
Vorspann:. 
Dä Oli Britt hät sich sini letzscht-järigä Feriä ganz speziell verdienä 
müessä….

1. Melodie: Ganz in weiss (G) h C D D E D C h
D’Familiä Britt – diä flüügt in d’Feriä uus,
jo diä mit-em Böllni-↑Fahne vorem Huus.
Will dä chogä Wegger ↑aber so luut tickt,
hät nä dä-Oli under ↑sinä Nachtisch kickt.

Uf Mallorca – do verpassen si dä Jet,
neui Billett brucht’s – das finden si nid nett.
Liäbe Oli mier chön diech – jetzt au endli guet verstoh,
chasch dä Böllni-Fah↑ne – hangä loh!

(Fahne mit Behindertenlogo)

Vorspann:…
Dä Leo Raima got uf China uf ä Bildigsreis.
Kurz vor dä Landig pfusset er no wiä ä Greis.

2. Melodie: s`Guggerzitli        (b)     D F D F ↑ D b G F

Dä Himmelberger hät em Leo –↑Schlouf-Tablettä geh,
im-↑Flüger uf-China tuesch denn eifach – ↑eini zu dir neh.
Doch au noch drei ↑Pillä will das eifach – nid ↑schloofä umsvereggä,
end↓li ↓churz ↓vor ↓Honkong ↑würks – mä-cha nä nümmä weggä.
(langsam)

Dä Leo ghört zu denä Lüt – mit ↑Pillä-Resistenz,
doch au bi denä chunt diä Zit – ↑vo dä Impotenz.
Drum ↑will diä Pillä so schlecht würked – los ↑dir dä Routschlag geh,
für’s ↑Nümmer li-am- Obig muesch ↓ ↓ ↓ ↑denn ↑s’Viagra – ↑scho ↑am Morgä neh.



.(langsam)



Vorspann:.
D’Gaby Manz weiss, wo mä günschtig essä cha…..

3. Melodie: Oh Walensee   (F)     C A G F, F D D A

Z’St.↑Gallä ↓bi dä IK↓EA – muesch ↑nid studierä,
do ↓chasch nid ↓andersch – das-muesch ↓usprobierä.

En ↑Ham↓burger ↑für ↓nä ↑Stutz – ↓das isch dä Hit,
das ↓gits suscht niene – ↓chasch ↑luegä wo du wit.
Das ↓mit dem Burger – das hät si denn bereut,
doch ↓ihrä Zahnarzt – isch ↑hoch↑erfreut.

Sie ↑hät denn ä-Rechnig – für tusig ↑Stutz über↓cho,
das Huehn hät ↓nämli – ↓d’Zah-Spangä uf em Tablett– ↓liggä ↓loh.

Vorspann:.    
Dä alt-Ledig Vacanser-Lehrer Hänggi hät s’letzscht Jour mit mä usgibigä 
Polterobig i sinrä Heimatgmeind in Altstättä Abschied vom Junggsellä-Läbä 
müessa neh…..

4. Melodie : Man müsste nochmals 20 sein (C) EEEEGF

A sim Polter↑obig – hät dä Henngi ↑gfired – mit vil Zigar↑että- Qualm und ↓ ↓ ↑Bier,
und er hoggt ä ↑Stund lang – i dä Under↑hosä – i dem Dorf brunnä uf dem Stier.↑ ↓ ↓ ↑

Und denn ↑no diä Tänzeri – do-↓ ↓ hät er grossi Lü-üscht,
so-nouch hät ↑er no nie gesh – grossi run di ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑Brüscht.

Er wetti ↑nomol ledig si – und nomol ↑richtig läbä,
denn so n’äs ↑zünftigs Mannä fäscht – isch geil ↓ ↓ ↑tuet ↑er sägä.↓
Drum git er ↑jetzt denn t’Scheidig i – für d’Frau isch ↑das zwor hä-ärt,
doch ↑no mol sonä Polter↓ ↓ ↑obig – das isch – ↓ ↑das isch ↓ ↑ihm’s ↑wärt.

