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De Muskant 

Twintig Jahr hett he Danzmusik maakt. Daarvan alleen teihn Jahr in een un  

datsülvige Lokal. Of Slagtüg, Trompete of Akkordeon, he kunn mit elke Instrument  

klaar worden. He weer Muskant dör un dör. Of ‘n Fier in de Naverskupp, of van de  

Sportvereen, he weer d’rbi. Man nu, na haast twintig Jahr, weer dat ut un vörbi mit 

de Danzmusik. Dat harr he sien Froo verspraken un so sull ‘t ok worden. 

Se wull ok maal wat van hum hebben, harr se alltied seggt. 

He hett sien Verspreken hollen un sien Musikinstrumenten haast all verköfft. Blot ‘n  

Handörgel för to Huus hett he noch behollen. 

Nu sull dat Leven na sien Froo hör Menen eerst richdig los gahn. Se sleepde hum  

van een Fier na de anner. Danzen un Pläseer wull se mit hum van nu of  an hebben.  

Se harr ja twintig Jahr lang up sovöl verzichten mußt. 

Man bi elke Fier, waar se weren, was he mit sien Gedanken blot halv bi de Saak. He  

harr blot Ogen för de Kapellen un sien Hannen slogen elke Takt mit. Mit trürige Ogen  

keek he faken na de Bühnen, de doch sovöl Jahren sien Welt west weren. Wenn  

maal een verkehrt spölen dee, of nich so as he dat woll meende, denn schull he vör  

sük hen un much am leevsten up de Bühn springen un dat beter maken. 

Se murk dat heel nich, wo he daar unner lieden dee. Se weer blied, dat se hum nu  

ennelk blot noch för sük alleen harr. 

Hen un weer wurr he woll van een of anner van de Muskanten fraagt, of he nich maal  

weer, wenn ok blot för ‘n paar Minüten, mitspölen wull. De meesten kennden hum ja  

un wussen, wo good he mit de Musikinstrumenten umgahn kunn. Man he winkde blot  

of. He harr sien Froo dat ja versproken, dat he dat nich mehr wull. Ok wenn hum dat  

in de Fingers jöken dee. 

Enes Daags weren se up ‘n groten Ball. Dor spölde ‘n gode Kapell un de weer so  

richdig na uns Muskant sien Mütz. Eeenmaal noch Musik maken – un denn mit disse  

Jungs tosamen, dat weren de hele Tied sien Gedanken. 

Tomaal, de Kapell spölde nett ‘n fellen Danz, as de Slagtügspöler mit ‘n  

Kreislaufkollaps tosamen brook. He muss in ‘t Krankenhuus brocht worden. De anner  

Muskanten daar boven wussen eerst nich so recht, of se nu wieder maken of  

uphollen sullen. 

Ok as se nahst hören deen, dat hör Mitspöler al weer wat beter to Gang weer, kunn  

hör nich weer so recht in Fahrt brengen.    

Do kunn uns Muskant dat daar unnern nich langer uthollen. He sprung up de Bühn,  

settde sük achter dat Slagtüg un fung an to trummeln, dat de Wannen man so  

wackeln deen. As so ‘n Füür sprung dat up de annern över un na ‘n paar Minüten 

weer weer Bombenstimmung in d‘ Saal. 

Do harren ji de Ogen van uns Muskant maal sehn sullt. Ja, dat weer sien Welt! 
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