
Et kütt jetz unser fremdsprachlicher Teil, dazu möht isch üsch en paar Vokabeln 

erklären: üsch =euch; äwwer = aber; isch möht = ich muss; usshaale = aushalten 

kriesche = weinen; jlauben/ isch jleuf = glauben/ich glaube 
 

Dä U-Aap 

  

Us jejebenem Anlass  möht isch üsch hück verzelle, wat et su für 

Schicksale jitt! Äwwer vorher möjhte mir noch klären, wat ene U-Aap 

eijentlisch is. Ne U-Aap, dat is ene Aap, dä jeboore is um opzezeije, wat 

ene Minsch oder en Tier jrad noch ushaale kann, bevor et stirebt, op 

Hochdeutsch bin nennt ma sujet „ein Labor Affe“.  
 

Also: Isch bin dä Joko us Kölle, dat hadder üsch at jedaach, äwwer minge 

Arbeitsplatz dä wor bis vo koozem noch in Detroit. Un jetz verzell isch üsch en 

Jedeech, wat mir do dröwwe su alles passiert is: 

 

Isch bin jetz do mit letzter Kraft  

ne Aap im Dienst der Wissenschaft. 

Für en Studie zur Tolerierung von Dieselabjasen 

Bezahlt von BMW, Mercedes un dä janzen Blase 

Vor allem us Wolfsburch de Firma Volkwagen 

Die wollten wissen, wie viel Jift ma kann vertragen. 

All dat Zeuch möht isch erunger schlucke 

Un daref nit kriesche un nit zucke! 

Isch han et öwwerleebt, äwwer dat bloß knapp. 

Da han isch dann öwerlaat, isch hau lever no Europa ab! 

 

Un jetz han isch ene neue Job 

Dä is in Berlin un isch gleuv, dä is top. 

Seit Februar 18, dat is allerhand 

Bin isch jebucht vom Kanzleramt. 

Wenn et jetz Zoff jitt in dä Koalition bin isch dabei 

Un wenn et mir schläch weed, wissen die drei 

jetz sin se äwwer ze wigg jejange  

un möhte noch´ens vo vürre aanfange. 

Dat is dat Prinzip von ere Jrubenlampe 

jeht die us, dann kippse von dä Rampe. 

Minge Aufjab in Berlin, die find isch janz wischtisch 

un jejenüber Jiftjas is et och ethisch rischtisch. 

 

Tschö un Alaaf säht ühre Joko/ 