EEEEGF DDDDFE CCCCEDCHC



AAAAHA GGGGAG FFFFGFECD

FFGFEC DDCEG   FFGFEC EEDCD

Vorspann:.    
Dä Versicherungsbrooker Heinz I Ackermann isch s’erscht und s’letscht  
mal am  Dorfmärt z’Böllähusä gsi….

5. Melodie : Auf der schwäbsche Eisebahne.(b) F F F  b, G G G ...C

Z’Mels noch em Dorfmärt – jetzt müend ihr ↑lousä,
dä Heinz hät Druck gha – uf sinrä ↑Blousä.
Nu no ↑Wasserlösä – druf tuet ↓er plangä,
doch bi dä Muh-Bar – und bim Schöüfli – jo ↑do ↑stönd si Schlangä.

So gout er denn i d’Schiffergass – isch fescht ent↑schlossä,
hät mit sim Biosaft – es Gärtli grad be↑gossä.
Dä ↑Chessel ↑Wasser – vo-↑obä – das isch ↓dä Gipfel,
ä Schock für dä Heinz – und ↑au ↑für ↑sinä Zipfel.

Vorspann:. .
Wenn ä dütschä Politiker s’grossi Schnurrä verleert,
so würd er bi dä Wahlä nümmä g’wählt.

6. Melodie: Da sprach der alte Häuptling der Indianer (C)
CEG ECE CEG ECD GGG ECA CEG GG↑C

Schön war die – Swiss-Prärie - alles war – wunderbar.
da kam an – Germanisch Mann - wollte hole – unsre Kohle.

Da sprach der alte Häuptling der Helvetier,
Geld für Steine-brück – der ist doch verrückt. 

Steine-brück – nicht entzück - auch egal – an-Marterpfahl!
weisses Kreuz – in rote Haut - dass er nie – was von uns klaut.

Da sprach der alte Häupting der Helvetier,
dieser freche Schwab – hält uns fest auf Trab.

Germanisch Mann – muss sodann – ganz zurück – aus Politik,
ganzer Stamm – tun sich zämä – und sich fescht – für ihn schämä.



Do seit denn einä vo dä Eidgenossä,
guet isch er wäg – i het nä suscht verschossä.
Vorspann:.
Wer macht schu am Samstig vum Städtlifäscht sini Geburtagsparty?
Bim 40 Geburtstag vo dä Anita Fischer händ 3 Vacanser-Manä s’erscht mol  
zeiget, was würkli in ihnä steckt….

7. Melodie : Bin en Bueb vo jungä Johrä (F) 
CFA FbAFC, GFEbAGF

(Zuerst absichtlich falsche Melodie Vacanser (C)     E. G. G F F E D D E F E G

Diä ↑Vacanser – ↑jo diä nehmed’s – gnau mit Ethik und mit Sittä,
es wird ↑nid g’soffä und nid g’chiffet – und si tüend au fascht niä strittä.
Langi Röck – das tüend si trägä – und au s’oberscht Chnöpfli zue,
und viil Sprüch müends zensurierä – jo suscht lout’s ↑nä keini Rueh.

Drei ↑Vacanser – ↑diä hend gnueg gha – vo dem bra↑ve Tuä dem lamä,
hend ↑ä Striptis – bim Geburtstag – gmacht grad bin ↑r’ä riifä Damä.
Wenn ihr meh Erfolg als hüt wend – jo so müend ihr das sind Faktä,
im’nä ↑extra Show-Block zeigä – das mit eu↑er-nä drü Nacktä.

Melodie-Wechsel: Vacanser (B) bEsFGGFisG, (C) CFGAAGisA
Doch ↑eure grossä Durchbruch – s’ ↑liit doch uf dä Lippä,
git’s erscht – wenn-au d’Vacanser-Wiiber – mit tüend strippä.

