
Üns Nani Die Lautung steht und fällt mit dem Ä, und 

 davon gibt es nur eines, beinahe ein helles A: 

 Wättrhääss (Peist) 

 Göölischgäffli (Grüsch) 

 Bääräwääg (Zürich Stadt) 

Gsund siin 

 

 Die ab und zu ungewohnte Schreibung 

 wird im Teil 2 (Sprechen und schreiben) 

 erläutert und begründet. 

 

 

 

 

Üns Naani gschpürd ds Wättr 

Üns Naani säid, äs chomi läid, 

will d Chüpfäfluä ä Chappä träid. 

Di Glidr tüänd au alli weh, 

schi mäind, äs gäbi gwüss noch Schnee. 

Üns Naani ischt ä wérägi 

Hübsch langsam und ordäli ummrgaan, 

dämm sägänd di Kurgescht schpaziärä. 

Schi faad jetz au gar nüd mee andärscht aan. 

Gaan gäid noch mid salbä und schmiärä. 

Rainchrischtli z Cafräissä 

Ja, Rainschrischtli dussnä hed nid äs rings Läbä, 

är muäs was är hed an äs Boord zuachi chläbä. 

Är hed dr Rain ggerbt und ischt zfridä drmid, 

wenn s für schiini Äignä gnuäg Iichommä gid. 

Chläin und aläin dähäimäd 

Ärwàgsni häind än Huuffä z tuän und Soorgä. 

Dass d Chind au Soorgä häind, bliibt z mäischt vrboorgä. 

"Wenn sch entli cheemänd, d Mammä und dr Ätti, 

und ii nid albig dääwäg z angschtä hätti." 

Üns Naani muuläd 

Näi, Wassr triichscht nid us äm Bach, 

driin hed s ggwüss allrhand Gätiär 

und Vogldräckä ab am Tachch. 

Ärchrankä chascht, säb säg i diär! 

Ds Buäbi täuff im Bett 

Am Morgäd vor uufschtaan schon bchlagt är schiis Wee. 

D Mammä hed Murmändäfäisti und Tee. 

Schi cha mä nüüd machchä zum Dank. 

Där aaräm Schiissr ischt chrank.  
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Miini Schweschtr hed Fiäbr 

Bim Bäärgä hed s niänä äs Teliffoon. 

Bliib gsund, den dr Doktr chan dert nid choon! 

Doch d Schweschtr hed Fiäbr und eelend wee, 

wiär häind käin Tablettä, nun ättäs Tee. 

Da packt schä dr Papä in Tüächr iin, 

im Laufschritt gäit s uuswärts und ab in ds Tal. 

Ds Penicillin ischt ärfundä gsin, 

zum Glück häindsch äs ghan im Schpital! 

Aläin 

I huusä aläin ooni Hund. 

Was tuän, wenn än Iinbrächchr chund? 

I hoffä är gchomi nid iin, 

sus wett i nid aawäsänd siin. 

Ischt ä Wolf ummr? 

Äs hed in dr Nacht ganz ordäli gschniid, 

und aab bis in d Schuäl is halt tondärli wiit. 

Hüt schick wr di Gööf nid aläin ab in ds Tal. 

Äs wenn gid s äs Unglück, s gäid bis an ä Mal. 

 

Redä mid dm Wolf nützt nüüd 

Än Hüttä gän buuä im Wald, 

das müässänd di Gööf hüt vrgässä. 

Äs chund äim bald häiss und bald chald, 

dr Wolf chönti choon und schi frässä. 

Dr Neeni 

Är sötti mee gä lauffä, 

zwäi Wandrschtäckä chauffä. 

Wen ds Gguutschi nu nid weer! 

So tuäd är schi gaar schweer. 

Än Ggföörlig 

Än aarmä Gfröörlig ischt miin Maan. 

Är schlottäräd, äs hülft käis Chruut, 

vam Fuäss bis Chopf nun Hennähuut. 

Äs Gitzi chönti suugä draan.  



Dr Cafräissr Neni hed gsäid 

Mä sötti niä nüüd übrtriibä. 

Das ischt miär im Gädechtnis plibä. 

Dr äignä Gsundhäit diänäd s nüüd 

und au nid allnä andärä Lüüt. 

Nun halb sövl ässä 

In Ziitigä, Heftli, a viilnä Oord schtäid, das sii gsund, 

äs häi Vitamin, guäti Öl und sii nid ättä Schund. 

Den list ma grad ds Gägätäil, das sii nid gsund und den ditz. 

Am beschtä, mä isst so wiä früär van alläm än bitz. 

Was sch dazumal gsäid haind, hed ggoltä, gilt hütt und all Tag: 

Mä sötti nun halb sövl ässä, as das waa ma mag. 

Mä hockäd ja albig und schtriichläd bim Ässä dr Magä. 

Wen s dääwäg so wiitärgäid, gäid s ünschnä Härz an dä Chragä. 

Üns Nani gid ä Raat 

Ischt ds Wättr au hübsch, nümmscht gliich Wättrhääss mit, 

bim läidä chascht albig noch tuän wiä d de witt. 

Im Rucksack hed s Tee, ätäs Brod, än bitz Schpäck, 

sus chuscht, söttischt müäd siin, baald nümmä vam Fläck. 

Äs föönäd 

Dr Föhn hed d Wassrgeltä am Füdli, 

säb hed üns Nani albig schon gsäid. 

Und we mä ds Ggwülch gsiäd is s wol au mügli, 

dass hütt schon zuä tuäd. Moorä is s läid! 

Aalt chon 

 

Dr Neni gschpürd ds Aaltr 

Dr Neni schlärggäd, Wintr, Summr 

in schiinä Militeerschuä ummr. 

Schuäbendli hed s käi rächti dran, 

will äär schi nümmä pückä chan. 

Di Ziit gäid 

Albig gschwündr gäid di Ziit, 

Aalti mögänd nümmä mit. 

Churz und chürzr chund dr Schritt, 

bis s käin äinzigä mee gid.  



Dr aalt Puur 

I bin än aaltä Maan 

und chan fascht nümmä gaan, 

nid rächchä und nid meeä, 

mi hofäli mee dreeä. 

Zandriäggi 

Dm Simmi lottäränd di Zend, 

dass alli schon va wiitm gseend. 

Är hed drvan nun noch äs paar. 

Den asä jung, vor viilnä Jaar, 

hed mä di Ziit halt andrscht gnutzäd 

und gwüss gar niä di Zend gäbutzäd. 

Bäsi, wiä hess? 

Dalétscht: Wiä hess, wiä gäit s dr wol? 

Ja däich, i chan fascht nümmä gaan. 

Den guäti Bessärig, läb wool! 

Schon hed r alls vrgässä ghan. 

Und hütt: Wiä hess au, gäit s dr guät? 

Ja, wiä dalétscht, i han root s Bluäd. 

Mid häingaan däicht är: Unärhöörd, 

asoo än Antwoord hed mr ghöörd! 

