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Och, du leeve Tied nee 

Wenn Kinner sück wat anwennt hemm n, oh wat is dat stuhr, hör dor 
weer oftobringen. De Tieden mit »echt stark un super« har n wi mit n 
bült Överhörn achter uns brocht. 

Man nu geef uns Kai to all Tieden »Oh, Gott« van sück. Nee, dat kunn 
un wull ick nich so ofdon. Wo hum blot to Insicht bewegen? Proten 
sull woll kien Spier helpen, gung mi dör t Kopp. Na n Settje schoot mi 
in t Sinn, wo ick uns Lüttje bi t Been kriegen kunn: 

He seet boben in sien Riek un weer an t Biller inkleven. »Kai, kumm 
gau na unnern un lett Di nich« reep ick van t Flur ut un verdünniseer 
mi weer in t Köken. »Moder, ick bürin all unnerwägens«, bölk he un 
pulter de Trappen andahl. Töhn har he sück ok noch stött. »Watt sah 
ick?« »Du, ick hebb Di doch gor nich ropen<. He schüddkopp un truck 
weer of. Dit Spill dreev ick so lang mit hum, bit he sück up mien Ropen 
nich mehr rögen de. Ick sehg mien Keerike vör mi, wo he mit Finger 
up n besünner Stää wies un vör sück henmuffel: »Man, he, Du hest 
wolI n Tick an t Birne, he«. Nu wur dat Tied, dat ick hum dat Wark 
verklaren de. Ick nehm de Bült up Schoot, reev mien Nös an sien rode 
Wangen un verklogfidel hum: »Ick hebb Di vernamerdag van Narr 
brukt. Dat weer wiers nich moi van mi. Aber jüst dat makst Du 
upstünns woll fieftigmal up Dag mit leev Gott. Du röpst hum an un 
wullt gor nix van uns Heer. Weh weet, wenn Du nu würelk mal wat up 
Hart hest und mit hum proten wullt, of he Di denn noch vör vull 
nähmen kann«. 

Uns lüttje Baas lücht dat wolh in. Dat ick mi dat ok to Harten nohmen 
hebb, könn n Ji in uns Theaterstück sehn un beläven. Wenn de Autor 
»Oh Gott, oh Gott nee« schreven hett, segg ick: 

»Och, du leeveTied nee« ... 

Anita Wagner  


