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Wat Kalle över de Wahl denkt 

Dat allemann bald wählen doot, 
dat erkennt ok Kalle an. 

Doch maakt em mennig Delen Woot, 
wieldat he nich mit alle kann: 

Sien Hart, dat för de Rechten sleit 
un Linke mang de Slechten reiht, 

geiht eensam in de Dünen grullen: 
Nienich wöör he de „Grünen“ dullen. 

Dat dücht em doch en Danz op’n Grat. 
De Spinners sünd nich ganz op’n Draht! 

Dor jammert över’t Klima poor, 
wieldat dat nich in’n Rahmen sitt... 
Pah! Kalle maakt dat Klima kloor, 

dat sik dat mal tosamenritt! 
Zackzack! 

 

De Laschet is em ok nich recht; 
he meent, em schient sien Rook nich echt. 

Man de, de em in’n Rücken steiht,  
mit Weel sien Patzer-Stücken reiht, 
ja, dat schient em de rechte Mann!  

Laat Söder un sien Mächte ran! 
De Laschet warrt verkimmeln, Mann! 
De kichern bloots un mimmeln kann... 

He glöövt, dat dat de Söder bringt, 
wieldat he enen Schönen wull; 

man dat se nich as Bröder singt, 
woran he sik gewöhnen schull, 
dat deit em in de Seelen weh. 

-- Wat ik em nu woll wählen seh? 
 

 

 



Moinmoin, leve plattdüütsche Maten un Frünnen! 

Ja, in den Schüddelriemel baven heff ik natüürlich mal wedder mogelt, dat 
Woort "mimmeln" gifft dat (noch) nich, un an en anner Steed is de Riemel 
nich korrekt schüddelt -- avers ik segg nich woneem, de Steed köönt Se 
sülven söken! ;-) Wählen mutt ja ok jedeen för sik! 

Hüüt is al de veerte September, warrt hoge Tied för den Rundbreef! De 
Sommer sliekt sik langsam weg, un wi geevt em en leevtalligen Afscheed -- 
de Augustmaand hett eerst de wohren Sommernächt, Eibe un Füerbohn 
draagt ehr Frücht, de Strahlen vun Modder Sünn maakt Minsch un Natuur 
gesund, un Behrend Böckmann kiekt nocheins de Nackedeis na -- un süht 
ok, woans de to Geld maakt warrt. Hildegard Toelke maalt uns en zaart-
frische Blödenfloot, as wöör de Sommer ewig duern, un Heinz Rehn weet 
sowiso, dat de Rosen in jedeen Öller blöht. Liekers warrt dat harvstlich, de 
Steernsnuppen sünd fulln, un de Angler süht de Fröhnevels; to'n Afscheed 
biddt wi üm Gotts Segen. 

Un den köönt wi wisslich bruken, denn wo süht de Welt ut!! Een 
Katastrooph jaagt de anner. Eerst de Füer an't Middelmeer, de Waldbränd, 
de de Welt bedrauht; de Unwedder gaht ok över uns un maakt uns raatlos; 
un denn dat Desaster mit Ankünnigung -- Afghanistan. Hett de "Westen" 
mal wedder den Täuwerlihrling speelt? Un wat doot religiöse Minnerheiten 
dor nu? Nienich wedder harr sowat passeern schullt. Man passeert jümmers 
wedder. Warrt wi jemalen...? 

Dat liggt in uns Hand, un gode Minschen gifft dat ok enerworrns. So dat 
THW, op dat Ewald Eden en verdeente Hymne singt. Anner Sorgen dücht 
uns lütt dorgegen; Silke Frakstein feddert mehr Tös, ok de Wannel in de 
Spraak drifft uns üm, un Behrend Böckmann kiekt de Kark in de Koorten, 
wat dat Gennern angeiht. En niege Stimm, över de wi uns dull freut, is Jette 
Schlebohm; se graleert en Kind to Dööp, uns Seemann vertellt utnahmswies 
wat Exootsches ut sien Heimatstadt, un Stadtlüü erkunnt dat Landleven. Un 
ok sünst noch so düt un dat; kiekt Se mal! 

An't Enn vun'n Juli-Rundbreef harr ik uns wünscht, "dat de Sommer so 
fründlich toenn gahn much, mit en rieke Aarn un stille, sünnenselige Daag". 
Un denn keem düsse August. Wat schall ik nu wünschen? De Aarn is meist 
inbröcht; de Rest vun mien Wunsch blifft. Ja, noch en poor fründliche, 
stille, sünnenselige Daag! Wi leest uns wedder in'n Oktobermaand, un denn 
is wohrlich al Harvst! 

Dat gah Se all good bet denn! 

 

Nu de Linkliste. Op de Links bruukt Se bloots klicken, dat Se henkaamt.  