Soo ändäräd di Ziit 

 

Üns Nani hed s noch ärläbt 

Uf ds Hüüsli gaan bi Schturm und Schnee 

chennt hüttigstagsch fascht niämäd mee. 

Wenn s gguggschäd us äm waarmä Bett 

uf d Laubä uus uf ds Plumpsklosett! 

Äs Hüüsli am Hüüschi 

Är muäs uf ds schtillä Örtli gaan 

uf d Laubä uus uf ds Hüüsli. 

Da chöntä mä s den gar nid han, 

är schtiigti uuf uf ds Hüüschi. 

  



Undr dr Laubä 

Ganz früär ischt mä nid uf ds Hüüsli uus, 

Äs hed än Aab-Tritt ghan direkt am Huus. 

"I muäs gschwünd in dr Chuchchi alls lä schtaan, 

und wiä än Pfirä uf dä Abtritt gaan!" 

Wättrzäichä 

Üns Naani ärzellt, irä Ätti häi gsäid, 

wenn d Hennä schpaat sädländ, denn chomi s ggwüss läid. 

So häind den au d Lüüt fascht bis gnachtäd hed gschaffäd 

und den am Taag druuf erscht äs Pfiiffli gäpaffäd. 

 

Natur 

Vor Ziitä häind sch noch Soorg ghan zur Natur, 

schi häind än Amäissbüäl nid äifach gwerd. 

Doch hütt trückt mid Maschinä jedä Puur 

di äignä Wisä flach und hert. 

Bluämä odr Gääld? 

Luäg, Ätti, luäg diä hübschä Bluämä! 

Und wiitr säid di Töchtr zuämä: 

Dr Schmättrling, wa d Sunnä gnüüsst, 

das Wässrli, waa muntr flüüsst! 

Doch wichtig ischt imm àlimaal 

än grossä Häuschtock uf äm Schtall. 

Albig mee 

Kuum ischt dr Schnee zrgangä, chund schon ggmeed. 

Käi Leerchä cha mee brüätä, d Frösch sind tot. 

Bald chomänd Ggfeerti, waa di Güllä uussr schreed 

und nun di Ggraagä läbänd nid in Not. 

Üns Nani machchäd schi Soorgä 

Äs chlagänd alli, hüür sii s häiss und trochchä, 

mä chönti an dr Sunnä Äiär chochchä. 

Wen das va Jaar zu Jaar so wiitr gäid, 

Häind wiär nüüd z Ässä und di Tiär käi Wäid. 

Üns Naani bliibt daa 

Üns Naani: An ds Meer faarä chund nid i Frag! 

Was tettisch den dertä dr ganz gschlagä Tag? 

Im Sand ummr liggä im Gwimml va Lüüt, 

was söl das Gätrööl, derä Züüg säid miär nüüd.  



Robä 

Nid luschtig sind diä Ziitä gsin: 

Schi sind mit Hennä und zwäi Schwiin 

in ds Maiäsäss, mit Chind und Hab, 

so uuf und aab und uuf und aab. 

Dorfbrünnä 

Z ussärscht, z obrscht, in dr Mitti hed s än Brunnä ghan 

und um ds Wassr hed mä müässä an än Brunnä gaan. 

Grossi Äimr in dr Chuchchi hed mä chönnä nutzä, 

so zum Triichä, Chochchä, ds Gschirr abwäschschä und zum Butzä. 

Ä nüüi Ziit 

Alls muäs wäidli fürschi gaan. 

Wäär will lang am Chochhärd schtaan? 

Niämäd bruucht mee Schpeen und Schiit. 

Ä Schaaltr dreea bruucht käin Ziit. 

 

Das säid dr Neni 

Am Sibni, da hed mä schon gmolchä gchan 

und baald ämaal chönnä zum Zmorgäd gaan. 

Und jetz cha mä dreeä und den macht s Zack, 

und schon schprudläd d Milch us äm Tetra Pak. 

 

Z Fuäss uus gä Chur 

Schi hed z Chur Wollä bsorgäd, 

drum häind sch ärä än Ggaffi ggään. 

Schi danki, däär törf sch gwüss nid nään, 

schi chomi grad vom Zmorgäd.  



D Chalbr häind Nummärä 

Dr Metzgr wil zwenzg Chalbr chauffä, 

äs loont schi nid diä Tiär noch z tauffä. 

Di Puurnig ischt än Induschtrii, 

di aaltä Ziitä sind vrbii. 

Dr Häiri hed äis (!) Chalb vrchauft 

und duä noch ggmäind, das ättäs lauft. 

Noch käin AHV 

Käis Altärshäim, käin AHV 

für d Lüüt waa alt sind, schwach und grau. 

Di äintä läbänd vam Ärschpàrtä, 

und sus sind sch froo um die Vrwandtä. 

Di Poschthaaltäri ferggäd d AHV 

Schi lüütäd uf di Poscht z Chur an, 

dert tüän sch ds Gääld uf d Arosabahn 

und diä füärt s sichchr in ds Tal innr. 

Z Päischt übrnümmt s dr Bernhardiner. 

Jetz chund s vrträid, d Lüüt blangänd schon, 

Äs ischt willkommä wiä ä Loon. 

 

Üns Naani und schiis Enkäli 

In dä Tschiins vam Enkäli hed s Naani nächti schpaat 

Löchr gflickt in nüüä Hosä und än offni Naat. 

Naani, hättischt du doch ggruäbäd und diä Löchr gglaan, 

Löchr sind jetz Modä, ii muäs mit dr Modä gaan. 

 

 

Än Ggagg in dä Hosä? 

Was ischt das für ä Modä, 

d Hosä fascht am Bodä, 

as weer än Ggagg dert driin, 

zum Gaan is s ggwüss nid fiin.  



Zum guätä Ton äs Phon 

Bis so anä füfzg hed fascht niämäd äs Teliffon ghan, 

und in dr Vrnööti, da hed mä schiin Aarbäd la schtaan, 

was hed mä au wellä, ischt wäidli zun Poschtutti uus. 

Kuum druf ischt äs Teliffon ghangäd bin allnä im Huus. 

Und sit ättä um di Zwäituusig vrbiisst schi ganz fräch 

im Handgriff van Grossä und Chläinä äs Phon wiä än Zächch. 

 

Schnüärlischrift 

Jetz luäg, diä Poscht ischt diini! 

Säid d Mammä zun dr Töchtr Nini. 

Juhui, da hed s noch Gääld drbii, 

und au ä lengä Briäf für mii! 

Baald hed sch den ggnauär ggluägäd ghan, 

und gmerkt, das s schii s nid läsä chan. 

Di Gottä hed alls zämmäghäicht 

und nid an di nüü Schual gädäicht. 

Mä läärnäd nümmä Schnüärlischrift 

und brucht au hofäli mee Schtift. 

Alls schriibt mä mid dr Taschtatur, 

so d Schüälär, d Chauf-frau und dr Puur. 

Väraaltäds muäs mä jetz värruumä, 

zum Undrschriibä hescht dr Tuumä. 

