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Im Lopperdorf isch Chilbizeyt
da fräijd sich grad alli Leyt
äs isch es frehlichs Zämäsey
eb Frai eb Maa eb gross und chley
drum isch’s äs Derfä und keis Miässä
Eych ganz härzlich hiä z’begriässä.
Dä Fräidätag, das isch de wahr
gid’s z’Hergiswil nur all zwei Jahr
und heyr dued är ganz bsunders sey
sitt s’letscht Mal sind vier Jahr verbey.
Ä bsundere Gruess der Älplerschar
isch uisäputzt ganz wunderbar
hed sich bemiäht leyd gherig dri
s’ Fäscht vo hit isch s’Tipfli ufem i.
Ai wättermässig setzt sie Zeichä
besser chasch äs gar nid preichä
bim Petrus hend’s ä Stei im Brätt
zu ihm sind d’Älpler bsunders nätt
hend ihn’s vermuetlich gross beschänkt
dass är Scheenwätterwolkä uisähänkt.
Är hed de eys nu wissä la
gärn hätt är ä ai Chrapfä gha
und mid bsunderem Beduirä
däg är em Kaffee nachätruirä.
i zwei Jahr chlopft är wieder aa
iär Älpler sind de so gued und dänkid dra.
Wer d’Hergiswiler Älpler kennt
weiss ai dass diä äs Motto hend
dett druis gspiersch Fräid nid nur ä chley
will scheener cha-n-äs niäne sey.
I eysem Dorf derheimä sey»
da gmerkid alli ziemlich gley
dass diä wo hiänig wohnä dend
grad s’Paradies uf Ärdä hend.
Und da druis uisä mues mä gseh
hesch das wott bruichsch es bruicht nid mee.
sind Glick und Zfriedeheit derbiä
ai keini Bräschtä machid Miäh
bisch gsund und d’Läbesfräid nid chley
hesch allä Grund zum dankbar sey.
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«I eysem Dorf derheimä sey»
fir viel Leyt isch dä Wunsch nid chley
will sie vo heimä flichtä dend
derheimä sie ä keis me hend
Drum chlopfid sie ai wältweyt aa
und suechid um Erbarmä nah
fascht neyme hend’s sind armi Trepf
mä mues Beduirä ha mid denä Gschepf.
Scho rächt mey Liäbä, we dui redtsch
s’isch klar dass Dui das ai nid wettsch
ich bi mit Dier der gleychä Meinig
i dem Fall sind mier eys grad einig
Verussä chames nid la stah
da zeigt me Härz tueds inälah.
mier hoffid chennid Wunde heilä
und midnä eysä Wohlstand teilä.
****************************
S’U-Wort vo de letschtä beidä Jahr
heisst Corona das isch klar
sie hed eys uifzeigt we d‘Zeyt laift
und allnä grad der Schneid abg’chaift
Mittel gid’s ä keis dergägä
diä ganzi Wält diä isch flach gläägä.
Corona hin, Corona här
gottfriedstutz wenn diä nid wär
diä Pandemie ja diä setzt Zeichä
grad alli hed äs chennä preichä
viel wär ohni ringer gangä
me miässt nid ufnes Ändi plangä.
Ja das isch ä leidi Gschicht
es gilt zwei Jahr lang Maskäpflicht
chasch keini Beizäbsuech me gniässä
will mier hend i Lockdown miässä
s’hed derä gha diä dend nur schimpfä
ander land sich grad la impfä
Immer d’Händ desinfiziärä
meglichst ai nid z’fescht studiärä
we der Alltag sell uisgseh
alles das und nu viel meh
macht eim Miäh und tued ai weh
mä hed schiär nimmä ubere Bärg uis gseh.
D’Normalitet isch jetz zruggcho
da hemmer Fräid und sind ai froh
uf s’Fäschtä hemmer lang verzichtä miässä
diä Chilbi hit diä wemmer gniässä.
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Miär wärid gärä hit aktuell
hend aber gmerkt und das ganz schnell
will zwei Jahr neyme gluffä-n-isch.
dui nimmä ufem Laifende bisch.
Was hit gsi isch isch morn verbey
churzläbig dend d’Ereignis sey
hätt sellä Stoff fir d’Spriich uifschreybä
dass nid dend im Gheimä bleybä
zum Glick isch nid bi allnä so
es paar sind eys ai z’Ohrä cho.
Drum demmer jetz ganz gärä brichtä
vo vergässnä und verschwiegnä Gschichtä
miär sind sie gogä firä-fischä
und dend’s eych briähwarm jetz uiftischä
Wo d’Älper letschti taged hend
und s’Fäschtproramm bereinige dend
Wildmaa Wildweyb das seyg ge-gä
wer wott mä jetz da voruis nä
Fleyssig heigid’s debattiärd
das heig de zunere Leesig gfiährd
sitt due gilt klar Wildweyb, Wildmaa
so dued’s ai ufem Programm stah.
Wildmaa, Wildweyb macht mier chley Miäh
so heissid sie im Tschifi, und ai hiä
ich meinti nur s’mecht sich verträgä
wemä da wurd Butzi sägä.
*********************************
Grad zerscht da bländid mier chley zrugg
is Bundeshuis schlahnd mier ä Brugg
wo’s etlich Kandidatä hend
diä sich i Bundesrat la wählä lend
drey Fraijä trättid dettä aa
und der Wicki Hans vo da
Obwohl’s im Hans nid längä dued
hed eysä Ständerat ächt Muet
tued a dä Sässelhocker-Stiählä rittlä
und wett dä Ladä duräschittlä
me hätt’s ihm wirklich megä gennä
nur hed är’s nid verändere chennä.
Eigentlich dued’s scho chley weh
einisch meh da mues mä gseh
dass mier kei Bundesrat gha hend
und weyterhin druif wartä mend
nur muesch im Gägäzug ai gseh
Schläck isch das ai keinä meh.
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Was alles so im Ussland gahd
isch das wo-n-ai uifhorchä lahd
mier beleychtid churz s’politischi Parkett
grad allerhand laift nämlich dett.
Wer nordwärts luegt, cha dettä gseh
d’Frai Merkel fählt, diä gueti Fee
diä starchi Frai das mues mä sägä
tued Deytschland und ai d’EU prägä.
Als Kanzler dued der Scholz jetz waltä
bis jetz hed är sich ganz gued ghaltä
eifacher wird’s fir ihn’s ai nid
will’s Problem am Meter gid.
Estereych isch nid besser dra
diä hend drey Kanzler-Wächsel gha
der Kurz dä dend sie grad uisschaltä
der Schalläbärg chend’s zwe Menet bhaltä
Nehammer isch jetz a der Reihjä
politisch tued är suiber mäijä
so hed är sicher eppis z’bstellen
bim Bundespresi van der Bellen.
Der Draghi isch z’Italiä nid z’beneydä
är mag diä Politik gar nimmä leydä
sie macht ihm Erger gar kei Fräid
är drum Arrivederci seid.
Emmanuel Macron der Franzos
bi ihm isch ai der Teyfu los
sie hend ihm heyr kei Laifpass gäh
cha 5 Jahr bleybä, ca c’est très bien.
Z’Ängland hend’s de Boris gschmissä
är hed z’viel Lockdown-Partys grissä
diä Ubernahm vom Job isch duss
Premierministerin isch jetz d’Liz Truss
will me sie nu zwenig kennt
mier eys uberraschä lend.
D’Queen isch tot, jetz läbi der King
dä Job isch firä Charles, gar nid ring
sitt Jahrä hed är chennä d’Pension gniässä
jetz mit 73gi wird är richtig schaffä miässä
das fallt ihm uberhaipt nid ringer
Vom Neydtue heig är wundi Finger
zum Glick isch nu d’Camilla da
wo-n-ihm d’Händ i-cremä cha
und macht ihm das de ordli Miäh
de cha-n-är d’IV grad beziäh.
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D’EU mues zur Kenntnis näh
dass d’Britä dend der Uistritt gäh
wes jetz dett änä weyter gahd
das alles i dä Stärnä stahd
Prognosä sägid zwar voruis
Rezession diä stiäng is Huis
wenn dem so isch, de isch’s ä Gruis
sind ärmer als ä Chilämuis.
S’Gretli Thumbärg äs vo Schwedä
vo ihm ghersch momentan ä keini Redä
trotzdem isch’s mid Aktivischtä
eister fleyssig uf der Pischtä
äs isch scho gued dass äs sich wehrt
Und d’Mänschheit zum Umdänkä lehrd
doch nur elei mid demonstriärä
chasch gwiss Gott nid imponiärä.
der Klimawandel isch me weiss
wältweyt s’Thema Nummere eis.
Zum Läbesruim wo mier da hend
zu dem miär alli Sorg ha wend
und das isch ganz äs grosses Ziel
da stahd ä Huifä ufem Spiel
Und wer jetz meind s’seyg nid eso
dä wird de Quittig ubercho.
ä jedä miässt bi sich afah
de wurd äs eys nid leid ergah.
********************************
Dä prächtig scheeni warmi Summer
isch viel z’heiss und macht chley Chummer
chuim sind diä warmä Täg verbey
heisst’s: s’derfti scho chley wermer sey
Wenn mier jetz s’Wätter machä chenntid
und eys nur s’Allerscheenschti genntid
de heisstis de scho ziemlich gley
jä gottfriedstutz das chas nid sey
Und wenn es eister schittä dätt
de wär das uberhaipt nid nätt
egal we’s isch, mier findid’s glatt
de s’Wätter findet dussä statt.
*************************
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Kei Strom und Wasser, wär nid gäbig
eys allnä giängtis da a s’Läbig
em Sparä muesch Beachtig schänkä
und der Läbesstil chley uberdänkä
Fir was jetz ai, dänkid diä meischtä
miär chenid eys das gäbig leischtä
und tued’s uf Nummere Sicher gah
de luegid mier eys einisch aa.
*********************************
Dass miär ä Hochpreysinslä sind
das gmerkid alli mee als gschwind
chasch keini grossä Gimp me machä
s’isch mee als truirig nid zum lachä
S’Gäld das wird zur Raritet
will mä eifach z’wenig hed
mier steygid uif zu armä Trepf
und zahlid bald mid Hosächnepf.
*****************************
Was Zuekunft eys all’s bringä wird
sind Sachä wo-n-ä jedä gspiert
und will das alli dued a-gah
wärs gar nid schlächt mee zämäha
Das wär ä guetä erschtä Schritt
und mit der Zeyt miächt alles mit
das teend jetz fascht nach Visionä
wer weiss vielleicht dend sich diä lohnä.
*************************************
Äs isch es leidig’s Thema demmer meinä
der Chriäg vo Russland gäg d’Ukrainä
ai wenn d’Ukrainer megid g’wehrä
mä mag das afig nimmä gherä.
S’cha sey dass miär lang plangä mend
bis sie nimmä chriägä dend
da isch d’Hoffnig nid vergäbä
dass chenntid friedlich zämäläbä
solang der Putin ä keis Nahgäh hed
wird dett nid vo Friedä gredt.
***********************************
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Nu eppis hed Furore gmacht
und eys grad rächt zum Stuinä bracht
am Trump hend d’Amis gar kei Reyjä
der Donald dend sie uisä gheyjä.
Im Amt isch jetz der Biden Joe
mä fragt sich wiä wird’s uisä cho
und eb äs ihm ai wärdi glingä
chley Ornig i dä Ladä z’bringä
am beschtä isch mier luegid firä
so we der Trump dued är nid gschierä.
************************************
Miär settid neywi Flugzeyg ha
mä schielet uf Amerika
und wissti scho was das mä wett
s’Tarnchappäflugi eis vo dett
We hemmers midem Hunter wiä?
isch Eurofighter ai derbiä?
sell äs mid Mirage weytergah
schafft mä ächt Hornuissi aa
vor luiter Uiswahl wo miär hend
wissid miär nid was miär wend
sitt Tagä isch jetz aber klar
F – 35 dä wird jetz wahr.
***********************************
Kantonsintern da laift all’s rund
d’Finanzä sind heyr mee als gsund
Finanzuisgleych das isch ä Sägä
dä nimmt mä bsunders gärn entgägä
am grossä Gschänk da hed me Fräid
sodass mä gärn hiä dankä seid.
Churz nu eppis zu dä Wahlä
uberraschä dend diä Griän-Liberalä
chuim sind’s grindet schland’s scho zue
nid schlächt gstuined hed mä due
wo’s mim Truttmaa Peter kandidiärid
und Regiärigsrats-Sitz spekuliärid
Dä Trumpf hed gstochä und fir gued
will är dä Sitz prompt holä dued
und d’Eff Dee Pee….diä bäägä mend
will’s ei Sitz verlorä hend.
**********************************

