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Vorspann: Jo miar läben jo imene Gebiet mit erhöhtem Zeckä-Risiko. ned alli 
nähmen d Verhaltensreglä vom Kanton ärnscht:…. 
 
1. Melodie: Oh Walensee    
 
Diä coole Bölni, diä hen Muet, 
Zeckä kümmered si – en altä Huet. 
 
Uf Warnige tüens prinzipiell nid lousä, 
si gön in Wald sogar in churze Housä. 
Das isch für vil Lüt sonderbar, 
Doch üs isch alles sunnäklar. 
 
Sie hen kei Angscht – tüen nid id Housä schiissä, 
kei Zeck tuet freiwillig – inä Böllni biissä. 
 
 
Vorspann: Am Tschuttimatsch, adr Olmamess, als Ehregast am Schwingfäscht, 
Jodelfäscht, Bierfäscht und ade Viehschau au. De Politstar Jens Jäger het viel 
ztua und uf Facebook chön miar huutnoch derbii sii…Und denn ischr jo au no 
Leeeeeerer. 

2. Melodie: Bin i Gottfriedstutz ä Kiosk  
 
Am ’ne morgä gout dä Jens id Schuel – genau wiä ä Maschinä, 
d’Gloggä diä tuet lütä – kei Schüeler isch erschinä. 
Was isch los, mit denä tüens hüt streike – sin si verruggt dä Morgä, 
hoffentli isch nüt passiert – är macht sich langsam Sorgä. 
 
Ja was söll dä Jens jetz mache – wer muess är alarmierä, 
am Präsi vo dä Schuel zerscht – wet är telefonierä. 
Aber plötzli tuets bi ihm den schaltä – warum isch är elei, 
sit vilnä Jour isch im Kanton –an Allerheiligä frei 
 
 
Vorspann: Gägä dä Willä vom Volk hät mä vor zäh Jour die Alkohol-Promill 
Grenze bim Autofahre vo 0.8%o uf 0.5%o truggt….nid alli sin überzogä, dass das 
richtig gsi isch.…. 
 
3. Melodie: s`Guggerzitli  
 
Null-füf Promill bim Autofahre – kei Alkohol würd trunke, 
das neui Gsetz das hät Erfolg – diä Ufäll diä sin gsunke. 
Vil Freud hend au Politiker – Erfolg isch guet für d‘Wahlä, 
d‘Statistike vo Bundes-Bern – zeigen tolli Zahlä. 
 
Doch jetz häts kehrt und alli stuuned – es git en Expertisä, 
diä alti Reglä wäri besser – si tüens sogar bewiisä. 
Diä Manä trinken sowiso – sin zwor nid immer volle, 
doch d’Ufallzahlä stiigen wiider – will d’Fraue müens go holä. 



Nörgi-2018-Homepage  2/9 

 
Vorspann:  Zum Glück hemmer ez ä Liedli parat, das muas me ned wiiter erkläre. 
Es erklärt sich - leider - vo sälber.... 
 
4. Melodie: Es schneielet, es beielet ( 
 
De Bund där het a Studie gmacht – und äs sig kai Witz, 
Miar Schwiizer Manä sigen Rüppel – und au meischtens spitz. 
Im Gägegesatz diä Fraue denn – sin wunderbari Wääse, 
So gend diä Studie bitte mol – dä Frau Martullo z‘läse. 
 
 
 
Vorspann: Es git doch so Crash-Kürs für Husarbeite…..mir sin überzügt, am Brüni 
Willi täti sonä Grundlagekurs guet….. 
 
5. Melodie: Alpeflug  
 
I sim Büro meint dä Brüni es seg staubig und au fleckig 
Taschtatur vo sim Computer jo au diä seg huere dreckig. 
Är nimmt häre sin Staubsuger und sugt i dä ganzi Drägg, 
doch o Schreck – dia Taschtatur – ä Hufä Taschte sin denn wäg. 
 
Mit re Wuet i sinem Ranzä lout dä Brüni sich denn triibä, 
Packt dä Suger a sim Hals und är tuet sinä Sack ufschniidä. 
Nid all Taschte müesst er für sis – Zwei-Finger-System ha, 
Doch diä wichtigscht – V wiä Feriä – diä mues sicher wiider dra. 
 
 
 
Vorspann: Noch langem hin und her gouts endli vorwärts mit em neue Dorfchern 
in Böllähusä….. 
 
6. Melodie: Basler Schnitzelbankmelodie 3  
 
Trotz redä, schriibä, überzüge – diä Böllni diä müen warte, 
Endli hens diä Chölä zemä – und Bagger die chön startä 
Zruggbaut isch das Zentrum z‘Mels – für d’Böllni ä-Grund zum Feschtä, 
Üs freuts erscht – wenn vo Böllähusä – au zrugg baut isch dä Räschtä. 
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Vorspann:.Übrigens: Sargans hät wiider ä Attraktioo meh – dä Seppi Schnider 
vom Restaurant Bergwerk schickt sini Frau d‘Esther inä Wiiterbildig, und zwor in 
dä Fachrichtig „ essbari Insekte“…. 
 