 

 

 



 

Das ischt mentschli 

 

Hööch im Chopf 

Än grossi Ggöschschä, höch dr Chopf, 

gäid äär dür ds Dorf, där aaräm Tropf. 

Fallt är ggnuäg uuf und luägänd d Lüüt? 

Är machchäd alls und chan doch nüüd. 

Üns Nani am TV 

Am Abäd, wen i in dä Sockä 

so ganz alläin am Fernsee hockä, 

den däich i: Nani, gang in ds Bett, 

wenn s doch nüüd bessrsch z biätä hed. 

Dr Neni säid 

Ä Fernseechaschtä bruuch i nid 

und was s für eenli Ggreeti gid 

zum Luägä bis an ds End dr Wääld. 

Äs gäid ja albig nun um ds Gääld. 

Üns Naani bim Hengrt 

«I machä mi jetz uf di Bäin 

und gaan so gschwünd as mügli häin.» 

Ä bà, schi hengäräd noch lang 

und höckt schi uf ä Schtuäl im Gang. 

Uf dr Suächi 

Zachchriias suächt naa schiinr Pfiiffä. 

Schi liid ja uf äm Tisch zum Griiffä. 

Jetz muäs är schini Brillä suächä. 

Da ghöört mä nä zmaal liisli fluächä: 

Was bin i für än aarmä Wicht, 

i han schä ja zmitzt i miim Gsicht. 



 

Nid nu luschtig 

Luschtig häind sch äs im Väräin, 

Chrischtä gwaggläd uf dä Bäin. 

Ii Ggalööri alt und grau! 

Ds gliichä däicht au schiini Frau. 

Dr Öhi zum Buäbi: 

"Für ds Prichtä git s gwüss noch ä chläinä Lohn." 

Dähäimäd chlagt ds Buäbi schiis Läid: 

Da han i doch driimal „Näi tankä“ gsäid, 

und gliich han i nüüd übrchoon. 

Däär däicht äswàs 

Är gäid hütt z Marcht und är trifft viil Lüüt. 

Aschtatt än Gäldseckäl chauft är nüüd 

und däicht: Was nützt mi das uf dr Wääld: 

än grossä Gäldseckl und käis Gääld. 

 

 

Au dr Naachpuur gäid z Marcht 

Hütt ischt är uufggregt, macht käi Schpäss, 

den äär gäid i schiim Sunntigshäss 

ab uf di Baan und den gä Chur. 

Schi vorhär wäschschä? Näi, käi Schpuur. 

Är wil zum Gwafför, z Marcht, in d Schtadt. 

Schon bin dr Gwaffös gäid s nid gglatt. 

Denn schi ärgriift ä Säiffäfläschschä: 

Mä sötti gwüss dr Chopf zerscht wäschschä. 

Vor alläm da diä Grattä 

an dä Paggä. 

Ä waari Gschicht 

Än Püüri alläin und di Puurnig nu chläin. 

Zwäi Prüäffär vam Amt söttänd d Mischtplattä mässä, 

doch Mässggreet wa sch bruchtänd häind sch tummrwiisch käin. 

Än drittä hed gaar noch schiin Rächnr vrgässä! 



Di zwäit waar Gschicht 

D Marie und dr Chrischtä schlaaffänd fescht. 

D Sunnä schiint noch lang zum Fänschtr iin. 

Da ärwachäd d Marie: Gschlaaffä hescht, 

z eerscht ämaal muäs ds Beriläsä siin. 

Nu, was ischt? I chumä nid abschtett. 

Ischt den noch nid Morgäd, mä gsiäd nüüd, 

O herrjee, was däichänd wol au d Lüüt, 

äs nachtäd eerscht, jetz wäidli uuf in ds Bett! 

Dr Päischtr Neni schidigäd 

Du taarfscht dämm Buäb nid Lugnr sägä, 

wen äär nun äimaal gglogä hed. 

"Näi, du hescht gglogä!", häisst s den äbä. 

Drumm machchäd jetzä Fridä, beed! 

Üns Nani bim Gglettä 

Was ii miär iingäbrochchäd han! 

I wetti, d Aarbäd weer gätàn. 

Diä Hemtr sind ja vollä Rümpf! 

Guät, gglettäd mä nid au noch d Schtrümpf! 

Fisch 

I han nä so gäärä ganz frisch uf äm Tisch, 

doch sälbr gä fischschä, säb wett i käi Fisch. 

I chönti uf käi Fall äs Fischli ärschlaan. 

I neemi s vam Angl und lüäsi s lan gaan. 

Diä tondrs Mäitiä 

Di Pfiiffä gschtopft, dr Neni schlaft. 

Gschwünd Fingrnaglpulvr drin! 

Churz nachhär, waa dr Neni pafft: 

"Pfui Tüüfl, das sind d Mäitiä gsin!" 

Äigämächtig 

Schi tuäd wiä schii will uf äm Fääld, 

und au dähäimäd zellt schi ds Gääld. 

Zmäischt hed sch au di grööscht Guugä. 

I glaubä, schi hed s gsugä. 

Äsoo hed mä gsäid 

D Mammä ischt mit irär Nina 

churz zum Hergert bin dr Trina. 

Nina luäg! Äs gid ä Schnittä, 

Immihung und Schmalz und Pittä. 

Dankischt nid? Wiä lang das wärd! 

Ds Chind säid: Isch schä nid dr Wäärd. 

Uuf und äbä 

Wämm gliicht diis hübschä Popi wol 

mid schiinä Päggli gchnütschäd voll?  

Wen s noch än Glatzä hätti, 

weer s grad preziis dr Ätti. 



 

Üns Popi 

Üns Popi hed in d Windlä gmachchäd, 

mä gsiäd mä s aan, äs schtraald und lachchäd. 

Den däich i, jedi Frau und jedä Maan 

häind s früär au nid andrscht ghan. 

 

Arbäd 

Aalti Walser 

Viil mee as Schaffä chenänd sch nid. 

Im Jahr äs Feschtli, wenn s schi gid. 

Wäär gäid den schon gä wandärä 

von äinäm Tal in ds andärä? 

Mä gäid nid gäärä us schi uus, 

gross Redä haaltä weer än Gruus. 

Läärnä schaffä 

Schon früä muäs ds Chind ä Rächchä füärä, 

bim Bachchä au än Täig aarüärä. 

Niä muäs mä übr Lengwiil brüätä. 

Im Herbscht gid s z laubä, z züünä, z hüätä. 

Am ringschtä is s den uf äm Schtuäl 

im lengä Wintr in dr Schuäl. 

Folgä läärnä 

Chomäd nid innr mid mischtigä Schuä 

und machchäd doch pitti noch d Huustüür zuä! 

I bin jetz am Bachchä und muas di Ziit nutzä, 

Sus chönd iär den sälbr üns Schtägähuus butzä! 

Ä vrloornä Taag 

Dr Pilgr gäid gän Bethlehem, 

dr Puur gäid uus gä Chur. 

