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Dää Zeedel het is wie allewyyle d Druggerei Bürgin in Birsfälde druggt. 
Häärzlige Dangg.
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Unsere liebe Aggtiiv-Fründ René isch am 11. Jänner 2013 verstoorbe.
Au wenn är nüm unter uns isch, so bliibt är immer bi uns.
Dä Zeedel und die ganzi Fasnacht isch ihm gwidmet.
Sali, liebe René, vyyle Dangg für Alles. Mir vermisse Di fescht.
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Sujet: Kaufsch au e CD?

Ich bine Bänggler, ain ganz ohni Boni,
uff myner Stuefe gits die halt laider noni.
Fir my Lohn duen ich im Biiro schwitze
und stundelang vorem Computer sitze.
Dangg mym maagere Bangg-Salär,
isch mi perseenlig Konto zimmlig läär.

Ebbis hett bi mir dr Gwunder gweggt,
ich hane sicheri Gäldquelle entdeggt.
Muess nimm stundelang Aggde sortiere,
due aifach vo Kunde d Konti kopiere.
Schieb e CD yyne, dä Vorgang duet me kenne,
und drugg dr Befähl „scanne“und denn brenne.
So hani schnäll, my Härz das lacht,
mitere CD, e Vermeege gmacht.          

Fir d Konti-Ussziig vo unsere Kunde
hani in Dytschland Intressänte gfunde.
Dr Verkauf vo däre CD wird sich loohne,
e dytsch Ministerium zahlt derfi ir Millione.
Sovyyl duet nit emool e Beatles-CD bringe,
obwohl die vyyl vyyl besser klinge.
Und s Scheene isch denn au no dra,
d Suisa will derfi r kaini Tantieme ha.     

D Uffreegig bi uns isch gross, 
aigendlig isch dr Deyfel loos.
S git e riisegrosses Gschrey,
die Dytsche betriibe Hehlerey.
Die aber fi nde Hehlerey ka das nit sy,
mir driibe nummen unseri Styyren yy.
D Schwyz hett denn bi de Schwoobe,
Stroofaazaig geege d Minischter erhoobe.

D Frau Widmer-Schlumpf maint zum Konfl iggt:
Hehlerey, das isch en offi zial Deliggt.
D Angela Merkel fi ndet,- d Bundeskanzlerfrau, 
aggdivi Styyrbeginschtigung isch es aber au.  
So drohe uff baide Syyte Gfängnisstroofe,
s miesste baidi Syte in Gfängniszälle schloofe.
Do kunnt mir e Gedangge, - oh herrjeh,
Gehn mir zue mir oder zue dir? e Froog  vom Comitè  

Dr Strytt eskaliert, dr Staibrügg will d Kavallerie.
Jetzt mischt sich dr franzeesisch Presidänt no y,
und s maint dr italiänisch Minischter Gilli:
bi däm Schwyzermatsch mitmache will i.
Mit dr EU will Amerika d Schwyz zwinge,
dass si ihne sälber ihri Kundelischte bringe.
Das druggt Presidäntin Widmer-Schlumpf
als wie meh in diefe diefe Bangge-Sumpf.

Im Bundeshuus duet me efange
langsam ums Bankghaimis bange.
Me kämpft uff alle Syte ums Konti-Gäld,
dr Ueli rischtet die bescht Armee vo dr Wält.  
Die erschte Opfer sin aber scho gfalle,
s lipft d Bangg Wendelin in Sanggt Galle.
Au e baar vo de Kantonale Bangge,
dien scho ganz bees schwangge.  

Unsere Bänggler bietet wyter syni CD a,
doch jetzt wott si uffaimool niemerts ha.
S ka unsere Bänggler no so renne,
kain will sich d Finger meh verbrenne.
Dä Finanzgrieg ka uns Rhywaelle, 
aber d Fasnachtsfraid nit vergälle.
Mir gniesse 3 Daag uff dr Gass
und Räbbli wärfe, macht au Spass.


