
het	aagluegt	mit	emene	Blick,	wo	gseit	het,	mi
söu	umgehend	sis	Göferli	ga	packe.	Plötzlech
het	me	sech	gseh	stah	a	so	mene	Strand,	wo	d
Sunne	grad	bluetrot	im	Meer	versunken	isch,	a
der	 starche	 Schoutere	 vom	 Koni,	 wo	 nach
wiudem	 Lawändu	 gschmöckt	 u	 eim	 ganz
zärtlech	vo	oben	aben	uf	e	Haarasatz	küsst	hätt.
U	mi	hätt	 ihm	ds	 eigete	Gsicht	 zueträäit,	 ihm
töif	 i	 d	 Ouge	 gluegt	 u	 gfunge,	 ds	 Läbe	 syg
schön,	 sogar	mit	 emene	Tüp,	wo	 eigetlech	 so
gar	nid	eim	si	Tüp	syg	u	abgseh	dervo	ersch	no
ghürate.	Das	 syg	 es	Detai,	 het	 d	Büse	 zu	däm
Thema	numen	einisch	gmeint	gha.	Settig	Sache
liese	sech	la	löse.	U	drum	hätt	mes	la	passiere
u	 wär	 nach	 zwone	Wuche	 mit	 meh	 aus	 nume
grad	emene	bruune	Gring	wider	heizue	u	vilech,
wär	weis,	zämen	Eutere	vo	zwöi	schöne	Ching
worden	u	Bsitzer	vom	enen	Eifamiliehüsli	oder
so.	Bi	däm	Gedanken	isch	me	de	aber	blitzartig
wider	 uf	 d	 Wäut	 cho	 u	 isch	 schlusäntlech	 z
zwöit	hei,	auso	mit	der	Büse,	wüu	mit	em	Koni



hätts	 es	 nümm	 würklech	 bbracht	 zu	 däm
Zytpunkt,	 gobschon	er	 gmeint	 het,	mi	 chönnti
ja	no	chlei	z	Tanz,	är	wüssti	da	no	so	ne	gueten
Ort,	wo	me	chlei	für	sich	wär.	U	da	derbii	het
er	eim	aagluegt,	mit	so	Ouge,	wo	eim	gseit	hei,
es	 göng	 ihm	 de	 nid	 würklech	 um	 ds	 Tanze,
sondern	meh	so	chli	um	ds	Fürsichsii.	Mi	het
bi	 sech	 säuber	 ddänkt,	mi	wöug	mit	 em	Koni
weder	 tanze	 no	 süsch	 öppis,	 het	 aber	 nid	 das
gseit,	 sondern	 mi	 wöugi	 lieber	 ga	 lige,	 morn
syg	 o	 no	 e	 Tag.	 U	mi	 het	 ir	 gliiche	 Sekunde
gwüsst,	 dass	 d	 Ussichte	 uf	 dä	 nid	 bsungerbar
guet	sy	gsi	bi	däm	Wii,	wo	me	gha	het.	Dä	isch
nämlech	 nid	 haub	 eso	 guet	 gsi,	 win	 er	 hätti
gchoschtet,	 hätt	 me	 ne	 müesse	 zale,	 dä
südfranzösisch	Wiiss,	wo	nach	Sunne,	Meer	u
Nüttue	 schmöcki	 u	 abe	 göng	wi	Sirup,	wi	 der
Koni	 gschwärmt	 het.	 Vo	 däm	 het	 men	 i	 däm
Momänt	 nümm	 grad	 viu	 wöue	 wüssen	 u	 isch
ufgstange.	 Oder	 hets	 emu	 probiert.	 Der	 Koni
hets	du	emu	no	zstang	bbracht,	eim	d	Tür	ufzha,



