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Glühwien drinken in de  Adventstied  

Se weren n Froolüüklottje van sess Lüü de sük elke Maand s namiddags maal bi de 
een un maal bi de anner drapen deen up n Tass Koffje of n Köppke Tee un n 
Stückje Kook.  

Man to Wiehnachten weer dat anners. Denn gungen se an een van de 
Adventsavende meesttieds mitnanner na de Wiehnachtsmarkt to Glühwien drinken. 
Man dat weer smaals heelnich so eenfach, so sess Minsken an en Dag un to de 
glieke Uhrtied avends binannertokriegen. Dit Jahr weer dat besünners stuur. Elk harr 
wat anners vör. Maandags harr de een Singen, dienstags de anner Sport, 
middeweeks weer harr een n Computerkurs un Fredags un Saterdags stunnen al 
weer de völ Wiehnachtsfieren an. So kwemen se eenfach nich up een Termin. 

Uplesd verschoven se dat Ganze up de lesde Wiehnachtsweek. Man do weer dat 
noch leper.  Ik gah twee Daag vör Wiehnachten doch nich mehr up Tour , leet de 
een sük hören. Mien Kinner ut Westfalen sünd denn ok al daar un denn much ik nich 
mehr ut t Huus ruut , de anner. Ik mutt Koken backen , de darde. Later in de Tied 
geiht dat ja woll nich mehr meende de veerde. Un de anner beid, de harren al 
heelkien Menen mehr. Wat sullen se doon? Up dat Glühwien drinken wullen se nu 
aber ok ja nich verzichten. 

Do harr een van de Froolüü tomaal na hör Menen n goden Infall. Wi gahnt Begünn 
van d Januarmaand ditmaal Glühwien drinken. Wat hollen Ji daarvan? Denn smeckt 
de Glühwien ok noch un ik kenn ok n Gaststuuv, waar dat heel gemödelk wesen 
sall! Ja, dat weer t doch.  

 All weren se Füür un Flamm för disse Vörslag.  Denn laat uns dat man futt up de 
eerste Maandag doon in d Januar , meende de eerste. Nee, ji weten doch, dat ik 
denn singen hebb , ückerde sük de tweede. Ik kann ok blot Dönnerdags un dat 
weten Ji ok , leet de darde sük hören. Un de anner dree fungen do heel sacht an to 
singen:  Alle Jahre wieder... 
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