Kantonspolitik
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Chreisel sind hit grossi Modä
statt Amplä schiässid diä jetz usem Bodä
will alli Leyt prässiärä mend.
und meischtens ai kei Zeyt me hend
sell der Verchehrsfluss, gstochä oder ghaijä
rassig firsi cho und meglichst wenig staijä
da schafft mä wirklich präventiv
d’Fahrweys seyg nid agressiv.
Prächtig hed das funktioniärt
hed huifä Gäld dri-uisä griährt
bim Chreisel Chreyzstrass hesch erfahrä
mä heig dett wellä ä chley sparä.
Im Nachhinein isch mä sich gruijä
und mues diä Stei all la zruggbuijä
diä Planig dett ä sonä Seich
liäbs ASTRA, das isch bireweich.
*********************************
Wiä hemmers midem Tunnäll churz
i eysem Kanton isch das schnurz
zum vorwärts machä wär’s ä Grund
da heisst es immer s’chund, es chund
mee z’wissä, ja da wär mä froh
Informationä miässtid durächo
mid Rächt fragsch Dich a was das leyd
vo neyd da chund bekanntlich neyd.
S’isch ehrlich wahr, äs isch zum briälä
zum Glick dued da der Remo niälä
und macht i derä Sach jetz Bei
will d’Planig isch der letschti Schrei.
*************************************
Me muesch es feyschters Loch und das sitt Jahrä
vo Hergiswil uf Stansstad befahrä
ä jedä weiss wo d’Strecki kennd
dett hend doch friächer Lampä brennd
D’Regiärig seid, was z’dänkä gid
Beleychtig dett, das bruichts doch nid!
will mä obä d’Strass saniärt
wärdid d’Lampä unnä abmontiärt.
Der Landrat hed ai drubert gredt
hend ja gseid zur Beleychtig dett
dued anders als d’Regiärig dänkä
und wott dett Lampä uifä hänkä.

