
Waaröver in disse Dagen de Kreihen proten 

 

Dat is in disse Dagen noch leep kold. Wenn ik ut mien Kökenfenster luur, denn seeg ik all  

de Raven, de Kaaen, de Heeksters un hör Volk. Mi dücht, se klömen nett as ik. – Nu kann ik  

de Ravenspraak nich alltogood verstahn, man mi dücht, se sünd in Unrüst.  Söken se  

amenn hör „Huusboom“, waar se elke Jahr hör Nüst boot hebben? - Wat is denn geböhrt? 

Wenn ik ut mien Fenster kiek, denn kann ik mi denken, wat hör in Unrüst brengt! 

Annerlessens satt en Kaa boven mi in uns olle Linnboom. He hett mi sien Elend klaagt. Sien  

Ollske is hum wegflogen, umdat se hier nich mehr wohnen will. Dat Gedrüüs van de Saag,  

de all de Bomen umsmeten hett  un dat Brummen van de Treckers, de de Stammen offahren  

hebben, is hör leep up de Nerven gahn. Se hett seggt: „Ik will utwannern, wo sall ik denn 

hier uns  Eier utbröden  –  un wat word ut uns Kinner, waar sölen de blieven, wenn de 

Haavke, de Habicht of de Katt kummt? Se hebben ja nargens mehr Schuul. - Wenn du hier  

blieven wullt, denn musst du di en anner Ollske söken. Ik gah mien egen Padd! 

 

Mien Kaa weer vertwiefelt. Wieldes he mi dat alls vertellen dee, kwemen noch mehr  

Vögels anfluttern. Se moken en lepen Skandaal. En Eekheegster keek mi scharp an, un see: 

„Waarum hest du dat tolaten? Du kennst uns doch van Kind up an. Du hest doch anners  

alltied en groten Mund.“ - Man do kreeg he sien Fett van de swart-witte Heegste, de Elster,  

de ja utsücht as  en lüttjen Jurist: „Holl up to kaueln, daar kann se ok nix an doon. Daar  

sünd ja noch twee grote Bomen stahn bleven – un up de Wallbomen könen ji ok noch  

nüsseln! So, un wenn ji dat weten willen: Ik boo al in de hoge Eskenboom!“ Man do harr he  

wat seggt!  -  Dat Vögelvolk kreeg sük erbarmelk in de Wull.  Se harren Skandaal um de  

Linnboom, de harr ja so en dicht Bladenkleed un van daar boven  kunn man so moi wied  

kieken.  Elk wull daar sien Nüst booen! -  Süh, un do is mi dat miteens düdelk worden:  

„Kreihen sünd nett as Minsken, elk will in de hoogste Boom sitten!“ 
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