
Dr Bundeskanzler isch uns cho briive 
„Wurum machet dir än Initiative? 
Mir wän doch numme s’bescht fir d’Lyt 
Am Ii-Voting hämmer sälber nyt. 
Es isch doch eifach unbestritte 
Mir müese mit de Zyte rytte, 
suscht galoppiere die drvo 
und miir, mir blybe eifach schtoh.“ 
 
Mir hei’n em gseit, das isch eso, 
Herr Bundeskanzler, aber wo 
schtoht gschribe, dass am Schluss 
Nüm miir saage könne was go mues, 
sondern irgendwelchi Kriminelli 
D’Politik beschtimme, gopferdelli. 
Wiä kömme Sii nur uf’d Idee 
Mä könn‘ zum Abschtimme s’Händi neh 
Und das übertraagi denn my Schtimm 
Und fälsche kenni mä das nymm? 
Hän Si mool ä Zytig läse wellä 
Wo zäigt wie die Cyberkriminellä 
Hyt in unsri Kompjuter dringä 
denn uns klyyni Trojaner bringä, 
und diä, diä tüsche uns  denn vor 
was uffm Bildschirm stoht, syg wohr. 
 
Wenn’s uus chunnt, dass mr bschissä wärdä 
Glaubt käi Sau meh do uff Ärdä 
Dass mir altä Schwyzer Sennä 
no demokratisch wähle kennä. 
Ob’s fufzg Prozänt git oder meh 
entschäidet kümftig d‘ NSey. 
Wenn alles underem Deckel blybt, 
dr Kompjuter dr Siiger uuseschribt, 
düen mir denn das äifach frässe 
und düen villicht au ganz vergässe 



wie früener das isch sicher gsi 
In unserer Schwyzer Demoggratie? 
 
Mittlerwiile sehn’s die mäischtä 
E-Voting Poscht wäi mir uns nid läischtä. 
Für Häcker häigs dert Düürli drin 
Säit us Kanada ä Häckerin. 
Diä Erkenntnis diä bringt jetz ä Drugg 
Villi Kanteen schregge pletzlig zrugg 
Käinä wott dr erschti sy 
Wo sonä Bledsinn fiehrti y. 
Aber einigi glaube gliichwohl draa 
Das me das jo leesä ka 
Wenn d‘Poscht jetzt no mit ihrnä Beschte 
Nur bitzli kennti wiiter teschte. 
Abschtimmige digitalisiere 
Mit dr Demoggratie experimentiere 
Kryptologisch alimentiere, 
Aber wohii sötti das denn fiehre? 
Es wäiss inzwüsche jedes Kind, 
dass Häcker am längere Hebel sind. 
Si operieret irgendwo in der Wält 
Si hän vill Wüsse und villicht au Gäld, 
Und miir düen eifach numme glaube 
Dass d’Gsetz das gar nid düen erlaube. 
 
Schwiizer rugget langsam vor,  
Begraabet d‘ Illusione nach 20 Johr! 
Schwiizer Bürger syt nid dumm 
Unterschrybet s’Moratorium! 
 
 
 
 
 
 