Vorspann:.    
Für schwirigä Ufgoubä i dä Ussä-Politik tuet d’Schwiz nu die fähigschtä 
Lüt delegierä…..

8. Melodie : Basler-Schnitzelbank 2 (F) CCFFFACAF

Mir sind ver↑schroggä – vom Merz sinre Hal↑tig – ↑ohni ↓z’lügä,
Doch denn ↑Erliechterig – er tuet sich vor em Gadaffi ↑nu ↓verbügä.
Mier hend ↓hald ↓Angscht gha – är heg Ruggäweh – mög’s ↑chum 
↑verlidä,
o↓der ↓es ↓zwickt nä am Arsch – är luegi ↑noch dä – ↑Häm’roidä.

CCFFFFFFACAFF
FFGAAAAbAG
CCbAAAAAAbCD



DCbAAAAbbCbA



Vorspann:.    
Jo in Sargans, das isch bequem, do isch es schöö,
es git die Firma Mullis mit dä Winterpnöö…

9. Melodie: Glory Glory Halleluja (G)  D D C H D G A H H H A G

Dä-OWI ↓brucht vier neui Winterpnö bim Jeep,
zum-↓Roli ↑Mullis gout er denn der wount nid wit.
Dä-macht ↓vier ↓na↑gelneui Finggä druf,
und pumpt sie ganz fescht uf.

Ä-routs Läm↓pli lüchtet und dä OWI dä gout husch,
zrugg zum ↑Mullis und beschwärt sich für dä Pfusch.
Dä- Roli ↓lout ↑diä Luft bim Pnö wieder us,
und pumpt si nomol uf.

No-drü mol ↓fluecht ↑denn au dä Roli wäg dem Mischt,
und ↓schickt dä ↑OWI zum’nä rächtä Spezialischt.
Das-füft ↓Rad ↓hät ↑hald ↑au en Sensor druf,
drum ↑s’nächscht mol – Roli – pump-au s’Er↓satz↓rad ↑uf.

Vorspann:. 
Vor churzem hät au d’Vacanserin Kathrin Reim ihr erschtä Solo-Uftritt  
gha….

10. Melodie : Alpeflug.(Cm) GGAsG, GGAsG, GGAsGFEsFD

Ufem ↑Parkplatz – vorem ↑Manor – stoht äs ↑Auto und drum ↑ume,
d’Kathrin ↑gumped – und macht ↑Faxe – d Lüüt tüan ↑numä no so ↑stuune.
„I dem A↑ uto isch mis ↑Chind –  mit em ↑Schlüssel –  und s’Au↑to isch zue“,
„Jo so glappät↑ “ – tinggt das Chliine – „cha  doch ↓ ↑nu-ä Lehrer tue“.



Vorspann:. 
D’Schuelröutin Jasmin John üebt dä Ernstfall….Füralarm i dä Schuel,…

Melodie Ernesto (da dü da dü….)

11. Melodie: Mier si vo dä Füürwehr (F) AAAGGFC

Sicherheit ↓das ↓isch ↓das Amt – d’Jasmin hät’s ↓übernoo,
si isch drum ↓di ↓einzig gsi – wo das ↑tuet ↓verstoo.

Ä-Füürwehr-Üebig ↓hät ↓si ↓denn – ↑im-letschtä Som↓mer ↓gha,
z’vorderst isch ↓si ↓herä-gschtandä – ↓als ↓Ober↑führ↑wehr-↑Maa.

Melodie Ernesto (da dü da dü….)

Alarm git’s mit’↓rä Guugä – si-trampt i’d Lek↓tioo,
niemert tuet dä ↓gliichä – alli ↑blii↓bed ↓stoo.

S’näscht mol will si’s bes↓ser↓ ma↓chä – vor-allem meh Erfolg ha,
drum-setzt diä Üeb↓ig ↓s’nächst Mol – am-’nä↓freiä ↑Sunn↑tig ↑aa.