Beleuchtung Loppergalerie

10

D’Frai Landrat hed das fertigbracht
hed ai d’Regiärig heller gmacht
wenn sie nid gsi wär, jedi Wett
miässt mä feyschtermeyslä dett
Karin Costanzo hesch zum Fräid ha Grund
dass diä Beleychtig wieder chund.
**************************************
Mier wändid eys em Tschuttä zue
Kunschtrasä sorgt hiä fir Urueh
mä wett der Grossmatt Tschuttiplatz saniärä
zwe Millionä investiärä.

Tschuttplatzsanierung

Neyd isch, hend due d’Birger gseid
machid em Gmeindrat gar kei Fräid
und em FC ai, wo druif darf tschuttä
är mues mid seynä Beinä denä bluttä
und de Sprinterwädli denä flinggä
uf altem Rasä weyter ginggä.
************************************
D’Gmeindratswahl gid nid viel z’redä
will z’Hergiswil weiss jedi, jedä
hesch kei Chance, muesch klar gseh
parteylos gägä Eff Dee Pee
drum isch der Dani Stadler froh
isch är im erschtä Wahlgang inächo.
Ai der Reto Erdin wetti’s wagä
nur hed är halt nid megä g’sagä
hed etlich Stimmä z’wenig gha
mues em Konkurränt der Vortritt la
är seid dass är das locker nimmt
de diä nechschti Chance chund bestimmt.
Liäbi Gmeindrät säg ich jetzä
der Reto wurdi’s sicher schetzä
wenn är Eych im Pub wurd gseh
es Moscht das gäbt’s vielleicht eis mee
Iär chenntid nätti Wort verleyrä
und d’Wahl vo ihm scho chley vorfeyrä
da wärid iär fir ihn’s diä Beschtä
und s’Trinkä giängt uf seyni Cheschtä.
************************************

Ersatzwahl Gemeinderat
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Wäg Badi demmer s’Wort ergreyfä
z’Spatzä dend’s scho vo de Dächer pfeyffä
d’Warmwassertämpratuir diä well nid glingä
schwierig seyg’s diä härä z’bringä.

Badi Baugesuch?

Liftigskanäl hed mä g’montiärd
d’Nachbuirä sind drob irritiärd
und fragid sich mid guetem Grund
wenn s’Buigsuech ächt im Amtsblatt chund.
me weiss ai nid a was dass leyd
dett liest mä wenig bis gar neyd
Da machid mier jetz gar kei Meis
vielleicht bruichts eis vielleicht ä keis
und zudem sind miär eys im klarä
äs gid ai nu eifachs Verfahrä.
Und wenn’s das Gsuech de gleych bruicht hätt
s’Ireichä wär de mee als nätt
zu 7 Millionä sägid d’Birger ja
das Gsuech das hätt’s ganz gued ertah.
***************************************
Der Chilärat dä wett ganz gärä
und de das nid erscht sitt färä
ai der Chiläplatz modernisiärä
diä Pflaschterstei dett uisrangschiärä
Diä Bäim diä liäss mä all verschwindä
der Chiläwäg chasch besser gfindä
ä neywi Chilämuirä und ai Stägä
da hätt är de ai neyd dergägä
nur d’Cheschtä diä sind nid grad chley
und eppis billigs sett’s nid sey
S’Chiläkässili wettid’s ai nid schoonä
errächned hends eppä 1,2 Millionä
s’Projekt leyd nimmä ufem Tisch
will äs nid vordringlich isch.
Eifach hed är’s nid gha das isch wahr
neyd als Turbulänzä gid’s das Jahr
Leyt hed’s gäh wo gschaffed hend
ai nid grundlos chindä dend
will mä sie nid wott verstah
dend’s der Chilädiänscht verlah.
Schwierig isch’s das Gschirr nu z’flickä
Ängpäss sind nid z’uberbrickä
neywi Chilärät diä chasch nid chaifä
das Fass das isch am Uberlaifä.

Chilärat das ewige Hin und Her
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Mid der Fluet vo Inserat
womä logisch nid verstahd
wird d’U-rueh nu me uifgheizt
s’Volch das reagiärd ganz greizt
und hed sich ai ganz anders bsunnä
äs isch jetz wirklich gnueg Heiw dunnä.
So hed’s nid chennä weyter gah
mä wott das Schiff nid kentere lah
d’Frag isch was sell d’Lesig bringä
chennt’s mid neywem Chiläpresi glingä
dass es Rueh und Friedä gid
diä Zanggerey diä bruicht’s da nid.
Es isch en Uifbruchstimmig da
mä gmerkt ganz gued s’dued obsi gah
em neywä Chilärat weyschid mier Glick
hend zämä, ziähnd am gleychä Strick.
*************************************
Dr Pfarrer Schonhardt dä hed Schwung
är imponiärd bi alt und jung
nur bi dä Gottesdiänscht da wird’s eim bang
da macht dä Chilämaa viel z’lang.
Wenn är’s de nunig gmerkt sett ha
de sägid’s mier ihm jetzä da
¾ Schtund fir d’Mäss das länged scho.
de wärdid d’Chundä wieder cho
wenn nid de wird är’s sicher gseh
da chund de pletzlich niämer me.
We sind diä Whisky-Äbig gluffä?
hend’s ächt ai g’ässä nid nur gsuffä? (g’referiärd)
im Fall wenn’s Eych dued interässiärä
är dued’s de wieder durefiährä.
Ich bi derfir i mier isch’s rächt
all Tag ä Whisky isch nid schlächt
Dui machsch mich da ä chley verlägä
da isch der Herrgott gwiss dergägä
Nei nei mey Liäbä, lass dier sägä
ai em Herrgott chund das glägä
klipp und klar leid är eys na
ai d’Findä sell mä gärä ha
Eb Chilärat und Pfarrer-Gschichtä
mier herid uif dett drubert z’brichtä
de das ewig Zehr und Chäärä
hed bekanntlich niämer gärä.
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Ä gueti Sach isch hiä d’Dosiärig
und uf der Haiptstrass d’Liniäfiährig
Chärnfahrbahn und gälbi Streifä uf de Seytä
dend fir d’Aitofahrer klar bedeytä
dass langsamer fahrä dend
und uf d’Velofahrer acht gä mend
diä Idee isch nid fir d’Chatz
ändlich hend jetz alli Platz.
Tempo 30 isch hoch modärn
nur z’Hergiswil hed me’s nid gärn
der zigig Fahrstil isch verbey
Tempo 30 ei Schnaagerey
derbiä wär Tempo 50 a-gmässä
neyd isch, das chasch grad vergässä.

