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1. Sit em arabischä Früelig wird überall abgrechnet mit dä 
Präsidentä…. 
 
Dä Ben Ali hät nid törfä bliibä, 
der Mubarak hends au vertriibä. 
 
Diktatorä Präsidentä sind si gsi, 
diä Zit für Tyrannä diä isch verbii. 
 
Vier Chuglä hend dä Gadaffi troffä, 
Dä Zoller isch im letztä Moment in Rappi verschloffä. 
 
 
 
 
2. Nid alli sind zfriedä gsi mit em Lehrerausflug 2011…. 
 
Mir fahred mit dä RhB – und s’Ziel das isch Davos, 
no vilnä Kurvä gout’s den endli – mit em z’Mittag los. 
Vom Wii git’s nu es chlises Glas – das findet niemer toll, 
doch bi dä Lehrer muess das si – susch sind si wiider voll. 
 
Serviert wird vom Salout es Blatt – und Sousä nu zwei Tröpfli, 
es Bizli Gmües und Fleisch derzuä – und öpä füf-sechs Chnöpfli. 
Diä Lehrer diä tüend mulä denn – diä Häppli sind en Hohn, 
dä Hauser zuckt nu mit dä Achslä – ab jetzt git’s Leischtigs-Lohn. 
 
 
 
 
3. Sargans isch und bliibt der schönschti Wohnort uf dä Welt…. 
 
Am nä Dütschä hend mir letschti gseit – mir sind doch alli z‘friidä, 
wil mir z‘Sargans ä Wohnig hend – i dem Dorf chönd bliibä. 
Doch dä seit denn und ihr glaubed’s nid – do bliib är für kei Geld, 
Sargans das liggi fürchterlich – das seg am Arsch vor Welt. 
 
So nä dummä blödä Gaggalari – ä Schwob ä ganz ä frechä, 
das chönd mir so nid akzeptierä – do tüend mir widersprechä. 
Sargans am Arsch vo’r Welt stimmt nid – und s‘tuet im Herz au weh, 
doch wenn vom Schloss us ü’bri-luegsch – denn tuesch nä halt scho gseh. 
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4. Es isch es ugschriebes Gestz, dass mir kei Sprüch über d’Nörgeler 
mached, dä Pius Bigger isch jetzt nümä aktiv in dem Club, jetzt isch 
d’Schonzit verbii. – Do es Müschterli mit sim altä Chochkolleg, em Jörä 
 
I bi dä Möpsi vo Sargans und wet eu öppis sägä, 
i ha dihei i mirä Hüttä ä huärä steili Stägä. 
Dä Jörä dä isch noch em Usgang is ober Zimmer krochä, 
ä Chlapf git’s, und denn liit är undä mit vilnä prochnä Chnochä. 
 

Am Morgä ghört dä Möpsi denn ä grauehafts Gejammer, 
jä Jörä was machsch du denn do läck das isch doch dä Hammer. 
Mä sött dir armä Chogä helfä du chunsch  jetz denn grad dra, 
aber zerscht do mues i mit em Rölfi no minä Apero ha. 
 

No ↑zwei Stund denn vom Riihof zrugg mä wird sich sehr schnell röütig, 
ä Fahrt zum Notfall is Spitol das isch jetzt dringend nötig. 
Vier-hundert Stutz für dä Notfallwagä nei nei das dörf nid si, 
drum würged’s denn dä armi Jörä is Möpsis Trüggli dri. 
 

Es brucht denn halt ä Op’ration und denn z’Valens ä Kur, 
dä Jörä läbt no dank am Möpsi dem Retter mit Bravur. 
Als Sanitäter wär dä Möpsi scho ä tüchtigä Ma 
muesch dä Ufall eifach noch em ölfi erscht no sim Apero ha. 
 
 
 
 
5. Vor dä Reis uf Singapuur hät Brigitt de Coi s’erscht Mol s’neu 
Huusarzt-Modell us-teschtet.…   
 
Im Zug uf Züri do merkt d‘Brigit ihri Täschä isch nid do, 
das Huen das hät si in Sargans uf em Bahnhof liggä lo. 
Sie erinn‘ret sich das uf em Bahnhof hät sich no ein umätriibä, 
dä Thomas Good dä isch es gsi wo n’rä suscht tuet Pillä verschriibä. 
 
Sie nimmt es Natel tuet nä suechä und verzellt ihm vo dem Vorfall, 
am Tomas muesch nid lang erklärä das isch doch en echtä Notfall. 
Er holt die Täschä-und ab uf Klotä gouts mit hundert-füfzig Sachä, 
endli chan au är emol – ä Frau so richtig glücklich machä. 
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6. D’Grieche hend glernt umgoh mit därä Staatsvershuldig… 
 

Das Jour ha’n-i mini Feri gmacht im schönä Griecheland, 
do git’s en fründliche Ma – in’rä Beiz im wiissä Sand, 
und är sitzt do – und rüeft mir no – ich söll doch cho. 
 
