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Mund to — Hart apen  

Ick wend mi hüüt an de Junior-Omas, also solk, de 
to'n eersten Mol Oma warrd orr graad worrn sünd. 

Mien Raatslag: Mischt Se 
sick nienich in de Kinner-
pleeg un sünstwat in, wat 
mit dat Optrecken vun den 
söten Familientowass to 
doon hett. Lehrt Se bitie-
den, sick op de Tung to 
bieten, wenn't ok weh deit. 

Hüütigendags weet jedeen 
Oma mit Erfohrung, dat en 
oprecht wollmenen Woort 
nich jümmer de beste Weg 
is, wenn man mit sien er-
wussen Kinner över de ehr 
Kinner snacken will. 

Eenergaal, wo geern orr wo 
nödig Se Ehr Menen to 
elkeen Rebeet, wat den 
Nahwuss angeiht, glöövt 
tostüern to möten — ick 
raad Se nödig: Verkniept 
Se sick dat! 
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Wenn de lütte Jan, de nienich an'n Avend vör Klock 
ölven inslapen mag, Se dagsöver as so'n Maandsüch-
tigen vörkümmt, denn is dat even so! Un wenn de 
lütte Jule dusendmol ehren Snuller op'n Footboden 

smitt un glieks wedder 
mang de Kusen schuuvt — 
verleert Se keen Starvens-
woort doröver. Verkniept 
Se sick Ehr Bemarken un 
sluckt Se jem tapfer daal. 

Beter en Dochter orr Söhn, 
bi de Se Ehren tokamen 
Babysitter-Status fastmu-
ert, as vun Anfang an as 
unqualifizeert afschreven 
to warrn. 

Junior-Omas maakt to An-
fang meist den Fehler, to 
glöven, wat ehr Raatslag 
bruukt warrd. Sülvst wenn 
dat so weer: De jungen Öl-
lern wörrn dat nie nich to-
geven. 

Also nochmol: Seggt Se nich allens, wat Se op de 
Tung liggt! Behollt Se dat för sick. 

Dennso warrd ok eensdags de jungen Öllern Se fra-
gen, wat Se dat Enkelkind nicht villicht mol twee 
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Weken in Obhut nehmen köönt, wieldat se sülvst 
dringlich utspannen un na Malle orr sünstwohen fle-
gen mööt. 

Süh, un denn freit Se sick — sülvst wenn Se dorwe-
gen Ehr egen Ferienplanung mit Ehr Fründin övern 
Hupen smieten mööt. 

Un, mag wesen, Se sünd later ok wedder froh, wenn 
Se Ehr Roh hebbt un den lütten Wonneproppen, de 
so veel Arbeit maakt, wedder los sünd. 

Dat is ja dat Schöne an Enkelkinner. 
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De Wetenschap vun't Flegen  

Finlay, uns söss Johr ole Nahversjung, un sien grote 
Broder Julius harrn an't Enn vun jem ehren Goorn en 
Look in de Eerd buddelt. De Lütte kleedt dat Lock 
mit Bläder, Gras un Moos ut. 
Denn leggt he sienen in en Stück 
Tüüch inwickelten doden Ham-
ster rin un sien Broder schüffelt 
dat Lock wedder to. 

„Wat maakt de Hamster nu 
egens dor binnen?“, wull Finn 
weten. 

„Wat schall he woll maken?“, 
seggt Julius, „he is ja nu dood.  
He verfallt ganz 
suttje un warrd 
later denn 
wedder to 
Eerd.“ 

„Dat is aver ko-
misch“, meen Finn. 

„Wat is denn dor an komisch?“ 

„Ja, wenn eensdags de Muulwarp den Hamster besö-
ken will, dennso is de gornich mehr dor. Dat is doch 
'n Överraschung för em, nich?“ 
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„Mann, du hest villicht Ideen“, seggt de Grote. 

