Wasserratta
Ausschnitte aus dem Programm 2010
I säga zu'r Alta - i bliba glaub dahai
han Fiaber, kasch luaga - schu 40zig komma 2
au d'Knöcha tüand weh - i gohn glaub bald ii
dia Grippa kasch glauba - dia isch vu da Schwii
Sie seit druff - jetz tuan nit so lärmig
Du merksch sicher nu - d'Klimaerwärmig !
In Lybia herrscht - a gschtörta Tyrann
und hett no z'Gfühl - das är allas kann
Är hett 2 Schwizer - g'fanga gnoh
und will'si nümma - hei goh loh
Dr Bundespräsi - dä Wäschlappa
isch abag'reist - was für a Schlappa
Miar Ratta meinend - statt Schmus + Scherza
sött'ma dem Lappi - in d'Eier schperza !
Schint denn d'Sunna - im September
seit dr Olschati zum Lurati - kumm jetz gömmer !
Trüab und nass - isch's im Oktober
hett dr Berlusconi - sini Gritta's im Schober !
Isch dr November - hell und klar
Minarett'li git's - im nögschta Johr !
I n t e g r a t i o n - heisst ds Zauberwort
üsari U 17 - hett's zeigt im Schport
Mihailowitsch - oder Ben Kaliffa
i glaub miar Schwizer - hend's jetz begriffa
D'Schwiz isch offa - au für Greisa
törf'sch eifach nit - Polanski heissa !
D'Krisa goht - am Kanton nit vorbi
dia faista Zitta - dia sind halt gsi
do kunt's grad rächt - miar wänd eui säga
ds Gold vum Bund - das isch a Sega
Dr Regiarig hett - a super Idee
Sie hend's verschteckt - wo's niamert kann gseh
Dia Goldreserva - vu üsarem Bund
as schreit zum Himmel - und lacht dr Hund
Du kasch ga luaga - und kriagsch a Schtänder
hend's allas g'schteckt - in's Grossrotshuus Gländer !
Dr Röbbi vum Maxim - goht jetz nöji Wäg
z'Milliö het Krisa - as isch nümma zwäg
was isch jetz gsünder - frogt dr Chris Strauch
im Tabaco im Welschdörfli - blosst'ma nu Rauch
d'Moral vur Gschicht - tüand öi nit schücha
im Tabaco wird 'blossa - ohni Hosa abzücha !

Amore mio more mio - ahaaa ( 2 x )
Amore mio more mio - Schanana nana, schanana nanaaa)
Au dr Präsi vu Italia - ahaaa)
het gära jungi Genitalia - ahaaa)
ds Parlament het ihn den g'rügt)
- will är jungi Nüttali - iflügt)
In sin'ra Villa, nit in Florenz - ahaaa)
het är Problem mit dr Potenz - ahaaa)
in Milano isch's passiart)
- döt het är a Dom - in d'Frässi kriagt)
Nomol a G'schichtli usam Süda - ahaaa)
Eini will dr Papscht beschtiega - ahaaa)
dr Ratzi find das nit zum Lacha)
- will Fraua nit - sind sini Sacha !)
Amore mio, Amore mi - i - ooo……………
Au wen d'Abschtimmig - isch verreckt
Baut dr Domenig - 2 Minarett
80zig Tuusig - Kubik Dregg
müand so schnell - wia möglich weg
Denoth, Fischer - und au Tschudi
alli hend - kei Schpoiz am Fudi
Zum d'LSVA - oder Köschta z'schpara
tüand Goofa und Poola - Traktora fahra
dr gross Transpörtler - nöi in Khur
isch üsara Mehli - dr Super Puur !
Zum Tschöpla kann "Maa" - an d'Rossbodaschtross
ob Blond oder Rot - d'Uswahl isch gross
Bisch a Frau mit Bedürfniss - und find'sch kei Maa
kasch bald döt dunna - dini Wöhli haa
Eina git Hoffnig - as isch kei Bösa
schiab'sch dr vum Merz - a hart's Gipfali in d'Möösa !
Bim G'schrei um dia Grippa - tüand's übertriiba
Ma het glaub vergässa - das au Vorteil tüand bliiba
wen jeda Schroter - sich wür infiziara
könnt'sch in dr ganza Stadt - gratis parkiara
Dr Mistery-Park vum Erich - hend's glaub ufglöst
wohi sind dia Sacha - ds Rätsel isch glöst
a paar tüand's nu tengga - miar nämend das ah
luag eifach dr Igang - vum Grossrotshuus ah !
Muass dr Karra verkaufa - und au mini Wohnig
frässa am Bello - au no si's Frolic
nu so kann i - wia sicher dia Meischta
miar no a Kafi - im Va Bene leischta !

