
Manfred Kyber:    

 

De lütte Dannenboom 

(plattdüütsch von Volker Holm) 

 

Dor weer mal en lütten Dannenboom, deep in’n Dannenwoold - de wull so geern 

en Wiehnachtsboom warrn. Man dat is gor nich so licht, as dat fakens in de 

Dannenboomgesellschop so dacht ward. Nee, de hillige Niklaas is dormit bannig 

streng un gifft bloots de Dannen Verlööf, as Wiehnachtsboom in de Dörper un 

to de Stadtminschen to spazeern, de dorför vun’t Amt in sien dick Book 

opschreven sünd. Düt Book is ganz bannig groot un dick, so as sik dat för en 

goden olen Hilligen schicken deit. Un dormit geiht he rüm in’n Woold un seggt 

all de Dannen Bescheed, de Wiehnachtsboom warrn schüllt. Un denn sünd all 

düsse Bööm ganz benaut vör Freid, wieldat se för dat Wiehnachtsfest utsöcht 

worrn sünd. Un se ruschelt för Dank un dorto lücht en hilligen Schien, un dat 

süht prachtvull un fierlich ut. 

Un en lütten Dannenboom in den depen Dannenwoold, de wull ok so geern en 

Wiehnachtsboom warrn. 

Aver mennig en Johr al is de hillig Niklaas in de kloren Winternachten an den 

lütten Dannenboom vörbikamen un hett ernst un geschäftig rinkeken in sien 

schröcklich groot Book. Man seggt hett he nix un wieder nix. De arme lütte 

Dannenboom, de weer eenfach nich amtsmäßig oplist.  

Dor is de lütte Boom ganz bannig trurig worrn un hett so dull vun Harten dat 

Wenen anfungen, dat dat vun all siene Telgen drüppeln dee. 

Wenn een so dull wenen deit, dat dat up de Eer drüppeln deit, denn is dat to 

hören. Dütmal weer dat en lütten Wicht, de dat hören dee. De dreeg en grööne 

lütte Jack ut Moos an’t Lief, harr en griesen Bort un en füerrote Nees. He 

wahnte in en düster Eerdlock. De Keerl freet Hasselnööt, an’n leevsten holle, he 

lees Böker, an’n leevsten dicke, un he weer en boshaftig lütte Kreatur. 



 

Aver: Den lütten Dannenboom kunn de Keerl goot lieden, wieldat he vun em af 

un to en poor lütte Dannennadels schenkt kreeg för sien Piep ut Glas. Dormit 

hett he jümmers blage Rookwulken in’t helle Sünnenlicht puust. 

Dorüm is de Wicht ok glieks rutkamen ut sien Lock, as he den Dannenboom so 

afsünnerlich hett wenen höört un he hett fraagt: „Warum weinst du denn so 

schrecklich, dass es tropft?“ 

Dor höll de lütte Dannenboom en beten op mit Drüppeln un vertell den lütten 

Keerl, wat em bedröven dä. De Wicht worr ganz ernsthaftig un siene rode Nääs 

weer so an’t Glöhnen, dat een fürchten kunn, dat siene Moosjack Füer fangen 

kunn. Dat weer aver bloots siene Begeisterung, man gefährlich weer dat liekers. 

De Wichtelkeerl weer düchtig andoon dorvun, dat de lütte Dannenboom deep 

in’n Dannenwoold so geern en Wiehnachtsboom warrn wull. Un dor sä he, recht 

wat bedächtig, wieldes he sich oprichten dä un en poormal slucken dä: 

„Mein lieber kleiner Tannenbaum, es ist zwar unmöglich, dir zu helfen, aber ich 

bin eben ich, und mir ist es vielleicht doch nicht unmöglich, dir zu helfen. Ich 

bin nämlich mit einigen Wachslichtern, darunter mit einem ganz bunten, 

befreundet, und die will ich bitten, zu dir zu kommen. Auch kenne ich ein 

großes Pfefferkuchenherz, das allerdings nur flüchtig – aber jedenfalls will ich 

sehen, was sich machen lässt. Vor allem aber weine nicht mehr so schrecklich, 

dass es tropft.“ 

Dormit nehm sik de lütte Wicht en Iestappen as Spazeerstock in de Hand un 

maak sik op den Weg dörch den Snee rut ut den Woold hen na de Stadt. 