Griechischä Wii – i tue grad ä Rundi bstellä – schenk no mol i, 
nei um’Himmelswillä bruchsch nid dis Portmonee –  
i-tue d’Rechnigä sammlä zu mir nee – und-dä Schwobä gee. 
 
 
 
7. Am Gmeindrout Thomas Stephan sini blond Frau – d’Nadja weiss 
jetzt, dass Zug nid nu es Fahrzüg, sondern au ä Stadt isch…… 
 

Bim Billetautomat tuet d’Nadja stoh, 
zum erstä mol es Billet usäloh, 
mit neuä Grät do bin i ganz guet dra, 
tue kei Hemmigä ha. 
 

Und vo Sargans uf Basel han i truggt, 
diä Chischtä fruogt vil vor sis z’Geld verschluggt, 
via Zug - das han i uf em Bildschirm gseh, 
(geprochen) jä Gottverteckel          söll i z’Poschtauto neh? 
 

Dä Konduktuer hät denn das Billet gnoh, 
verzellt vo Umweg, i tues nid verstoh, 
und denn das fiisä Lächlä hindädri, 
will-i ä Blondinä bi. 
 

Das blondi Frauä dumm sind isch äs Gschwätz, 
das wär gäg d’Menschärecht und das wär lätz, 
Diä Rutä über Zug isch Zuefall gsi, 
will so blond – chasch gar nid si! 
 
Zugabe 
oder öppä schu, s’wird nämli no schlimmer?  
 

No mit äm Auto schnell dur d' Wäschaalag, 
und ihri Tochter schreit so lut si mag. 
Hät sie ächt Angscht gha, jo das chönti si. 
(geprochen)….jä chasch denkä, seichnass das armi Chind  
s'Fenschter isch – no offä gsi! 
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8: Alli hend d’Hoffnigä bereits ufgee, nu dä Fuessball-Club no nid…. 
 
Das diä Böllni besser tschutten jo das isch doch huerä fies. 
will d’Sarganser Tschutter tschutten im Moment au würkli mies. 
Und ä Krisestab het taget di ganz Gmeind isch zämechoo  
schnell ä Lösig mues me finde so cha das nid wiitergoo. 
An eu Tschutter glaubt kei Mensch es fählt allnä am Vertraue,  
drum hend’s näbem Tschutti-Platz scho ä Sarg abaue. 
 
 
 
 
9. Der Chef vom internationale Währigsfond, dä Domenic Strauss Kahn 
denkt nid gärä – a sini verpatzti Kariärä…… 
 
Am Strauss-Kahn laufed weg diä meischtä Wähler, 
und är muess zuegeh drum ä schwärä Fähler. 
Wenn ihm denn s’nächscht mol äs s’Für brennt i dä Housä, 
er häts im Griff mä müessi numä blousä. 
 
 
 
 
10. Diä blauä, stinkigä Laschtwägä vom Baugschäft Manz sind 
verschwundä….. 
 
Das Baugschäft Manz das tuet si scho chli reue, 
diä altä Chärä hend‘s am Chäppeli geh. 
Nu d’Liigäschaftä wend si no betreue, 
s’Paradestuck das chönd ihr täglich gseh. 
 
Das grüeni Hus vom Manz im vord’re Städtlistutz 
Do investieren si sit Jourä jedä Stutz  
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11. Dä Silvio Berlusconi hät jo jetz meh Freizit – är hät sich bi dä 
Nörgeler beworbä – tüend doch grad selber beurteilä – ob er zu üs 
passe würdi… 
 

(Ernesto Mi chiamo Berlusconi 
Ha gärnä oben ohni 
Ha vieli Meitäli gha 
Jetzt chum i sälber dra 

 

(alle) I bi dä scharfi Silvio Berlusconi  
scharf so scharf wiä roti Peperoni 
I find's geil, und das isch Hauptsach 
chum es bitzeli härä, i gib dir Kuss uf Schnörä 

 

(Ernesto) I bi än Tricolori  
und heissä Berlusconi 
I weiss wie alles gat 
chum mach doch dä Spagat 

 

(alle) I bi dä scharfi Silvio Berlusconi  
scharf so scharf wiä roti Peperoni 
I find's geil, und das isch Hauptsach 

(Ernesto) Zeig mir dini Berg, dänn zeig ich dir min Zwerg!  
 