Für käinä ischt diä Räis bequem, 

di Ziit rüüt nun dr Puur. 



Was für än Bäiz! 

Är meet und tengläd, wetzt und meet, 

diä Chatzäschwänz sind hert wiä Dreet. 

D Maschinä chönti s bessr 

mit suubr gschliffnä Messr! 

 

Vee iischpannä 

Ä Mäntschä muäs läärnä ä Schlittä ziän, 

schi wäis noch nid wiä und will albig fliän. 

Das Blegr tuäd schtettig, äs bockäd und schpeert, 

äs hudäräd gwüss beedi Lattä und ds Gfeert. 

 

Früäsummr 

Jetz luägäd doch zum Fänschtr uus! 

Dr Naachpuur meet schon ob äm Huus. 

Den müässänd wiär in ds Wisli iin, 

wiär weländ nid di Letschtä siin! 

Äs Reetsl 

Är machäd Schtaub so hööch wiä ds Tach, 

är machd än tondärlichä Chrach, 

är schtiicht naa Öl und naa Benzin. 

Wäär chan das läidä Unghüür sin? 

Dr Blaasr! 

Schiin Blaasr gid är nümmä fort, 

är blaasäd ds Häu us jedm Boord, 

doch schtiicht r, schtüübt und machchäd Chrach 

und haltäd wiitum alli wach. 

 



Dr nüüscht Chrachchbruädr 

Di jungä Puurä chönd nid meeä, tenglä, wetzä, 

drfüür van äinr Aarbäd zun dr neechschtä hetzä. 

Aschtatt ä Sägäsä häind sch nüüärdings dr Trimmr. 

Dr Chrachch, dr Gschtank, dr Schtaub,  

diä chomänd nun noch schlimmr. 

Dr Schwiichochch 

Im Abwäschschwassr taarf käi Säiffä siin, 

mä nutzäd s nachhär für dä Chochch für d Schwiin. 

Dert driin heds Schwiinhärdöpfl, allärläi. 

Das schmeckt! Am Fuätrtroog, da gid s äs Gschräi. 

Arnika und Edelwiiss 

Am Montalin, ganz hööch am Grat, 

meed dr Neni früä und schpaat. 

Arnika und Edelwiss 

hed s dert dobnä in dr Wis. 

Im Wintr frisst ds Vee ds Häu mit Luscht, 

Äs hed däär bsundr Bäärgwisguscht. 

 

Ünschi Mammä 

Im Büro schaffä, Poscht vrtraagä, 

losä, was d Lüüt weländ chlagä, 

chochchä, wäschschä, und wenn s gäid 

bim Häüä hälffä, is s nid läid. 

Am Sunntig oorgälä sächzg Jaar, 

denn d Organischtä, diä sind rar. 

Äs eelends Gschprüng uf derä Wääld. 

Schi schetzt s äsoo, nid wägäm Gääld. 

Ab in ds Caschtìälr Tobl 

Schi hed erscht grad äs Chind gäboorä, 

ggmäind hed sch, schi übrchomi s moorä. 

Dr Maan ischt wiit am Bach am Saagä. 

Dert aab mag schii Zmittaag schon traagä. 

Dr Saagr säid, mi liäbi Frau, 

gäid s diär den guät, dm Popi au? 

Mä chan diä Fräud gar nid ärmässä. 

Und erscht noch diä am guätä Ässä! 



Schaffä, schaffä 

Miin Papä ischt albig ä Chrampfr gsin 

und offä für Nüüs und für Unbekannts. 

Är hed niä nüüd gmachchäd äsoo zum Schiin. 

Und nüüd nun zur Hälfti, denn wenn schon, ganz. 

Zur Uusnaam hed s ättä äs Spässli ggään, 

Säb hed är schi trotzdämm den nid lä nään. 

Miin Papä ärzelld 

Dr Papä isch noch draan am Häu abladä, 

waa ünschä Oggs erscht us äm Bäärg gäzogä hed. 

Är flickt am Schlittä gschwünd ä chläinä Schadä. 

Är muäs jetz ds zwäit Mal faarä, sus chund s schpeet. 

D Huushältäri vam Fuärmä Hans schtäid dert. 

Schi gsiäd, für ds Tiär ischt so än Aarbäd hert. 

"Gibt s denn noch Milch, wenn s fleissig schaffä muä?" 

Ach, guäti Frau, das ischt än Oggs, käi Chuä! 

D Mammä ärzelld 

Zwiiliächtigi Lüüt sind schon früä dür ds Tal iin. 

Und niämäd ischt va nä bägäischtäräd gsin. 

Ä Schelm hed z Arosa dr Pfäffr bald gschmeckt, 

nun hed mä nä dertä nid sofort äntdeckt. 

Är gäid an äs Lauffä, so gschwünd ass nä träid, 

und schtild noch äs Velo, wa äifach da schtäid. 

Nun z Päischt uf dr Poscht hed s äs Teliffon ghan. 

Da lüütäd äswäär uf das Teliffon an. 

Und d Mammä nümmt ab, s ischt än Aaruäff va Chur, 

schi siiänd dm Schelm jetzä hert uf dr Schpuur. 

Dr Lantjegr söl gschwünd an d Straass aab gä schtaan, 

dr Schelm dert ärgriiffä und nümmä lan gaan! 

Käis Velo ischt choon, nid äs Auto, käis Tiär. 

Dr Lantjegr mäint, jetzä chönänd sch den miär! 

Schon früä an dr Wis hed dr Schelm schi gädäicht: 

Da schtiigi vam Velo, noch vor as mi präicht. 

I laan das Vehikl am Schtraassärand schtaan, 

van daa wil i häimli in ds Brättigä gaan! 

Dr Schelm ischt vrschwundä, nüüd hed mä mee ghöörd. 

Mä hed nä vrgässä, und niämäd hed s gschtöörd. 

Ds Evali va Seewis 

All Lüüt häind ds Evali als Würti in Partnun noch gchend. 

Im Summr hed s viel Wanderslüüt ghan in däm hübschä Gglend, 

und diä häind gäärä übrnachtäd undr iräm Tach. 

Am Suntigaabäd sind den au di Ledigä vrbii. 

Das hed dem Evali gaar nid gäpassäd wägäm Chrachch: 

"Da chön si eerscht am Zwölfi und den tüänd si no wiä d Schwii!" 



 

 

Bin dr Bäsi und bim Öhi 

Bin irnä hed s Lädä, gwüss hundärt und mee, 

bin irnä gid s jedä Taag Chuächä und Tee. 

Zun irnä gän huusä, säb tetti mr wee, 

bin ünsch hed s halt Allmäinä, Wisä und Vee. 

Luschtigs Zigüünerläbä 

Im Summr, wenn s hübsch aabr ischt, 

den wett i z liäbscht Zigüünr siin. 

Im Wintr, wen alls gfroorä ischt, 

den is s fürdussnä nümmä fiin. 

