
Sujet 2017

Äierläset quo vadis?

Wenn dr Friehlig gege dr Winter siegt,

und s langsam wieder wärmer wird,

kasch im BIBO e Bricht vom BIBO-Schorsch läse,

vo Oberwiler wo z Bottminge immer no Äier läse….

Äier hi – Äier ho – Äier he,

z Oberwil sin d Äier niene me,

Äier z Bottminge gfunde, Äier sind wieder do,

Äierläset und de Tineli isch wieder froh.

An was liegts, git’s käi Äierläset me in Oberwil?
Isch de Oberwiler s organisiere äifach z viel?

E Äierläset in Oberwil das wurd uns scho no gfalle,

worschinlig miest Wiehnachte und Oschtere aber zämme falle,

nimmt aber de Tineli das in sini Händ,

denn chasch sicher si, das het es Änd.

Do chunt de Tineli z laufe und ich dängg,

hät ich Äier für ihn, wär das si‘s gröschte Gschängg,

und wenn d Hüener bi de Gelati-Gabriella sich e weneli bemihe,

cha de Tinel scho das Joor e Äierläset durefiere…..

Die Äier wo d Gmeindröt z Oberwil lege, sin käi Hit,
und e Säge für d Oberwiler isch es au nit,

aber für de Tineli isch e Äierläset s Paradies uf Ärde,
für Äier wurd är sogar Gmeindrot wärde.

Vo Oberwil bricht s Äierfieber us übers ganze Land,
Äierläset isch wieder überall bekannt,

Drum gäbe mir euch an dere Schtell e guete Rot,
„wählet de Tineli doch in Bundesrot“.

Us ere sichere Quelle hän mir d`Spezi mitbecho...,
es Äierläset in Oberwil git’s scho das Joor.

Organisiert wird das Ganze und das isch d Krönig,
vom „ Tineli“ unserem „ Äier- König“.

Unseri Froog zum Schluss isch äinerläi,
„was isch zerscht do gsi, s`Huen oder s`Äi“?

Mir göhn das Joor ans Äierläset in Oberwil - gäbe s Bescht,

und mache mit em Tineli e grosses Äier-Fescht.

Denn mit em Tineli chunt’s guet, das isch unser Befund,

drum mache mir Fasnacht egal was chunt.


