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Die letscht Hyschterie nach goldiger Bracht

het Anno 1725 d'Rundi gmacht.

In Arisdorf isch s'Muem (Grücht) umenand,

im Gaarte vo s'Abts syyg e Schatz im Land.

E Bäärner Speezi und syyni Frinde

biete iiri Hilff aa zem d'Goldoodere z'finde, 

und nach em Aid, es seig kai Deifels Gschee,

sin s'Abts derbyy und gänn s'“Buddel-Okee“.

Im Juni und em Gott sim hailige Namme,

noch Lääse vo Psalme in gsägnetem Raame,

wird zue de Spatte griffe und aagfange graabe,

um bi Nacht und Nääbel sich am Gold z'erlaabe.

Aaber nit kunnt fiire in anderhalb Stund – 

kai Blääch, kai Wuurm und au kai andere Fund!

Me ziet sich zrugg in die waarmi Hitte

und bättet und bättet und fleet mit vyyl Bitte.

Au d'Wintschelruete bringt nit mee,

und usser Lecher isch im Gaarte nit z'gsee.

Dr Schatz blybt abgändig, wäär hätti das dänggt, 

nur s'Muem dervoo het dr Undervogt erlängt.

Dr Root vo Baasel wird duur in informiert,

ass me nach syyne Schätz suecht, macht konschterniert.

Doorum gryfft äär au yy und setzt e Zaiche,

denn Boodeschätz sin halt nundebyppi „dem Reiche“.

Drotz Verbott vo Oobemool und Ainzelhaft

het äär's aaber allewyyl nit gschafft,

e Goldrusch im Baaselbiet z'underbinde,

me griiblet vo Baasel bis noch Gälterkinde.

Und wie zer guete alte Zyt

git's au hitt no Goldgrääber-Lyt,

denn in dr Ära vo weenig Gäld

suecht me s'Gligg au jetz in dr Wält.

Barlaart wird vyyl und me verspyyrt Indifferänz

fir Spott und politischi Konsequänz:

Waggst d'Gluft zwische Aarm und Gstopft im Land,

nämme miir dr Spatte wiider sälber zer Hand.

Miir keere dr letscht Gwäggi und beschweere Gaischter,

sueche Mummis als dr Äärde iire Maischter

und schrepfe was es z'Schrepfe git

im Glaine, im Groosse, und alli mache mit.

Alli bruuche Bulver, au Amerika,

und jetz graabe d'Grieche au no d'EU aa;

und die git gärn, s'isch laider kai Wett,

Gäld und Gold, wo sii nid het!

Dr Euro schnätteret und fiert zer Gryyse,

Zuesatzverschuldig isch d'Deewyyse.

Die het aaber au Ufflaage, liebi Lyt,

aaber wie albe d'Strooffe bringt das au nit.

Und miir? Miir sponsere freiwillig d'Spatte

in Foorm vomene Laitzins under dr Latte.

Und d'Moral, es isch zem Gruuse,

Gäld regiert d'Wält und d'Schwyz git's uuse!

Sujet: 

Dr Vordraab:
rysst unermiedlig am Kaare

S'Requisit:
isch unser letschts Haab und Guet

Dr Major:
macht au vor Beschweerig kai Halt

S'Spiil:
isch waansinnig vom Goldfieber phaggt
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