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IK LEEV OP DE GLASHÜTT... 

Un dat man eenmal geern! Ansik liggt mien Huus op de Grenz Harksheid/Glashütt - man
ik bün dörch un dörch Glashütter. Swienschiethusen, wörr fröher geern seggt. De Buern 
leven hier mit all ehr Veehtüch. Tja, un denn rüükt dat ok na Swienschiet - so as in mien 
Heimatdörp an de Nordsee. 
As ik vör 35 Johrn an den schönen Ossenmoor-Park trecken dee, dor geev dat hier noch
allerhand Buern. Ik wahn an’t Enn vun en Footgängerweg. Neven mi de Park mit ‘n 
lütten Diek geev dat ok ‘n Buernhoff. Morrns in de Fröh kunn ik al de Köh ropen höörn. 
Ehr Muuh, Muuh .. haal mi denn ut't Bett un ... ik frei mi! Mien lütt Katt kunn gor nich gau
noch na buten kamen. Köh harr se ja noch nie nich sehn un höört. Se müss denn 
jümmers dörch den Tuun na de Wischen rin un beluer dat Veehtüch. Kregen de ehr spitz
un stoben op ehr to, denn neih se ünner groot Gejaul ut - man, se müss dor jümmers 
wedder hen. Nu is de Buernhoff al Johrn nich mehr dor. Op de Wischen hett man feine 
Hüüs buut - man sowiet af vun mi - wi seht uns, kaamt uns aver nich in‘t Gehege. 
Un denn de Ossenmoor-Park - direkt för mien Nees. Wat is dat för'n Vergnögen dor 
dörchtospazeern un to sehn, wat de „Freundeskreis" allens beschicken deit. Ik höör 
intwischen ok dorto - man veel helpen kann ik nich - dat Öller. Doch op uns Som- 
merfest vertell ik denn geern plattdütsche Geschichten. 



Un denn hebbt wi ok jedeen Johr unsen „Glöhwien-Avend“ bi en Liddmaat vör sien Huus
un Garaasch. Dat is jümmers en groot Höög - man drippt soveel Navers un Mitmaakers 
bi Glöhwien, grillte Wust und wat sünst noch allens. Un denn warrt vertellt und vertellt ... 

Op't Letzt gaht wi jümmers all hochvergnöögt na Huus. Un denn natürlich de 
Naverschop. Hier is dat ja so as op't Dörp. Man kennt sik, weet een vun den annern un 
helpt sik, wenn‘t nödig deit. 
Ik heff ja vörher al acht Johrn in Garstedt wahnt – bün ok dor geern ween. Man dat is al 
lange Tiet her. Hier op de Glashütt müch ik blieven, dat is mien Heimat. Ik müch solang 
blieven, as dat op Plattdüütsch so fein heten deit: Bet se mi mit de Fööt toeerst 
rutdrägen doot. Wat noch lange Tiet duern mag —as ik höpen will. 
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