u	 jedi	 het	 gluegt,	 dass	 si	 müglechscht	 uf
diräktem	Wäg	zum	Chare	chunnt,	u	beide	hets
so	 liecht	 uf	 d	 Syte	 zoge,	 zum	 Glück	 nid
gägenang,	 sondern	 schön	 sünchroon	 uf	 di
gliichi.	Im	Charen	inne	het	me	de	fang	mau	eini
groukt,	 das	 het	 me	 nämlech	 ab	 auem	 Suuffe
schier	vergässe.	Wüu	der	Koni	 säuber	nid	het
groukt,	het	me	bi	ihm	ir	Beiz	nach	em	Füraben
o	 nie	 öppen	 eini	 dörfen	 aazünte,	 so	 wi	 bi
angerne,	wo	das	nid	eso	äng	hei	gseh.	Dertdüre
syg	är	suber,	het	er	gmeint,	är	heig	schliesslech
o	ne	Frässbeiz	u	nid	irgend	so	ne	Spunte,	wos
nüt	 miech,	 wes	 am	 nächschte	 Morgen	 ir
Gaschtstube	 nach	 Rouch	 schmöcki.	 Är	 chönn
sech	settigs	nid	leischte.	Drum	het	me	das	mit
em	 Rouke	 bi	 ihm	 haut	 la	 sii	 oder	 isch	 hurti
voruse,	 das	 aber	 je	 speter,	 deschto	 weniger,
wüu	mes	ja	scho	chlei	gspürt	het	i	de	Scheiche,
dass	die	nümm	so	rächt	grediuus	hei	wöue.	So
het	me	siner	Prioritäte	gsetzt.	U	de	äben	ersch
im	Outo	eini	achegschrissen	u	när	no	grad	eini.



De	isch	das	mit	em	Schlüssu	cho,	so	wi	ging,
mit	 em	Schlüssu,	wo	 ab	 emene	 gwüsse	 Punkt
nümm	dert	isch	gsi,	wo	me	ne	het	häre	ta	gha.
Dä	Punkt	het	irgendöppis	mit	em	Wii	müesse	z
tüe	ha,	wüu	der	Tag	dür	isch	der	Schlüssu	ging
dert	 gsi,	won	 er	 het	 söue.	Mi	 het	 auso	 i	 aune
Seck	afa	grüblen	un	es	het	eim	wöue	dünke,	mi
heig	znacht	ging	e	chlei	meh	Seck	aus	süsch	u
ds	Täschli	syg	irgendwie	o	grad	töiffer	worde.
Am	Schluss	het	me	de	dä	Schlüssu	emu	gfunge
gha,	genau	dert,	won	er	hätti	söue	sii.	Derwylen
isch	d	Büse	no	einisch	usgstige,	sie	heig	öppis
im	Schue,	 so	 het	mes	 emu	verstange,	 aber	 vo
der	 Büse	 scho	 söfeli	 begriffe	 gha,	 dass	 me
gwüsst	 het,	 dass	 si	 nume	 het	 wöue	 ga	 luege,
gob	der	Koni	vilech	no	vor	der	Tür	usse	 stöi.
Aber	 dä	 isch	 lengschtens	 wider	 iche
verschwunde	 gsi	 u	 vilech	 scho	 im	 Näscht
glägen	oder	 süsch	 am	enen	Ort	 oder	 het	 sech
no	 der	 Räschte	 ggä	 vo	 deren	 aagfangnige
Fläsche.	Irgendeinisch	isch	me	de	aber	uf	jede



Fau	so	wyt	gsi,	dass	me	hätt	chönne	fahre,	we	d
Büse	 nid	 plötzlech	 wäri	 uf	 d	 Idee	 cho,	 mi
chönnti	 em	Koni	eigentlech	no	eine	peize,	un
es	het	 fei	e	chli	viu	Überzügigsarbeit	bbrucht,
für	 er	Büse	 z	vermittle,	 das	 syg	 itz	 vilech	gar
chlei	 plump	u	nümme	ds	Gliiche	wi	 denn	mit
füfzäni,	wo	men	em	Tüp,	wo	eim	het	gfaue,	ds
Töffli	 glüftelet	 heig,	 für	 si	Ufmerksamkeit	 uf
sech	z	zie.	Bim	ene	Merz	wär	das	abgseh	dervo
o	gar	nid	eso	eifach	gsi,	u	öppis	Schlöiers	aus
irgendwo	 chlei	 Luft	 usezla	 isch	 eim	 i	 däm
Momänt	 o	 gar	 nid	 i	 Sinn	 cho.	 Zum	Glück	 er
Büsen	 o	 nid.	 So	 het	 me	 de	 äntlech	 chönne
fahre,	 ganz	 süüferli	 ds	 Dorf	 uuf,	 bis	 d	 Büsen
äbe	de	chlei	het	afa	hüpere.	Si	het	emu	de	no
nes	Zytli	 bbrucht,	 für	wider	 obenabe	 z	 cho,	 u
wo	 d	 Rückliechter	 vom	 Polizeichare	 scho
lengschtens	 hinger	 der	 Kurfe	 sy	 verschwunde
gsi,	het	si	gmeint,	Februar	syg	vilech	gliich	no
grad	 es	 Spürli	 z	 früech	 für	 ne	 Blueschtfahrt,
oder	 mi	 nähmi	 es	 nächschts	 Mau	 äuä	 ender


