
dr Hampe 
vo Kleihünige 
Im Fall......
.... ich bi dr Hampe vo Kleihünige und wohn jetz näb de Gleis. 
Do z Lieschtel isch dr Bahn entlang e huere riise Mais. 
Und trotzdäm, wenns so tätscht und kracht,  
            ich find das nit so schlimm. 
Wil dangg däm Baulärm ghöri jetz die blöde Schnällzüg nümm. 

.... mi liebi Frau, die teschtet neuerdings bi mir mi Treui. 
Si postet mir als «Uschi» heissi Tweeds, si sei die Neui. 
Natürlig gib ich Antwort, so vil Aaschtand find ich wichtig. 
Und jetz isch mini Alti uff sich sälber iifersüchtig.

.... do schliich i z Nacht dur s Schtädtli und mit mir e riise Fahne. 
Scho rüeft e Schugger: Nundefahne, chömed mol do ane! 
Ich ha kei Schwizer- und kei Schwobefahne uff dr Pirsch. 
Mi Fahne isch no immer ächte Baselbieter Kirsch.

.... du sehsch mi zahle, zahle, zahle, zahle ohni Änd. 
Ich zahl und zahl und zahl und zahl sit Johre Alimänt. 
Ich bi e tolle Babbe für mi Nochkomme-Sextett. 
Hejo, ha gluegt, ass jedes Kind si eige Mamme het. 

.... ich dängg no viil an FCB. I dängg au an si Trainer. 
Und s wunderschöne Fuessballmärli, das wird als wie schöner. 
Dä Super-Trainer, isch für s Team die beschti Medizin. 
Drum freu mi über jede Siig vo Union Berlin.

.... dä Spitteler in däm Spitteler-Johr mit däm Spitteler dört und do 
Mit däm Spitteler-Slam und däm Spitteler-Glam ha ich au mitbikoo. 
Au die Spitteler-Würscht an de Spitteler-Däg, 
Dä Spitteler-Film und dä Spitteler-Wäg, 
Die Spitteler-Disco für d Spitteler Gäscht, 
D Miss-Spitteler-Wahl an däm Spitteler Fescht,  
Die Spitteler Bar und die Spitteler Drinks, 
Dä Spitteler rächts und dä Spitteler linggs,  
Dä Spitteler Fanclub für d Spitteler Fründe,  
Dä Spitteler obe und unde und hinde, 
Wie gseit, dä Spitteler isch d Hauptsach gsi in minere Johresplanig. 
Doch, was dä Spitteler gschriibe het, hani nit die gringschti Ahnig.

.... ich ha e neui Fründin, e Lehrerin us Lause. 
Ich ha si gfrogt, was hesch am liebschte, und do seit si: Pause.

.... ich ha mol e Kolleg gha, e super Musikant. 
Dä het e mega Ufftritt gä do z Lieschtel, Baselland. 
Wie gseit, er isch erfolgriich uff dr Bühni ummeglungeret. 
Denn het em Lieschtel d Gage zahlt, drufab isch är verhungeret.

.... s isch super, ich ha ghört, mir heige ändlig gnüegend Gäld 
Zum alli grosse Schwirigkeite z löse uff dr Wält. 
Ab hüt isch Schluss mit Hunger, Not und Krieg an alle Fronte. 
Denn s Gäld isch do. (S ligt eifach nur no uff de falsche Konte.)

.... ich ha e neui Fründin, s isch d Svenja vo Zwinge. 
Und liideschaftlig ghörsch si schtundelang und täglig singe. 
Und wenn si singt, do sehsch mi dusse uff em Balkon schtoh. 
I will jo schliesslig nit, ass eine meint, ich wurd si schloo.

.... s git Lüt, die läbe läbenslänglig 
ohni Alkohol. 
Die hän denn ohni Kohl so quasi  
sälte ein im Gool.  
Doch ohni Alkohol, jo schriibet euch das 
hinter d Ohre, 
Wär e Teil vo euch do inne  
gar nit erscht gebore.
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