


Wéi de Wecker am Gaang war ze rabbelen, huet d’Nefertiti 
Nilpäerd hiert rietst Guckelchen opgemaach an eraus gekuckt. Et 
wäert dobaussen dach net schonn hell sinn?
»Ech hu mech net geiert«, huet de Wecker gejaut, »et ass Zäit, opze- 
stoen!«
»Jo, ’t ass gutt«, huet d’Nefertiti Nilpäerd gesot a seng Been aus 
dem Bett hänke gelooss.
»Gëschter war ech erkaalt«, huet de Wecker geruff, »dofir hunn 
ech an der Nuecht um zwou Auer geschellt, nëmmen dofir. Ech war 
krank.«
»’t ass jo gutt«, sot d’Nefertiti Nilpäerd nach eng Kéier an huet 
gegaapst. Dunn ass si an hir Schlappe gesprongen, an de ganzen 
hëlzene Buedem huet geziddert.
»Hoppla!«, huet de Wecker gejaut, »gudde Moien!«
»Bass de bal roueg! Ech si jo scho waakreg«, huet d’Nefertiti 
Nilpäerd geknoutert an ass an d’Buedzëmmer gelaf. 







An der Bidde stoung d’Waasser nach vu gëschter. Si huet e Fouss 
dra gezappt. Et war guer net kal. Dunn huet si »Jiiipiii!« gejaut 
an ass an d’Bidde gesprongen. Am selwechten Ament war d’ganzt 
Buedzëmmer iwwerschwemmt.
Dräi Stonnen drop huet si sech esou richteg propper gefillt. Si ass 
op d’Wo geklommen an huet laanscht d’Duch, dat si ëm de Bauch 
gewéckelt hat, erof gekuckt. Den Zär huet kuerz geziddert an ass 
bei 4000 Kilo stoe bliwwen.
 





»Oh mei, ech si schonn erëm méi déck ginn«, sot d’Nefertiti 
Nilpäerd, goung an d’Schlofkummer, huet eng Kludder Bananne 
vum Regal geholl an déi op een Zock verbotzt.
»Et ass emol nach net Mëtteg«, sot de Wecker, »an du ëss wéi en 
Hippo!«
»Ech sinn en Hippo. Op Latäin: Hippopotamus amphibius«, huet 
d’Nefertiti Nilpäerd houfreg geäntwert.
»Wat s de net sees«, sot de Wecker, »a firwat heeschs de dann 
Nilpäerd an net Hippo?«
»Well déi éischt Hippoen an Ägypten am Nil entdeckt goufen. 
Meng Urururururururururururururururururururururur-Boma 
huet deemools do engem Réimer Moie gesot an dunn huet dee sech 
gefrot, a wat ass dann dat do? E Päerd am Nil? Dunn ass dee bei säi 
Chef gelaf an huet gejaut, ech hunn en Nilpäerd gesinn. Sou war 
dat.«
»Du kanns vill verzielen, wann den Dag laang ass«, sot de Wecker. 
»Ech hunn Duuscht«, sot d’Nefertiti Nilpäerd.
»Ech huelen un, elo ginn erëm néng Liter Jus erageschott«, sot de 
Wecker.


