
Fasnacht 2005

Sujet:

Zrugg in d Zuekunft -
Vision Basel 2055

Kai Mensch waiss, obs im Joor 2055 d Ladärne-Usstelig no git.
Also gang go luege, es isch wie jedes Joor aifach dr Hit.

Und au nit vergässe: d Waageparade bi dr Kasärne!

Dää Zeedel het is wie allewyyle d Druggerei Bürgin in Birsfälde druggt. Dangge.
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Waageclique Rhywälle
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Ort vo dr Handlig:
z Basel anno 2055 inere Heeli unden am Bruederholz

Persoone:
Dr Grossbabbe Bebbi Basler mit sym Groosskind Haiggi

Haiggi:
Grossbabbe ich liebs, wenn Du vo friehner duesch brichte.
Sitz zue mer aane und verzell mir none baar Gschichte.
Wie hett me gläbbt vor Fuffzig Joohre,
hett me denn au in Heelene gfrohre?

Grossbabbe:
Haiggi kumm zue mer, ich nimm Di in d Arm
und gib Dir bim verzelle none bitzeli warm.
Waisch Bueb, s isch anno 2005 e ganz ander Lääbe gsi.
Basel isch sälli Zyt none scheeni Stadt gsi, am griene Rhy.
Me hett zwor under Elektrosmog glitte
und d SVP-Partei hett als mit dr SP gstritte.
Alli hänn Natel gha, me hett si kuum kenne zelle,
doch niemerts hett die grossen Antenne welle.
Will AKWs Angscht gmacht hänn, hett me ganz gschiggt
allne im Umgrais vo 15 Kilometer Jod-Tablette verschiggt .
Die hätte denn bim Super Gau, wenn d Strahle wiete,
lut Fachlyt, die gsundhaitlige Schääde solle verhiete.
De gsehsch s isch e struubi Zyt gsi, alles im Fluss.
D Lyt sinn druurig und hässig gsi, trotz em Iberfluss.

Haiggi:
Du Grossbabbe saag, worum und wiesoo,
simmer zem Lääbe denn do in d Heeli koo?

Grossbabbe:
Waisch, d Aerderwärmig hett als wie meh zue gno,
derzue isch dr Smog und no d Gletscherschmelzi ko.
S Ozonloch isch als gresser und gresser worde
und iberall hänn Terrorischte afo kämpfe und morde.
In Amerika isch dr Busch Junior ans Rueder ko,
mit em Krieg gege dr Terror het är sich ibernoh.
Mit dr Aerde isch me umgange, als hätt men e Zwaiti.
S "Business“ floriert und d Menschhait macht Plaiti.
Sisch alles bachab gange und esoo
simmer denn zem Schutz in die Heeli ko.

Haiggi:
Sag Grossbabbe wie hänn d Lyt säbetsmool gläbbt?
Hänn si in Daag ine gläbbt oder noneme Konzäpt?

Grossbabbe:
Alles isch wie ghetzt dr Arbet nochgsprunge,
niemerts hett Zyt gha, die Alte wie au die Junge.
Lehrstelle sin rar gsi und Konkurränz riesegross.
Vyl Jungi stehn wäge däre Situation uff dr Stross.
Will die junge Lyt nit me gha hänn zem verliere,
hänn si afoo Alkohol und Droge konsumiere.
D Politiker hänn sich sälber miesse profiliere
und drum kai Zyt gha, die Situation z korrigiere.
So ischs im Süde wie au im Norde,
s zämmelääbe als wie kälter worde.

Haiggi:
Was isch modärn gsi in sällere Zyt?
Gits ebbis dervo wos hit no git?

Grossbabbe:
D Mensche hänn sich lo vo Computer stiire
und hänn drum glitte unter de Computerviire.
Es soll sogar e Zeedelschryyber, e flissige Maa,
bim Abspaichere si ganze Zeedel verloore ha.
S ganz Volgg reedet fascht ohni Aendi,
finanziell ruinös stundelang ins Handy.
Sogar d Kinder hänn, es hett aim gfriehrt,
numme no via Natel mitenand kommuniziert.
S Zwischemenschlig isch als wie me versandet
und esoo simmer speeter in dr Heeli glandet...

Sisch Morgen am Drei, dr Wegger schällt.
Ich verwach uss däre dyschtere Wält
und dängg fir mi,  dä Draum isch fatal
alles was ich draimt ha, isch so real.
Vo däm Albdraum simmer Gney no waich,
zem Troscht hau is drum ab an Morgestraich.
Esoone Draum, das sag ich yyne,
isch ganz sicher „nääbe de Schiine“.


