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God is my Hairdresser (Guafföör) 
 

Mir sin so alt, s isch fascht nid woor 
Wien en Eewigkait kunnts is scho vor 
Mr mixe bald in jeede Drink 
E ganz glai Schliggli "Granufink" 
Und in allne Lääbeslaage 
Kenne mr Pämpers "Senior" draage 
Ai Vordail hets, daas isch e Hit 
Mir hän alles gseh. Glaubsch es nid? 
 
Mir wisse, as dr Herrgott alles duet styyre 
Är losst nid zue, as si d Vignette vrdyyre 
Viil meh het dr Allmächdig z letscht nid aane bykoo 
In Kyrzi stoht schon e zwaite, wieschte Mässdurm doo 
Dr Glaibasler Boulevard isch bald furt und wägg 
Die Middler Brugg fir d Auti zue. E soon e Drägg 
D Elsbethe wird au ai Wääg gsperrt, fir d Auti 
Ze Gunschte vo wäm? Gnau. Vo de Veloraudi 
 
Ballmer, Morin, Jans und Müller, sin doch numme Pausefüller  
Mück und Wyss und Hambbe Wessels sin vrglemmi au nyt bessers 
Schlimm hets is mit dr Rooscht-Vischere droffe 
Dä Bääse gseht us, as wär si konschtant bsoffe 
Si isch Doggder phil., hejoo, i bitt 
Aber "phil" im Hirni het die nit 
D BL-Regierig vrsinggt im Speese-Sumpf, d BVB isch nid im Strumpf   
Und jetz goht denn au no pronto 
Dr "vrgässlig" Carlo Conto    
D Wirtschaft duet is draischt aaliege 
Mit fremden Aarbetsgräft bedriege 
Jeede Schwoob wo im Dunggle s aige Fudi finde kaa 
Schdellt me bi uns as hochqualifizierti Fachgraft aa 
Starböggs verkauft is gruusige Kaffi, e dyyre 
Zahlt in dr Schwiz aber kai Centime Styyre 
Und wirgglig merggsch, as D vrseggled bisch 
Wenn in dr Rinds-Lasagne e Huefiisen isch 
Am beschte siig, me äss jetz Vegibörger, villicht au Fisch 
Will D' nid waisch, eb in dr Lasagne nid e Stiggli Jokey isch 
 
D Menschhait stoht hyt am Abgrund, s isch bitter 
Und morn sin mer denn e Schrittli witter 
Het dr Herrgott unsri Wält vrgässe ?                             
Oder isch er aifach druf vrsässe 
Ungligg z bringe, Krieg und Dood 
Flüchtling, Folter, Hungersnoot 
Fir d Nääger Hirse, fir uns Salami 
E  Sintfluet in Form vom e Tsunami 
Mega-Schdürm mit Windhööseli 
Fir mi peersenlig en Arthröseli 
Vulkän wo Fyyr und Rauch dien schpeje 
Menschen in Panik, wo bim Schdärbe schreje 
Vrbrächer bykemme kai Stroof, si wärde vrhätschlet 
Den Opfer wird mitfiehlend uf d Schultere dätschlet 
D Schnuuren ufmache derfsch Di aber nid  gedraue 
Suscht bisch as intolerante Sagg vrschraue 
 
 



Ärdbeebe, Genozid und Massemord 
D Wält isch nymm dr  sicherscht Ort 
Schwuuli wärde gächtet, iigschperrt, gschlaage 
Muslimas hätte  - wenn si derfte - zimmlig z glaage 
Mien Fätze grad wie alti Mumie draage 
As Ungäubige derfsch do aber joo nyt saage 
Die Schleyertussis deerfe nid emool en Auti beweege 
Jä guet.... daas kunnt dr Sicherheit entgeege 
Islamistische Terror doo und deert, was hytte kuum me ebber steert 
Und wie me vo Rot/Grien immer heert, daas aifach zer Folklore gheert 
 
Gott isch jeedefalls kai Frau, i sag's gnochedroche 
Si hätt suscht nämmlig scho lang zuen is gschbroche 
Waas aber maint dr Herr zue de zwai Päbscht in Rom? 
Oder zem tuntige Tebartz im Limburger Dom? 
Dä isch nid nummen e groosse Vrschwänder und Bländer 
Nai, är gseht au no us wien e Kinderschänder 
Dr Fränzis isch drinn, dr Benni isch duss 
Är haisst zwor no Papa. aber halt interruptus 
Dr Vatikan het er per Heli verloo 
Si Maitlinaamen wider aagnoo, subito 
S Konklave isch yber d Biini relativ gschwind 
D Kardinääl rasch wider dihaim, bi Frau und Kind 
 
Was Vatikan, kann Mutti scho lang 
S wird aim zimmlig Angschd und Bang 
Daas muess au s Mutti Merkel mergge 
Und loot ihre Firewall verschderge 
Si wurdi schyynts abgheert vo dr NSA 
Ganz Dytschland glaggt: "oh Jammer, oh Weh" 
Wie ignorant isch s Volgg mit dr greeschte Schnuure ? 
Aber bi uns gehn die, wie gsait, as Fachgräft dure 
S ainzig Gligg wo die arme Seele hän uf Ärde 
Isch, wenn si  Schutti-Wältmeischter wärde 
D Amis dien doch die ganzi Wält abloose 
Da'sch so sicher wie im Sexfilm s Bloose 
Dr Peer- isch wägg,  dr -lusconi fascht im Gfängnis 
S Hells Angie regiert Europa, as unbefläggts Verhängnis 
Dangg em Ghaimdienscht, da'sch denn doch nid kaibe dumm 
Waiss i im Mai scho, was i vo Amazon uf d Wiehnacht bykumm 
 
Eb Jahwe, Gott. Eb Zeus, eb Allah. Eb  Manitou, Wotan, Shiva, Buddha  
Si hälfe nid, dien nyt verhindere. Dr Mensch muess s Eländ sälber lindere 
Obwohl me vom Schepfer nyt gseht, nyt ghert 
Gits doch no Lyt wo das yberhaupt nid schdeert 
Si gehn in d Kirche, singe und lobpriisen Ihn 
Ganz ohni Zwägg - ganz ohni Sinn 
Voll Inbrunscht bätte si En aa 
Au wenn Är niemerem hälfe kaa 
Me sait däm Glaube, aber wär glaubt isch bschisse 
Will Glaube jo numme haisst....nid wisse 
Villicht simmer au an allem sälber dschuld 
Und hän mit em Herrgott aifach z weenig Geduld 
Sott  Gott is wirgglig erschaffe haa, het er allem aa, 
Am säggste Daag, e schregglige Bad Hairday gha. 

 
Ains derfe d Mensche glaube, nai, wisse. Die wunderbrächdigi Lambben-Usschdellig uf em Minschterblatz, am Fasnachts-
Zyschdig, die gits wirgglig. Aber dä gottloosi Sexkoffer gits deert nid z bschaue. D Ladäärnedrääger sin syt dr MEI-Abstimmig 
usnahmsloos Schwizer....mit Mindeschtlohn. Und wär ainewääg seelische Biistand bruucht, lyttet ihm do aa        → 
S koschtet numme 28'640 Frangge 95 pro Minute. 