(Kernfahrbahn isch gäbig)

Tempo 30 unmodern

Diä Zonä bruichts nur wäg de Chind
wo-n- ai Verchehrsteilnähmer sind
ä sichere Schuelwäg, das isch’s Ziel
bestimmt verlangt mä da nid z’viel
wenn alli luegid gross und chley
chemid’s gäbig anänand verbey.
********************************
D’Älplergmeind heyr diä isch allerhand
us Fraijäsicht ä wahri Schand
will d’Mannä ganz klar sägä dend
dass sie ä keini Fraijä wend.

Fraijä i der Älplerbruederschaft…nei dankä

D’Gsellschaft isch der wältlich Huifä
dett gahd’s de meischtens chley ums S..schnorä
d’Bruederschaft wo kirchlich isch
ä Mäss hesch z’gued, wenn’t gstorbä bisch
ä Schlaijä gmerkt druis uisä gley
Zwei Paar Schueh mend das doch sey
das isch genai was z’dänkä gid
da will mä d’Fraijä eifach nid.
Chäsherrin ja, das wurd de gah
ich als Frai, ich nummt’s nid aa
will dett der Haas im Pfäffer leyd
seit ich: Beides oder neyd.
Gsellschaftä gid äs da und dett
womä Fraijä uifgnu hed
und im noblä Hergiswil
hend diä Mannä eifach s’Ghfil
äs drohi ihnä Ungemach
sie verstiängid neyd vo derä Sach.
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Das isch zum Gejyssä gottverdeli
ich weiss nid was ich sägä selli
derbiä weiss lengschtens alt und jung
s’herrscht schliässlich Gleychberächtigung
We hend due Mannä s’Muil verzehrd
und sich gäg d’Fraijä-Uifnahm gwehrd
grosskotzed gnai diä redä dend
wo sälber ai kei Ahnig hend.
Das ganz Theater isch verbey
das hätt jetzt gar nid miässä sey
iär wissid’s Fraijä sind ja wirklich gäbig
doch was diä Mannä gmacht hend, das isch schäbig
fir mich sind iär we Tschiferli
mee als 50 Jahr innä dri.
*********************************
Wenn änglisch chasch bisch grad chley Maa
wenn das nid chasch stahsch halt chley aa
und zudem weiss bi eys fascht jedä
äs chend nid all Leyt änglisch redä
eys gfallid ai iheimisch Teen
nidwaldnerisch isch huere scheen.

merchandising

S’isch a dr Älpler-GV im Aprellä
sitt due da gherd mä hiä verzellä
s’heig einä merchandising gseid
ä Kenig heig dett dra de gar kei Fräid.
Fremdwerter lahd är la verluitä
bruichts de nid i dä Statuitä.
******************************************
Ä Weibel hed diä Gsellschaft ai
doch was dä macht isch nid grad schlai
är hed mid Älplertermin Miäh
isch bim Vorbereitä niä derbiä.
Per Video lad är d’Kollegä wissä
am 22. Mai miässid’s ihn’s vermissä
amene Polterabig seyg är z’Gascht
und dettä sey das miäss är fascht
drum täg’s ihm leid, äs seyg jetz so
bim nechschtä Hock, wärdi är cho.
Da bi-n-i sicher chasch druif gah
da stahd ä Polterabig aa
wo d’Älpler wieder plangä mend
bis s’Balzä Kusi wieder gsehnd.

Halti- Kusi und seine Polter-Äbig
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Drum Kusi da diä chleyni Bitt
im Fall wenn Dui hiratä witt
dänk de eifach zeytlich dra
wenn dui wottisch Hochzig ha.
dass dä Termin de wahrnäh duesch
und nid go hälfä poltere muesch.
***************************************
Ich bi zwar nid der Samichlais
doch weiss ich eppis ziemlich gnais
was sich wäg Älplermeitli tued
alles isch de gar nid gued.

Luca Filliger, nid grad gscheyd

Der Erscht wo scho ä Frindin hätti
wo d’Chilbi gärn mitmachä dätti
i derä gid är klar verstah
kurzfristig liäss är sie la gah
Hed ihrä ai grad nahe gleid
d’Cousinä hed i miär zuegseid
doch nachem Fäscht seyg är sehr froh
de chenn sie wieder zuenem cho.
Wer das z’gherä uberchund
dä findt das under allem Hund
dä Burscht das isch de gar kei feinä
und Aschtand hed dä ai ä keinä
s’Benäh isch nu viel billiger
schäm di Luca Filliger!
*****************************
Der Zweit im Bund so wird verzellt
seyg ai ä oberschlaijä Held
dä zelli scheyns scho vor vier Jahr
due z’Mal ai zu derä Älplerschar
Fir heyr däg är sey Zuesag gäh
wenn är s’gleych Älplermeitli chenn mitnäh
mä heig dahiä, so gherd mä sägä
eigentlich gar neyd dergägä.
Erstuinä dued’s nid nur ä chley
Erni Marco s’cha’s nid sey
dass mid der Moana a diä Chilbi gasch
und d’Janine scheen derheimä lasch
Älpler sey das isch scho rächt
nur diä Maniärä diä sind schlächt
s’Einzig wo mier da verstehnd
wenn Ier ä offeni Beziähig hend.
*****************************************

Marco Erni, nei aber ai
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Bim Drittä isch’s der chleyner Gruis
är wächsled s’Älplermeitli uis
mid schätzälä seyg’s dett verbey
wenn’s nid passed, muess nid sey
Nur wär der Schreyber useed froh
är hätt diä Nachricht ubercho
mid Mail hed är’s dett ganz schlächt preicht
diä Frai hed är drum niä erreicht.
Diä gwunnig Freyheit dued är gniässä
hed es anders Älplermeitli sueche miässä
chlopft im Adler hinnä aa
d’Servicechefin dett seid ja
dank ihrä wird diä Chilbi toller
das meindsch nur Dui der Sandro Koller.
Gennä megid’s mier dier scho
nur wär s’alt Älplermeitli froh
wenn Dui äbä d’Gnad gha hättisch
und’s em Schreyber sägä dättisch
Dass Iär neyme gmeinsams hend
und Eychi eigete Wäg gha dend
ä guete Schachzug isch das keinä
dui muesch Dich eppä gar nid meinä.
*************************************
I dr Zeytig hend iär chennä läsä
bim FC wischt ä neywä Bäsä
Buecherig dued’s dett weytergah
de nachem Vatter isch der Sohn jetz dra.
Wäg Presiwächsel chasch vernäh
dä heig äs vor drey Jahrä gäh
nid so we Zeytig schreybt vor es paar Tagä
drum demmer hiänig nachäfragä
will das eys chley wunder nimmt
und was genai am Gschichtli stimmt
Der Janos däg scho, cha ma gherä
sitt drey Jahr a dem Charä zehrä
und näbäbey hed är, s’isch glacht
ai d’Arbet nu vom Vatter gmacht.
Da isch der Thomas sicher froh
bim Schätzle seyg es nämlich so
dass är im Fall wenn’s wirklich stimmt
der Job vom CEO ubernimmt.
*************************************