Ä Sisyfusaarbäd 

Dr Sisyfus, där tröölt schiin Schtäin 

uf ds Mattlischhoorä ganz alläin. 

Fascht z obrscht chund är mä z äntgaan. 

Drum faad är widrum dunnä aan. 

 

 

  



Gar übrmuätig 

Ä Schtumpä va mä Schtumpä 

Vam Gschtank va Schtümpä chund s dä Chind fascht schlächt, 

und wenn s än aaltä ischt vam Neni, den erscht rächt. 

So äinä gsiän i liggä, nümmä nä in ds Muul 

und rauchä äs paar Züg, är schmeckt ganz fuul. 

Das tummä zSindchoon hed mi lang noch ggruuä, 

i han nä uussr in än Brunnä gschpuuä. 

Dert gsiän nä hütt zrghiiä wiä vor Ziitä. 

Schlächt is s mr gsin und ii so wiiss wiä Chriidä. 

D Moral van derä läidä, bööschä Gschicht: 

Uf ds Rauchä bin i sitthär nid ärpicht. 

Flausä 

Wiär häind gaar tummi Flausä ghan bim Hüätä uf dr Aamädwäid: 

Uf dä Gaalti well wr riitä, wen äis frisst und ruähig schtäid! 

Gaalti sind doch Schtalltiär, soo wiä d Ross zum Riitä, häi wr gmäind. 

Diä Viichr häind gätàn wiä wilt, grad bis sch nisch aprggwoorffä häind. 

 

Ä Schwiinoornig machchä 

Än Baargä an dr Baanhofschtraass, 

diä ischt wiä ggmachchäd für ä Schpass. 

Wiär cheeränd um, was z cheeräd gid. 

Dass d Lüüt ünsch chantänd, glaub wr nid. 

Im Herbscht chund d Elsä in di Gruäbä: 

Diä Lismr da sind äunä Buäbä? 

In Alaad bin ds Metzä Feeriähuus 

Ä Sunnäschirm mid Sockl wiä äs Raad, 

wiär luägänd, ob schi däär lan tröölä laad. 

Säb chan är nid, är hed äs Roor. Doch Lätz! 

Är rollt dür d Wisä, schpringt in groossä Sätz, 

den übr d Schinä van dr Baan im Flug. 

Zum Glück ischt niämäd ummr und käin Zug! 



 

Am Sunntignamittaag im Früälig 

Wiär gaand z Viärtä aab zun dr Plessur. 

Dür dä Brätschwaald uuf gäid jetz di Tuur. 

Dobnä is s noch chald und äs hed Schnee, 

aab bis zum Aroser Obersee. 

Turntäpp an dä Füäss, mid churzä Hosä, 

käi Vrschtand, uf däär will niämäd losä. 

Jetz wiä ds Bisiwättr d Schtraass uus häin! 

Entli z Päischt, mit hundstoodmüädä Bäin! 

Ä schlächti Ärinnärig 

A mä Sunntig sind wiär Schtritzi 

ds Tobl uuf äs wiä di Gitzi. 

Ds Zil ischt gsin dr Gitzischtäin, 

denn Zälüäniä und denn häin. 

Weer wr dertä apprghiid, 

geebi s jetz diä Värsli nid. 

Sammichlaus 

Dr Sammichlaus schtapfäd vam Brätschwaald häär. 

Für ünsch gid s nun äinä, und das ischt däär: 

mid schwarzgrauäm Mantl, Kaputzä, Baart. 

Än grellrootä Chlaus, waa än Ggutschä faart, 

däm sägänd sch im Nordä doch Wiänachtsmaan, 

dr sälb hed ä füürrotä Mantäl aan. 

 

 

Miin Bruädr hed äs schlächts Gwüssä 

Dr Sammichlaus, där nümmt mi hüür gwüss mit, 

äs Jaar im Brätschwaald huusä wil i nid. 

Miis lengä Messr hed ä scharffä Schpitz,  
i hauä in dä Sack än groossä Schlitz. 



Dr Sammichlaus hed das schon ggwüssd und säid: 

Waa hescht diis scharffä Messr, leng und bräit? 

Da merkt dr Bruädr sofort an dr Schtimm, 

äs ischt di Bäsi – den is s nid so schlimm! 

 

D Schuld ischt dr Wilhälm Busch 

Max und Moritz, diä zwäi aarmä, 

schlaaffänd zfridä i mä Baarmä. 

Schi häind dr Buuch mid Chuamilch gfülld 

und schi drmid ä Wuntsch ärfülld. 

Am Morgäd mid z eerscht Meeli gään, 

will Hans diä Fräud schi nid lä nään: 

Är würft diä Lümml uf dä Mischt, 

waa s ghand so wäich und waaräm ischt. 

 

Soo ätäs 

Üns Nani bim Bachchä 

Bin ii jetz schon vrgässli choon. 

Waa han i ds Schmalz, waa han i ds Salz, 

dr Majoran, dr Thymian? 

Drum bruuch i jetz än Baldrian. 

Proteïn 

Z viil Fläisch und z viil Fisch 

chund hüt uf dä Tisch. 

Drumm git s in dä Wisä äs Gschtürm: 

Alls suächt jetz naa Grillä und Würm. 



 

Bhüät isch! 

Im Hüüschi hed s Müüsch 

und d Chatzä häind Lüüsch, 

dr Hund hed än Zäch, 

di Goofä sind fräch. 

 

Uus mid dr Muus! 

Ä Muus, diä wütscht dür d Huustüür iin 

und hed s im Chällr helisch fiin. 

I muäs schä faan, schi muäs jetz uus! 

Mä chan ä Muus nid han im Huus. 

 

Teddy odr Bäär? 

Äs chund än Bäär, där tappt dahäär, 

und ischt där ächt, den gäid s dr schlächt, 

denn frisst di däär, sant Buuch und Schmäär. 

Da chund r! 

Was müächischt, är cheemi uf äimal dert häär, 

än uusgwagsnä schwarzbruunä wüätigä Bär. 

I nümmä drumm albig mis Sackmessr mit, 

denn z Bodä lan gchiiä, säb tett i mi nid. 



 

Au än gschicktä Hund macht äs Pfund 

Dr Nachpuur hed geschtr äs Hundji gchauft. 

Är hofft, das är entli mee ummr lauft. 

Doch wil är nid luägä, was hindr mä gäid, 

ob schpeetr äswäär in än Hundädräck schtäid. 

 

Das ischt dr eerscht Hund, doch dr zwäit chund. 

Nüüd für ds Vee 

Da chund noch äinä mid schiim Hund, 

däär machäd zmitzt in ds Graas äs Pfund. 

Dr Mäischtr trückt churz d Augä zuä. 

Uusfrässä muäs äs den ä Chuä. 

 

Üns Chüäli und schiis Chalb 



Üns Chüäli schpringt d Wis aab und uuf, 

vor Übrmuät chund s us äm Schnuuf. 

Bald chund vor Fräud noch ds Chalb drzuä 

und machäd jetz ds Chalb mit dr Chuä. 

