FRANZKE, M ICHAEL (47): Der Stommeler Will

[CD1 41]

Alsu eigentlich kumm ich vum Dörp. Dat es e Dörp, dat es hee zwanzig Kilometer vun Kölle fott. Do ben
ich opgewahße. Dat es e Buuredörp, do gov et immer vill Buure fröher. Ich han do su die Erennerunge
als Kind. Wie ich Kind wor, do fuhre die Buure dann, wann gedüngk woodt, fuhre durch et Dörp. Do
stunk et immer, weil die han dann Pohl1 gefahre. Dat wor dann ne richtig gode Dünger för et Feld.
Do gov et ene Buur, dä wor jet deck. Dä Buur dä heeß Will. Un dä Will dä hatt ene Hungk, dä Hungk heeß
Rex. Dä Will dät dann immer durch et Dörp fahre. Dä hatt su e klei Föppche, su e klei Moppedche. Dä
kunnt sich nit god bewäge, hä wor jo su deck. Wenn dä dann durch et Dorp fuhr, do däte de Lück immer
luure. Dä hatt en ganz huh Stemm. Dä Hungk wor ävver su e widderlich Veeh, dä dät nit god hüre. Dann
dät dä immer durch et Dörp brülle: “Rex, Rex, kumm bei mich! Rex, du Saumag!”
Do ha' mer immer gestanden un han uns kapoddgelaach, wenn dä do kom un wenn dä dann durch et
Feld fuhr. Do ging dat der Birg erop. Dann soch dat immer us, als dät dä kleine Hungk dä trecke met
däm Föppche, weil dä wor jo su deck. Dä kom met däm Föppche baal kaum dä Birg erop.
Op jeden Fall dä hät immer gode Tipps gegovve, dä Will. Minge Vatter hatt domols su ne kleine Gaade
un do däte die alles Mögliche aanbaue, Ääpel un Kühl un Tomate un Bunne un ich weiß nit wat. Do kom
e immer vörbei un da dät dä för die Junge sage, wie se et maache sollte: “Do muss de Perdsköttele
draan dun. Perdsköttele dat gitt god Ärpel. Un op dä Boddem muss de oppasse, dat es e ‘Gräärsstöck’.”
Han ich ming Mamm gefrog, sag ich: “Wat es dat dann, e ‘Gräärsstöck’?”
“Jo”, säht se, “dat es Stommeler Platt.”
“Aha!”
Jo, un da säht se: “Dat bedügg eigentlich nor, dat der Boddem schön fruchbar es, dat mer do god jet
planze kann.” Dat es dat einzige Wood en Stommeler Platt, wat ich kann, e ‘Gräärsstöck’.
Jedenfalls dä Will hatt ööntlich jet an de Föß, dä Will hatt Geld wie Heu. Dä wor ävver nit verhierodt, dä
hatt nämlich Angs vör de Fraue. Do han sing Fründe immer versök: “Och Will, jetz kumm! Jetz fährs de
ens met! Mer gonn op Kägeltour.” Dä Will hatt ävver immer Angs met de Fraue ze danze. Dann dät dä
met singer huh Stemm immer sage: “Nä, da fahr ich nit met! Die gonn mir an de Eier.” Dä meinten ävver
nit, dat se im irgendwo dran gingke. Nä, dä hatt Angs öm si Geld. Deswäge hät dä nie gehierodt, weil
dä immer gedaach hät, die Fraulück die däten im all dat Geld widder avnemme.
1) Jauche
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Dazo DeEntlIH kUmIH fUm dÖp dat DezE dCp dades he: '1van1IH ,kIlo'me:tA fCn kÖlE fCt dC bIH
'DopjEva:sE DUn dat DezE DE bu:E dÖp dC jC:vEt DImA fIl bu:&E fö& DUnIH:an da zU di Dä'enEUNE
Dals kInt vIH kInt vC da fu:E di bu:E dan vän jEdYN*k vo:t fu:E di dUjEt:Öp DUna StUNgEt DImA
v@l di han dan po*l jEfa:E dat vC dan:E 'IHtIH jo:dE dYNA fy&t fält DUn da jC:vEdEnE bu:& dä vC jäd:ek
dä bu:& dä hi*s vIl DUn dä vIl dä hädEn hUNk dä hUnt hi:s ä7 DUn dä vIl dä dä:t:an DImA dUjEt dÖp
fa:E dä hat:suE klÄ fÖpHE zuE klÄ 'mopätHE DUn dä kUnt sIH nIt jo*t bEvä:jä vC jC zU dek* DUn vän
dä dan dUjEt dCp fu& da dä:tE diImA lu:E DUn dä hadEn jan1 hu: Stem* DUn dä HUNk dat vC DävA
zUE vIdAlIH fe* dä de*t nIt jo*t hy&E DUnan dä*t:ä DImA dYRjEt dÖp:YlE ä7 ä7 kUm bÄ mIH
Rä7 du 'zOma:x da hamA DImA jEStandn En hanUns ka'pCtjE,la:x vänä dC kC*m DUn vän dä dan
dYjEt fält fu& DUn da jIN dadEt dA bIZeUp DEn zC:x dat DImA DUs Dals dä:t:ä klÄnE hUNk dä*d:ä dä:
täkE med:äm fÖpHE v@l dä vC jC zU dek dä kC:m:et:äm fÖpHE ba:l ko:m dä bIjEop Dop je:dE fal dä
hät DImA jo:t tIps jEjCvE dä vIl mINE fatA dä had:C:mCls:U nE kle:nE ja:t DUna dä:tE di DalEs 'mö:HEHE
'Da:nbOE Dä&pEl DUn ky:l DUn to'ma:tE DUn bUnE DUn DIH ve:s nIt vadE DUn da kC:mE DImA fo'bÄ DUn
da dä:t:ä vö di jUNE za:E vi zEt ma:xE zultE da mUs dE 'pe*&1kötElE dra:n dUn pe&1kYtElE dat jIt jo:t
Dä:&pEl DUn dU mUzop dä bodEm:Us dE 'Dop:asE dadezE je:As Stök haIH mIN mam jEfC*x zaH vat
Des dat:an DE jä:&s Stök ja zä:t sE dades StCmElA plat Da'ha jCEn da zät sE dEt bedYk De:ntH nu& dat:ä&
bCdEm dat:e& Sö:n 'fUxba& Des dat mA da jo:t jä1 plan1E kan dat Des dat 'Den1IjE vC:t Dem StCmElA

plat vadIH kan* DE jRä:s Stök jeEn'fals dä vIl dä hat DÖ:ntlIH:ät Dan dE fö:s dä vIl dä hat jält vi hÜ dä vC
DävA nIt fAhi:rCt dä hat nämIH DaNs fY dE fQE DUn da han zIN fYndE di hanImA fAzö:k DCx vIl jä1 kUm
jä1 fi*&s dEns met mA jCn:Cp 'kä:jEltu& dä vIl hädävA DImA DaNs mIt:ä frQ 1E dan1E DEn dan dä:tE
met sINA hu* Stem DemA za:E nä* da faIH nI met di jCmI& Dan dE D@*A da mÄntn dä:vA nIt dat sE DIm
DIntvo

dra:n jINkE nä* dä hät DaNzöm zi jäl*t DUn 'däsväjE hät:ä ni:Ehi*rCt v@l dä DImA jEda:xEt:i
'fQlYk di dä:tn Im Dal dat jält vIdA 'DafnämE

