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De Spöldeel Wallinghusen hett annerlesdens van Enn September bit Enn Oktober 
2015 in t Wallinghus weer n heel moi Theaterstück up de Bühn brocht. De 
Tokiekers hebben völ Pläseer hatt bi dat lüstig Spill Treueproov in fief Biller van 
Daniel Call, in Pattdütsk oversett von Gerd Meier.  
In dat Wallinghus weer dat so angenehm mollig warm un fein, dat man sück dat Spill 
kommodig ankieken kunn. Dorto n paar Woorden: 
Erik langwielt sük in sien Ehe mit Karin. Ok de Anwesenheid van Karins egensinnige 
Moder is nich good för de eheliche Harmonie. Eriks Fründ Winnie, een Junggesell 
dör un dör, flüggt elke Jahr mit Erik in Urlaub. Daar nimmt Erik dat mit de Treue nich 
so genau. Man he kann sück nich dorto dörringen, sück scheden to laten. Winnie will 
sien Fründ helpen, een Grund to finnen, dat Erik sück ennelk scheden laten kann. 
Winnie hüürt een Treuetester an. Man Karin will nich so recht anbieten. Van nu of 
an löppt allns dwars. Wo t wieder geiht, dat mutt man sülvst beleven, denn ik bün 
övertügt, dat dit Spill ok bold waaranners over de Bühn geiht.  
Is heel wat mois, wenn Froo un Mann sück upnanner verlaten könnt. Leben 
meesttieds erst as Duben mitnanner, sünd Hand in Hand an wandern van een Jahr 
naht anner.  
Aber off t so in t Leven immer loopen kann? De Olldag hett ok mal düster Dagen, 
denn lett man licht de Kopp hangen un weet nix mit sük antofangen. Man de 
Sünnendagen kommen ok weer  mal knojen mal Pläseer. 
Dorto hett mal een seggt: 
Een Ehepaar ist to verglieken mit een Spann Peer. Wat een Perd nich luken kann, 
geiht beter mit een Spann Peer. Immer in een Richt trappen un nich över de Stränge 
stappen. Nich fast in d Toom loopen, denn breckt mitunner de Dieselboom un denn 
geiht dat koppheister in de Sloot. Am Besten is t , fahrt so n Spann Peer sinnig in 
Zuckeldrafft över faste Straaten, dat is wat weert.  
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