
2019 Churer Schnudergoofa

S'isch gar nit wohr, dass d'Goofa hüt so blöd sind, wia ma klaagt,
Lut iQ-Tescht sind 90% vur Schtadtschual hochbegabt!
Drum wüssen 10% schu hüt, miar werden – sona Mischt
noch gfühlta 12 Johr Schtadtschual Khur zwangsläufig Polizischt!

Im letschta Früalig isch's passiert, dr Zuckerberg vor Gricht.
dr US-Kongress nimmt das Pürschtli ganz verreggt in d’Pflicht.
12 Schtund lang händs na krüzverhört, dä arm Siach goht fascht ii.
So lang isch dä im ganza Läba no nia offline gsii.

D’ Martullo-Blocher machis nit, sie well nit uff da Thron,
doch jetz hät sie’s sich überlait, zum Wohle der Nation.
Ad interim mach sie d’Miss Schweiz, hät sie sich anerbotta.
A Glück, dass d’Ethikkommission dä Iisatz hät verbotta.

Nünazwanzig isch dr Fründ vur Heidi Klum, sauglatt. 
Achtazwanzig dä vur Jenny Lopez, miar sind platt.
Dä vur Madonna sexazwanzig, hät nit a mol Geld!
Wenn d' Single bisch, entspann di, Frau, din Fründ 
khunnt grad uf d'Welt.

Dr Gieri vu Sagogn isch ab - füüf Tag lang niana meh.
Tschuggerei im Grossiisatz und keina hät na gseh.
Total verwirrt isch er allei uf Disentis marschiart.
Zum Iizahla brucht er a Kaff, wo Poscht no exischtiart

Dia Muura schtoht no immer nit, dr Trump, dä lauft Amok
und jetz dia Hiobsbotschaft us Mexico - a Schock!
Dia hegend schint's - total gezielt - dr Lehrplan revidiart:
Im Turna wird jetz flächadeckend Schtabhochsprung trainiart.

D'Melania Trump hät d'Rippa brocha, froog mi nit warum!
Dr Dokter meint: "Joo nit bewega!" und macht iara Mumm:
"Als Chick vum Donald machsch nüt falsch, bisch sofort wieder fit,
will's näb däm Pfoschta eh nüt z'lacha und nüt z'huaschta git".

Uf SRF do khammas gseh, viel Lüt wänd d'Schwiz verloh,
Sie wandrend uus in dr Serie, wo heisst "uf und davo".
I luag’ dia Sendig jedes Mol und immer frog i mii,
wiaso isch gopfried stutz dr Vitus Huonder nia derbii?

Lang müand miar jo nümma warta, bis er a Flüga macht,
im Buaba-Inschtitut in Wangs, khörsch niamert meh, wo lacht.
Dia sind jetz schiint’s „uf und davo“, will sii, do druuf khasch wetta,     
bevor dr Huonder iimarschiart, iara Arsch wend retta.
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