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1.

«Mir züglä» - isch's Sujet vo dr Fasnacht:- hejo - ins neuä - Schulhuus Willmatt

S'isch modärn - insbesonderä die Kunscht-Chleiderhöggä - find ich no glatt

Doch wenn ich die so alueg - die Höggä - wird's mir klar

Däng ich - an die Gsellä - in dr EX-Hürzibar

denn

,,Dt Dörwiler Dursli drüit drei düri Dörn dur's Därwiler Dörfli durä"

2.

Dr Ruedi Baltisbärger'- und dr Ralf Kreiselmeyer - findes glatt

Bim Ap6ritif z'pröschtlä - jetzt sin si satt

5i strichlä zfriedä - über ««ihri Chugelä»» - chugelrund

Bevor d'Chugelä wieder - uf ä Chilchturm chunt

3.

Unserem Füürwehrkommandant - im Schänggeli - gfatlt's gar nid guet

Däng s'Fasnachtsjubiläumsfescht - er het ä Riesäwuet

Er schriebt ä bösä Brief - isch fascht am durästartä

Jetzt muess er - dä Hungerhoggä - sit erä Stund uf si Pizza wartä

4.

Bisch religiös - und au ä bitzeli ambivalänt

A chli nätt - nid allzue lntelligänt

Bisch flexibel - Männli - Wibli - oder Transgender

Hesch am Obä au no - Dampf im Tender

Bisch dorfbekannt - muesch nid si dr Bescht

Sie suechä di - für/s OK - vom 799-lohr Därwiler Fescht



D'Elisabeth Schneider-schneiter us Biet-Bängä - chas noni vrstoh

Wieso het - d'CVP - si nid als Kandidatin - für dr Bundesrot gno

,He 
lueg - Elisabeth - d' Hypothek in dim Läbenslauf - isch eifach z'gwaltig

Sit dä «gschafft»» hesch - z'Därwil uf dr Gmeindsvruraltig

5.

D'Securitas sig z'Däruril - us Choschtägründ - s'isch speziell

An Stell vo dr Polizei - zuständig - wenn ein ä weneli - duet kriminell

Und ab nögscht Januar - loht unserä Finanzchef - Reto Wolf - d' Chösehtä sin gringer

D'Stürä lo izieh - vo dä Stärnsinger

7.

,Dät'wil Mänhätten - am Leuäplatz - in sim Huus näbädra fluecht dr Hoffmaa ]leanz - (Da'sch ä Seich!!!

Wäg dänä gschissenä Hochhüser - blib ich jetzt au - im Summer - bleich!!!»r

Und si Caudia meint - ganz vrzwieflet - ich fühl mi minder

Jetzt sagä uns - d'Ettiger - Schattächinder

8.

Mi Frau - das het mi bsunders gfreut

Goht jetzt - neu - am Leuäplatz - zum Physiotherapeut

Jetzt isch mi Liebi wieder gsund

Drfür - bällt Sie wie Nochbers Lumpi-Hund



9. (Melodie: Zehn kleine ........)

Siebä chleine Gmeinrötli - ä mängä macht jetzt schlapp

Dr Kamber - lost lieber Radio - scho git er s'Amtli ab

5äx chleine Gmeinrötli - sie möcht mehr Freizit ha

UWalsoe nimmt s'Zepter dehei in d'Händ - erzieht ietzt ihrä Ma

Fünf chleini Gmeinrötli - Vrzicht uf Gmeinrots Lohn

Dr Frei Rolf het jetzt ghei Zit me - er isch jo in Pangsion

Vier chleine Gmeinrötli - ein spielt lieber Golf

Als Häuptling hebi er denn gnueg - seit unser Reto Wolf

Jetzt blibä no - wär isch es denn - ich ha im Chopf ä Stau

Jetzt chunt's mirfascht - he jo dr no- 1x ä Ma -2x ä Frau

3 chleini Gmeinrötli - bhaltä dr Poschtä bsetzt

Diealtä4-wärdänodisnoundpolitischganzkorräkt-durch4neuiNe.....-ääähhoppla - 4neui Gmeinrötli
ersetzt

Und d'Moral vo därä Gschicht - Ab därä «Netro Rhygass»-Debattä bechum ich d'Gicht!!!!

denn

,,Dr Därwiler Durcli dräit drei düri Nirn duls Därwiler Därfli durö"

Dr Guschti, dr §chosi und dr Därwiler Dursli wünsche allnä ä schöni und «korräkti» Fasnacht

Februar 2019 @ DDD
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