Finn forscht wieder: „Kaamt Deerten egens ok in den 
Himmel, so as Minschen?“ 

„Klor“, seggt Julius, „de ehr Seel kümmt in'n Himmel, 
nich ehr Liev.“ 

„Un?“, fragt Finn wieder, „is mien Hamster denn en 
Engel, ick meen, wenn he dor baven is?“ 

De Grote: „Na, dat nehm ick doch an.“ 

„Un ... un hett he denn ok Flünken?“ 

„Hett he woll. Is antonehmen.“ 

„Un ... un kann he denn ok richtig flegen?“ 

De grote Broder warrd bilütten ungedüürlich: „Klor, 
wo he doch Flünken hett.“ 

Finlay kiekt sienen Broder twiefelmödig an: „Woso 
klor? Pinguinen hebbt ok Flünken un köönt liekers 
nich flegen.“ 

„Pinguinen sünd ja ok keen Engels, Mann!“, antert 
Julius un warrd wegen de Frageree teemlich unge-
düllig, „laat mi tofreden, du geihst mi op'n Wecker.“ 

Ehrer de beiden in't Huus gahn, fraagt de Lütte noch: 
„Köönt Engels egens ok trüchwards flegen?“ 

„Woso schall ick dat weten“, muult de Grote. 
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„Schaad, wat mien Hamster bloots 'n Engel un keen 
Libell warrd“, beduurt Finlay, „— dennso kunn he ok 
trüchwards flegen.“  

Egens schaad, wat de Alldag uns vullwussen Lüüd gor 
kenen Speelruum mehr för solk fantasievulle Gedan-
ken mit ehr ganz egen Logik lett. 
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Afscheed vun güstern  

Kortens heff ick en lütt Stück Karo-Papeer in en Book 
funnen, dat ick op'n Flohmarkt köfft harr. Dat Pa-
peer, teemlich oold, weer eenmol langs un eenmol 
dwars tosamenknifft.  

As ick mi dat neeger bekeek, kunn ick sehn, wat dat 
dormit op sick harr: Dat weer en lütte Breef, schreven 
in Sütterlin-Schrift. Kann hüüt meist keen Minsch 
mehr lesen. De Wöör hebbt mi so anröhrt, dat ick se 
in so nöömte Normolschrift afschreven heff. 

 

 

 

 

 

 

Na de lütt Handschrift to ordelen, mutt dat woll en 
teemlich wat öllere Fru wesen hebben, de ehr Ge-
danken to Papier bröcht hett – vull Geföhl, Sorgen un 
Toversicht togliek. 

Se schreev: 

Dat is ja nu mol so, dat de Minsch sick verännert un 
mit em sien helet Leven. Eensdags is een nich mehr de 
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Persoon, de'n mol weer, un nimmt ganz suutje Af-
scheed vun sick sülven. 

Nu maak ick all mien Schufen leddig, een bi een, 
smiet veel weg un pack dat, wat ick noch bruken do, 
in Pappkartons. Vörsichtig wickel ick de Saken in 
Zeitungs in, de to Bruch gahn kunnen. De mi wichtig 
sünd. Ick will nich, wat mi opletzt en Deel vun mien 
Erinnerungen ... en Deel vun mien Leven verlustig 
geiht. 

Meist harr ick de Zettels vergeten, wo op to schrieven 
is, wat ick in welk Karton packt heff. 

Dat is ja man bloots en korte Reis, op de ick gah, aver 
in'n Oogenblick sünd dor so veel Saken in mienen 
Kopp, an de ick denken, över de ick sinneeren mutt, 
wat ick meist dorbi in'n Tüdel kaam. 

In'n Achtergrund höör ick de Musik ut mien olet 
Radio. Glieks warrd dat still, wenn ick dat Kabel ut de 
Steekdoos treck. — Ganz still. 

De Musik warrd dwors annerworrns wedder wieder 
spelen, man dat is nich desülvige Toon as bitlang. He 
warrd lieser warrn, dumpfer klingen, villicht ok 'n 
beten swoormödiger. 

Ick heff dien Bild afnahmen un dat steiht nu vör mi op 
dat lütte Schapp, dicht an de Wand lehnt. Du kiekst 
mi to, so truschullig as jümmer, un dat schient, as 
wullst du mi Moot maken för dat, wat nu vör mi liggt. 
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Un dat bruuk ick ok: Vertroen in en twiefelhaftige To-
kumst, wo ick keenen Minschen kenn un keen Minsch 
mi kennt. Dorwegen legg ick dien Foto nu ganz 
bavenop in den letzten Karton. 

Un dennso nehm ick di mit in mien niege frömde Üm-
gevung. Dor schallst du to allereerst an de Wand die-
nen Platz hebben – den schöönsten, den ick finnen 
kann. 

 

  