 

Chöttirauchr 

In dr Wonig unnädraan 

raucht äinä wiä ä Sidian. 

Drum Tüür und Toor und d Fänschtr zuä, 

Sus häi wr Taag und Nacht käi Ruä. 

Niä ggnuäg 

Sit äär aläin ischt, Mertlisch Chlaas, 

da luägäd äär gaar täuff in ds Glas. 

Är triicht und triicht und leert dr Chruäg, 

hed viil mal z viil und doch niä ggnuäg. 

Uwörtigi Robi 

Är sii, so säid d Mammä, ä Schtorä. 

(Är säid dr Frau „Mammä“ wiä d Chind.) 

Är tüä nüüd andrscht as schnorrä, 

schi geebä mä z liäbscht an dä Grind. 

Abr au! 

Vam Morgäd früä bis ds Aabädsch schpaat 

lauft irnä Fernseeapparaat, 

driin chan schi jedäs produziärä 

und d Lüüt chönd in dä Chaschtä schtiärä. 

Zmitzt am Taag 

Grad für äm Schtubäfänschtr schlaaffänd Ree, 

zringum hed s ganzi Bäärgä frischschä Schnee. 

Äs schneewiiss Wisäli värschlüüft schi näbm Huus. 

Am Taag drnaa, da schpringt än Hasä zwääg düruus. 

Für alli weer s wiä ds Paradiis uf derä Wääld, 

wenn sch nun au ättäs Fuätr hättänd uf äm Fääld. 



 

 

Immi 

Äs Immi säid: Entschuldigung! 

Du, Imkr, nümmscht miär albig ds Hung. 

Du witt s für diini Gööf zum ässä, 

und ii söll den dr Zuckr frässä. 

Im Wintr zwüschäd fuätärä 

Du hescht doch Taag für Taag so ds Füdli vollä z tuan im Huus. 

Wen ii diär ättä hälffä, gsiäscht au bessr drübr uus. 

Nun nütz i läidr nüüd bim Sockä flickä und bim chochchä. 

Drum will i schpeenlä, Bödä uufnään, wüschschä, wigsä, blochchä. 

I will au Windlä wäschschä, Schmaalz iisiädä, Fänschtr butzä, 

au Wassr traagä und dr Taag so guät äs mügli nutzä. 

Soo, glaubscht du das? Där Maan nümmt s sichr halb so gfeerli. 

Was du da lisischt odr ghöörscht, ischt doch äs Meerli. 

Nüüd gfrautsch 

Üns Naani chlagt 

Lösäd guät und bliibäd wach, 

sus schtäid s schlächt um ünschi Schpraach. 

Schi zärgchiid wiä Schtäin zu Sand, 

bis s schä nümmä gid im Land. 

Was ischt poschtä? 

I bruuchä Brod, Moscht, Naadlä, Fadä, 

drum gaan i jetzä in dä Ladä. 

Au bruuch i Milch und Määl zum Bachchä. 

Waa poschtischt du denn diini Sachchä? 

Näi, näi, i gaan nid uf di Poscht. 

Denn dertä git s käis Määl, käi Moscht. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schtäckä         und          Schtöck 

Zeerscht träich i alli Schtöck am Huus, 

den gäit s mid Schtäckä uuf und uus, 

das chund sogar an Kürsli gleerd. 

Wäär s umkeert machchäd, d Schtäckä träicht, 

di Graniumschtöck an d Agslä häicht, 

macht gwüss äswàs vrcheert. 

Ds Enkäli freegäd 

"Säg, Nani, säg, warum häisst s z Züri flüügä?" 

Wär säid das, Vreni, waa hescht du das ghöörd? 

"Am Fernseh, chascht di sälbr übrzüügä." 

Da ischt nüüd z machchä, au wen ünsch das schtöörd. 

Am Fernseh redt mä säältä ünschi Schprach. 

Diä liid fascht ds ganzä Jaar dert braach. 

Chunscht 

Üns Naani freegäd: Was ischt Chunscht? 

Miär schiint s, va Chunscht han ii käin Dunscht. 

Än Tolggä uf äm Blatt Papier? 

Ä Chreechzischtimm, äs aarmäs Ggliir? 

So mengi bildänd schi wol iin, 

schi chöntänd ggwüss au Chünschtlr siin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bööschi Ziitä 

Gchuum luäg i da zum Fänschtr uus, 

flüügt grad äs Unghüür rund um ds Huus. 

Tüäd alli Löchär zuä, 

sus chönti s innr choon! 

Waa füärt das au noch hiin, 

das ischt gwüss ä Schpion. 

Näi, näi, da sind di nüüä Schuä ja schon, 

diä hescht du vor zwäi Schtund lä choon. 

 

 

 

 

 

 

 

Übrflüssig 

Wen ds Poschtauto ooni ä Fuärmä faart, 

den hed mä doch grad au ä Mensch ärschpart. 

Und waas machänd den di ärschpartä Lüüt? 

Am Tuumä chönd sch suugä, den z tuän gid s Nüüd. 

Chlopfmusig 

Pumm, pumm, pumm, drzuä äs Gschrääbl, 

in dä Oorä git s mr Chrääbl. 

Nüüd für ds Gmüät, ä Näärfäsaagä, 

lang chan ii das nid ärtraagä. 

Üns Naani schüttläd dr Chopf 

D Mammä schtoosst im Wagä ds Popi übr ds Land 

und schi träid ä chläinä Bildschirm in dr Hand. 

D Vögl pfiiffänd, doch vom Popi chund käin Ton, 

d Mammä redt an äim Tromm mid dm Teliffoon. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Zeerscht bin dr Mamma bättlä 

Näi, Smartfoon übrchuscht du käis. 

"Di andärä häind alli äis! 

Wen ii doch au äis hätti! 

Den freeg i halt dr Ätti." 

Dr Erbvettr 

Än Vettr us Amerika 

chund übr ds Meer und ischt jetz daa. 

Är bliibt drii Wuchchä odr soo, 

den das värmög är sowisoo. 

Är ischt au aanggläid wiä ä Lord 

und faard än helisch tüürä Ford. 

Mä gsiäd, was är für äinä ischt 

und wäis, das ischt nid Gitzimischt! 

Waa s den an ds Erpä ggangä weer, 

sind schiini Kassäli murz leer. 

Jörlisch Utti 

Im nüüjä Jaar bim Poscht vrtraagä 

säid Utti: "Muäscht di hütt au blaagä, 

i will dr gschwünd än Ggaffi machchä!" 

Bim Triichä ischt miär nid zum Lachchä. 

I rüämä trotzdämm, - triichä uus. 

"Uf äim Bäin gäischt nid us äm Huus". 

I schick mi driin, laan nüüd lä schtaan. 

Erscht schpeetr hed schi uussr gschtelld, 

was Utti zu mä Gaffi zeld: 

Schi leerd ä schwetti Gäismilch dran! 

