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Fasnachtspredigt 2013 
 
Scho wieder isch äs Joor verbii 
und i mein, äs seg erscht geschter gsi 
dass ich dä Fasnachtshuet ha füregno 
und da äs paar Versli ha falle loo. 
 
Au hüt lahn’i ä paar Gedanke i Versform do ligge 
S’isch mer gliich, wenn es paar meined das täg sich nöd schigge. 
 
Denn goht’s mer halt so wiä am David, wo tanzet vor dä Bundeslade; 
do goht nämli sinere Frau grad dä Lade abe. 
Sie schämt sich für ihren Maa, wo sini Freud und sini Gfühl ganz offe zeige tuet.  
Mit somene Maa hät sie nüt am Huet. 
 
Debii würd’s ihre gar nöd schade, wenn sie für dä David Verständis hett 
denn ich mache jedi Wett 
dass sie mit dä Ziit wür merke wie eim so Tänz chönned stärke, 
wie sie eim munter mached und s’Läbe lönd gnüsse 
statt vor luuter Angscht um dä Ruef, z’versuure und z’verdriesse. 
 
Es wärs nöd schlecht, wemmer au mier meh Tänz würed mache 
wemmer über üs meh chönntet lache,  
wemmer nöd alles so pinggelig gnau würde näh 
das würdi meh Läbe i d’Chile ine gäh. 
 
Diä meischte denked nämli bim Stichwort Chile zerscht as Glocke lüüte 
und denn, dass mer eim i dä Chile vill z’vill wett verbüüte. 
Vill glaubed, weme uf Gott und Jesus vertraut, heg me nüt z’lache. 
Ich säg‘ eu, die verbarmet mich, wo sich därig Gedanke tüend mache. 
 
Ich weiss, über sonen Tanz i dä Chile 
chasch s‘Gschnurr drüber chum me stille. 
S’gitt villicht därig, wo am Papscht en Brief wetted schriibe, 
i dä Hoffnig, är chäm denn do ane, go chiibe. 
Sii säged: ‚än Tanz im Gotteshuus, das isch doch jensits vom guet Gschmack! 
Denn goht’s sicher mit em Glaube ganz bergab‘!! 
 
Drum will i eu jetz ä Gschicht verzelle 
vomene Clown wo im Chloschter hät läbe welle. 
Mit sine Gschpäss macht dä Clown de Mensche vill Freud. 
Zue z‘luege, wenn er tanzed, springt und hüpft, hät no niemert bereut. 
D’Mönch mit ihrem Läbe hend ihm imponiert 
doch losed, was denn isch passiert. 
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Alli Müeh hät er sich geh, än guete Mönch z’sii, 
Doch denn merkt är glii:  
D’Gebet vo dä Mönch sind kompliziert,  
und dä Clown-Mönch isch geniert, 
denn er hät die Gebät nöd richtig verstande,  
und au nöd, was i dä dicke Büecher drin isch gstande.  
 
So isch er immer truuriger worde.  
Aer hät au nümme welle ufstoh am Morge. 
„Do, im Chloschter nütz i nüt!“ Hät er zu sich gseit. 
Mis Läbe isch scho ziemli abverheit. 
 
Do händ wieder d’Glogge agfange lüüte 
wo d’Mönch tüend zum Gebät ufbüüte. 
Dä Clown-Mönch isch aber nöd i die gross Chile gange. 
Mier wüssed, do dezue hät er keis Verlange. 
Er isch devo gschliche i diä chli Kapelle 
det hät er Gott welle vo sich z’verzelle. 
„Wenn i scho nöd richtig mitbete cha,“ hät er sich gseit, 
mach-i öppis wo nöd abverheit. 
Ich will tanze, hüpfe und springe 
und Gott eso min Dank go ge bringe.“ 
 
Sis Mönchsgwand hät er abzoge und uf d’Ziite gleit, 
drunder hät er immer no s’farbige Clowngwändli treit. 
Rechts ume und links ume hät er sich trüllt 
und sich debii wunderbar gfühlt. 
Aer hät sini schönschte Sprüng gmacht und s’Rad hät er gschlage  
das mue me zerscht emal waage. 
Im Handstand isch er quer dur d’Kapelle glaufe.  
Wenn das eine gsäch, dä würd sich sicher d’Haare raufe. 
 