AAAGFC, GGGFE
GGGFEC, GGAGF
AAAGFC, GGGFE

Vorspann:
He Schätzli häsches derbii,
d’Zit vo dä Usredä isch nämli verbii…..

12. Feuer der Sehnsucht (A)  EEEAHCisA 

Jodel-Einleitung   E ↑EFisE CisDED HCIS  (Chor EFisG)

1.Stimme

Mengmol flüssed au Tränä – wenn’s wieder mol nid-tuet go,
Eimol Chrüz- und denn Chopfweh – so cha das ↑nid witergo.

1.+2.Stimme

Doch mir lue↑ged ↑zum Himmel – und ↑lönd ↑üs d’Hoffnig nid neh,
und scho passiert ↑denn ↑das Wunder – ä ne↑ui ↑Pillä ↓tuets↑ geh.

1.+2.+3.Stimme

Das ↑Viagra für d’Fraue – im Internet würd’s verchauft,
das ↑git Füür für d’Liebi – jo das Pillä-Gschäft das lauft.
Das ↑Viagra für d’Fraue – s’Geld isch ↑sehr guet in↑vesch↓tiert,
es ↓Viagra ↑für ↓sie – und ↓alles ↑lauft – wii↓der ↓wiä ↑gschmiert.



Vorspann:.    
Wiä n’ihr sicher wüssed, wird zur Zit en neue grosse Bahnhof under dä 
Stadt Züri baut, wäg ’rä Pannä isch s’letscht Jour fascht di ganz Stadt  
im Bodä versunkä…..

13. Melodie: Es gibt Millionen von Sternen  (F) C F, F G A G F E G

Wenn es ↑Loch – under Hüser wetsch borä,
so ↑bringt das – au sehr grossi Gfohrä.
Züri ver↑sinkt – das ↑het ↑i ↓chönä wettä,
doch mä hät – diä Stadt chönä rettä.

Das ↑Loch – für Züri ä Gfohr,
ä Chance – für üs das isch wohr.
Sonäs Loch – das ↑wär doch bequem,
zum lösä – üsers Böllni-Problem. (langsam)

Vorspann:…
Ä ganz schwierigi Ufgoub hät dä Gmeindrout Thomas Stepan a sim 
Poterobig übercho…Ohni d’Elian, d’Wirtin vom Tandem, het är diä niä 
chönä lösä….

14.  Melodie : Auf der schwäbsche Eisebahne.(b) F F F  b, G G G ...C

Hät eu dä Stepan – vo sim letzschtä Obig scho ver↑zellt,
ä ganz ä schwäri Ufgob – hät mä üsem Gmeindrout ↑gstellt.
Är hät ↑müessä – so ↑viil wiä ↑mögli BH ↓bringä,
egal vo wem – aber ↑er ↑törf keini zwingä.

Drei BH hät er im Tandem – vo dä Elian über↑cho,
unglaublich – was do alles tuet inä ↑goo.
Be↑vor d’Frau ↑Stepan tuet – diä Reizwösch ↓findä,
zrugg zur Elian mit dem BH – si cha d’ Möps – wieder ufä bindä.
Nur im Tandem

häsch zrugg din BH – chasch dini Möps – wieder ufä bindä

Übergabe von Riesen-BH



14b
(Nur im Tandem)

Heut ist so ein schöner Tag (G) HHG.G.GGGGHHAGA.A
Langsam beginnen

Und ich lieb, lieb, Pizza über alles
und auch Bier, Bier, Elian gib alles
du bist schmal, schmal, schmal, wie ä Gazelle, und so scharf, o,o,o
Jetzt gib Gas, Gas, Gas, Pizza bachä,
füll das Glas, Glas, Glas, mir wend lachä
und viel Spass, Spass, Spass, will mir Nörgi, hald so sind, und i sag

Heut ist so ein schöner Tag, la la la la la
Heut ist so ein schöner Tag, la la la la la
Heut ist so ein schöner Tag, 



D’Wangser sueched immer no Investore für’s neu Pizol-Bähnli…

15. Melodie: Dä Hansjakobli und s’Babettli (C)     GAGFEDCED
(Begleitung durchgehend im 3/4-Takt)  DDEFGAHAG

 GAGFEDCGF
Dä Ali Baba und z Babettli,  AGAGFEDDC
Dä Ali Baba und z Babettli,
sind uf das Wangser Minarettli.
Sie machen sich halt grossi Sorgä
ob s’Gäld ächt usgoht amnä Morgä.

