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Wie ich nüng Johr wor, der Kreeg hatt aangefange, do wor ich no der Äldste vun sechs Puute doheim nä, vier wore mer do noch - jedenfalls hät mi Vatter mer dann gezeig, wie mer ... Mer hatten hee Höhner
un Kning un su jet, un die moote jo no och geschlaach weede. Mer wollte se jo och esse, nit nor
optrecke.
Jedenfalls eines Dags sollt ich dann der Hahn köppe, weil et Zigg wor för dä als Gerich en de Zupp ze
kumme. Ich han dat dann och probiert. Hä hatt et mir gezeig un dann hatt ich ... Met dä klein Kinderhäng
ka' mer ja nit dat ganze packe, wie ne Mann dat kunnt, ävver ich sollt dat dann künne. Un wie ich dä Kopp
dann avgehack hatt - dat ging alsu eigentlich ärg schnell - do dät dä de Flögele usenanderspreide, do
kunnt ich dä nit mih halde. Es dä op et Daach gefloge. Dat es wohr! Su!
Do gov et alsu eesch ens richtig Zoff vum Vatter. Dä stundt jo donevve. Wat ich doch för ne Schwächling
wör, dat ich dat Dier nit halde kunnt un su. Naja, hä hät en dann vum Daach erunder gehollt. Da moot
ich de Leider holle, moot dä huh der Hahn erunder holle. Doför moot ich in dann ruppe un usenander
maache un usnemme, wo hä dobei wor.
Hä hatt et mer jo su off schon gezeig. Hä woodt jo no Zoldat un dann moot jo einer dat künne.
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viIH dan:YN jC: vC& dA ke:H had'a:njEfaNE da: vCIH nU dA Däl1tE fUn zä7 pu:tE dEhÄm nä: fi& vC:E
mA dC: nCx DU:n je:dnfals

hat mä fatA mA dan jE1ÄH vi mA me& hatEn he: hö:nA DUn knIN* DUn zU jät
DUnE di: mC:tEn jC noox jESlaxtEt ve:dE v@l mA vUltE zE jCox DäsE ne nIt nu& Dop'täkE naja je:dnsfals

DÄnEs ta:s zUldIH dan dA ha:n kÖpE v@l dä: 1Ik vC fö& nE jEIHt DEn dE 1Up 1E kUmE nä naja: DIH:an
dat:an Dox po'bi&t Dä hädEt mA jE1ÄH DUn dan hadIH dan met:ä klÄn 'kIndAhäNE kamA dIja nIt
dat jan1E pakE vi nE man dat kundävA DIH sUlt:at:an kYnE DUn DalzIZ dä kCp dan 'DapjEhak hat:at
jINalzU DÄEnIH se& Snäl dC dä:t:ä: zIH DUzE'nandA SpÄ*dE näes tI flö:jElE dC kUIH tä nImI haldE Des
dä DobEt da:x jEflo:xE dat Des va:& nä sC* da jC:vEd'alzo De:ZEns 'IhtIH 1Cf:Um fatA ne dä StUnt jC
dC'nävE ja* vadIH dC fYnE 'SväHlIN vÖ:s hädIH dat di& nIt haldE kUndUn zu nä naja Dä hädEn dan
fUm da:E'UndA jEhUlt da mC:tS dE lÄdA holE mC:d:ä: hu* dä& ha:nEUndA holE dCfö& mC:dIZEn dan
UpE DUn DUsE'nandA ma:xE DUn DUsnämE vo Dä& dC'bÄ vC: Dä& hadEt mA jC zu: DÖf SCn jE1ÄH ne
DUnä& vo:t jC no zUl'da:dUn dan mC:t jC DÄnA dat kYnE nä.

