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ZMÄRLI VOM FRÖHLICHE KÖNIG 
 

 

Es isch emal en fröhliche König gsy. Er het mit sinere Königin und sinere Tochter imene prächtige 

Schloss gwohnt.  

 

«Aaah, mir hends scho schön da uf üssem Schloss», het dä König jede Morge gseit. 

 

«Ja, ich ha so Freud a üsem Schlossgartä. Lueg, wie d’Blueme lüchtet!» het dKönigin gschwärmt. 

 

I de Mitti vom Schlossgarte hets en Springbrunne gha, det sind luschtigi Zwerge us Stei gsässe. 

 

«De Brunne isch s’beschte Mittel zur Ufrächterhaltig vo üsärä Castle Culture», het dSchlosswärtin 

jedem erchlärt, wo verbiicho isch. «Wenn sWasser uf die Steifigure abeplätscheret, tönts so, als ob 

i jedem Winkel vom Garte öper würd lache! Drum säge mir ihm ‘Brunne vo de Fröhlichkeit’!» 

 

De fröhlich König und sini Familie händ glücklich und vergnüegt gläbt, bis eines Tages drü bösi Riise 

usem Wald heregstapft und in Schlossgartä iibroche sind. Die drü Riisä, dä Covidian, dä Pestian 

und dä Grippian, sind im ganze Land bekannt und berüchtigt gsi. 

 

«Lueg emal, das schöne Schloss», het dä Grippian gseit. 

 

«Wow, genau so eis hemmer scho lang wöllä überfallä!» het dä Pestian gfunde.  

 

Und dä Covidian, dä gröschti und bösischti vo den drü Riisä, hett grunzet wienäs Säuli. 
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«Sisch s’Paradies für üs! Äs hett alles, was mir bruched: ganz vil schöni Sache zum Kaputtmache, 

en Whirlpool und än Kinosaal, das mär Germanys next top model chönd luägä!» 

 

Me het dene Riise vo Wiitem agseh, das sy no nie i ihrem Läbe glachet händ. Sy händ so grimmigi 

Gsichter gmacht, das alli vom Schloss Hals über Chopf devogrennt sind, au de König und sini 

Familie. So schnäll sy händ chönne, sinds uf die anderi Siite vom Taal gloffe. Det händs 

Unterschlupf gfunde bimene Buur, wo am Hang obe sin Hof gha het.  

 

Do isch de König uf de Hofmuur gsässe und gar nüm fröhlich gsy. De lieb lang Tag het er 

überegluegt zum Schloss, wo jetz dRiise drin ghuuset händ. Sy händ alles kaputtgmacht, sogar de 

Brunne. 

 

«Ich ha gseh, wie sy alli Möbel eifach usem Fänschter grüert händ!» hett Prinzessin Migililli gseit. 

«Jetz isch gnueg, mir müend öpis underneh, Vater!»  

 

Da het de König sini Botä is Land gschickt.  

«Wer de stärchschti vo dene schreckliche Riise besiegt, söll mini Tochter zur Frau becho!» hett er 

verkündet. 

 

 

Als Erschts sind dä Ritter Muskulus mit sim Knappe Otto vor dä König trättä. 

«König, ich bi kampferprobt, ha Muskle us Stahl, äs Schwert so scharf wiä Chili und ä schweri 

Rüschtig!» hett dä Ritter zum König gseit.  

«Dami, diä Rüschtig isch eifach 200 Kilo zschwär für mii! I fühl mi wöhler i dä Golfchleidig» het dä 

Otto gklöhnt. 

 

De Ritter Muskulus isch drufabä mit grimmige Schrei quer durs Tal und ufe zum Schloss galoppiert, 

het sis Schwert gschwunge und dRiise wele agriife. Aber de schterchschti Riis, de Covian, het nume 

mit sim Riisenarm usem Fänschter glangt und de panzereti Ritter wienen Haselnuss usem Sattel 

pflückt. Imene wiite Boge het er en abe in Bach grüert. Det het de Ritter sich nacheme Wiili 

müehsam ufgrapplet und isch zum Buurehof zruggghinkt. «Mitem Schwert chunt me gäge die Riise 

leider ned a», het er gseit. 

 

 

«Wenn ned mitem Schwert, denn mit Wüsseschaft!» het dPrinzässin gseit und met het de 

Professor Immerschlau mit sim Assistänt Cupidi zu sich befohle. 