Dat hett lang, lang duert – an’n Heven weer’n al de ersten Steerns vun de hillige 

Nacht uttomaken. Un de lütte Dannenboom weer al wedder ganz trurig worrn un 

dach, dat he nu doch al wedder keen Wiehnachtsboom warrn worr. 

Man dor keem dat ganz ielig un opgeregt dörch den Snee klabastert, en 

Gesellschop vun lütte Lüüd: Vörweg de Wicht mit den Iestappen in de Hand, 

achter em söben Talliglüchten. Ok en Schachtel mit Rietsticken weer dorbi  



mit en opdruckt bunt Bild, de harr so lütte Been, dat se man mit Möh dörch den 

Snee wackeln kunn. 

As se sik nu all vör den lütten Dannenboom opstellt harrn, dor kreeg de lütte 

Wicht mit de Moosjack dat Krökeln. „Ähem, Ähem!“ He sluuk en poormal dal, 

stell sik akraat hen un höll en Reed: 

„Ich bin eben ich – und darum sind auch alle meine Bekannten mitgekommen. 

Es sind sieben Lichtlein aus allervornehmstem Wachs, darunter sogar ein 

buntes, und auch die Zündholzschachtel ist aus einer ganz besonders guten 

Familie, denn sie zündet nur an der braunen Reibfläche. Und jetzt wirst du also 

ein Weihnachtsbaum werden. Was aber das große Pfefferkuchenherz betrifft, 

das ich nur flüchtig kenne, so hat es auch versprochen zu kommen, es wollte 

sich nur noch ein Paar warme Filzschuhe kaufen, weil es gar so kalt ist hier 

draußen im Walde. Eine Bedingung hat es freilich gemacht: Es muss gegessen 

werden, denn das müssen alle Pfefferkuchenherzen, das ist nun mal so. Ich habe 

schon einen Dachs benachrichtigt, den ich sehr gut kenne und dem ich einmal in 

einer Familienangelegenheit einen guten Rat gegeben habe. Er liegt jetzt im 

Winterschlaf, doch versprach er, als ich ihn weckte, das Pfefferkuchenherz zu 

verspeisen. Hoffentlich verschläft er’s nicht!“ 

As de lütt Keerl dat allens seggt harr, dor weer he noch en poormal an’t Krökeln 

un Dalslucken, keek sik üm un verswunn in sien Eerdlock. De Lüchten aver, de 

sprüngen na de Telgen vun den Dannenboom rop. Un de Schachtel mit de 

Rietsteken, de, de ut en vörnehme Familie kamen dee, de trock sik en Rietsteken 

na dat annere rut ut’t Lief un sett de enkelten Talliglichten in Brand.  

As denn all de Lichten in Gangen weern un in den depen Woold an’t Lüchten 

weern, dor keem ok noch dat Peperkokenhart an to Jachtern un Prusten vun’t 

gaue Lopen. Dat hett sik denn bannig fründlich merrn in’n Dannenboom 

ophangt – liekers dat dat ünnerwegens sien warme Filzschoh verloorn harr un nu 

bannig verköhlt weer. 



De lütte Dannenboom aver, de so geern en Wiehnachtsboom west weer, de wuss 

gor nich, wat em bemöten dee – dat he nu doch en Wiehnachtsboom worrn 

weer. 

An’n annern Morrn is denn de Tacks ut sien Höhl rutkroken un wull sik dat 

Peperkokenhart holen, dat em de lütte Wicht verspraken harr. Man as he bi den 

Boom ankamen dee, dor harrn de lütten Engels dat Kokenhart al opeten. De 

dröfft ja in de hillige Nacht op de Eer un de möögt ganz unbannig geern 

Pepernööt un Peperkokenharten. 

Dor is de Tacks böös worrn, hett klaagt un hett schimpt op den lütten 

Dannenboom un hett sik wedder in sienen Buu torüchtrocken. 

Man den lütten Boom is dat nu ganz egal ween, denn keen eenmal sien egen 

hillige Wiehnacht fiert hett, den stört ok de gröttste Frechtacks nich mehr. 