Sandro Koller, ai nid grad schlai
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Wenn’t im Huishalt tätig bisch
weisch was ä Stäckäbirschtä isch
diä hilft wenn Dui fiächt uifnäh duesch
isch gäbig wenn’t ai fägä muesch.
Vor Churzem hend mier jetz erfahrä
chenn mä sich dä Chrampf ersparä
professionelli Grät diä gid äs da
mit denä dued’s viel ringer gah.
Fir ihrä Balkonbodä grindlich z’putzä
will ä Frai das Grät benutzä
sie hed’s fir ihrä Huishalt g’chaift
wo nach Strom i-steckschä sofort laift.
Nur gahd de leider gar rein neyd
will sie nid weiss a was das leyd
sie dued sofort zum Händler laife
und dett ä neywä Kärcher chaifä.
der Probelaif mid dem isch glungä
sie hed das Grät zum Laifä brungä.
Äs Schuelkind dued diä Gschicht vernäh
i dem hed äs fascht eppis gäh
wo dä defekti Apparat
nach Strom i-steckä wieder gahd
Diä Frai hed halt s’isch vermässä
s’Kippschalterli z’bediänä ganz vergässä
schaltet’s nid i und schaltet’s nid uis
dä Kärcher hed wäg dem kei Pfuis.
Dummerweys mä mues es gseh
bruicht sie ei Kärcher bruicht nid zwe
d’Frai Fischer - Dillier wär de da
wenn epper mues ä Kärcher ha.
*************************************
Ä Puir vom Bärg, dä gherd mä flueche
ich mues Maisrinder gogä sueche
drey Viecher sind mier duräbrennt
diä gherid mier wenn iär sie gsehnd.
Zwei Heitli hed är sofort gfundä
fir s’Dritti bruicht är etlich Stundä
bim Nachbuir hed me’s de entdeckt
hed sich im Heggä-Gadä gued versteckt
äs isch meys Glick isch’s firächo
das meint der Väly senior vom Loo.
*************************************

(Väly’s Rindersuche)
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Wenn’s Aigäliächt chley nah-gäh dued
de isch ä Sehtescht wirklich gued
das Resultat zeigt sofort aa
eb mä mues ä Brillä ha.

Jürg Weber und seine Brille

Bim Christä Optik triffsch ä Maa
dä mues ä neywi Brillä ha
scheychä dued är keini Cheschtä
är chaift diä Beschti vo dä Beschtä
und wo-n-är wieder heicho isch
leid är diä scheen ufe Tisch.
Seys Hundli susch ä guete, freynä
isch gressämässig nid ä Chleynä
dä hed diä Brillä ai entdeckt
wo ai bi ihm Inträssi weckt
hed regurächt i d’Aigä gstochä
will är meind das seyg ä Chnochä.
Nur hed är dettä nid dri bissä
dä Hund dä hed diä Brillä gschlissä
jetz mues der Meister wider Willä
zum Christä mid kaputter Brillä.
Dä isch verchlipft, fragt nachem Grund
will är nach eim Tag wieder chund
dä Chund dued s’Missgeschick erklärä
und ä neywi Brillä hätt är gärä
Was isch d’Moral vo derä Gschicht?
der Hund kennt Chnochä, Brillen nicht
und wer gahd d’Story ganz gnai aa
Weber Jürg so heisst dä Maa
*******************************
.
Wer gärä isst hed ai gärn Wey
s’cha Rotä oder Weyssä sey
und wenn dä Saft we Wasser laift
isch klar, dass mä paar Guttere chaift.
Zwe Mannä hend dä Handel gmacht
hend’s uber tuisig Fläschä bracht
billig isch dä Chaif zwar nid
was aber viel mee z’dänkä gid
dass sie neyd verzollä wend
und so 80 Euro sparä chend.
D’Idee isch gued, zwar nid grad toll
diä Rächnig machid’s ohni Zoll
sie hend nur gmeind s’chäm billiger
der Peter Chäller und der René Filliger.

Peter Keller’s und Rene Filligers Weinkauf
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Wenn Wasserleitigä ersetzä duesch
fir das ä Grabä uiftue muesch
und was derzue de logisch gherd
dass mä s’Loch ai gued absperrt.

Remo Zberg und seine Grabenfahrt

A der Pilatusstrass dett macht mä’s ai
nur leider Gottes nid so gnai
will ä Aitofahrer prezeys dett
a der Abschrankig a-ghänkt hed
dernah isch är mim eignä Charrä
i dä Grabä abbä gfahrä.
Der Schadä seyg zwar ziemlich chley
s’hätt wirklich gar nid miässä sey
zum Glick isch alls gued uisächo
da isch der Remo Zberg, ganz sicher froh.
***********************************
I dr Rösslibar a derä Matinee
hesch d’Muisig gherd und spielä gseh
Querbeet isch due s’Repertoire
suiber spielid’s das isch wahr.
Nachem Konzärt gid’s Uifruehr dett
ä Frai vom Sax nid Klarinett
verzweyfled mid de andere redt
will sie s’Täschli nimmä hed.
Vorem Uiftritt dued’s verzellä
i mier dued einä nachästellä
isch immer um mich umä gschlichä
und nid vo meyner Seytä gwichä
Ich miächti doch bi meid ä Wett
dass dä meys Täschli gstohlä hed.
So dend de alli s’Täschli sueche
chenid scho gley Erfolg due buechä
diä Frai diä macht ä teifä Schnuif
will s’Täschli taicht de wieder uif.
Niämer hed’s mitlaifä la
im eignä Aito trifft sie’s aa
hed d’Muisig scheen zum Narrä gah
d’Frai vo der Rängg, d’Liem Barbara.
***********************************

Barbara Liem Täschlisuche
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A propos Muisig wemä weiss
macht sie heyr ä grossi Reis
all fahrid midem Bus und Bahn
zum Papa Franz i Vatikan

