögt es paar Fründinne, öb öpper wet mitcho.
«Steffi, mir müend denn doch a dini Hochziit go!»

