
Brief eines Rekruten. So guet!!! 

 

Liebs Mueti, liebe Vati: 

 

Mir geits guet. I hoffe euch, Ännele, Ueli, Rolä, Ürsu, Brigä, Lüku u Steffu 

ou. Chöit am Lüku und am Steffu usrichte, dass z Militär auso zigmau gäbiger 

isch aus jedi Büez daheime und si sech kener Sorge müesse mache wesi de 

ufbotte wärde. 

 

Zersch hani no chli Chummer gha, wiume geng bis am sächsi muess im Näscht 

blibe, aber ize gfautmer das no so mitem usschlafe. Säget Lüku u Steffu, 

dasme vorem Zmorge nume muess bettä u es paar Sache poliere. Muesch kener 

Tier füetere, mäuche, usemischte, ga füüre, Houz hacke... würkli chuum öpis. 

Aso mou, Rasierplficht gits, aber es het sogar warms Wasser. 

 

Z zmorge isch chli komisch, mit Orangschesaft, Müesli und so, drfür fähle 

Härdöpfu, Hamme, Chääs u Wurscht u dr ganz Räschte. Aber weme näbemne 

Städter hockt wo nume es Kafi suuft längt z Zmorge mit däm sim zäme bis am 

Mittag wes de widr öppis git. 

 

Kes Wunger möge di Giele usdr Stadt nüüt loufe. Mir gö öpedie uf Märsch wo 

dr Fäudi seit... es sigi guet für d Abhertig... jä nu so de, wener meint, 

aus Rekrut hani da nüt z'mäude. Ä Marsch isch öppe so wyt wi vo daheime zur 

Poscht u rötur, aber wemer aube dert si hei teu scho blatere ade Füess u de 

fahremer i Laschtwäge zrügg u Höger hets de kener gha! 

 

Dr Fäudi isch chli wi üse Lehrer u isch viu am chääre we öpis nid rächt 

isch. Dr Houptmä isch wi dr Stapi odr so. Majore u süsch höcheri fahre 

mängisch mit ihrne Chäre düre u luege komisch aber lö eim aube i Rueh. 

 

U iz chunt z beschte: Mir überchöme Abzeiche fürs schiesse! I weiss o nid 

wiso... Z schwarze isch grösser aus ä Rattegring u bewegtsech nidemau u 

schiesst o nid zrügg so wi d Fankhusergiele mitem Luftgwehr. Aus wode muesch 

mache isch gäbig härelige u träffe. Schüss muesch ou kener mache, di gits 

scho fertig i Trukli abpackt. 

 

När gits no Zwangsmittuusbiudig wome mite angere cha schwinge, aber mi muess 

süüferli, teu Städter möges nid so vrlide. Im Zwami bini übrigens am 

beschte, ussert gäge Iseli Küsu hani mau iigluegt, aber dä isch ou ä meter 

nünzg u hundertzwänzg Kilo u ig mit mine eis sibezg u füfesächzg Kilo... 

isch haut schwiriger. 

 

Item, dänked dra Lüku u Steffu bscheid z'gä dases wäger nid so schlimm isch 

wi geng au säge! 

 

Liebi Grüess Bärble 


