
    RUMPEL- CLIQUE - FASNACHT 2021                       
 

   besseret`s?  

Fasnachtsblaggedde 1944 vom Ärnscht Keiser 

 

D Blaggedde 1944 duet my stargg beriere 

Und zem e Zeedel fir d Nitfasnacht 2021 inspiriere 

Y saag dytlig, unmissverständlig muess fir jeede Zeedellääser syy 

S unglaublig Eeländ vom e Grieg isch kai Verglyych mit dääre Pandemyy 

Aber s Bild vom Drummler, wo baraat wäär, wurd s nit dusse zimli saiche 

Und briefft, eb en die Räägedropfe villicht braiche 

Me fyylt, är iberlegt eb s nit gscheiter fir en wääri, well 

D Fasnacht verbotten isch und är dehaime blyybe sell 

Me spyyrt sy Zwyyfel, wie s en fascht verrysst 

Är waiss genau, goot är go drummle, ass är bschysst 

Aber är waiss au und esoo sell s syy 

Fasnacht isch halt au e bitzli Anarchyy 

 

Au hit isch sone Daag, lueg in Kaländer, mach di kundig 

Fir d Rumpler wäär hit der Ladäärne-Sunntig 

Wo miir gmietlig uns im Hööfli dräffe dien  

Und vyyl Reede iber uns ergoo loo mien 



Und alli Rumpler wisse gnau, bi sovyyl loose 

Nimmsch am Beschte s Glaas zer Hand zem Aine z bloose 

Zeerscht muesch em Obmaa sy Begriessig heere 

Das machsch am Beschte bym e Gleesli Wysse leere 

Au der Ladäärnekinschtler verlangt no Rue, do muesch scho s erschtmool noocheschängge 

Wenn äär sy Moolerei ergläärt und duu do kunschtbeflisse mit setsch dängge 

Dito der Zeedeldichter, dä Schluggspächt dänggsch fir dii im Stille 

Ze däm sy Väärsli z iberlääbe muess y s Gleesli nomool fille 

Wenn unsri Pfyffer denn e Märschli pfyffe 

Und ab und zue dernääbe gryffe 

Nimmsch am Beschte nomool ain vom Château Draiverschluss 

Denn wird der Pfyffervordraag au zem Gnuss 

 

So kunnt die zwaiti Nitfasnacht jetz laider uff ys zue 

Morgestraich, Zyschtig, Cortège, nyt, aifach drei Dääg Rue 

S hät die 99igscht Fasnacht fir uns Rumpler sette syy 

Die 99igscht? Bisch do sicher? Kumm, do zien mer unsri Groonig byy 

Vor 98 Joor hän e baar elteri Fasnachts-Gselle 

Aifach Mumm bikoo und nomool Fasnacht mache welle 

Am 14te Hoornig 1923, Aeschermittwuch, zoobe 

Suecht me e glatti Baiz zem zämme broobe 

Schlussändlig isch s e Büroruum, so richtig äng und schmaal 

Im Huus Zem Rumpel im Glaibasel, dert im Glingedaal 

Nomen est omen het me sich bragmaatysch gsait 

Und syt dert der Namme Rumpel-Clique drait 

Bref: Im Rumpel het me sich zem Iebe droffe 

Und am 19te Hoornig, also 5 Dääg speeter, isch me s erscht Mool zämme gloffe 

3 Pfyffer, 7 Drummler und e Majoor wo duet der Stägge schwinge 

Vordrääbler wo mit iire Stäggeliechter Liecht ins Dunggle bringe 

So stoot me vor em Kaffi Spitz, e bitz nervöös, duet nomool s Kopfladäärnli brieffe 

Und der Majoor duet s erscht Mool »Rumpel, Morgestraich, vorwärts Marsch» dert rieffe 

(Jeede waiss, wo glaar isch und au bi Verstand 

Rächts vom Ryy foot aa, was lyychte sell im im Schwyzerland) 



