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Se sünd nich to tellen de Dagen wor bi uns de Wind nich weiht. Mitunner marken wi 
hum kuum. Un doch is he dor. Strickt mit een frische Bries över Sandstrand, Dünen 
und Hellerweiden weg. Lett de Möven seilen, stiegen un fallen. Striekelt dat 
griesgraue Watt und treckt wieder, vull Free, över de faste Wall to t Land rin, över 
Marsch, Moor un Geest. Ja, so sacht kann he wesen, de Seewind, as n Mooder to 
hör Kind. 
Man in Störmnachden reckt he sück up to een Orkan. Stöhnt un brüllt. Pietscht de 
Wellen tegen Dammen un Dicken. As Peer de unner een hart Jück gahn. He drückt 
un drifft dat Soltwater. De Gollen Ring, de Buterdiek sall breken unner sien Fuchtel. 
Locken rieten un wiederwöhlen. Sien Fründ is dat Water. Of dwingt he ok dat? He will 
uns wiesen, wer hier Baas is, wer dat Seggen hett. »Wat willt ji lüttje Minschen 
denn!« So klingt sien Leed. Wo faken weer he al Baas. Natolesen in olle Chroniken 
un doch nich mit de Penn to beschrieben. Minschen, Husen un Veeh, allens verdrunk 
in een Nachd. Doch oarig! Locken, de he mit sien Waterpietsch reet, Land, dat unner 
sien Hulen unnergung, Eilanden, de he utnanner dreev 

 

eensdags will he uns dat 
all weer torüggeben. As harr he miteens n slecht Geweeten kregen.  

Prielen verschlieken, Land waßt an, bold al kann een neeje Diek upsett worden. Wiet 
vör de Küst lett he een Sandbank ut dat Water stiegen, bold al wassen Dünen dorup, 
een Insel kummt to Welt. Ok dat deit de Wind. 
He is nich för uns, man ok nich tegen uns. He is keen Fründ un keen Feend. He is nu 
mal dor un jüst so as wi in de Welt sett worden. So mutten wi mit hum leben, hum 
studeeren, umdat, wi beter mit hum klar kamen. Een van de Naturgewalten, dat is he, 
un wi mutten uns mitunner bugen, nich minner as so mennig Boom stuuv achter de 
Diek. Woll wiesd se hum de Nack, doch höe Kronen drückt he dal, dor helpt keen 
Tegenstemmen. 
Anners is dat al mit de Möhlens. Uns Vörollern wussen al, wo se hum för sück 
arbeiden laten kunnen. Mit Windkraft Mehl un nu mit Windkraft ok al Strom. 
Un denn erst de Seilschippen. Se bruken nett so as wollehr de Wind, um över Wellen 
un Wogen wegtoglieden. Hart an de Wind mutt dat Boot liggen, um- dat de Kiel dat 
Water plögen kann. 
Aber Wind kann ok Musik för uns Ohren wesen. Wenn he sabends so sacht vör sück 
hen in de Schöstein huuit of um Huusecken fleit, as wenn Engels singen! 
Wat mi anlangt, so gah ik am levsten na buten un lat mi de Wind so recht um de 
Ohren weihen. Stemm mi tegen hum, de Kopp na vörn, de blau Mütz deep in t 
Gesicht trucken. Of ik lat mi van hum drieben, Stapp för Stapp, irgenworhen. 
Man ik much ok alltied weeten, worher de Wind weiht. Wer van uns much dat nich. 
Un dat nich blot in de Politik. Nee, elker Dag un to jeder Tied. Se verteilt uns dat in t 
Radio, wiesd uns dat in t Fernsehn, sogar mit Satellitenfotos. Van wor de Wind, wo 
stark kummt. As Kinner moken wi woll een Finger natt un hullen hum hoch. De Sied, 
de toerst kold wur, van dor weihde he denn ok. 
Bi mi up t Huus, dor dreiht sük een Windfahn. Kuum ut de Buterdör rut, kann ik al 
sehn, worher he weiht. Up mien kapern Pegasus, dor kann ik mi verlaten, as up dat 
>Amen< in de Kark. In fröhr Tieden, as t noch keen Weerbericht geev, dor mussen de 
Minschen al so n Dingerees up t Huus hebben. De Wind aber hett nun mal sien egen 
Spraak. De Noordwest kann Störm brengen, de Südwest Regen un de Oostwind in t 
Winter bitter Kolle. 
De Windfahn up de Karktoorns kannst sogor de Konfession oflesen: de Lütherschen 
hebbt een Schwan, de Katholschen n Hahn, de Reformeerten een Schipp, dor fohren 
wi denn alle mit. Een old platt dütsch Woord seggt: »De Wind mutt weihen, ok mal 
van vörn, dat makt een fast un hart, aber: Dreih Di nich na de Wind!«  
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