 
 
 
12. D‘Vacanser hen mit ihrem grossä Showauftritt a dä Fasnacht 2010 
fascht alli überzügt…. 
 

Mit mä geilä Outfit händ ihr s’letzscht Jour all’s lo sto-o, 
au wäg dä luutä Musig und am knacki Läder-Poo. 
Dä Röbi ohni-Gitarre au das Rezept tuet stimmä, 
ihr chönd eu nu no steig’re wenn ihr lärned singä. 
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13. Wär es Feriä-Plätzli für sis Huustier suecht, dörf si gern am Marco 
Blaser bringä, är git alles für die Viicher…. 
 

Diä Brauchlis gün in d Ferie doch d’Chatz cha ned mit goh. 
me tuet sie drum äm Opa am Blaser über-loh. 
und är häts gar ned schlecht gmacht stellt Fuetter uf de Tisch,  
und tuet verschregge will si verschwunde isch. 
 

De Blaser suecht im Dorf jetzt das Chatzetier wie gstört  
und isch unendli glückli woner – “Miau Miau“ – ghört. 
Diä Brauchlis sin ganz zfriide de Opa isch än Held  
au will är vo sim Missgschick kais Wort verzellt. 
 

"Du Mami", frogt än Bueb do sis Mami noch zwei Täg: 
"Het d Chatz jetz ächt de Stimmbruch, warum singt diä so schräg?" 
"Nei Nei", säit do d Martina zu irem chline Schatz: 
"I glaube bi fast sicher s’isch ned üsi Chatz!" 
 

Dä Blaser mues das Tierli denn wieder go ussetze  
und tuet no vil vil wilder im Dorf go ume-hetze. 
und woner denn das recht Tier doch entli hät i’gholt   
do isch är ned dä Erscht gsii – än Zug isch drüber grollt. 
 
 
 
 

14. Mir chömed nomol uf das u-gschribni Gsetz zrugg, dass mir kei 
Sprüch über üs Nörgeler mached. Hüt mached mir aber emol ä 
Usnahm, gell Ernesto…… 
 
Dä Ernesto wird gnau sibzig Jöürli, 
für d’Frauä au nümä so gföürli. 
125 Jour gäb’s mit sinerä Betty, 
en Grund dass är üs iladä wetti. 
 
Füftä April dä Termin isch verbindlich, 
drei-mol verschoubä das isch denn scho pinlich. 
Mir freued üs uf s’Suffä und Fressä, 
doch dä Ernesto hät s’Datum vergessä. 
 
Sis Geschenk hend-mir in Rii inä gschmissä, 
so nä Kolleg das isch doch verschissä. 
Gott ver↑zeih dass mir ihn hend dra gno, 
doch noch em Applaus, weiss er nüt me dervo. 
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15. Zum Geburtstag vom Pöschtler und Puur Kurt Bertsch hend sini 
Kollege öppis ganz psunders wella schänke...öppis Läbigs.. 
 
Dä Kürti het Geburtstag ka, Hei Babariba 
Was chönt mer ihm do z’schänke haa, Hei Babariba 
Än Esel wär de Hit im Fall, Hei Babariba 
will där passt zu ihm in Stall, l-a l-a -o 
 

Bi z’Bertsche chlopft dä Tierschutz aa, Hei Babariba 
Hallo Frau Bertsch, wo isch dä Maa, Hei Babariba  
Än Esel muas mer z’Zweite haa, Hei Babariba  
Sägen sie das ihrem Maa, l-a l-a -o  
 

Do chunt dä Kürti au a d’Türä, Hei Babariba  
Wär tuet mi bi mim Schlöufli störä, Hei Babariba  
Dä Tierschutz seit, jetzt chumi drus, Hei Babariba  
Dä-zweiti Esel - wohnt im Huus. 
 
 
 
 
 
 
 
16. Vo üsem neue Gmeindspräsident, am schönä Tanner… 
 

Entweder dä Tanner oder nöd, dä Tanner oder nöd,  
är-isch ä schnittigs Bürschtli und im Chopf isch är nid blöd. 
 

Kandidate tüan sich mälde grad wie Sand am Meer chasch’s ha,  
wenn am Morgä gousch go schaffä, grinsen‘s üs vo Stellwänd aa. 
Dä eint hät riesä Sägelohrä so gross und sonderbar, 
a dä Schwingfäscht hät mä grupft a denä Blätter das isch klar. 
Und dä Sänger mit em Schäuzli will mit Mikrofon imponierä, 
en Tip, gang zum Fernseh , tues als Supertalent probierä. 
 
Machs mit Style, Style oder lass es si, Style bringt dich as Ziel egal wo her egal wo hi, 
sin Style muss si. 
 

