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D Eggsfrau 

Auge wie Marroni, dänkcht är, wäärend däm s Fröilein vom Yywooneramt syni Daate in 

Kchompiuter yynehakcht. So bruun und so warm. Wo si fertig isch, häisst si iin, alles z 

üüberbrüeffe. Liechti Stefan, 17.4.1975, Heimetoort Lieschtel. Alles bryyma. Au die nöi 

Woonadrässe isch korräkcht. In dr Spalte Eggs-Eepartner aber schtoot zu sym Erstuune en 

Naame: Milena Kovač. Uf sy schüüche Iiwand hyy, är syyg gar nie vrhüürootet gsi und chönn 

drum au kchäi Eggsfrau ha, erkchläärt si iim chüel, dass si sit zää Minute Füürobiig het und 

drum das Malör erscht am Meentig chönn kchorrigiäre. Si wünscht iim no es schööns 

Wucheänd und schiebt dr Schalter zue. 

Uf em Häiwääg wird iim bewusst, dass är jetz e Eggsfrau het. Und nume so zum Blausch 

überläit är sich, wiä är die syynerzytt chönnt kchenneglernt ha. Es chönnti zum Byspiil vor drüü 

Joor in dä Feerie z Kchroatie bassiert syy. Dört in deere Bar diräkcht am Strand, wo in jedem 

Gogtäil es Babyyrsunneschirmli gstekcht het. Vermuetlich het si Auge gha wie Marroni, d 

Milena, so bruun und so warm. Und wo si iim uf Kroatisch dr Blatz wysawyy vo sich aabote 

het, do het sys Härz bis in Hals kchlopft. 

Wider in dr Schwiz het är iire jeede Obig aaglüte. Halb uf Dütsch und halb uf Änglisch het är 

iire vo sym Daag verzellt, vo dr Büez und vom Muusigverein. Sie isch derwyyl still gsi. Mit sym 

Smartphone am häisse Oor isch är denn amigs do gstande und die Stilli het em s Gfüül gee, 

d Milena syyg wyt wäg. Vill wytter wäg als Kchroatie. Do het är si churzerhand ind Schwiz 

yyglade und churz drufaabe ghüüroote. 

D Milena het für iin gkochet und gwäsche und in dr Migrosklubschuel oordetli Dütsch glernt. 

Wenn är iire aber bim Znacht vo sym Daag verzellt het, vo dr Büez und vom Muusigverein, 

isch si still blyybe. Die Stilli het em denn amigs s Gfüül gee, d Milena syyg wyt wäg. Vill wytter 

wäg als s andere Änd vom Chuchidisch. 

Und denn, vor es paar Möönet, het d Milena iiri Kchöffere phakckt. Si isch aber nid zrugg uf 

Kchroatie. Si isch nid zrugg in die Bar diräkcht am Strand mit de Bapyyrsunneschirmli in de 

Gogtails. Nei, si isch ins Noochbersdorf zooge. Dört häig si öpper kchenneglernt. Öpper, wo 

nid ständig nume vo sich schwätzt. Öpper, wo si halt eifach besser verschtoot. 

Ganz eeländ isch iim, wenn är an syni Eggsfrau dänkcht. Zum uf anderi Gedankche zchoo, 

cheert är ind Truube yy. Grad wo är syni zwöiti Stange stürzt, gseet är s Fröilein vom 

Yywooneramt am andere Änd vo dr Bäiz. Är zaalt und lauft zu iire. Si luegt iin es Wyyle mit 

iirne Marroni-Auge aa und bietet iim denn dr Blatz wysawyy vo sich aa. Sis Härz chlopft bis in 

Hals. Är räuschberet sich, säit lut: «Aadie mitnand» und goot. 

Är isch äifach nooni barat für e nöii Frau. 

 
Rebekka Salm, «D’Eggsfrau», Siegerin Kategorie «Öffentlichkeit» und «Supertext 

2019» 
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