
 
Es chunnt e Bär 
er Wo chunnt här 
Er zottlet brav 
I Winterschlaf 
 
Lue da üse Fasnachtsbär 
Chunnt im brune Pelz derhär 
Woisch er ömu de o gsi? 
Gseht ja ganz vertschudlet 
Voll mit Baggle u ne Duft 
Vo Bureparfön i der Luft 
Alli Wöschere vo Paris 
Chöi ne nümme mache wyss 
 
Dräckig, stinkig wi ne Moore 
Vo de Tatze zu de n Ohre 
Är sig a der BEA gsi 
Luegt är ganz unschuldig dri 
D Chüe di heig ne fasziniert 
U so sig er ungeniert 
Unger so nes Guschti graaget 
U haut dür ne Plätter gschnaagget 
Fasnachtshäxe chömet schnäll 
Wäschet üsem Bäri z Fäll 
 
U no witer sig er gange 
Am E-Renne blibe hange 
U het gseh wi si i Schare 
Am Start si inang ichegfahre 
Die Bolide fingt er luschtig 
Das isch intressanti Ruschtig 
Di Elektrik vo de Chäre 
Är isch du chli z nach drahäre 
Itz stöh d Haar z Bärg ufem Gring 
Bitte Häxe handlet gschwing 
 
Wo n är Musig het verno 
Isch är a ds Fête de vignerons 
Het jede musikalisch Boge  
Gierig sofort ichezoge 
Lut u lärmig bis zum Schluss 
Itz het er schier e Tinitus 
Dä sötti sofort ume lugge 
dass di schöne Bärner Gugge 
wider a sis Ohr chöi dringe 
Häxe, rasch es Q-Tipps bringe! 



 
Ga feschte isch dr Bäri gsi 
Ar YB-Meischterrfiir derbi 
E YB-Wurscht, derzue es Bier 
Zwöi, drü, vier, füf gönnt sich das Tier 
Am nächschte Morge aber när 
Isch Bäris Chopf gar furchtbar schwär 
 U d Ouge gseh, es isch e Grus 
Wi gchlepfti Sicherige us 
Jä lue, das chunnt vom vile löte 
E Häxezouber isch vo Nöte 
 
Ds Schwingfescht ds Zug isch är go bsueche 
Het es Plätzli chönne bueche 
Beidruckt heig ihn, het er gseit 
Wi die nang heig i ds Sagmähl gleit 
Het gstuunet wi si heige gschwunge 
Dr Siegermuni böimig gfunge 
Was ihm heig gfalle ganz speziell 
Das sig di Fairness generell 
U dass der Stucki Schwingerbär 
Genauso gmüetlech sig wi är. 
 
Es chunnt e Bär 
Wo chunnt er här 
Itz isch er fertig putzt u gstrählt 
U ds einzige wo n ihm no fählt 
Isch sini Chappe füre Schlaf 
u nächär zöttelet er brav 
i sini Höhli uf d Matratze 
U tuet di müede Bäretatze 
Unger sini Dechi strecke 
Bis mer ne de wider wecke 
 
 
 


