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Sujet : s bränzelet z Rieche 
 
Amene scheene laue Summeroobe, 
sottsch dr Daag nit vorem Oobe loobe, 
denn bletzlig schloht dr Fyyrdeifel zue, 
und verbyy ischs mit dr Ooberueh. 
 
Är hett e Zindhelzli aazindt 
und das hett e Flamme gää 
und är hett firs Gartehyysli 
welle Fyyr vom Helzli nää. 
s Helzli isch drvo gspiggt, 
und uffe Komposcht ko, 
und s hett denn e Vollbrand gä dervo. 
 
Dr Schopf hett afoo brenne, 
s Hyysli nääbedra grad au. 
Alles gsehsch  jetzt umme renne, 
s git e Mordsradau. 
Tütätü ruggt d Fyyrweehr a, 
Schluuchlaitige wärde gleggt. 
Dr Fyyrdeifel wo hett zinslet gha, 
dä hett sich guet versteggt. 
 
Är hett e Zindhelzli aazindt 
und das hett e Flamme gää 
und är hett firs Buureguet 
welle Fyyr vom Helzli nää. 
s Helzli isch drvo gspiggt, 
und uffe Haistogg ko, 
und s hett denn e Vollbrand gä dervo. 
 
Dr Baimlihof hett brennt, 
d Wuet vo de Lyt denn au. 
Gits ebber wo dä Deifel kennt, 
isch es e Maa oder gar e Frau? 
Fachlyt dien Profil erstelle, 
verdiefe sich in Psychologie, 
esoo wänn si dä Deifel stelle, 
noh däm Profil kas Jede sy.  
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Är hett e Zindhelzli aazindt 
und das hett e Flamme gää 
und är hett fir d Yystellhalle 
welle Fyyr vom Helzli nää 
s Helzli isch drvo gspiggt, 
und uffe Kanischter ko, 
und s hett denn e Vollbrand gä dervo. 
 
D Bolizei waiss nimme wyter, 
d Staatsanwaltschaft grad eebesoo 
Sächzig Bränd, dasch zimmlig schitter, 
wie sell denn das au wytergoh? 
Wenns z Rieche fescht  duet läädere, 
dien mir im Dunggle dabbe, 
so heersch dr „Schmelzl“ schnäädere, 
kenne drum d Täterschaft nit schnabbe. 
 
E Woorsaagere bietet sich a, 
luegt in d Glaskugele yyne. 
Si wott e haissi Spuur jetzt ha, 
d Situation, die isch zem gryyne. 
Me liist jetzt au im Kaffisatz, 
duet sich im Bleigiesse iebe. 
Doch das alles isch fir d Katz, 
me fischt no alls im Driebe. 
 
Är hett e Zindhelzli aazindt 
und das hett e Flamme gää 
und är hett fir Rieche z blooge 
welle Fyyr vom Helzli nää 
s Helzli isch drvo gspiggt, 
doch s Flämmli duet nit zinde, 
wenn wird ändlig d Bolizei, dä kaibe Deifel finde? 
 
S Ainzig wo me in däm Fall kennt, 
isch Tatsach, dass es z Rieche brennt. 


