
Diogenes, du hesch dy Gspass,
hoggsch an dr Sunne vor dym Fass
und alli Grieche diens begriesse,
dass du kasch d Sunnewermi gniesse.
Do kunnt dr groossi Alexander
und macht e riisig Duurenander,
denn em Diogenes sy Gratte
lyt pletzlig aifach zmitz im Schatte.
Und dass dä Maa so schregglig friert,
het zue däm waisen Uusspruch gfiert:
„Fäält s an dr Sunnestraaleraizig,
glemmt au d Sunnestraalehaizig.“

Doch leemer jetz die alte Grieche.
 Eurotisch sin das aarmi Sieche
 und halber plaite. Dorum geemer
 daasmool zue den alte Reemer.
 Die hän der Sol als Sunne-Dio,
 dä kennt me jo vom „sole mio“.
 Dä Kaib, dä fielt sich richtig wool
 Im Solbad und im Migasol,
 singt als Solist im e Tedeum,
 hoggt resolut im Mausoleum
 und wägen iim und das betoon i
 nit wägem liebe Berlusconi
 isch jetzen au dr ganzi Staat
 insolvänt und desolat.
 Drfir hän mir vo iim, sisch glaar,
 das Schimpfundzauberwort Solar.

Juhui, jetz mache mir dr Stroom
nimm us Wasser und Atom. 
Vo jetz a das isch sunneglaar
isch unsre Stroom total solar.
De bruuchsch Solarstroom fir dy Pfunzle,
im Solarium hoolsch d Runzle
und installiersch no fir dr Pfuus
e solar plexus uff dy Huus.
(Uff Baseldytsch bedytet daas
Solardach ganz us Plexiglaas.)

Solar, solar isch wunderbar,
doch Wulgge sin, au das isch glaar,
fir dä Zauber s rainschti Gift,
vor allem wenns no schneit und schifft.
D Stroomlaitig isch denn bletzlig läär
und macht ys s  Lääbe haillos schwäär.
Me wird denn zwunge, dass me spaart,
s längt nit dass jeede Velo faart.
Jetzt wäscht me d Fiess statt in dr Wanne
in ere Spaghetti-Pfanne
und s Duuschiwasser bruuchsch persee,
so lang s no warm isch, fir dr Tee.
Me wäggslet d Bettwesch wenn me maag
und d Unterhoose all zää Daag
und spaart esoo pro Saldo glatt
zwaihundertainevierzig Watt.

I glaub die ganzi Furzidee
„me spaart“ kunnt vo dr IWB.
S git numme no, sait Direggtioon,
grad zwai null zwelf Watt pro Persoon.
I nimm fascht aa, s het dr Erfinder
vo dääre Zaal rund siibe Kinder,
wo alli, wenns aim s Gsetz verscherfe,
Stroom us dr Doose suuge derfe.
Das macht no Adam Riese glatt
zämme achtzäädausig Watt.
Mir aber mien jetz zämmestuuche
alles, wo duet Stroom verbruuche;
und uff em Trottoir usse steen
Glettyyse, Toschter und dr Feen.
Maschine, wo me nimme wott,
sin numme no Eleggtroschrott.
Und s goot nimm lang, ganz ooni Gspass
landen au mir no uf dr Gass.
Dert hesch, wie s aigetlig sott sy
dy aigni Sunnenenergie
und gniessisch s Lääbe ooni Stress
wie ainscht dr Herr Diogenes.

D Ladäärne-Uusstellig uff em Minschterplatz und d Waage- und Reggwisyte-Uusstellig
bi der Kasäärne sin vom Määntig znacht bis am Mittwuch demoorge!
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