In Usabuuf 

Dr Chrigl säid: "Wiär gaand gä meeä 

uuf in das läidä Boord, das geeä, 

in Usabuuf, grad naa Zrfaaltä." 

Ä fröndä Nammä und än aaltä. 

Doch d Mammä ghöörd s und lüpft nisch druuf: 

"Das ischt ä Schpass: - in – uus – aab – uuf, 

däär Nammä ischt ärfundä, d Wis gid s nid." 

Wiär sind dm Chrigl in ä Fallä ghiid. 

Än alti Foti weckt Komplex 

"Da luäg, was bin i für än Hübschä gsin 

und was i alls schon gmacht han, was i bin! 

Uf Du mid allnä und mä lost uf mii." 

Hed däär än groossi Mäinig, was är sii! 

I tuän, as hätt i schiini Woord nid ghöörd. 

Schi dääwääg wichtig nään, ischt unärhöörd. 

  



Dähäimäd grüblä 

Du söttischt undr d Lüüt! 

Nun hockä daa ischt nüüd. 

Du bischt doch froh um jedä, 

wen t chascht äs bitzi redä 

und freegä wiä s mä gäid, 

wiä äär schiin Burdi träid. 

Wol niämäd chan gä sägä, 

är häi nun Glück im Läbä, 

so, das mä für schi däicht, 

so böösch hed s mi nid präicht. 

Zum Naadäichä 

Abfall 

Vor guät hundärt Jaar hed s käin Cheerichtseck ggään. 

Was d Lüüt nid häind mögä, häind d Schwiin chönnä nään. 

Nid lang druf häind sch Iingmachts im Ladä vrchauft 

in Bügsä und Plaschtik, das ds Gschäft bessr lauft. 

Ja, Bügsä und Plaschtik, was macht mä drmid? 

Am äifachschtä, we mä s in ds Tobl aabghiid. 

Sit füfäsächzg Jaar isch diä läid Narätii 

vrbottä, vrbii. 

Chläini Feeriägescht und di Popi 

Äs Mäiti van Tüütschland, das hed schiini Popä, 

und diä übrchund jetzä grad irä Schoppä. 

Diä häi isch erscht chürzli vam Schtorch übrchoon.  

Für ds Abtrüchnä sii das, säid d Mammä, dr Loon. 

Äs Mäiti va Frankriich glaubt nid so rächt draan. 

Äs Popi gäb s zämmä, ä Frau mid dm Maan. 

So säg is z mindscht d Mammä, schii wüssi s als Frau. 

Und ds Mäiti van daa wäis äs ggnauär as ggnau: 

Miin Ätti und d Mammä sind midänand zfridä, 

äs ischt van Kanton zun Kanton halt vrschidä. 

 

  



Iingschpeerd 

Di jungä Mentschä sind z bäduurä, 

diä in dr Schtadt. 

Schi hockänd hindr dickä Muurä 

bis ds Aabädsch schpaat. 

Schi chönänd nid gän Hüttä buuä 

grad für äm Huus. 

Schi chönänd fröndä Lüüt nid truuä. 

Wäär gäid noch uus? 

 

Truurig, nüüd für Chind 

Dussnä in Alaad  

ischt äs Auto aab, 

gwüss hundert Meter wiit, 

und d Lüüt hed s ussr ghiid. 

Schi liggänd läblos dunnä. 

Wiär häind nisch nid lang bsunnä, 

sind gschwünd in ds Dorf in gschprungä 

und häind mid vollr Lungä 

um Hülf ggrüäft: Lauffäd uus! 

In Alaad äs Unglück, lauffäd uus! 

Wiär sind den häin, sofort, 

äwägg vam läidä Ord. 

Benzin und Schtrom nid vrwägslä! 

Chrischtli chauft i schiinä aaltä Tagä 

ä nüüä Wagä. 

Däär bruuchi weniger Benzin und Schtrom. 

Das gfallt mä schoon. 

Bim Tankä macht är den äs Düränand. 

Inn schlaad s an d Wand. 

So schtaand jetz dr Motor und d Raad ganz tumm 

und ooni Bläch zringum. 

 



Gsichtsärchennig 

Chum i an ä Schaaltr, 

chent mä schon miis Aaltr, 

hed ä Maan, zwäi Chind, 

waa ärwagsä sind. 

Schuldä hed schii nid. 

Fäärä ischt schii gchiid, 

sibä Wuchä im Schpital. 

Alls ärfasst und digital! 

 

Algorithmä 

I übrchumä jetz Reklaamä 

mid Schtöcklischuä für jungi Daamä, 

will ii daletscht bim Onläin bschtellä, 

miis Aaltr nid han aangään wellä. 

Au d Haarfarb gäid schi gaar nüüd aan, 

diä Fääldr laan i leer la schtaan. 

 

Pitti nid mid dm Luft gaan 

Di äintä Bürgr weländ d Schwiiz ärhaaltä 

und andäri dr E U gään zum phaaltä. 

Den git s au derä, waa drzwüschschäd schtaand 

und d Mäinig wägsländ grad wiä d Faanä gaand. 

Dr Diktator 

Rund um schiin Troon hed s luutr Kloon. 

Ärhebt schi ds Volch, denn gäid s mä schlächt, 

denn jedä ischt ja nun ä Chnächt. 

Wiä s naa imm gäid? Da soorgt är schon, 

är schtäid beräit, schiin äignä Klon. 



 

Gliichgültig 

So is s, im Schtaat gid s nid nun gfrauti Sachä. 

Au Fuuli muäsständ schi an d Urnä machchä. 

Schi wüssänd s schon, schi söttänd schtimmä, weelä 

und nid fascht albig an dr Urnä feelä. 

Äswäär érgärä wellä 

Wen äinä miär ärzellt, was dischä va miär haalti, 

den ischt dr Wassrtraagr sälbr ds grööschtä Gaalti. 

Wäär schini Mäinig miär nid sägä mag, 

Däär schwiigti bessr hütt und jedä Taag. 

Muäs i lachchä? 

Bim Lachchä, wenn s ä Foti gid, den chund s mr schlächt. 

Was ischt den a mä äärischthaftä Gsicht nid rächt? 

Dass Filmschauschpilr gäärä lüüchtänd mid dä Zend, 

asoo, dass alli Lüüt schi schon va wiitäm gseend, 

vrschtäid mä guät. Au wen s di Jungä luschtig häind 

und wenn s dr Gloon mid Schpäss im Zirkus gaar guät mäind. 

Doch das ii sälbr au uf jedäm Bild söl lachchä, 

wenn s miär nid drumm ischt, näi, das chascht mid miär nid machchä. 

Wiär gseend s ja in dr Politik churz vor am weelä, 

wär kandidiärt, muäs chrampfhaft schi zum Lachchä kweelä. 

 

Fan 

Üns Naani mäint: Was ischt ä Fan? 

Im Wörtrbuäch söl dinnä schtaan, 

Fan chomi van Fanatiker, 

und derä häi s wiä Sand am Meer. 

