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Jo dä Club, jo dä Club, jo dä Club dä isch scho füfzig gsi 
Jo im Club, jo im Club sind jung und alt debi 
 
Eine Halle muss man haben 
Aber kalt muss sie sein 
Kalt muss sie sein muss sie sein 
 
Und än Spunte hämmer neu 
Aber dä isch so warm 
Dä isch so warm so würkli warm 
 
Ja nen Präsi hawn wir auch 
Mit nem schönen runden Bauch 
Schönen runden Bauch das hat er auch 
 
Jo dä Club, jo dä Club, jo dä Club dä isch scho füfzig gsi 
Jo im Club, jo im Club sind jung und alt debi 
 
Und die Margrith die isch super 
Isch vom Club fascht wiene Muetter 
Gopfetammi guet so wiene Muetter 
 
Um dä Ulf do simmer froh 
Er macht alles ohne Loh 
Alles ohne Loh er isch halt so 
 
Uesen Manuel dä spielt super 
Leider nöd ganz bis zum Schluss 
Er isch guet im Schuss und nonig duss 
 
Jo dä Club, jo dä Club, jo dä Club dä isch scho füfzig gsi 
Jo im Club, jo im Club sind jung und alt debi 
 
Und man kennt ihn am Pullover 
Aber uni wär viel doofer 
Uni wär viel doofer Harzemooooser 
 
Jo us Wil dä Bernhard Gyr 
Lueget besser jetzt uf d’Schmier 
Besser jetzt uf d’Schmier am morgä früeh 
 
Z’Obig spot tuet er trainiere 
Mit dä Stei ufem Iis 
Le Pierre et les pierres ufem Iis 
 
Jo dä Club, jo dä Club, jo dä Club dä isch scho füfzig gsi 
Jo im Club, jo im Club sind jung und alt debi 
 
 
 



Jo dä Peios und dä Bär 
Die sind würkli achli z’schwer 
Manne mit Buch sind guet ich mag sie guet 
 
Ei do schreit denn üsi Kerstin 
Wenn än Stei isch achli z’churz 
Er isch würkli z’churz am Jörg isch s’schnurz 
 
Fäschte fiire das isch super 
Aber heigoh wott sie nöd 
D’Andrea wott das nöd das find sie blöd 
 
Jo dä Club, jo dä Club, jo dä Club dä isch scho füfzig gsi 
Jo im Club, jo im Club sind jung und alt debi 
 
Wer hockt lang denn a dä Bar 
S’isch dä Dudli das isch klar 
Dä Dudli a dä Bar jo sunneklar 
 
Nöd ufem Iis do hauts ihn um 
Nei i dä Ferie isch das dumm 
Dä Erich hockt am Strand mit sim Verband 
 
Er hockt ume und chunt spot 
Will en dä Bär nöd heime lot 
Dä Leo und dä Bär dä bösi Bär 
 
Jo dä Club, jo dä Club, jo dä Club dä isch scho füfzig gsi 
Jo im Club, jo im Club sind jung und alt debi 
 
Trinkt er zwei drei Bier dä Chrüter 
Wird er immer achli lüter 
Immer achli lüter üse Chrüter 
 
Jo dä Römes dä gwünnt immer 
Das isch guet für sini Gegner 
Jo für sini Gegner sie händs ringer 
 
Und us Züri chunt dä Müller 
Sini Mazdas sind dä Knüller 
Sie sind doch dä Knüller nöd dä Müller 
 
Jo dä Club, jo dä Club, jo dä Club dä isch scho füfzig gsi 
Jo im Club, jo im Club sind jung und alt debi 
 
 
 
Melodie:  Jo dä Club……… (ja so warn’s die alten Rittersleut) 
 Verse: (kurze Beine kann sie haben, aber schön muss sie sein) 
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