
Fasnacht Schnitzelbank 2022 

 

Wötsch du öppis Chirchlichs berote 

So wöted mer dir gfälligscht vorote 

Suech du eifach uf dim Händy 

Noch dä Nummerä vom Chicken-Andy 

 

Eis chönd mer eu do vorote 

Im Chilerot redt Niemerd vo Frauequote 

Was mer do eifach nu chönd sägä 

D’Fraue sind döt eidütig überlägä 

 

Dä Letti sait, das isch en Bschiss 

D’Chilädecki, diä hät Riss 

Jetzt müend mer üs zämäraufe 

Will d’Garantieziit isch abglaufe 

 

Uf em Pilgerwäg isch es spannend gsi 

Durch alti Städt und a Chüeh vobii 

Im Rucksack hät d’Martina för zwöscheddurrä 

Schoggiriegel, wenn dä Magä tuet chnurrä 

 

Niemerd tuet i dä Chillä gern frürä 

Und mit emene Cheminee chasch döt nöd füüre 

Drom hät dä KVR zu spoter Stund bi emene Humpä 

Bschluss gfasst för ä Wärmipumpä 

 



Vo Steinach weg isch dä Gregor gange 

Und er hät z’Balgach neu aagfange 

Damit Pfarradministration nöd vowaist 

Eugen Wehrli, dä Neui heisst 

 

Fascht wär Chillä abebrennt 

D’Füürwehr isch oms Läbä grennt 

Mit Dank wöted mer eu do melde 

Sie sind üsi gröschte Helde 

 

D’Krippe isch zom Aaschlagsziil wore 

S’Jesuschind isch ganz volorä 

S’Ensemble isch jetzt wieder ganz 

Und d’Krippe strahlt i neuem Glanz 

 

Vier Täg isch d’Vakanz nu gangä 

Denn hät d’Rita Keller neu agfange 

Neu tuet si dä Dirigentestock schwinge 

Wenn dä Chor tuet s’Gloria singe 

 

Früehner händ mer «Kürie» gschproche 

Mit därä Tradition händ mer jetzt brochä 

Em Pfarreirotspräsident chunnt das entgägä 

Sösch müesst mer em nämli: Rüffel sägä 

 

 

 



Schwierigkeite gäb’s bi dä F und G 

S’Präsidium wöll Niemerd überneh 

S’öffne vo dem Club för d’Manne wöred mer aaroote 

Das gäbti e vodoppelig vo mögliche Kandidate 

 

Wer am Mittwoch go singe wet 

Got zo dä Nagy Elisabeth 

Mehrheitlich werded dötä Lieder gsunge 

Wo chasch iibaue bi Beerdigunge 

 

Mer reded do vom Jakobuschor 

Gründet händs dä vor meh als 25 Johr 

Singe tüend sie em Mittwoch wieder 

Und händ no aktivi Gründigsmitglieder 

 

En richhaltigä Erntedank i dä Chillä 

Chasch der ohni Büürinne nöd vorstelle 

Vergessisch glatt alli Alltagssörgeli 

Mit em Huusfrauegruess und ihrne Örgeli 

 

Regelmässig trettets uf i dä Chillä 

Flöte, Gitarre, Klarinette tüends spillä 

Dä Dokter Ineichen leitet die Truppe 

Besser bekannt als Instrumentalgruppe  

 

 

 



D’Minis sind uf Reise gsi 

Als Ziil hends Ruscht gwählt, öberem Rhii 

Uf dä Bahne sind’s ufe und abe gschwebet 

Zom luegä, öb im Magä Pizza hebet 

 

Es gäbi do en neue Trend 

D’Lüüt wölled nümme a d’Urnewänd 

Scho bald chasch du hinder dä Hängebueche 

Uf em «Friedhof west» go es Plätzli sueche 

 

Wenn du nöd wotsch e Buess riskiere 

Dörfsch nu ei Stund gratis parkiere 

Und damit d’Lüüt nöd müend us dä Chillä stürzä 

Tuet jetzt dä Pfarrer d’Predigt chürzä 

 

So sind Gsetz uf därä Erdä 

Gmeindrot cha nöd Jedä werde 

Drom voroted mer eu hüt scho wägä morn 

Bisch Lektor oder Mini, so häsch d’Nase vorn 

 

Mer wünsched eu no e fröhlichi Stund 

Bevor denn d’Faschteziit wieder chunnt 

Drum haued jetzt nomel eis uf dä Putz 

Em beschtä grad  mit emene Kaffi Lutz 

 

 