Ganz muetig isch denn das Babettli,
duruf im Lift ufs Minarettli.
Dä Ali Baba dä tuet chiibä,
hät Angscht und will diundä bliibä.

Druf abe het denn das Babettli,
luut gschroue usem Minarettli:
„Jetzt Gopfridstutz und ums verrecke,
där Schiss-Lift bliibt scho wieder stecke.

„Challah Challa – wo isch denn do än riiche Sultan (muezzinig)
Challah Challa – mit Gäld für-ä pannefreii Seilbahn?“ (muezzinig)

Will ier kai Minarett düend duldä, 
so blibed hoggä – uf dä Schuldä.

Vorspann:.
Dä Schuelrouts-Oldi Stefan Ackermann zeiget im Usland, z’Jordaniä in 
dä berüemta Höhlna vo Petra, das in ihm glich no öpä es Talent 
schlummärä täti….

16. Melodie: Schacher Seppeli (F)  C A G F G D A C

I bi dä Steffi Ackermaa – ä jedä tuet mi kennä,
will iech jetzt scho 10 ↑langi Jour – für dä Schuelrout umärennä.
Mit-em ↑Schatz do gout är uf ↑Jordaniä – er ↑will d’Kultur studierä,
und heimli ↑a dä Klagemur – sini ↑Sündä depoinerä.

I-dä ↑grossä Höhlnä tuet denn alles – vom Echo wuchtig klingä,
do packt’s nä und är ↑tuet än Ariä – vom ↓Pavarotti singä.
Diä ↑Lüt stönd still mit ↑offnem Mul – und s’zücht nä s’Hemp i d’Housä,
wenn’s im Schuelrout ↑nummä au so wär – dass mä ↑würdi uf nä lousä.



Vorspann:. 
Eis vo dä High-Light im vergangenä Jour isch sicher gsi, wo diä beliebti  
Schnitzelbank-Gruppa „Nörgeler“ mit em Kulturpriis geehrt wordä 
isch…d’Vacanser sind übrigens au a dem Alass gsi….

17. Melodie: Bin i Gottfriedstutz ä Kiosk (C) E Dis E Dis E Dis E E G

Dä-Kultur↓priis ↑vom ↓Sarg↑anser land – ↑ do-drüber ↓tuet ↓mä ↓schwäzä,
ä grossi Ehr ↓ für-alli ↓Nörgi – mir tüend das ↑rich↑tig ↑schätzä.
Vo-dem ↓Er↑folg ↓do ↑hät au ↑üsi – Vor-Gruppä ↑pro↑fi↑tiert,
ä-chlinä ↑Priis ↑dä hät ↓mä-au – dä-Va↓can↓ser ↓no ↓spendiert.

Im  ↑Stamm↓ lo↑kal  ↓stout  ↑üs↓ä  ↑Priis – ihr-↑wüssed s’isch  ↓dä 
↓Leuä,
und-↑alli ↑Lüt ↓diä ↑tüend ↓sich ↑mit-üs – a dem ↑Stei erfreue.
D’Vacanser ↑hend ↓dä ↑Stei ↓ver↑lorä – doch s’git kei-↑Arg ↑und 
↑Wuet,
wer-vermisst denn ↑au ↑scho ↑öpis – was-er ↓nid ↓verd↓ ie↓nä 
↓ tuet.

