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Sujet:

Em Beppi syyni Draim

E Draum isch - wenn s zmitz in dr Nacht
im Hiirni inn gramboolt und gracht
s Gross-Hirni strytet mit em Glaine
denn baidi kemme nit in s Raine
am Änd isch ains vo baide muff
und maischtens wacht me denne uff

Wenn hesch wyter schlooffe welle
muesch zerscht dausig Schööfli zelle
denn schlooffsch yy - das isch bekannt
will sich d Hiirnsubstanz entspannt
dasch dä Momänt wo phenomeenisch,
in de Wolgge schwäbsch und s scheen isch

Uff aimool duet dr Beppi draime
ganz neyi Gedangge feen aa kaime
e Dail sind dumm, banal und naiv
die andere spritzig und subversiv
si kemme zämme und styygen in d Luft
als Wolgge voll Draum-Ydee-e-Duft

Me draumt vo Brugge wo nit zittere
und gwaggle wenns duet gwittere
vo Brugge-Draim wo nyt dien koschte
und au nooch hundert Joor nit roschte
vo Albdraim wäg de Zolli-Affe
wo au no Usswärts wänn go schaffe

S Drauma Eric Weber isch ewägg
draumsch z vyyl drampsch in e Hundedrägg
draimerisch schyynt am Märtplatz d Sunne
uff dä noonig gschänggti Sandoz-Brunne
dr Minu draumt in däm Momänt
är haig e Gipskopf uus Zemänt

E Kind draumt jeede Samschtig dervoo
s haig frei und kenn d Schuel blyybe loo
isch dr Draum gar schwär wie Blei
isch Basel noonig Striebelfrei
dr Draum vom styyreloose Lääbe
draumsch z Basel allerdings vergääbe

Draumsch vonere Gondlebahn – voll Stolz
vom Minschtertuum zem Bruederholz
und vo dr Bee-Vau-Bee wo nämmli
draime kasch im Liige-Drämmli
und draumt e Drämmler siessi Draim
filzt ain s Dram und hauts uff d Baim

S Draumpaar Charles und Lady Dy
wänn dr Draum vo dr Draumpaar-Sändig sy
Draum-Gescht vo dr MS Ursula
dräffsch bald im Drey Keenig aa
im Gäld-Draum schwääbe d Bajass-Pfyffer
als Fasnachts- Konsumänte-Schlyffer

Als Wunschdraum het dr Beppi d Ydee
vonere Draum-Fasnacht ganz ooni Schnee
dr Benthaus draumt, als Fuessballzwuggel
scho nächtelang vom Aarmebuggel
im Draum dien d Minchner-Käfer joodle
vomene Draum-Blatz anere Basler-Noodle

Pirmin, Peter und Draum-Schyy-Konsorte
dien Wunsch-Draum-Gold-Medallje horte
au d Sandra Gasser draumt dervoo
me soll si doch wiider seggle loo
si haigs glych Drauma - das syg faul
wie dr Stiggelbärgeren iire Gaul

S het ain draumt är haig bim Halte
bim Draum-Auti dr Motor abgschalte
jetz bläächt är draumloos wiene Duubel
däm Schugger-Draum-Maa fuffzig Ruubel
dr Gant-Chef wurd sich weigere
im Draum fiir soo vyyl z steigere

Dr Fingerhuet draumt, me lueg an dr Didacta
si Rosshoofmuure militärisch als Fact aa
und als Albdraum startet soone Zwigg
en abverreggte draumatische Basler-Bligg
dr Marden Bruce draumt stumm und still
will d Minschterschyybe im Draum kain will

Und wacht dr Beppi uff uus syyne Draim
waiss är - in Himmel waggse kaini Baim
doch wenn wiider en Ydee-e-Wolgge drybt
wär waiss – eb alles soo bim alte blybt
still lächlet dr Beppi vor sich hii
s isch nit nur e Draimli gsii.

D'Ladärne-Uusstellig isch am Fasnachtszyschtig je no
Wätter in dr MUBA ode ruff em Minschterplatz. Me ka
au am Mittwuche demorge no go luege. Delifon183
git am Mäntig ab zwai zmidaag Uuskunft.
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