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Waas fir e Froog? – Jo es basst no. 
Waas fir e Fasnacht, waas fir e Gfihl. Aber eins noo n em  
andere. Es isch Sunntig, bereits uff em Wääg zem Yypfif- 
fe spirsch es wiider - die Rueh, das Knischtere, die Schpan- 
nig. Es liggt ebbis in dr Luft, wo de nit kasch beschrybe, aber 
es isch doo. Aakoo uff em Minschterplatz seesch bereits die  
erschte straalende Gsichter. Dr Apéro organisiert vom Vor- 

trab isch e wirdige n und scheene Raame um in die Fas- 
nacht z schtarte. Egaal mit wämm de schwätzisch, d Vor- 
freud und d Danggbarkeit ändlig wiider derfe Fasnacht z  
mache n isch riisig. D Aasprooch vo dr Patricia wie alle-
wyl mit Schpannig erwartet, dreit sich weniger um Sujet 
und Lampe, sondern viilmee um daas, waas gsi isch und  
waas no koo wird - also um d Fasnacht. Noo zwei scheene 
Rieme bis zem Rümeliplatz und zrugg isch dr letztschti 
Aggt voor em groosse Momänt verby.

Basst s no?

Sääligkait noo 1089 Dääg
Am Mäntig kurz voor de Viere n isch s denn sowyt, viil Be- 
wegig in dr Rittergass, me heert doo und dert ebber lache, 
es isch so, wie wenn s nie anderscht gsi wäär. Leider hett d 
Zaal, wo dr Maa uss dr Mitti gnennt hett, zeigt, ass es halt 
doch d Realität gsi isch und mir bereits 1089 Dääg ooni 
Fasnacht hänn miesse n usskoo. - Doch jetzt isch s denn 
ändlig sowyt, die letschte Vorbereitige, d Marschaasaag 
und denn goot s los. Wie eigentlich allewyl isch s Liecht 
pünggtlig ab und jede fir sich und doch alli zämme, sinn 
yytaucht in die drey scheenschte Dääg. Voller Freud biege 
mer in d Bäumligass und laufe duurab richtig Freie. Rich-
tig, mir sinn eifach gloffe, kei Schtau, kei gaar nit. Aakoo 
by dr Freie n isch s denn verby gsi mit gmietlich laufe. 
Zerscht d Bebbi in gwoonter Manier, aber doch sehr flüssig  
und drhinter d AGB. Dr erschti Schoggmomänt bereits noo 
rund finf Minute, eb Absicht oder nit, aber soo wie die mit  
dr Ladäärne n iber de Kepf vom Spiil gwagglet hänn, wäär e 
meeglige Schturz nit z heebe gsi. Egal, es goot wyter und  
mer kenne n e wunderbaare Morgestraich gniesse. Es wird  
pfiffe n und drummlet, bis mir by Daagesliecht denn irgend- 
wenn dien d Seegel schtryche.

Es isch dr Waansinn gsi
Am Noomidaag dräffe sich denn alli Seggzione zem e n 
Apéro uff em Petersplatz. Unseri Obrau hett aalösslig vo 
ihrem 4?.  Geburtsdaag die ganzi Clique yyglaade. - Patri-
cia noomool viile härzligge Dangg!!!
Mee oder minder pinggtlig sinn denn alli Seggzione in d 
Schtadt zooge n und hänn dr Mäntig gnosse. Es isch dr  
Waansinn gsi. Gässle, Bärgläuf, Talläuf und noo viil mee 
und daas alles am erschte Fasnachtsdaag, was wotsch mee?

E Zyschtig wie uss em Bilderbuech
Es isch dr Zyschtig koo und daas isch wirgglig e Zyschtig  
gsi, wie uss em Bilderbuech. Blaue Himmel, e tolli Schtim- 
mig, sowohl in de Gruppe, wie au uff de Schtroosse. E n Um- 
megewuusel, wo de n aanegluegt hesch. 
Am halber 9i sinn alli wo Luscht gha hänn, voor em Volggs- 
huus yygstande n und zämme looszooge. Noo zwei wunder- 
baare Tourné im Glaibasel sinn mer denn in Richtig Rol-
lerhoof. - Dr Rhyschprung wartet - griege mer s im 2022 
aane, ooni Marsch im Tempo 104, dr Bärg duruff z seggle? 
Und wie - mit melodische Kläng in 4er Reie (!!!) bis zem 
Abwingge n uff em Minschterplatz? Es isch e Traum gsi, - 
eine vo myne perseenlige Fasnachtshöhepinggt.