1923, dasch also, zem bi unsrer Rächnig z blyybe 

Fasnacht Nummere 1, due das jetz uff s Blöggli schryybe 

Wenn d Groonig  wyter lääse duesch, muesch konstatiere 

Nit jeedes Joor het d Rumpel kenne abmarschiere 

6 Joor Grieg (1940-1945) und jetze 2 Mool Pandemyy (2020 und 2021) 

Au oni Fasnacht sin die Joor verbyy 

Säggs und zwai git zämme acht 

Acht Joor het d Rumpel also gar kai Fasnacht gmacht 

Im 1923 numme Morgestraich und Mittwuchoobe 

Also oni Komitee, daas muess me loobe 

Wemme s 2021 als Grundlaag nimmt 

Und wenn daas wo in der Groonig stoot au stimmt 

Simmer bis hitte numme 90 Mool der Cortège gloffe (98 weniger 8 sin 90) 

Hän 89 Mool bym Komitee e Obmaa droffe (89…) 

Und aimool het unsre Majoor mit Stäggeschwinge 

Der Komitee-Obfrau d Reveränz vo uns Rumpler derfe iberbringe (…und 1 sin 90)  

(Und s isch z befirchte, s näggschte Joor im Jänner 

Ibernämme s Komitee fir vyyly Joor denn wider d Männer) 

Rächne mer nomool duure, zuegää, s isch e bitzli biirewaich 

Morn miechti d Rumpel theoretisch der 99igscht Morgestraich (1923 bis 2021 sin 99) 

Aber au und daas isch mathematisch woor 

Im erscht 98ste Glyggejoor (1923 bis 2021 sin 98 Joor, erscht im 1924 isch ai Joor duure) 

Also, wemmer s 100-jäärigi dien zelebriere 

Wurde mir aigentlig s hundertainte Mool (101) an der Fasnacht mitmarschiere 

Hesch rächt wenn frogsch, was sell die Rächnig, was will dä Zeedel uns verzelle? 

Mir wänn nit rächne– Fasnacht hämmer mache welle 

Aber genau dert will die Gschicht di aane längge 

Ass au an alli die duesch dängge 

Wo uss vyyl schlimmere Grind, will d Wält duet brenne 

Männg Joor au nit hän Fasnacht mache kenne 

Eb aimool mee oder weniger isch doch nit wirglig wichtig 

Friide, Gsundhait isch s, aber wemmer Fasnacht mache, denn richtig 

 



So kumm y uff d Blaggedde zrugg do in mym Bricht 

Und frog mi besseret s? Isch Besserig in Sicht? 

Y bi mir sicher, optimistisch, und so sells au syy 

S näggscht Joor steen mir alli zämme wiider yy 

Mit Glygge, Wääge, Ainzelmassge, Gugge 

Dien mir ys allewyyl no dur der Cortège drugge 

Lauffe bym Komitee verbyy, dien d Reveränz erwyyse 

Und dängge nimm an die Corona-Gryyse 

Dien im alte Schritt und Dritt dur d Gässli bummle 

Säälig schwelge, Pfyffe, Drummle 

Bis dert aane aber duurts, und wies der Zytgaischt hitte wett 

Dräffe mr ys neyerdings im Rumpel-Jitsi-Meet-Chat iber Internet 

Und dien dert, wie glaini Kinder als bim Sändele 

Statt Frindschaft pflääge, mitenander händele… 

Das zaigt ys dytlig, daas hitte unumgängligi vernetze 

Duet unsri Rumpel-Stuube, s Zämmehogge, nit ersetze 

Was willsch? Es isch wie s isch und s isch esoo 

In e baar Stund duet d Roothuus-Glogge Vieri schloo 

Kai Morgestraich, luegsch drotzdäm uuse wie n ys s Wätter braicht 

Froogsch di wie allewyyl, epps drogge blybt, epps eppe saicht 

Jä, s isch druurig, fir uns alli sin s drey schweeri Dääg 

Aber s besseret und Fasnacht - Fasnacht hämer ainewääg 

   ainewääg 

Fasnachtsblaggedde 2021 vom Pascal Kottmann                                                    