Musikverein bringt em Papscht Eierkirsch

Umwärfend scheen gsi seyg äs z’Rom
idricklich ai der Petersdom
und erscht rächt diä Vereidigung
be-idruckt hed sie Alt und Jung.
Sogar der Papst dä träffid’s aa
ä Audiänz hend’s mid ihm gha
d’Nidwaldnergriäss dett diä sind glungä
hend Eierkirsch ihm appä brungä.
Der Papa gmerki ziemlich gley
oh Schnaps das chennti gfährlich sey
d’Frai Presidänt zur Antwort gid
nei Papa Franz, dä schadt Dier nid
sS’isch Medizin dä Eierkirsch
s’macht neyd wenn dui drob sturnä wirsch
Es bruicht es bitzli gettlichä Sägä
de magsch Dui dä ganz gued verträgä
und settisch einisch Nachschub ha
de mailisch oder leytisch aa.
*********************************
Wenn einisch anes Hochzig chasch
de isch es logisch dass dui gahsch
und will’s ai Bruich und Ornig isch
dass’t em Bruitpaar eppis gisch.
Dä Burscht vo hiä so weyt so gued
dä dass de ai so mache dued
luit Kenntnis us Kollegechreisä
plant är niä so grossi Reisä
Erscht am Ziel dett isch’s ihm wichtig
stimmt der Fäschtort bi-n-ich richtig
d’Hochziggsellschaft gfindt är due
gniässt Whisky-Cola scheen i Rueh.
S’Gschänk das hed är deponiärd
fragt de d’Gescht ganz unschiniärd
kennt Ihr Paul, den Bräutigam
wegen dem ich heute hierher kam:
Da luegid ihn’s all komisch aa
will Bräutigam Paul isch keinä da
das bringt dä gueti Maa i d’Sätz
gottfriedstutz da bi-n-i lätz.

Raffi Schneiders Hochzigbsuech
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So hed är sich diä halbi Nacht
uf d’Suechi vo der richtigä Gsellschaft gmacht
dett cha-n-är nur nu Turte ässä
und s’Gschänk…hed är a diesem Ort vergässä.
Sitt due isch’s z’Hildesheim eso
es Bruitpaar wär dett useed froh
wenn äs ändlich wurd vernäh
wer ihm dued das Gschänkli gäh
verdankä chend sie’s nunig…leider
due di mäldä Raffi Schneider.
********************************
Es Hochzigpäärli eis vo hiä
das dued vor Jahrä zämäziäh
und wett sich jetz, so chasch vernäh
gägäseytig s’Jawort gäh
S’Näbätbruitpaar hend’s isch klar
ä klari Sach ai d’Gäschteschar
all hend d’Iladig ubercho
dadrubert isch ai s’Bruitpaar froh
Doch dä Versand isch nid ganz glungä
d’Poscht heig paar Briäfä umäbrungä
wieso isch denä Zweinä nid ganz klar
der Kommentar: Nicht zustellbar
Wem schiäbt mä jetz diä Schuld i d’Schueh
mid wem hed jetz dä Fähler z’tue
mä gmerki das scheyns ziemlich gley
der Breytigam chenn das nur sey
Leandro Niederer hesch d’Adrässänä lätz notiärd
drum hed Poscht d’Iladigä zrugg spediärt.
*****************************************
Äs Parkproblem chend mier vernäh
hed’s scheyns im Hasli hinnä gäh
ä Teff dued sich, s’isch nid zum lachä
eifach grad sälbschtändig machä.
und hed derbiä, weisch wiä verdammt
dett ai nu grad äs Aito grammt.
Em Bsitzer isch es wind und weh
dä Kodlin-Teff am Bodä z’gseh
da luegsch eb gued bi Kassä bisch
will der säb nid billig isch.
Gleggli hed är scho nu gha
ä neywä Tank mues är nur ha
ich tue mey Teff gherig ufä Ständer stellä
das ghersch de Luissi Wäly jetz verzellä.

Lussi-Wäli’s Parkproblem
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Ä Supersach isch s’ISAF gsi
das OK das leyd mächtig dri
und i dä Leyt wo g’chrampfed hend
mier gratuliärä und ai dankä dend
Wäg Brunnätreeg da hend’s äs Gscheyss
so wemä gherd hed nid äs chleys
ä Gstelltä Gang chamä vernäh
hed’s i derä Sach due gäh
d’Beggeriäder hend der schwerer posched
dr Hergiswiler hed mee g’choschted.
Drey Hergiswiler Schwingerfrind
wo-n-ai am Fäscht go luege sind
sind sich de ai grad im klarä
mid Velo dettä durä z’fahrä
sie hend sich’s de ai nid la näh
und sich gniägend z’trinkä gäh.
Am Abig dend’s der Sieger feyrä
dend nu paar nätti Wort verleyrä
d’Atmosphärä isch gediegä
sie hend de nu paar Biärli bigä.
Wägä seynä schwärä Bei
isch due einä friächer hei
diä andere dänkid na-dis-na
per Velo eppä heizue z’gah.
We s’fahrä gahd geschweige s’ränkä
chenid iär Eych eppä dänkä
äs gahd nid firsi zum verzweyflä
das gmerkid ai diä armä Teyflä
Zwe Polizischtä wo das gsehnd
sich denä Zwenä aa-näh mend
diä Schroter hend ai sofort gseh
Liächter a dä Velo brennid keini mee
sie klipp und klar due sägä dend
dass sie diä Stahlross stossä mend.
Statt fahrä chasch diä säbä Zwe
chley johlä und chley schweiblä gseh
hebid sich am Velo mid ihrnä Händeli
de Keiser Mäsi und der Wändi vom Schwändeli.
************************************

ISAF 22
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Obwohl me’s nid ganz sicher weiss
hed mä due ai i dem Chreis
konkret vom Land erwärbä gredt
will’s ä Hasäzucht gä sett

Chüngelzüchter Weber Jürg

Der Standort isch nu nid ganz klar
d’Grindig seyg scheyn’s nu das Jahr
we heisst’i de dä Grinder wiä
vo denä plantä Tablarchiäh?
ich sägä-n-Eych är isch äs Ass
der Weber Jürg mag Hasä-Spass!
***************************************
Ä Musikus sehr gued bekannt
hed fir a d’Prob gha sehr prässant
will’s aber d’Sunnebärgstrass dend sperrä
sett är i Schlissel uisä gogä chehrä
dass isch ihm z’weyt und dued z’lang gah
drum gahd är scheen der Neechi nah.
Uf d’Zeytä ruimt är ziemlich schnell
paar Lattä wäg bi der Buistell
fahrd nur churz ganz rassig durä
hinderlahd ai keini Spurä.
setzt all’s i alti Zuestand zrugg
fahr weyter under derä Brugg
Hofft ai nid s’heig’s epper gseh
der Schegg ewäg das dätt de weh
a d’Buess wo’s gäbt darfsch nid dra dänkä
diä säb diä wurd ai rächt ischänkä.
Hed nach der Prob Besprächig gha
es Moscht wett är dernah nu ha
bevor är aber das cha gniässä
hed är’s schwär verdiänä miässä
D’Brigitt von Arx sey Fahrgascht
diä verdurschted due ai fascht
ihre dued äs zimpftig wohlä
womä sie chund go abholä
Ä Plattfuess mues är zerscht la flickä
cha eifach numä s’Handy drickä
und em Mech s’Problem erklärä
dä hed grad gseid: ich chumä gärä.
diä zwe hend’s due nu cheibä glatt
der Rene Filliger und de Reto vo de Chäppelimatt.
*****************************

