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Sujet:  
 
 
 

BUMM 
Basel Und d'Minus-Monete  

 
no dr Melodie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z'Basel an mym Rhy  

gspaart muess ändlig sii.  

Waait duur d'Luft d'Finanze-Noot  

und unser Basel isch so rot.  

Z'BaseI, z'Basel, z'Basel an mym Rhy.  

 

Rächne under Drugg,  

vorwärts, hi und zrugg.  

Wänn d'Regierigsheere doo  

d'Monete-Laag in Griff bikoo.  

Rächne, rächne, rächne under Drugg.  

 

E Stinggi vom 'ne Hund  

bruun und kuugelrund  

wird jetz kimpftig furchbaar dyyr  

dank HundebolIe-Sagg-Gebyyr.  

E Stinggi, e Stinggi, e Stinggi vom 'ne Hund.  

 

Uns'ri Schugger-Lehn  

ständig uffe gehn.  

Si bikemme ney statt ihrem Lohn  

uff Buessgälder e Provision.  

Uns'ri, uns'ri, unstri Schugger-Lehn.  

 

Mit dr BeeVauBee  

numme an d'Gränze meh.  

Dert stiggsch Du scho bald ganz stramm  

um ins Baselbieter Dramm.  

Mit dr, mit dr, mit dr BeeVauBee.  

 

Uff em Eglisee  

d'Kunschti isch passé.  

Warte muesch, Swird duure gschtiert  

bis s'Wasser von ellai iigfriert.  

Uff em, uff em, uff em Eglisee.  

 



Fir in d'lnnerstadt,  

kaine findet's glatt,  

d'Vignettepflicht fir jede Ma(nn)  

ob z'Fuess, mit Velo oder Dramm.  

Fir in, fir in, fir in d'lnnerstadt.  

 

Im Kantoonsspidaal,  

d'Laag isch dert fatal.  

Granggeschweschtere kasch go sueche,  

pfläggt wirdsch vo Zivilschutz-Rueche.  

Im Kan-, im Kan-, im Kantonsspidaal.  

 

Fir dy-n-Auto-Schatz  

bruuchsch zem Pargge Blatz.  

Was die Gebyyr im Moonet koscht(et),  

isch meh als s'ganzi Joor dr Moscht.  

Fir dy, fir dy, fir dy-n-Auto-Schatz.  

 

Wenn's denn bi Dir brennt,  

jeden aane rennt.  

Drmit au d'Fyyrwehr aafoht spritze,  

muesch wääg'de Gebyyre zämmesitze.  

Wenn's denn, wenn's denn, wenn's denn bi Dir brennt.  

 

D'Strosse sinn so leer.  

Wo isch dr Verkehr?  

No de nyyne, s'isch dr bescht,  

sinn d'Strosselampen alli glescht.  

DIStrosse, d'Strosse, d'Strosse sinn so leer.  

 

ZBasel an mym Rhy  

gspaart muess ändlig sii.  

Waait duur d'Luft d'Finanze-Noot  

und unser Budjee isch so rot.  

Z'Basel, z'Basel, z'Basel an mym Rhy.  

 

 
D'Ladärne-UusstelIig isch vom Määntig znacht, em 1. Merze, bis am  
Mittwuch demorge, em 3. Merze, uff em Minschterblatz. — Mer fraien is  
uff Ihre Bsuech.  