7. Melodie: Schacher Seppeli  
 
I bi dä Schnider Seppeli – i mach das als Exempel, 
ihr chönd jetz au Insekte ha – i minem Gurme-Tempel. 
Für eu do isch mir gar nüt z’viil – tue alles für Eu geh, 
Nu immer über t’Fasnachtszit – mues i ä Us-Zit neh. 
 
Au Gsundheitskommissio hät prüeft – sis Beizli und isch zfriidä, 
Es segi alles huerä suber – das hends am Seppi gschriibä. 
Sini Chuchi diä sig frei vo Flügä – kei Made findsch im Chäller, 
isch klar die Viicher brucht er jetzt – für sinä Fitness-Täller. 
 
 
 
Vorspann : Jourelang hät dä Dani Kräuchi a sim neue chlinä Fahrzüg umätüftlet, 
es isch dä chlinschti i därä Art und cha überall igestzt werde, aber d’Entwicklig 
gout no witer, es muess no chliner werde.…   
 
8. Melodie : Basler-Schnitzelbank 2  
 
S’Kräuchis neue Charä – das isch ä Multipack, 
kompakt und chli – und noch em Isatz – Öpfelgschmack. 
Bi stinkigä Kanäl – kennt är sich beschtens us, 
Bald Konkurrenz – für Darmspieglig – im Ärzte-Hus. 
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Vorspann:  Nid alli sind stolz über ihri Nationalität….. 
 
9. Melodie: I bi en Italiano  
 
I bin en Italiano – ha musse ganz gli afo, 
hüt bi i glinä Chefe – und han i füfe Neffe. 
 
I bini Tricolore – und macce vil Amore, 
und Abig isch kaputtä – Italia tuete tschuttä 
 
Melodie:Se bastasse una canzone  
 
In diese Qualificatione   uh-uh-uh-uh  I gar nid verstone     
ischa Schissedreck Situatione  uh-uh-uh-uh  WM Italia ohne  
Una Skandal   uh-uh   
niente Final  uh-uh  
tutti Panini Italia verrupfe per me - tuti egal  
  
Melodie: I bi en Italiano   
 
Mit Silvio Berlusconi – wär nid so i betoni, 
är macce nid blamierä – är tuetä alli smierä. 
 
Für gross Italia bitter – diä glini Switz isch witer, 
Für mi Italia sterbä – wet jetz Sarganser werdä 
 
 
 
 
 
 
 
Vorspann:  Lang und fliessig hät dä Beat De Coi mit sinrä Bänd probet, um denn 
an dem Churer Stadtfäscht en unvergessliche Uftritt chönä härelegge….. 
 
10. Bin en Bueb vo jungä Johrä  
 
Dä-Beat wird nervös am Stadtfäscht – will er muss no immer wartä, 
bis d’Vorgruppe fertig gschpilt hät – dass dä Beat denn cha starte. 
Doch diä Gruppe wet nid höre – s‘isch nid fair und gar nid lässig, 
schliessli packt dä Beat zemä – und gout hei isch huerä hässig. 
 
Sini Firma so erfolgrich – alles durä strukturiert, 
Alles planet, keini Zuefäll – uf t’Minutä terminiert. 
Doch du bisch jetz imnä Alter – wo du das doch sötsch verstoh, 
es git gwüssi Situationä – do tuet s’Vorspiil länger go. 
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Vorspann: Und jetz zu dä blaublüetige Gschichte vo Sargans, dä König Jörg und 
Königin Patrizia sind scho a dä Karriereplanig vo ihrem Sohn.... 
  
11. Melodie: Munotsglöcklein  
 
S’Königspaar isch überglückli - es hät geh en neue Stern, 
Luis Melchior heisst dä Prinz und - alli hend das Büebli gern. 
Supergschiid, dä Zit vorus das - seit dä König vo sim Sohn, 
sunneklar und ohni Zwiifel - jo dä erbt mol minä Trohn. 
Wenn är nu Beamte würdi - denn wär üsrä König gschtrouft, 
doch dä Prinz dä chönt das sicher – will-är dä halb Tag schlouft 
 
 
 
 
Vorspann:.Apropos Böllni - also dia schwimmen würkli im Geld, näbscht em 
pompösä Dorfchern tüen si au historische Baute sanierä….. 
 