Fahrverbot missachtet
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Ä Churzgschicht isch eys z’Ohrä cho
churz spitz verzellt gahd diä eso
ä Maa scho chley im Alter innä
dued im Februar heyr dra sinnä
dass är ordli trunkä hed
wäg dem är nimmä fahrä sett
Drum steygt är due das isch ganz klug
am Morgä friäh i erschti Zug
das isch soweyt und ai so gued
dä z’Hergiswil ai haltä dued.
Im Bahnhof Dorf fahrd s’Zigli ii
Ändstation wär’s fir s’Mandli gsi
doch dä isch i dem gheiztä Charrä
vertschlafä und scheen weyter gfahrä
das Nickerli das dued är gniässä
und landet schliässlich z’Wolfäschiässä.
D’Retuirfahrt diä isch due glungä
das Zigli hed ihn’s gued heibrungä
dank Zuesatzfahrt chund är a s’Ziel
der Taxi-Chrigu Hergiswil.
****************************
Ä Grossstadt bsueche wär nid schwär
wemä nid eleinig wär
drum schetzt mä’s allig nu viel mee
diä Grossstadt i Begleitig z’gseh.
Der Wälchli Sandro ä flottä Maa
dä hed z’Luzärn ä Fiährig gha
seym Guide, är isch ai vo hiä
dem macht dä Bummel gar kei Miäh
är hed das scho äs paar Mal gmacht
i Leyt Luzärä neecher bracht.
Durscht hend de beed, mä gsehd n’es aa
bim Jodlerwirt wend’s zueche ha
dett chenid’s Biär und Muisig gniässä
a s’Heigah hend’s nid dänkä miässä
Wo-n-äs de zu spater Stund
ändlich ai zum zahlä chund
stahd dä grossi Maa due a der Kassä
sprachlos und chas fascht nid fassä
dass är statt Gäld das isch nid glogä
ä Nuggi hed zum Sack uis zogä.
Lehrd ächt dä Dädi suggele?
seyni Chind diä chenid nuggele
mier fragid dä wo’s ganz gnai weiss
Blättler Seppi Obchile eis.

Wälchli’s Grossstadtbesuch

25

Verwächsligä chas eppä gäh
diä sett mä nid so tragisch näh
nur wenn Dui äbä Älpler bisch
das de gar nid eifach isch.

Büchsen- statt Bockrüti- Hütte

Zwee hend das gmerkt und de fir gued
dass mä sie vermissä dued
will der Rescht wo taged hed
nur vo denä Zweenä redt
mä cha das eifach nid verstah
wieso sind ächt diä hit nid da?
Des Rätsels Leesig diä chund gley
diä Zwee chemid gar spat verbey
per Handy fragid’s, das isch glatt
findet d’Sitzig hinicht statt?
Ja klar isch de zur Antwort cho
und Gägäfrag: wo sind Iär wo
mier dend eych i d’Bockreyti bittä
Jä so miär sind nu i dr Bichsähittä.
froh sind sie gsi dass mä es Taxi schicki
firä Luca Filliger und Manuel Wicki.
****************************
Terminä ha und wahrnäh chennä
mag mä doch i allnä gennä
und wenn’s de nu um’s Àssä gahd
da isch mä de sehr gärn parat.
Im Zwydä obä, wird verzellt
äs Ässä dett seyg ai scho bstellt
fir Gmeindrat und Verwaltigskommission
statt Gäld seyg das der Sitzigslohn.
Will mä ä Zeyschtig abgmacht hed
isch dä Maa rächtzeytig dett
und wär de mid der Zeyt ai froh
wenn diä reschtlichä Ässer wurdid cho.
Diä sind ganz scheen derheimä bliebä
äs falsches Datum hesch uifgschriebä
jedem vo eys chas ai passiärä
Rene Filliger muesch di nid schiniärä.
**********************************

Termineintrag Filliger Rene
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S’gid stilli Ertli da und dett
wemä sich gärn zruggziäh wett
i derä Wahl da isch mä frey
äs cha ganz gued ä Chilä sey.
Ä Muisigfrind so hemmer gherd
isch i sonä Ruim i-g’chehrd
dett tued sofort inne ha
de s’Konzärt das fahd ai gley aa.
Der Organischt spielt feyn und scheen
urpletzlich gherd mä Handyteen
statt Pianissimo wo mä wett gherä
dued Ländlermuisig d’Bsuecher stehrä.
Dem Muisigfrind isch’s wind und weh
us der Chilä rennä chasch nä gseh
s’Handy uisschaltä machi Miäh
är drickt und drickt doch s’grated niä
verussä isch’s ihm ändlich glungä
diä Ländlermuisig isch verklungä.
Diä Handygschicht diä isch verbey
doch ergere dued sie hit nu chley
und settis wieder einisch gscheh
de heisst’s: ach Josef Dillier.
************************************
A der Chapälä-Chilbi uf Fräkmint
wo immer viel Leyt z’Chilä sind
sie gniässid s’frehlich Zämächo
und nach der Mäss der Apero.
Ä Chilägänger hed sich’s nid la näh
und dued seym Bike der Vorzug gä
hed’s bi de Lägäbrugg sofort abgschlossä
und d’Weyterreis per Fuessmarsch gnossä.
Ufem Rickwäg gmerkt är gley
fluecht mid sich: das cha’s nid sey
nähmt sich am liäbschtä bi dä Ohrä
hed dä Schlissel drum verlorä
ja das chund ihm gar nid glägä
jetz dä Geppu appä z’trägä.
Das mues är nid und isch ächt froh
dr Odermatt Kurt isch z’fahrä cho
ladt’s uif und bringt’s zur Lägäbrugg
der Biker, dä laift zigig zrugg
dett isch der Bäsäwagä scho parat
wo’s de gmiätlich heiwärts gahd

Dillier Sepp und sein Handy
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Dank zweitem Schlissel isch’s em glungä
hed s’bschlossnig Bike dett z’laifä brungä
em Halti Melk gehsch’s gherig aa
dass är jetz wieder bike cha
Im Puiräland da chas es gäh
muesch fremdi Hilf i Aspruch näh
wenn’t Maschinä muesch la flickä
und d’Buidä kei Ersatz cha schickä.