D Wettstaibrugg - nit unbedingt fasnächtlig
Am Mittwuch isch s im glyche Schtiil wytergange. E Traum- 
wätter und bereits bym erschte Halt hänn viili miesse 
feschtstelle, ass es doch e baar Grad mee hett, ass no an de 
Vordääg. Vom Minschter isch es daasmool ins Glaibasel.    
Dr Rhysprung vo oobe noo aabe laufe n isch doch um ei- 
niges aagnäämer und viil weniger aaschträngend. Im Glai- 
basel hett s denn zwei Halt gää, bevoor mer dr Wääg in 
Richtig IM aaträtte hänn. D Wettstaibrugg…!!! Jäwool: d 
Wettstaibrugg - die simmer go passiere - nit unbedingt dr 
fasnächtligschti Teil vo Basel ze dämm Zytpunggt, aber -  
es hett wunderbaari Bilder gää… 

Noo n em Nachtässe denn dr nägscht Höhepunggt - d Striz- 
zi kemme. Unter toosendem Applaus sinn unseri Junge voor  
dr Innere Margarethe in Empfang gnoo worde. Vom Käller 
uss zämme bis in d Falknerschtrooss und noo n em Gotti-/
Göttihalt, zämme mit dr Alte Garde, isch dr Monschter-
zuug in Richtig Schiffländi zooge. Pinggtlig an dr schmaal-
schte Stell hett denn au dr Zuugwaage vo dr Alte Garde n 
e Pause bruucht… No n eme kurze Schtopp uff dr Route 
isch s denn wyter bis vor s Hotel Drey-Keenig gange. 
Im Aaschluss an Halt und ooni die Alt Garde, isch s mit 
eme Strizzi-Wunsch-Marschzeedel bis uff e Minschter-
platz gange, wo dr Stamm hett derfe n am Ändstraich vo 
de Strizzi zueloose.
Vom Minschter uss isch es denn wiider duraab und scho 
bald in Richtig Stammändstraich gange. Mit groosse, 
reschpeggtive ganz kleine Schritt sinn mer pinggtlig kurz 
vor de Vieri voor em Presser gschtande. Mit em Drumme-
limarsch 2022 und em Wettstai sinn die drey scheenschte 
Dääg noonemool duurläbbt und abgschlosse worde. Es isch 
e scheeni Fasnacht gsi und doo und dert het s au e Dräänli 
in de n Auge gha. 
No n em Morgenässe im Käller (e Riise-Dangg an Hugo 
und d Källergaischter) isch denn fir alli wirgglig dr letschti 
Fasnachtsvoorhang 2022 gfalle. 

1089 Dääg hämmer drum miesse Ringe, 
bis in wenige Minute ändlig wiider Fasnachtskläng quer über Basel dien erklinge. 
S lengschte Warte uff die drei scheenschte Dääg isch ändlich verby - 
hoffe mir Basel wird nie me fasnachtslos si. 
Mir starte n in d Fasnacht 2022 ganz ohni Drugg -
ändlig hett is d Frau Fasnacht wiider zrugg. 
Langsam wird s mir warm ums Härz und ich kaas kuum erwarte - 
dr nägscht Höhepunggt in unser Jube-Joor duet bald starte. 
Do s 2022 no immer mit zogener Handbrämsi muess vo statte go - 
dien mir pünggtlig zur 100schte Fasnacht im 23 in unserem Jubelgoschdym in d Reie schtoo. 
Jede für sich und zämme voller Gnuss - 
drey Dääg uss em Alldaag duss. 
Voller Freud und Spannig dien mir druff warte - 
doch eigentlig kenne mir s kuum erwarte, 
waas heisst e Fasnacht noo so langer Zyt? – 
Finde mir s zämme n use, dr grooss Momänt isch nimm wyt. 
D Goschdym sinn bereit und d Voorfreud gross - 
also Frau Fasnacht nimm is an d Hand, mir leege n ändlig wiider los. 
Doch zerscht duet jede si Kopfladärnli kontrolliere - 
ass es au wirkliglüchtet, wenn mir am Vieri loosmarschiere. 
Im Aaschluss noomool dureschnuufe und in sich ynegoo - 
bevoor s Martinsglöggli in wenige n Augebligg duet Vieri schloo. 
Ich wünsch euch allne e wunderbari, unvergässligi Fasnacht in dämm Joor – 
liebi Griess uss dr Mitti, eure Tambourmajor…

Dangge!!!
Y find, es isch Zyt, dir emool dangge z saage. 
Für was? Daas weisch du am beschte, 
waas du gmacht hesch - es seet s nit e jede - 
aber ooni dää Bytraag funggzioniert die Glygge nit. 
Doorum eifach Dangge - 
du, ihr, mir, 
d Sans Gêne isch e Hutt!!!

E Fazit 
Es hett no basst. Mer kenne no Fasnacht mache, mer hänn  
zämme derfe n ebbis erlääbe n und daas isch die beschti 
Basis für die kommende Joor. Y perseenlig freu mi bereits 
jetzt wiider uff d Källerarbet und die doodrmit verbundene  
Fasnachtsvorbereitige 2023 - d Fasnacht gschtalte n und  
mache. Y freu mi au (y weiss, doo kaa me sich au Fründ  
verschpiile) uff dr Cortège 2023. Mir alli in unserem Jubel- 
Goschdym im gfierte Raame. Soo kenne mer is und d Sans  
Gêne präsentiere n und zeige, waas für e sensazionelle Huf- 
fe mir sinn und wie stark ass mir Fyyr und Flamme für uns,  
aber au für d Fasnacht sinn.                  Dr Maa uss dr Mitti


