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Bleeder Hund
Das Mädsche mit de glasgriene Aue
Sitzt moajens frieh im Bus näwa mir
Irgenwànn wird´isch misch ämol traue
Unn lad´se in uff e Kolabier
Isxh wäs, mon saat, isch wär nit de Klugschde
S´Buddermesser hönn isch nit erfunn
So e Quatsch, isch bin doppfit, dà gugschde
Wär nur nit geween der bleede Hund
Seit Vorsjòòr sinn die Litt all so komisch
Isch, isch bin geblibb wie eh unn jeh
Dò sinn, die mache misch fix unn ferdisch
Die fòòze Zeisch erumm, das dut weh
Isch krien´s jò mit, wenn se dreggisch lache
S´hòllt kum änner noch e Blatt vorm Mund
Der arme Bub, der kònn´s nimmé mache
Dò koche isch vor Wut, bleeder Hund
Òm heilisch Òwed war isch mim Velo
Unnerwäschs bi de Oma geween
Dò hat em Jean-Pierre Bock sinnem Bello
Misch gebiss genau zwische de Bään
Jeder hat´s mitkritt vin minnem Unglick
Im Dorf geht so ne Nachricht schnell rund
òn sinnem Abarat fäält e klän Stick
Isch kònn´s eisch sòòn, isch hasse den Hund
Awwer Gott sei Dònk kònn isch noch trääme
Das helft mir schunn mòl iwwer de Zitt
Isch bin e Mònn unn so will isch läwe
Wie e Kerl, nit wie e Inwalitt
... unn isch trääme
Das Mädsche mit de glasgriene Aue
Lacht miscg òn, kisst mir die Libbe wund
Wir heirate unn glisch geht´s òn´s Baue
E Kind krie mò, e Katz`...- ... nur kään Hund
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