
ICH! 
 
Dr Andy Warhol het mol gsait,  

s griegt jeede gnau e Viertelstund 
im Rampeliecht vo däre Wält  

byvor är under d’Äärde kunnt. 
By vyyle wäär das Zytverschwändig,  

e glaare Fall vo Sälbschtverbländig. 
By MIR isch s anderscht – dasch dängg glaar – 
yych bi jo yych – schlicht wunderbar! 
 
Yych bi scheener wie dr Clooney!  
Yych schutt besser wie dr Rooney! 
Yych ha n e IQ wie drey zämme! 
Yych ka wie dr Marley „jämme“! 
Yych gsee vorzue alles richtig! 
Yych bi schlicht und aifach wichtig! 
 
YYCH - YYCH – YYCH! 
Die andre sinn mir vellig glyych! 
 
 
Wäär mi kennt, däm isch bykannt, 
yych bi frindlig, nätt, scharmant. 
Aaber duet mi so n e dumme Siech 
  in mym Friide uffsmol steere 
Denn loss y mi nit zwaimol bitte, 
 denn muess y mi nadyyrlig weere: 
Uuse mit em Ellebooge, 
scho isch dä schnäll uff d Schnuure gflooge! 
 
Yych haig gstoole und verfiehrt?   
- Yych ha numme spegguliert! 
Dr Migger will my Job, dää Sogge?  
- Mien mr en halt uuse mobbe! 
Yych haig glooge? Bisch nit gschellt? 
- Yych ha kreativ verzellt! 
 
YYCH - YYCH – YYCH! 
Die ganz Wält isch mir schysseglyych! 
 
 
Ass yych e Hängscht bi, waiss y gnau 
und ihr do unde langsam au. 
Doch eppis duet mi fuurchbaar steere: 
Miesst das nit die ganz Wält gheere? 
Dangg Internet isch das nit schwäär,  
 y mach e Blog plus Facebook-Syte 
und regrutier als mini Frind 
 jede Depp und jedi Grytte 
Denn fluet y s Netz: Due „pouschte“, schryybe  
- und männgmool au bitz iberdryybe - 
bis d Menschhait langsam duet bigryffe 
nääb mir sin alli andre Pfyffe! 



Und langsam lauft s mit bresentiere, 
kaa n yych PR generiere: 
Yych adoptier e grangge Koala 
fir e Fotti in dr Gala. 
Voor dr Schaidig – alte Trick – 
schwätz y zeerscht no mit em Blick. 
Yych engaschier mi pauseloos  

fir die Grangge und die Schwache  
und loss es drum bi „Charities“  

mit Lachs und Schampus zimpftig grache. 
  
YYCH - YYCH – YYCH! 
Ooni mi - wäär s nimme s glyych… 
 
 
„Personekult“ isch hit scho fascht  
 e Trend fir jung wie alt 
und macht laider nit emool  
 vor em Zeedeldichter halt: 
 
 
Drum muess yych Eych jetzt allne saage 

dasch s letscht Mol wo n yych dää Zeedel mach: 
z Basel stinggt s doch noo Broovinz, 
 und das isch nimme mini Sach! 
Ych due mini Väärsli jetzt denn „twittere“ 
und bring die Mächtige so zem zittere. 
My neyi Biini, das isch d Wält: 
  deert git s Breesdysch und vyl, vyl Gäld! 
 
 
YYCH - YYCH – YYCH! 
Ihr Wiirscht – ihr sin mir vellig glyych! 
 
 
Dasch nadyyrlig nur e Scheerz, 

e narzissdisch Schlussbouqet, 
 Vergännd mir bitte, s git derfiir  
 jetzt au no e baar Väärsli mee.  
 
Yych kenn my Blätzli ganz brezyys,  
 s isch nit ganz voorne, nit ganz hinde, 
s isch deert woo s mir am beschte gfallt 
 by Eych, by myne liebe Friinde!  
 Yych stand mit myne baide Bai 
 eerlig uff em Boode 
und muess mi drum uff gar kai Fall  
 in Himmel uffe loobe. 
Beschaide bin y  

– Sapperlott! 
Zämme!  

Eyre Zeedelgott 
 