https://plattpartu.de/kuenst/sommernacht.htm
https://plattpartu.de/natur/tox_07.htm
https://plattpartu.de/natur/tox_07.htm
https://plattpartu.de/kinner/moddersuenn_39.htm
https://plattpartu.de/kinner/moddersuenn_39.htm
https://plattpartu.de/welt/nudisten.htm
https://plattpartu.de/kuenst/toelke21_08.htm
https://plattpartu.de/kuenst/toelke21_08.htm
https://plattpartu.de/gott/oolt/rehn_oeller.htm
https://plattpartu.de/natur/naturnotiz.htm#11_08_21
https://plattpartu.de/natur/naturnotiz.htm#27_08_21
https://plattpartu.de/gott/achbleib.htm
https://plattpartu.de/welt/euboia.htm
https://plattpartu.de/welt/daagbook.htm#13_08_21
https://plattpartu.de/welt/daagbook.htm#13_08_21
https://plattpartu.de/welt/hoochwater.htm
https://plattpartu.de/welt/taliban.htm
https://plattpartu.de/kuenst/zauberlehrling.htm
https://plattpartu.de/gott/christen_afghanistan.htm
https://plattpartu.de/gott/christen_afghanistan.htm
https://plattpartu.de/welt/daagbook.htm#25_08_21
https://plattpartu.de/welt/thw.htm
https://plattpartu.de/gott/erinn/tantemeier.htm
https://plattpartu.de/welt/daagbook.htm#11_08_21
https://plattpartu.de/welt/daagbook.htm#11_08_21
https://plattpartu.de/welt/gennern.htm
https://plattpartu.de/bruken/doep_schlebohm.htm
https://plattpartu.de/gott/erinn/schippstimmerer_034.htm
https://plattpartu.de/gott/oolt/dickeluft_08.htm


 

Plattdüütsch Künst: 

Dei Täuwerlihrling. Överdragen vun Behrend Böckmann    (20.8.) 
Sommernacht. Vun Gottfried Keller, Platt vun Behrend Böckmann    (8.8.) 
Notizen ut'n Sneemaand. Fotos un Verse vun Marlou Lessing    (5.8.) 
Mit Biller dör't Johr: August. Biller vun Hildegard Toelke, Verse vun Marlou 
Lessing    (5.8.) 

 

De Welt un Gott: 

Singt en Leed! De Sommer geiht to Enn. Choralöversetten vun Marlou 
Lessing    (29.8.) 
Jedeen Öller blöht de Rosen. En Leed för't Öllerwarrn vun Heinz Rehn    
(27.8.) 
Stadt un Land maakt sik bekannt. Vun Fidi Ehlbeck    (25.8.) 
Christen in Afghanistan? Vun Marlou Lessing    (22.8.) 
Seemannsgarn: Herr August. Vun Günter Sohnemann    (22.8.) 
Ik mutt mol... Vun Silke Frakstein    (5.8.) 

 
Natuur un Wetenschap: 

Toxisch Planten: Eibe, Füerbohn. Vun Anke Nissen    (27.8.) 

In't aktuelle Natuurnotizbook: 

        Anglerglück. Vun Thomas Seemann    (27.8.) 
        Op Kollisionskurs II. Vun Marlou Lessing    (11.8.) 
        Op Kollisionskurs. Vun Thomas Seemann    (8.8.) 
        In Ewalds Goorn. Vun Marlou Lessing    (5.8.) 

 
Wat in de Welt vörgeiht: 

En Hymne op dat THW. Vun Ewald Eden    (30.8.) 
Nudisten orrer Nackedeis. Vun Behrend Böckmann    (29.8.) 
Twinnig Johr ümsüss. Vun Behrend Böckmann    (20.8.) 
Dei Flammenhöll Euböa. Vun Behrend Böckmann    (13.8.) 
Unwedder. Vun Günter Schiller    (5.8.) 
Gennern in'e Kark. Vun Behrend Böckmann    (5.8.) 

...un 2 niege Kortkommentaarn in Marlous plattdüütsch Notizbook. 

https://plattpartu.de/kuenst/kuenst.htm
https://plattpartu.de/kuenst/zauberlehrling.htm
https://plattpartu.de/kuenst/sommernacht.htm
https://plattpartu.de/kuenst/notizen_januar21.htm
https://plattpartu.de/kuenst/toelke21_08.htm
https://plattpartu.de/gott/gott.htm
https://plattpartu.de/gott/achbleib.htm
https://plattpartu.de/gott/oolt/rehn_oeller.htm
https://plattpartu.de/gott/oolt/dickeluft_08.htm
https://plattpartu.de/gott/christen_afghanistan.htm
https://plattpartu.de/gott/erinn/schippstimmerer_034.htm
https://plattpartu.de/gott/erinn/tantemeier.htm
https://plattpartu.de/natur/natur.htm
https://plattpartu.de/natur/tox_07.htm
https://plattpartu.de/natur/naturnotiz.htm
https://plattpartu.de/natur/naturnotiz.htm#27_08_21
https://plattpartu.de/natur/naturnotiz.htm#11_08_21
https://plattpartu.de/natur/naturnotiz.htm#08_08_21
https://plattpartu.de/natur/naturnotiz.htm#05_08_21
https://plattpartu.de/welt/welt.htm
https://plattpartu.de/welt/thw.htm
https://plattpartu.de/welt/nudisten.htm
https://plattpartu.de/welt/taliban.htm
https://plattpartu.de/welt/euboia.htm
https://plattpartu.de/welt/hoochwater.htm
https://plattpartu.de/welt/gennern.htm
https://plattpartu.de/welt/daagbook.htm


 
För Kinner: 

Modder Sünn ehr Kinner: Wodännig de Sünnenstrahlen Line ehr Modder 
gesund möken. Märken vun Sophie Reinheimer, överdragen vun Klaus-
Dieter Tüxen    (13.8.) 

 
Platt to Hand: 

Kinddööp. Vun Jette Schlebohm    (27.8.) 

 

 
 
Hartlich grööt  

Marlou Lessing un dat lütte Plattpartu-Team 

 

 

https://plattpartu.de/kinner/kinner.htm
https://plattpartu.de/kinner/moddersuenn_39.htm
https://plattpartu.de/kinner/moddersuenn_39.htm
https://plattpartu.de/bruken/bruken.htm
https://plattpartu.de/bruken/doep_schlebohm.htm