12. Melodie : Ein ehrenwertes Haus  
 
Das Kapuziner-Chloschter vo dä Böllni das hend si jetz renoviert, 
füf Milionä hends für sibä - Kapuziner investiert. 
Das git für jede denn a knappi Milion, mir chöns verstoh, 
defür müensfür diä d‘Böllni  bätte dass –  mä inä d’Sünde tuet erloh. 
 
s’Erschinigsbild vom Chloschter das muess sicher bliibä jo das isch äso, 
si hen Ideä gsuecht – dä Rotstift söll durs Budget goh. 
Gouz ächt nid ohni Heizig, schlot dä Architekt vor mit viil Scharm, 
är hegi ghört i dene Chöschter sind – di meischte vo dä Brüeder warm – agleit  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorspann:.    Überall Beläschtigungsvorwürf - gegä Prominente in Hollywood und 
Politik, dä ex-Fifa-Chef Sepp Blatter, oder dä ex-Nationalrout Buttet….. 
 
13. Melodie: Vacanser 
 
Sexuelli Übergriff – diä Manä chön nümm prahlä, 
wil d’Fraue wehren sich – diä geilä Böck müen zahlä. 
Vo dä Vacanser Wiiber – gäbs-ä fadägradi Watschä, 
so wit chunts nid – bi dene tuet doch keine grabschä. 
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Vorspann: Die fascht wissi Weste vom Gmeindspäsident vo Böllehuse, vom 
Guido Fischer wird mit Dreck beworfä, ihm würen unglaubliche Sache 
vorghebet….. 
 
14. Feuer der Sehnsucht  
 
Mengmol do gits eim scho z’denke – und es isch doch so gemein, 
Das isch s’Verhältnis vom Guido – won är hät zum Altersheim. 
 
Mee cha üs niemer verzelle – Details diä het keine kennt, 
Chefi oder Bewohn‘ri – wem das är jetz noirennt. 
 
Diä Fake-News diä wüeschtä – jo kei Funke Wohrheit isch dra, 
diä Liebi mir wüssed – das der Mischt nid stimme cha. 
Dä Guido hät trotzdem – ä Statement im Amtsblatt geh, 
s’wär nid nötig gsi – mir wüssed dich wür – keini neh. 
 
 
 
 
 
 
Vorspann: …Zum Glück isch jo üsera Gmeindspräsi sit churzem au a richtige 
Sarganser!Letscht Herbst ischems denn do aber chli z chalt gsii bi üs, är gout mit 
Frau und em chline Luis an d Wärmi … 
 
15. Melodie: Dört äne am Bergli bim Truog  
 
Dem Luis dem häts – z‘Malorcanid gfallä, 
vil lieber do wär er – dihei bir Grosmammä. 
Wäg  Durchfall und Chötzle – sind all überfordret, 
do wird d’Schwigermueter – zu ihne beordret. 
 
Und d‘Sonja diä Gueti – diä lout alles hoggä, 
mit em billigschte Flüger – macht si sich uft Soggä. 
So nimmt si das Büebli – tuets gaumä verwöhnä, 
au bädele, wickle – und s’Füdeli föhnä. 
 
Es paar Mönet spöuter – dä Jörg hät ä Leeri, 
är gout mit em Würmi – uf Kuba id Feri. 
Si hen kulinarisch – alles probiert, 
am Tanner sin Mage – der isch ruiniert. 
 
Är hoggt uf em WC – wäg Durchfall und Chötzlä, 
grad wiä sinä Bueb – do isch är am trötzlä. 
S’isch wiider so wit – und fescht flueche tuet er, 
oh wär si doch do – diä guet Schwigermueter. 
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16 Gesprochen: 
 
De Maa do sött kei Eiwiss ässe. 
Sie chamer noch zviel Weizemehl vergässe. 
Die Frau vertrait e kai Laktose. 
Iss Du kei Bohne, sus goht‘s in d Hose." 
 
Melodie: Basler-Schnitzelbank 2 … 
Miar Nörgi hend en Allergie – üs zitteren scho d Bei, 
isch die Beiz wo miar etz singen– echt würkli böllnifrei? 
 
 
Vorspann: Öpis ganz anders: Wenn ier wend wüsse, wos die billigste Möbel z 
poschte git, müan ier emol mit em Stefan Beeler reide! 
 
17. Melodie: Geissenpeter  
 
Sini Hüttä hät dä Stefi renoviert – au di letschtä Chölä investiert, 
bi dä Möbel muess är sparä – drum will är uf Feldkirch fahrä. 
D’Chigä sini lieb Frau vor dä Reis – si ret im zue und seit ihm eis, 
zrugghole muesch denn d’Mehrwertstüür –diä Möbel sind denn nüme so tür. 
 