 

De Profässer het über sin lange wisse Bart gstriche und es ernschts, wichtigs Gsicht gmacht.  

«Diä Riisä chämä natürli nid mit Muskelchraft bekämpfä. Gfragt isch Grips, Erfahrig, Strategie» het 

er gmeint. 

«Jaja, ich unterschtriche ihre IIschätzig, Herr Professor» het dä Cupidi gnickt. «Nach minä 

Berächnige wär eventuell än Umsetzig mit em Pythagoras, gchrüüzt mit äm gaussischä 

Fehlerintegral no viilversprächend.» 

 

Chli spöter sind die beide vor em Schloss gstandä. Sy händ beidi ihre Büecher fürägno und grad wo 

sy dä Beamer iigrichtet hend, hett sie än Schlag troffä wienäs Erdbebä. Dä Covidian hett mit sinere 

Hand eifach uf de Bode ghaue und die beide sind weggspickt wie zwei chlini Chätzli! 

 

 

«Wenn ned mit Schwert und au ned mit Wüsseschaft, denn mit Magie!», het d’Königin Amalia 
gseit und sy händ nachem beschte Zauberer im ganze Land gschickt.  
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Dä Zauberer Magnus isch mit sim Lehrling Omnibus vor dä König träte. 

 

«Nüt isch so würksam wiä d’Magie vom beschtä Zauberer vo de Wält!» hett dä Magnus gseit. 

«Keis Läbewäsä cha gägä üsi übersinnliche Chräft bestah» hett sin Lehrling bestätiget.  

 

Bim Schloss äne het de Zauberer gseit: 

«So, Omnibus, zeichne än rundä  Zauberchreis uf de Bode». 

«Ja, Meischter!»  

 

De Zauberer het sich driigstellt und agfange, sini Zaubersprüch ufzsäge. 

«Lorem ipsum dolor sit amet – sed diam nonumy» 

 

Im Fänschter vom Schloss aber isch de gröschti Riis gstande, het tüüf Luft ghold und de Zauberer 

devoblase wienes Fäderli, bis er irgendwo inere Baumchrona hangeblibe isch. 

Woner vom Baum abeklätteret und zrugg zum König cho isch, heter immer no es ernschts und 

wichtigs Gsicht gmacht und müesse zuegeh: «Mit Magie chunt me gäge die Riise leider ned a.» 

 

 

Da isch de König no truuriger worde. «Ich ha kei Hoffnig meh, mis Schloss und de Brunne vo de 

Fröhlichkeit je zruggzwünne», het er gjammeret. So isch er eines Tages wider brüelend uf de 

Hofmuur gsässe und het zum Schloss überegluegt. dRiise händ sich grad goldigi Chugle an Chopf 

gworfe, wo sy vo de zierliche Turmspitze abbroche händ. 

 

(Pestian): «Troffä, troffä, ätschibätsch!» 

(Grippian): “Nei, das gilt nöd, d’Chugle muess dä Chopf träffä, nid dä Hals!” 

(Covidian): “Chömed, mir isch langwiilig. Mir gönd en wiitere Schlossturm go abbrächä»! 

 

Da isch grad diä jungi Hirtin Esperanza zwandere cho und het gfragt: «Du gsehsch aber truurig us! 

Was isch denn mit dir los?» 

«Lueg det übere», het de König gseit. «Denn weisch es. dRiise händ mir mis schöne Schloss 

weggnoh und de Brunne vo de Fröhlichkeit verstopft. Und niemer cha sy vertriibe!» 

 

«Würklich niemer?», het dHirtin gfragt. «Chumm mir zeiged denä doch, wo dä Bartli dä Moscht 

holt». 

Und sy het soo lut glachet, das dRiise uf de andere Siite vom Tal stahblibe sind und überegluegt 

händ.  

 

«Wie chasch du lache, wen ich so truurig sy mues?» het de König verbitteret gfragt. «Was min 

beschte Ritter, de gschiidscht Profässer vom Land und de mächtigschti Zauberer ned gschafft 

händ, wirsch au du ned hiibringe!» 

 

«Das wird sich zeige!» het d’Hirtin gseit. «Aber ich müessti dich und dini Lüt bitte, alles zmache, 

woni säge!» 

 

«Vo mir us», het de König mit wenig Hoffnig gseit. «Was sele mr also mache?» 