Doch är hät tanzed, so wien-ärs am beschte hät chönne.  
Debi hät er sich kei Pause welle gönne.  
Mit sim Tanz hät er Gott danked und priese. 
Niemert hät em d’Freud chönne vermiese. 
 
Debii hät er nöd gmerkt, dass ihm en andere Mönch zueglueged hät. 
Aer hät-en nöd gseh – dä hät sich nämlich hindere Süüle versteckt. 
Dä isch denn zum Abt gange, das isch dä Chef vo dä Mönch, und hät em gseit:  
Dä jung Mönch seg eine, wo ganz usem Rahme usegheit. 
Da druuf hät dä Abt de ‚Clown-Mönch‘ rüefe lah.  
Dä Arm isch schö verschrocke und hät dänkt, er heb sich dänäbed benah. 
Ae Strof hät er erwartet, will er nöd mit dä andere gsii isch go bätte. 
Aber dä Abt isch ganz en verständnisvolle und nette. 
De Clown-Mönch chnüüled vor em abe und seit:  
Ich weiss ich cha nöd im Chloschter bliibe. 
Statt go bätte, hät’s mi zum Tanze triibe. 
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Aber dä Abt schimpft nöd, im Gegeteil,  
er ninnt en a de Hand und stellt en uf Bei. 
Aer seit zuenem: Mit dim Tanze häsch du voll Freud und Liebi bätted. 
Das isch öppis, wo au mier lärne wetted. 
Uesers Gebät chunnt nöd immer usem Herz, mängisch bätted mer nu mit em Muul. 
Und denn merked au mier, do isch öppis fuul. 
Bliib bi üs und hilf üs, Gott neu z’entdecke,  
tue au i üüs ine diä Freud wecke 
dass mier üs traued mit äme fröhliche Härz mit Gott z’rede. 
Mier glaubed nämli, lärne cha das en jede.“ 
 
Diä Mönch händ glärnt, was dä König David scho hät chönne. 
Es isch au das, was üs Gott vo Härze tuet gönne. 
 
Mier sölled als fröhliche und frohi Mensche läbe. 
Da dezue git Gott üs sin Säge. 
Das hät au Jesus zu de Mensche gseit  
und sie grad au no vo Chrankete gheilt. 
Aes Gebät hät er ine denn gschenkt. 
Aes Gebät, wo seit, was Gott will und wie Gott denkt. 
 
Mier törfed Gott ‚Vatter‘ säge, denn er seg wie-n-en ‚Papi‘ 
und er well, dass es zwüsched de Mensche klappi. 
 
Drum well är üsen König sii. 
Sini Regle, die chönned mier glii. 
I siim Riich gängs recht zu und här. 
Sin Wille z’tue, seg eigentlich gar nöd so schwär. 
Er sorgi für sini Mensche, gäbene jede Tag s’Brot zum Läbe. 
Wiit vorus plane müessed mier nöd, mengisch segs nämli vergäbe. 
Vill wichtiger segs enand z’verzeihe und enand neui Chance z’geh. 
Do sölled mier es Bispiil a sim himmlische Vatter neh.  
Mier sölled üs au nöd vo allem Mögliche verfüere la, 
denn wärdi üüs d’Läbesfreud nöd gnah. 
 
Als erlösti Mensche sölled mier läbe 
und hin und wieder än Tanz – das seg sicher nöd denäbed. 
 
 
 
 
 
Fasnacht 2013 / © by Martha Heitzmann 
 