Entweder dä Tanner oder nöd, dä Tanner oder nöd,  
är-isch ä schnittigs Bürschtli und im Chopf isch är nid blöd. 
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Numä eine hät kei Foti, drum tuet sis Plakat au fählä, 
z’Usgseh isch üs wichtig Mann, drum chön mir di nid wählä. 
Doch denn dä Star är häts Rezept, und-är weiss är macht das richtig, 
nid Leischtigsuswis, Referenze, s’Erschinigsbild isch wichtig. 
Drum lächlet är so gstylet und mit topmodernä Frisä, 
und z Sargans isch mä sich einig, mit em Tanner gouts dur Krisä 
 

Machs mit Style, Style oder lass es si, Style bringt dich as Ziel egal wo her egal wo hi, 
sin Style muss si. 
 

Entweder dä Tanner oder nöd, dä Tanner oder nöd,  
är-isch ä schnittigs Bürschtli und im Chopf isch är nid blöd. 
 
Melodiewechsel  
 

I hob da Tanner gseh’n, 
nai ins Rothaus geh’n  
er hat soo liab glocht, 
und mi narrisch gmocht. 
Doch dann beib i stoh 
Hob des Bild-zu mir gnoh 
Wenn da Tanner wockelt mit den Poo 
 

I sing a Liad für di 
und donn frogst du mi, 
mogst mit mir tanzn gehn? 
I glab i steh auf di! 
I sing a Liad für di 
wet dei Tannzapf’n sehn. 
I hob mi verknollt in di! 
 

Melodiewechsel  
 

Dä Tanner isch herzig – wird schöner und toller 
vil schöner und toller – als vorher dä Zoller 
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17. Mit ‘rä Esels-Brugg hät sich da zwei Meter grossi Thomas Kalberer 
dä Namä vom Philipp Müller sim Schätzli gmerkt…. 
 
Jo s’Schätzli vom Phippä tuet-zum Tschutti-Platz go, 
dä Zweimeter-Kalb’rer dä gsiet si det stoh. 
Si tuet sich vorstellä heiss Ildi wiä Aldi 
Dä Kalb’rer dä lächlet dä Namä dä phalti. 
 
No zwei Mönet gsiet är diä Chatz denn spazierä, 
är tuet tüf ischnufä sis Glück denn probierä. 
Hoi, du - ääähhh – s’isch pinlich und s’macht nä no knibl. 
Ä sorry jetz chunts mer din Namä isch - Lidl. 
 
 
 
 
 
 
18. Vom Heidiwasser, über Wodka, zum Melser – ä witers Kapitel vom 
Bölni-Mineralwasser….. 
 
Diä Böllni tüend üs imponierä, 
Zum drittä moul wänd sis probierä. 
 
Sie hend ä ganz neus Marketing-Konzept, 
es isch so genial das es verhebt. 
Sie wend das mir das Säftli chaufed, 
seg einzigartig will sis Melser taufed. 
 
Das cha nid go, s’tuet no↑mol ä Täschä, 
S’git würkli scho gnueg Melser Fläschä. 
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19. S’Gründigsmitglied und Ehremitglied vo dä Nörgeler, dä Möpsi, ziet 
sich noch 30 härtä Vereinsjour in verdiente Ruhestand zrugg…. 
 

Möpsi du gousch, und losch üs do schtoo, 
das isch so fiis, mier chöns ned verstoo! 
Luag in üsers Gsicht, träi di nomol um, 
mir hend’s doch schö, bis doch nid so dumm 
 
Du fälsch üs würkli, glaub üs das Piuss, 
denn ohni di, isch diä Luft schnell duss. 
Du machsch jedä Saich, bisch ä rächtä Clown, 
üs fählt jetzt ein, wo hockt uf dä Thron 
 

(gesprochen:) 

Säg doch sälber Möpsi 
Was machsch jetz mit dinere neue Freiheit? 
und was machen miar ohni Di? 
Hä? 
Und wär - jo wär rüaft denn jetzt: 
 

Chrüzchögä! 
Indianer!  
Das Pier isch füttläleu!  
Ich rufe dich zur Ordnung! 
Alles Spitzbuebe!  
Die huere Schiss-Böllni!  
Nu langsam  
Pfuter Tüfel  
 

Ä grosses Herz, schlout mit neuem Glanz, 
parat für Fraue, Musig und dä Tanz 
Miar-sägens ungeniert: är liabts unrasiert 
Möpsi – hey Man, miar bliiben dini Fan. 
 
 
Eingang / Schluss 
 
 
Keine Euro für Athen mier sind doch so armi Griechä 
müssen leider betteln geh‘n Keine Euro für Athen 
Weiße Rosen aus Athen sagen dir komm recht bald wieder 
Sagen dir auf Wiedersehn weiße Rosen aus Athen 
 