Beeler, Beeler Steffi, bisch doch sonä tolle 
Bitte nid vergesse, alles denn verzolle, 
Beeler, Beeler Stefi, jo du bisch so toll, 
bring – denn – alles richtig übrä Zoll. 
Jodel 
 
Mit dä Möbel isch der Chare voll – är fahrt denn vorwärts bis zum Zoll, 
doch flueche nützt nüt chruzifix – dä Zoll isch zue do got gar nix. 
So fahrt är denn zrugg das isch kei Witz – mit gschmugglete Möbel wider i d‘Schwiz 
Und d’Chrigä diä chiibet: i säg dir eis – muesch zrugg so nützt diä Reis en Scheiss. 
 
Beeler, Beeler Steffi, bisch doch sonä tolle 
Bitte nid vergesse, alles denn verzolle, 
Beeler, Beeler Stefi, jo du bisch so toll, 
bring – denn – alles richtig übrä Zoll. 
(Sämi + Matthias) Jodel 
 
Mit Papier ä Wuche druf am Schiwzer Zoll – diä Zöllner finden dä Stefi nid so toll, 
als Schmuggler tüens nä grüesse – und mit drü-hundert-füfzg Stütz büesse, 
Bim Zoll in Öschtrich das glichä Übel – kei Geld gits zrugg vo denä Tübel, 
diä Papier elei diä nützen nüt – diä Deppe wen gesh das Möblezüg.  
 
Melodiewechsel: Walensee   
Chauf s’näscht mol d’Möbel – i dä Region, 
es langt wenn diheime – bisch dä Clown. 
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Vorspann: Dä französich Präsident Emanuel Macron und dä amerikanisch Präsident 
Donald Trump hen heissi Diskussione gha am WEF in Davos….. 
 
18. Melodie: Basler Schnitzelbankmelodie 3  
 
Dä Trömp zum Macronin Davos – verzellt bim zemä sitze, 
genau wiä eurä Eiffelturm – isch Trömp-Regierig spitzä. 
ZwüschetTrömp-Regierig - und Eiffelturm – hät dä Macron - en Underschiid gfundä, 
bim Eiffelturm isch klar do sin – diä gröschtä Nietä undä. 
 
 
Vorspann : …...Diä 92 jährig Gertrud Rohner, d’Frau vom fii-fühlige Dokter Rohner 
selig, hät aktiv a dä Chichgmeind-Versammlig mitgmacht….. 
 
19. Melodie: Sie hei dr Willhelm Tell ufgfüert 
 
Das het die alt Frau Rohner gseit, scho lang heg si das wellä, 
mol anräChirchgmeind aktiv si, und selber Stimmä zellä. 
Si hät sich selber gmolde denn, dä Präsizeigt kei Freud 
doch är hät si denn wähle müesse, und är häts bereut. 
 
Und noch dä erschtä Stimmäzälig – hät-sie ä Zahl abgeh, 
si isch total dänäbet gsi, das häsch vom Schiff us gseh. 
Am Präsi gout das uf dä Sack, das macht nä ganz nervös, 
doch si isch doch ä alti Dame – chasch doch nid si bös. 
 
Er seid do hend fascht all ufgstreckt, was hend si denn do zelt, 
diä Zahl vo ihnä isch nid richtig, do hen Stimmä gfehlt. 
Doch si erklärt denn wiä si zelt, diä viilä viilä Hend, 
zum schnell si heg si damol zelt – diä wo nid ufgschtreckt hend. 
 
 
 
 
Vorspann:Sie isch Botschafteri für gsundi Natur-Produkt vom Migro, sit churzem 
kennt mä d’Moni Raimann i dä ganze Schwiz 
 
20. Melodie: Lueg emol so nes schön's Panorama  
 
I heisse Monika – und i bi süchtig – wil es zücht mi halt – in Migro z‘goh  
ir Fasnachtszit – isch es bsunders schö – ich liebä das - i chas nid loh. 
 
Lueg emol - so ne schös Fasnachts-Chüechli – niemer het's - so gern wie iech 
Chauf dier au - so ne feins Fasnachts-Chüechli – i friss so vil - s’langt nümm für diech 
Gimmer no - so ne schös Fasnachts-Chüechli –  i würe denn–so richtig heiss 
zum emol – id Migrozitig cho – mach i Werbig – für jede Scheiss. 
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Vorspann:   Vode Beize hemmers au scho ghaa hüt. D’Stammtischromantik isch 
am ussterbä, die gmüetliche altä Beizä würden dur Schnell-Imbiss Lokal 
ersetzt…. 
 
21. Melodie: Blueme 
 
Es git vil truurigs weme durt Stroussä gout, 
Und vor dä lärä gschlossnä Beize stout. 
Wenn ein eröffnet än agschriibes Huus, 
Noch zwei drei Mönet – gout s’Liecht wiider us. 
 
Es isch nid richtig diä neue diä hends schlecht, 
Si hen kei Chance das isch doch nid grecht. 
Und diä womä fortwet – diä bliibed do, 
d’Schlosskaiserin will – umsveregge nid go. 
 
 
 
 
 
 
 