Heggä-Toni’s Motormäyjer

Es Älplerpaar wo heiwä sett
und drum das Gras abhaijä wett
dem isch vor churzem gherd mä sägä
der Mäjyer dummerweys abglägä.
S’isch Frai’s Briäder wo’s dued rettä
är isch mim eignä Mäjyer dettä
und hed de gmäijd, so we sich’s gherd
das Knatter hed ihn’s gar neyd gstehrd
nur churz stahd de d’Maschinä stillä
will är Moscht mues nachäfillä.
Das Nachätankä isch nid glungä
hed dr Mäjyer nimmä z’Laifä brungä
Bänzinmotorä dend nid trillä
wemä Diesel dued i-fillä
Dey Mäjyer hesch nid chennä leggä
Toni Zibung vo de Heggä.
Mit pflegtä Haar bisch jnger um Jahr
der Coiffeur seid’s und s’isch ai wahr
drum lad mä d’Haar ai eppä schneydä
und s’Portemonnaie mag das verleydä
Agmäldet fir diä Prozeduir
hed sich ai vo hiä ä Puir
nur gmerkt är de scho ziemlich gley
vom Flury Urs chenn d’Stimm nid sey
Churz druifappä gsesch dä Maa
bim Coiffeur Luxus inägah
feststellä hed är miässä dett
schweyzerdeytsch dä Maa nid redt
Är dued ihm de ai grad erklärä
ä Churzhaarschnitt das hätt är gärä
der Coiffeur fahd mim Haarschnitt aa
grad so we das der Chund wott ha.
im Spiegu aber gsehd dä gley
chirzer als churz dued d’Haarpracht sey.

Simisrüti – Puir bim Coiffeur
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So churzi Haar ha-n-ich nid wellä
ghersch das Puirli na verzellä
dä Haarschnitt ja das seyg ä Gruis
är gsäch uis wenä blutti Muis
dass är niäme dett a-leyti
seid dr Blättler Balz, vo Simisreyti
*****************************************
Ä alti Gschicht wo mier erfahrä hend
diä mier dahiä uifwermä dend
im Loppersaal dett s’Hälferässä
hend mier de nu nid vergässä.

Helferessen im Loppersaal

S’isch vermuetlich gägä Morgä
wo’s nur nu Tisch gid zum versorgä
dett leid ä Chraftsprotz vomnä Maa
mid seynä Händ ganz chreftig aa
und hilft de ai ganz fleyssig mit
sodass äs gley Feyrabig gid.
Bim Liächterleschä isch äs gscheh
will’s dunkel isch hed är neyd gseh
Liächtschalter gfindä isch nid glickt
är hed dä vo der Feyrwehr drickt
S’Feyrhorn das erteend scho gley
chley speter chund ai d’Polizey
diä tued der Tatbestand uifnäh
ä Atemtescht hed’s ai nu gäh
dett hend’s dä Maa grad durägwunkä
kei Alkohol hed är due trunkä.
Was fir d’Polizischtä Neyland isch
wenn mid der Feyrwehr duizis bisch
dä Maa dä isch dahiä nid fremd
der Dillier Sepp vo jedä g’kennt.
*****************************************
Sport im Alter isch sehr gued
gar wemes fleyssig machä tued
obwohl’s viel Meglichkeitä gid
ubertreybä sett me’s nid.
äs isch freywillig und keis Miässä
mä wott de Plaisch ha und chley gniässä.
Jetz gid äs z’Hergiswil ä Maa
hed vor drey Täg Geburtstag gha
dä isch top fit mid 70 Jahre
är laift all Tag dued Velo fahrä
Dä hed de ganz ä andri Meinig
und gahd mid eys de gar nid einig
är meind s’miäss immer eppis laifä
derbiä chasch Gsundheit gar nid chaifä.

Liembd Erwin und seine Schulter
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A d’Teffli-Rally isch är gangä
und bleybt nateyrlich dettä bhangä
bis am Morgä gäg diä Zwei
due seyg är nimmä ganz elei
und prezeys i der heiträ Nacht
hed dä Maa chley Unfall gmacht
Äs seygi dettä ganz dumm gluffä
är sälber seid: ha z’viel Bier gsuffä
mid schwärem Chopf und schwachä Bei
fahrd är due mim Velo hei.
Extremi Schmärzä sind ä Plag
diä gmerkt är erscht am andrä Tag
mid denä chas nid weyter gah
im Notfall z’Stans trifft mä ihns aa
Dett heisst’s, äs wurd sich lohnä
wenn Sie diä rächti Schultere dend schonä.
diä derfid Sie nur liächt bewegä
dä Bscheid dued ihn’s massiv uifregä
Das cha dä Spitzäsportler nid verstah
a Kölner Marathon da will är gah
vermuetlich isch’s nid drinnä glägä
dr Start dett mues är halt absägä.
Das fuxt ihn’s zwar nid nur ä chley
dass är nid derbiä cha sey
am Änd isch är sogar nu froh
will d’Schultere mues i d’Ornig cho.
Jetz hed är ändlich ai i-gseh
im Alter da isch weniger meh
eppis beweysä mues är niämerem
gueti Besserig weyschä diämerem
ä ganzä Huifä isch das nid nur chley
em Erwin Liembd, Vogelsangwäg drey.
************************************
S’ESAF heyr im Baselbiät
wo massäweys ai d’Leyt aaziähd
umä neywä Kenig hend sie gschwungä
das Fäscht isch uisgezeichnet glungä
Joel Wicki heisst dä Maa
hed alli Gägner abbä glah
drum isch är jetzä das isch klar
dä neywi grossi Schwinger-Star
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Ä Schwingerfän triffsch dett ai aa
kei einzigä Gang dued ihm entgah
är well s’Fäscht gniässä, gherd mä brichtä
uf s’Cüpli täg är gärn verzichtä.
fir s’Moscht da mues är nid weyt laife
das cha-n-är grad bim Sitzplatz chaife.
Dä Moscht wo-n-är de fleyssig schlickt
dä hed de uf sey Blase drickt
bevor der Schlussgang dued afah
mues är de bim bisälä niä astah
s’Glick das stahd ihm gherig bey
d’ Toi Toi-WC diä sind frey.
Ä Wohltat isch’s das Wasser lah
wemä statt Stah ai Sitzä cha
das isch’s de ganz ä guete Grund
der Schlussgang due im Färnseh chund
Nur hed dä Sänder Uberlascht
dä Schwingerfrind verzweyfled fascht
und hed de ghaijä oder gstochä
diä Jiäbig sehr u-gärä halt abbrochä.
Besser preichä chan-n-är’s nid
will’s dr Wicki-Sieg grad z’feyrä gid
zum klatschä isch är richtig cho
da isch Chäller Peter scho nu froh.
Morn Mändig da isch Älplertanz
da gsehnd mier eys ich hoffes ganz
sind so gued chemid verbey
iär mend Eych de nid gruijä sey
Es feins Bankett das dend’s serviärä
d’Kapällä Brunner - Blättler diä dued muisiziärä
d’Liem-Buebe Änämoos sind da
ohni Bläser und Kari Kreidler trättid’s aa
S’Jodlerduett Eveline und Thomas Stadelmaa
stimmt s’eint und ander Liedli aa
sie alli dend fir Unterhaltig sorge
bis am eis am Zeyschtig Morgä
Feyrabig gid’s dernah scho gley
und der Älplertanz isch ai verbey.
Iär liäbi Leyt sie isch verbey
diä grossi Durähächlerey
fir eys isch Schluss jetz gänd mier Rueh
und eysi Meyler bleyid zue
Mier gsehnd eys wieder, das isch klar
a dr Älplerchilbi i zwei Jahr.
Jetz läbid wohl uf Wiedersehn
bleybid gsund und hend’s rächt scheen.