 

«Fröhlich sy!» het dHirtin gseit, «So fröhlich, wie nur möglich! Lached und singed und tanzed, das 

mrs durs ganze Tal cha ghöre!» 

 



 4 

«Du verlangsch vil vo eus», het de König gseit. Aber will er nüt unversuecht het welle lah, het er 

sinere Familie und allne vom Schloss und sogar de Buurelüüt befohle:  

 

«Lached und singed und tanzed!» Und er sälber isch allne voraagange, het am lüütischte glached, 

am fröhlichschte gsunge und am wildischte tanzt. Und nacheme Wiili het er zu sinere Frau gseit: 

«Das isch ja komisch. Ich han nur so tah als ob ich fröhlich wär, aber das Sotuealsob vertriibt 

dTruur us mim Herz und jetzt machts mir sogar Spass, so fröhlich zlache und zsinge!»  

 

Nacheme ganze Tag lang fiire, Tanze und Lache het dHirtin Esperanza zum König gseit: «Jetz lueg 

mal übere zum Schloss!» 

 

Da het de König en Momänt lang ufghört tanze und überegluegt. dRiise sind zwar immer no im 

Schlossgarte umetramplet, aber sy sind ihm jetz vil chliiner vorcho! 

 

«Das müemer vo Nöchem gseh!», het dKönigin grüeft und isch mit allne zäme singend und 

lachend is Tal bis zum Bach abetanzt. Bevor sy über de Bach gumped sind, händ alli numal 

ufegluegt zum Schloss. 

 

«Sy gsend jetz no chliner us!» het Schlosswärtin grüeft, «Scho fasch so wie normali Mensche!» 

Lachend sind alli bis zum Schloss ufetanzt. Det händs vorsichtig über dSchlossmuur güggslet. «Da 

renned luuter chliini Riise im Garte ume – die gsend scho fasch wie die komische Zwerge vom 

Brunne us!!!» het de Prinzessin Migililli grüeft. 

 

Da händ alli no vil meh müesse lache und mit jedem Lache sind dRiise wiitergschrumpft und händ 

sich ängschtlich uf ein Huufe drängt. 

 

 «UUfhöre, uufhöre, das Lachä tuet so weh!», hend dRiese brüelet. 

 

Da isch de König mit sine Lüüt über dMuur gstige und alli händ immer lüüter glacht über die 

komische Männli im Garte. «Da hets nur no en Hampfle voll griesgrämigi Zwerge, wo sich under de 

Büsch wänd verstecke», het dPrinzässin glacht.  

 

«Stah bliibä!» het de König zwüsched zwei Lachsalve donneret. «Gang im Schloss Schüfeli und 

Wüscherli go hole!», het er denn zu sinere Tochter gseit, «und fäg das Gsindel zäme!»  

Sy isch is Schloss gsprunge und wo sy zruggcho isch, sind dZwerge scho so winzig gsy, das me sy 

chum meh vo de Mariechäferli uf de Roseblätter het chönne unterscheide. Das het so luschtig 

usgseh, das sich alli händ dBüch müesse hebe vor lache. Und wo dPrinzässin fertiggwüscht het, het 

sy grüeft: «Ups, das isch ja nur no chli Staub, wo de Wind wegtreit!» 

 

Und denn hend alli ghulfä, s’Schloss, dä Gartä und dä Brunnä wieder härzrichtä. 

Und sobald dä schöni Brunnä wider vor sich hiiplätscheret het, het de König fiirlich verkündet: 

«Hirtin Esperanza, ich han versproche, mini Tochter dem zur Frau zgeh, wo eus vor dene Riise 

rettet!» 

 

«Dankä, liäbä König» hett dHirtin gantwortet. «Gemäss Bundesverfassig Artikel 14 Absatz 2 stönd 

gsetzlich geregelti Läbesgmeinschaftä allnä Paar unabhängi vo ihrem Gschlächt oder ihrer sexuellä 

Orientierig offä. Ich freu mich uf dini reizend Tochter!» 

 

Und so het me uf em Schloss fröhlich und zfridä wittergläbt. Wenn aber spöter irgendöper es allzu 

ernschts Gsicht gmacht het, het de König zuenem gseit: «Bis fröhlich und lach echli! Es chönt ja sy, 

das sich under dim Fingernagel en böse Riis versteckt und wider afangt zwachse!» 

 