Vorspann:   
D’Fraue befehled, aber mir Mannä wüssed üs z’wehrä…

18. Melodie: Capri Fischer   (G)     H↑DGGGGG Fis Fis Fis Fis E

Das Stimmrecht ↑für die-Frauä ↓isch en Fehler gsi,
hüt-sind si wiä nä ↓Vi↑rus – üb’rall hogged’s dri.
Diä guetä ↑Pöschtä – tüend si bsetze i dem Land,
aus s’Bundeshuus – das isch jetzt ganz i Frauä-Hand.

Au üsä Zoller – tuet ä sanftä Druck verspürä,
das är sin Stuehl – no chönti wägrä Frau verlürä.



Mir hend ä Typ – au d’Chrankä↑kassä tuet’s ↓ak↓zep↓tierä,
us Ma ↑wird ↓Frau – hüt cha ↑mä ↓alles – operierä.

Vorspann:…
Ä jungä, hübschä Sarganser bewiist höchschti Flexibilität a sim 
Arbeitsplatz…

19. Melodie: Dert äne am Bergli im Trueb   (F)     C F F F F A C G

Dä Reschtä vom Zirkus – isch das ↑denn ↑nid gsi,
dä ↑Umzug vo’r Fasnacht – dä isch ↑au ↑verbi.
Äs ↓Himmelfahrts-Kommando – das chöntis no si,
und-ä ↓Kahlchopf – isch au no ↓derbi.

Aber-nei – s’isch dä Messmer – mit-Traktor ↑und ↑mit Wagä,
noch Tamons – viil hei↑ligs ↑Züg gladä.
Noch dä Mäss tuet er lüchtä – wiä nä ↑Heiligä↑schi,
so ↓noch bim Herrgott – isch dä Fäts – scho-lang nü↓mä ↓gsi.
  

 



Vorspann:. Wer macht mit Fussfesslä Feriä i dr Schwiz?
                 Dr Polanski, er isch vor 50 Joohr gsi sau spitz!

20. Melodie : Basler-Schnitzelbank 1 (C) CC↑EGCAAG GECC 

Dä Polan↑ski ↑tinggt – ↑in ↓sinre Zelle,
i hett sie doch ned – sölle chnelle.
Aber ↑Güggi-ziit – isch gli verbii,
dä ↑Bundesrout – setzt-sich ↓für ihn ii.

Roli       Dr Muur↑er häts ↑denn ↓ned riskiert,
          hät lieber – d’Fraue delegiert. 

Urs        Und si↑cher wär ↑au – ↓d’Schlumpf verlässlich,
          diä-↓isch em-Polanski – aber z’hässlich.

Ernst     Au Leut↑hard und ↑Frau ↓Calmy Ree,
          passen ned – in Gstaader Schnee.

Händy   Dä neu Bund↑es↑rout – ↑dä Didiee,
          tuet ↓no nid richtig – dürä-gsee.

Wädi     ää .. Üsä Moritz – ää .. Energiiminister,
         ää .. het ↓zwenig Sprit – ää .. in ↓sim Kanister

Alle      Si hend ↑ihm denn – ↑dä ↓Merz zuegwiisä,
         was ↓är cha – hät är ↓scho – ↓z Lybie bewiese.

Zum Abgang

Heut ist so ein schöner Tag (G) HHG.G.GGGGHHAGA.A.

Und ich flieg, flieg, flieg, wie a Flieger,
bin so stark, stark, stark, wie ein Tiger,
und so gross, gross, gross, wie a Giraffe, und so hoch, o o o 
und i spring, spring, spring, immer wieder
und i schwimm, schwimm, schwimm, zu dir nüber
und i nimm, nimm, nimm di bei der Hand, weil i die mag, und i sag

heut ist so ein schöner Tag la-la-la-la-la,
heut ist so ein schöner Tag la-la-la-la-la,
heut ist so ein schöner Tag la-la-la-la-la,
heut ist so ein schöner Tag la-la-la-la-la,


