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Wenn de Hahn kraiht 

Över veer Week is dat nu al her, as dat up de Auerker Wiehnachtsmarkt noch so richtig  

tokehr gung. Elk wull d’rbi wesen. Wi van de Spöldeel Wallinghusen harren dat Glück, dat wi  

een Week lang för de “Goldene 7” unner de Wiehnachtspyramide Losen verkopen dürsen.  

Froo Werth van de Koopmannskupp Auerk  hett uns dat alls rechtschapen verklaart. Bi een  

söven geev dat lüttje Priesen un sovöl mehr sövens up een Los to finnen weren umso groter  

un dürder wurden ok de Priese. Se leggde uns noch hör Handy hen, umdat wi hör anropen  

kunnen, wenn wi maal nich torecht kemen un denn leet se uns alleen. 

  

Dat Losverkopen weer ’n Pläseer. Dat mook richdig Spaaß. Un wovöl Bekannten kregen wi to  

sehn, de all bi uns ’n Los kopen wullen. Man so na rugweg ‘n Stünn hörten wi tomaal heel  

luut ‘n Hahn kraihen. Wat weer dat, midden in d‘ Winter ‘n Hahn up d‘ Marktplatz? Wi  

weren to de Tied mit dree Verkopers un al dree dreihten wi uns verfehrt um, waarher woll  

dat Kraihen komen kunn. Dat klung so, as wenn boven up en van de Boorten, ‘n Hahn sitten  

de. Man daar weer nix.  

  

Een van uns leep na buten to kieken, man ok daar weer nix to sehn. Man de Hahn fung all  

paar Sekunden weer an to kraihen. So recht söken kunnen wie eerst ok nich,  wieldat wi ja  

Losen verkopen mussen. Na ‘n bestimmte Tied weer dat ok ut mit dat Kraihen. Man na ‘n  

Viddel Stünn fung dat olle Deer weer van vörn an. 

  

Twee van uns hebbt denn uplesd wieder Losen verköfft un ik hebb na de olle Hahn söcht.  

Sogaar an de Paketen mit de Gewinne hebb ik mien Ohr hollen. Man dat klung smaals so, as  

wenn de överall sitten kunn. Wull uns daar een van Narr bruken?  

  

To ‘n Glück kweem na twee Stünnen Froo Werth un wull even kieken of wi ok woll torecht  

kwemen. “Ik hebb de hele Tied versöcht jo up mien Handy to kriegen, man daar is nüms ran  

gahn?” sä se. Up eenmaal weer dat Kraihen van de olle Hahn weer to hören. Se greep na hör  

Handy de daar ja immer noch liggen dee un hull de ant Ohr “Ja, Hallo?” 
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