
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sujet 2003: Mir teschten au! 
 Belaags- und anderi Teschts nit numme in Basel, au 

in Lieschtel ischs nötig! 
 
 

Bevoor me öppis bout, chauft oder entscheidet, ischs in der hüt-
tige Zyt modäärn, me duet zerscht teschte, letschtemänt will me 
jo numme s Beschte! 
 

D Ydee isch vo der Basler Fasnachts-Clique Central Club choo, 
die hei nämmlig drummlend und pfyffend, mit und ooni Larve 
und mit Räppli, d Muschterbelääg in der Freye Strooss uf iiri 
Fasnachts- und Bummeltauglichkeit teschtet. D Resultat si fyyn 
süüberlig in Lischte feschtghalte worde und s Boudepartemänt 
mues sich nümme Sorge. Nach all däm Teschte gits in der Freye 
numme no s Beschte! 
 

Au mir wei jetz die nööchschte drei Dääg teschte, öb z Lieschtel 
wüürkchlig alles stoot zum Beschte! 
 

Mit der Roothuusstrooss fönge mir aa und meerkche bald, do 
gits gar nüt zum Teschte, die Strooss isch jo scho vill mol mit 
Wettbewärb und Visione vo Planer teschtet worde und alli Ydeeä 
si innere Schuublaade gschtorbe. 
Mir meine s mues jetz ändlig öppis goo und chömme erscht 
denn wiider cho teschte, wenn die Strooss ghört zu de Beschte 
und me au wiider druuf darf Feschte! 
 

Öise Yywoonerroot isch au e sones Sorgechind zum teschte, 
denn dene iiri Beschlüss si nit immer die Beschte. Drum meine 
mir, me set die Lüt halt vor de Waale besser teschte, dass me 
denn im Root numme no het die Beschte. 
 

S nöie Inseli bym Ängel und die nöi Route vom Chienbäsenum-
zuug hei mir scho s letscht Joor teschtet. Bym Inseli gits halt 
immer e Paar wo stolpere und au d Füürwääge döje holpäre. 
Trotzdäm gits das Joor kei neue Tescht, denn die Route isch 
jetz wüürkchlig s Bescht für euses grosse Chienbääse-Fescht! 
 

Der SBB-Baanüübergang im Schwiiri sette miir au no goge 
teschte, dört stoot scho syt Langem nit alles zum Beschte. 
Dä Ort beobachte miir aber zerscht uusere grosse Dischtanz, 
suntscht gseje mer die langi Autischlange uf beide Syte nit ganz. 
Äs bimmelet und blinkt an der Ampele syt bald 20 Minute , zwee 
Züüg vo oben und drei vo unde si bereits im Burgyyschnitt ver-
schwunde und d Barriere blybt immer no dunde. Hejo jetz chunnt 
no s Waldeburgerli cho z schlyyche, denn isch es duure und oo 
Wunder, d Barriere goot uufe und es hört uf blinke, d Fuessgän-
ger deuje vo beide Syte duurehinke. Vo hinde chunnt e langi 
Autischlange, die wo vorne stönde müesse allewyyl no blange. 
Jetz foots scho wiider aafoo blinke und d Barriere isch am sinke, 
mir meine, dene wo vorne stönde mues das ganz schön stinke. 
Für öis ischs klar, do gits nüt zum Teschte, do mues me boue 
und das Quartier andersch erschliesse. Das wär für alli s Besch-
te! 
 

S alteerwüürdig Kaffi-Poscht isch jetz e McDonalds-Tämpel, d 
Behörde hetts bewilligt mit emene Stämpel. 
Grund gnueg für öis au dört go teschte öb die Big- und Tschig-
gen-Mac wüürkchlig ghöre zu de Beschte. 
Au Kchaffi gits schyynts in allne Sorte, die Einte si süess an de 
Andere muesch worge und das erscht no zum z Morge. 
Mit der Oornig und em Abfall vo der Verpfläägig ischs bis jetz no 
suuber in der Umgääbig. 
Mir meine mir warte none chly mit teschte und luege immene 
Joor wiider, öb alles no isch zum Beschte! 
 

Fazit vo dere ganze Teschterei, me sett nit wägen allem mache 
e grosses Gschrei. Vill wichtiger isches der Grips lo walte sun-
tscht blybt am Schluss doch alles bym Alte! 
 

Für öis ganz wichtig, jetz gönge mir go d Beize und d Chäller 
teschte. Mir wei emool luege, öb döört wüürkchlig alles isch zum 
Beschte und mir doch none Egge finde zum Feschte! 
 
 
 

 

Wie allewyyl isch am Fasnechtszyschdig d Ladäärne-Uusstellig im 

Alte Züüghuus vom zwöi zmidaag bis am nüüni zobe! 