Im Buäch sii au Fantascht noch driin. 

I wetti, bhüätisch, beeds nid siin. 

 

 

 

 



 

Än andäri Mäinig 

Hans und Michel gaand dür ds Fääld, 

schi häind s vam Wättr und vam Gääld. 

Wil beed nid di gliich Mäinig häind, 

ärgrindäd schi halt z mindscht dr äint. 

Vrschidä däichänd au diä zwäi, 

dr äint säid Ja, dr andr Näi: 

Dr eerscht Kompiutr 

Was magscht du in diä Schiibä ggaffä? 

I schaffä. 

Du schlaascht di Ziit z Tod, gar käi Frag. 

I schaffä jedä Tag. 

Was zablischt ummr uf dä Taschtä? 

Das ischt doch ummrgöölä. Baschtä! 

So Tag für Tag, was sägänd d Lüüt? 

Das schtöört mi nüüd. 

So zablä chascht ja au bim Schlaaffä. 

I schlaffä nid, i schaffä. 

Näi, tuän tuäscht nüüd, das gsiän i doch, 

di Bildr gaand vrloorä noch und noch. 

Äsoo vrlüürt mä schi bim Trommä. 

Du bischt da nid willkommä. 

I muäs jetz schaffä, sii s wiä s wel, 

ds Ärgäbnis ischt halt virtuell. 

 

 

Viil Jaar sind s häär 

Ä Naachpuur hed duä amä Värsliheft gschribä, 

uf Schrifttüütsch, är hätti s so gäärä vrtribä. 

Scho lengschtä ischt äär in dä Himmäl uuf. 

Und d Värs sind vrgässä, käi Mensch waartäd druuf. 

 



Ergärä 

I sötti mi nid ergärä für nüüd, 

nid übr Sachchä und nid übr Lüüt. 

In hundärt Jaar ischt z ergärä vrbii. 

Wäär würd schi noch ärinnärä a mii? 

Aalti Walser 

Schi häind noch Schtäll gäbuuä midänand 

und Hüüschr, Wägä, Bruggä, alls von Hand. 

Hütt müässänd sch chläini Ggmäindä zämmäziän, 

fascht alli weländ vor dä Ämtli fliän. 

 

Äs duuchläd 

Baald nachtäd s, bischt du noch nid müäd? 

Än Hengärt ischt doch guät für ds Gmüät! 

Du gäinischt, Nani, gang in ds Bett! 

I luägä, ob s schon Schtärnä hed. 

Nooch am Himml 

Wiitaab käi Schtadt, käis Doorf, käi Schtraass, 

i liggä uf äm trochchnä Graas. 

Mä ghöörd käi Schtimm, mä ghöörd käi Schnuuf, 

schtockduuchl is s, käi Manäschiin. 

I luägä zun dä Schtäärnä uuf 

und gschpürä fescht, wiä chläin i bin. 

  



Äs Uwättr rund um ds 

Mattlisch Hoorä 

im Juli 

1975 

 

Ganz 

dobnä 

is s noch 

schmal und fiin 

Bald chrüücht und 

flüüsst nüüs Wasser drin 

Äs gid än rächtä grossä Bach 

Mä ghöört nä rumplä, alls ischt wach 

Är ferggäd Schtäinä, Tannä, Sand und Gröll 

Mä mäint, är chomi us äm täuffä Bärg wiä us dr Höll 

Är hudäräd di Bruggä, Schtraassä und di Bahn im Schuss 

Ganz dunnä übrschwemmt r Wisä, toobt den aab zum grauä Fluss 

Äs wirbläd, schtampft, äs toost und tampft, äs tuäd dm Fluss nid wee 

Är schlückt diä Brüä und träid schä fort bis in än groossä See. 

Ganz schtill und ruähig flüüsst jetz ds 

Wassr uus in ds Meer 

Vam wiltä Bach 

gsiäscht nüd 

mee wiit 

und 

feer 

 

 

Nüüd is s, nüüd, 

ds Wäärch van dä Lüüt. 

(„Tand, Tand, ist das Gebilde von Menschenhand.“ Theodor Fontane) 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Tand


Än bitz modern 

Zuäkunft? 

Chinä 

Aasiä 

frässänd ünsch 

äifach äsoo 

näi 

nid äifach äsoo 

Wiär häind nä d Maschinä gschickt 

jetz machchänd schi schi  

sälbr 

Wiär machchand käi Maschinä mee 

und au käi Chläidr 

Sklaväaarbäd 

Ooni chinesischi Chläidr 

weeränd wiär hütt schon 

plutt 

Äs chund ja wermr 

ds Klimä 

Mä bruucht käi Chläidr mee 

mä muäs au nümmä däichä 

Das tüänd jetz andäri 

für ünsch 

Widärum gäid s uufwärts 

uf di Bömm 

gän hockä 

haarig 

 

Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, 

behaart und mit böser Visage. (Erich Kästner) 

Ooni Riim 

Äs riimt schi nüüd, äs hed käin Takt, 

alls ischt vollkommä uvrpackt. 

Au hed s äs andrs Gsicht, 

däm säg i nid Gädicht. 

Gädankä sind nun häräggläid. 

I hoffä, das mä schi vrschtäid. 

Doch wen dämm nid so sötti siin, 

di nechschtä Värs sind nid so fiin. 



Chäisr, Chönig odr Diktator? 

Chenntscht du das Land, wa än Diktator herrscht? 

Äs Riisäriich, sii froo, dass d daa nüüd merkscht! 

D Lüüt dertä häind noch niä nüüd andärscht gchennd, 

schi häind schi gwennt an ds Chönigsch schtarchä Hend. 

 

Än äinzigi Partii hed är ärlaupt, 

wa fescht an di Bäfäl vam Chönig glaubt. 

Ganz wenig Lüüt hed s, wa schi weländ werä, 

diä laad är handcheerum ins Gfengnis zerä. 

 

Und söttänd schi viil Lüüt ärhebä wellä, 

so nümmt dr Chönig halt än groossi Chellä. 

Äs faaränd Panzer uuf und alls ischt platt, 

ä Volksärhebig findäd nümmä schtatt. 

 

In wenig Jaar laad alls schi übrwachchä, 

bim sälbä Chönig gid s den nüüd mee z lachchä, 

den undr d Huut va nüügäbornä Chind 

gid s z eerscht än Tschipp, dass sch eewig z ortä sind. 

 

Tüänd d Sklavä muulä odr sind schi schtill? 

Dr Chönig wäiss van allnä, was är will. 

Wiär hoffänd, dass das groossä fernä Land 

ünsch nid ärfasst mid schiinär bööschä Hand. 

 

Wiär chauffänd noch und noch dert Waarä iin, 

will s halt so billig ischt, und gseend s nid iin: 

Wiär gäänd dm Chönig ds Gäld für scharffi Waffä, 

so müäss wr sälbr baald as Sklavä schaffä. 

 

 

 

 
Fotos ohne Angabe sind eigener oder unbekannter Herkunft. 


