
KLOSCHTER~
RÄBE

FASNACHT  1985

Uusverkauf
Im Lützelhof

Dr Dölf sait hösch so loos doch au
Grittli gheersch nyt bisch doof
waisch denn nit, sait em Ruedi sy Frau
was griegsch im Lützelhof

Dr greeschti Uusverkauf isch deert
wo s z Basel jee het gää
e jede Bebbi segglet gsteert
und will·sich s Beschti nää

S git Berigge mit ächte Hoor
vo flotte Fyyrweermanne
au Laitige uus ALU-Rohr
und Laitere uus Tanne

Au Auti kemme unter dr Hammer
ebbs Schrottwaar oder Neyi sinn
faare dien si, ooh dä Jammer
nur mit «Filz-Benzin»

Sogar ain vom Comité
will Schall und Rauch go hoole
das het e Kuttlebutzer gsee
und vor em Andere gstoole

Au Holzwulle, e riisige Boschte
kauft aini yy als «Super-Stoff»
fiir Stümpe woo vyyl koschte
Margge «Hägeli-Da-Doff»

S kauft ain sogar e Bättelstab
wone Fyyrweermaa het gfunde
uus eme Alemanne Grab
im zwaite Käller unde

Dr Minu muggt e Fyyrweerschluuch
und ryybt sich gnisslig s Büchli
dä schluuch syg zwor e Bitzli ruuch
als quasi Ylaufschlüchli

E Käptn legt am Pfyler aa
und segglet Richti Lyss
är muess no Schlüüch und Laitere haa
fiir das Brugge-Gschyss

Und zmitts im tolle Uusverkauf
do deents·tü-tää-tü-tää
es brennt, s befiehlt ain «Dauerlauf»
dient d Aimerspritzi nää

Derno seggle zwai an d Birmannsgass
deert fyyrlet e·Binggis imme Zimmer
jetz isch das Biebli pfläddernass
und s Fyyrli brennt no immer

Y bruuch Versteerggig sait dr Aint
und losst e Pi-Zug koo
loss brenne het dr Ander gmaint
jetz brennt s Huus liechterloo

No zwai Stund kunnt dr Kommandant
mit drey Laiterwääge
und suecht im Trottoir dr Hydrant
jetz brennt im Huus scho d Stääge

S haisst Wändrohrfierer ains berait
«Ventil auf» - leen s Wasser laufe
do het dää an dr Pumpi gsait
mir mien no Schlüüch go kaufe

E Korpis schreyt yy waiss wos git
deert mien mer nit vyyl zaale
die beschte Schlüüeh gits, s isch dr Hit
in dr Ols-Berger-Filiale

No drey Stund mäldet äär was lauft
äär isch dr ganz Wääg grennt
s syyg alles zämme uusverkauft
jetz isch s Huus abebrennt

Me ka allewyl no die letschte Räschte vom Fyyrweer-
Corpsmaterial und sälbverständlig au no Fyyrliräschte
in dr Muschtermäss an dr Latärne Uusstellig go aa-
luege. Si isch offe am Zyschtig vo 9 - 23 h und am
Mittwuch vo 9 – 11h
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