
EEN HEIMATDICHTER SEGGT: GOHT MIT MI DÖR'T LEBEN 

Öber Lüüd un Land Von't Schlopen kummt dat nich 
Mit Willem Mohr achtern Elvdiek 	Een Riemel öber 'l'rien-Greten un ehr goode Seel 
Von Ulrich Helge Ehlers 

Frankop. Wat he würklich is, 
lett sick nich so ganz klor fast-
mooken: Heimatforscher, Hi-
storiker, n' Dichter oder „blots" 
plattdüütschen Schrievers-
mann? Willem Mohr uut Fran-
kop is nich eenfach in een 
Schuuvlood to packen. He is 
ook lange Tied Vereensboos 
ween un Organisator vun veele 
Veranstaltungen rund üm de 
plattdüütsche Sprook und de 
011anner Heimat. 

He is keen von düsse ver-
spunn'n Wöör-Verdreihers. 
Willem Mohr steiht mit beide 
Been fast op de lerd. He is-n 
oprechten Macker, de sien Lee-
ven lang achtern Dick tohröcht 
hett - un dat sünd mittlerwiel 
ook all goode 85 Johr. 

Mit sien neet Book „Goht 
mit mi dör't Leben" bewiest he, 
dat he siene Lesers to recht dor-
to opröppt - he hett soveel to 
vertelln un Riemels opschre-
ben öber all de wunnersomen 
Lüüd achtern Elvdiek in 01- 
land. Wat he opschreben hett, 
is mol deftig un vull Kraft un 
n'annermol liesen un still -
meist sinnig. Wat he opschre-
ben hett, is echt un ehrlich 
meent, so as he sülbst ook is, 
fein un oprecht. 

Keen Wittern Mohr kennen-
liernt hett, hett wat goot. To-
minnst hatt he veel Spooß ble't 
lesen von siene Riemels. Dorbie 
weet he ganz genau, dat de ole 
Tied jüst nich die goode Tied 
ween sien kann. Willem Mohr 
schrift un verteilt jümmer von 
sick sülben un verstickt sick 
nich, un ook nich sien Gesin-
nung. Sien Book hett he in' 
Sülvstverlag rutgeben - so as 
sien söben annem ook. 

Willem Mohr kennt Land un 
Lüüd achtern Diek as kuum 
een annern. 	Foto: es 

Trien-Greten Mit'r mit achteihn Joahrit 
een strain me 1)ivrit, doch unerfohrn, 
von Sex un Porno 	nich veel, 
ehr gütig dat veel ini lir tim 	Seel. 
Un 	rx den I Iuushalt richtig liehr, 
wüür se in Stellung bi Jan Stiehr. 
Den h .is de Wintertiet vörbi, 
nivel 1 se, wat is bloß los mit mi? 

(1111 morgens biirrk so schwiemelig, 
doar stimmt mit mi gewiß wat nich. 
Se keem mit sick jo sölbst nich trech 
und hett denn to ehr Mudder seg,gt: 
„0, Mudder, nee, wat is dat bloß, 
wat is mit in ienen Buuk bloß los? 
Mitünner is he heet as Füür, 
ick gläuv, doar sitt'n groot Geschwüür!" 

Ehr Mudderdach denn hin un her 
un see mit'n plietsch Gesicht to ehr: 
„Ick kook Di 'n Patschoon Afführtee, 
un „Remmi" nimms denn ok noch dree, 
Putt Fledertee noch achteran - 
de niemols jo nich schoden kann -, 
schallst sehn, dat haut denn astrein hin, 
n twec, dree Doog is't Lief woll dünn?" 
Doch hölpt all nix, dat bleev as't wüür, 
un Mudder meen voll Ungedüür: 
„Verdreiht nochmol, wie kann't angohn, 
bi mi hett't jümmer goot anschloon-
wie kiekt doar ober beid nich rin, 
denn goh man mol no'n Doktor hin." 
Dat herr Trien -Greten denn okdoon, 
frisch wuschen is't no'n Doktor gohn. 

Se see to Dokter Nesemann: 
„Kiekt Se sick mien Geschwiiür mol an? 
Kann ween ok, datt dat Luft bloß is, , 

doch een Deel weet ick ganz gewiß: 
De Blinddarm is't op kenen Fall, 
ok Lebber nich un nich de Gall, 
dat is mien Buuk, de is so stramm, 
un kloppen deit as'n Stiert von'n Lamm." 
„Dann zeig' den Leib ohn' Zeug mal her", 
see Dokter Nesemann to ehr, 
streck sachte öber ehren Lief, 
keek doarbi in ehr Ogen stief: 
„Ich stelle fest, mein liebes Kind, 
daß Sie nicht mehr alleine sind. 
Die Diagnose kann nur sein: 
Bei Ihnen stellt sich Nachwuchs ein, 
im Vierteljahr schon is't sowett, 
verschlafen werden's nicht die Zeit." 

Dat hettTrien-Greet in'n Huus verteilt, 
ehr Mudder meen denn wat vergrellt: 
„Hest sölbst de Schuld an Dien Malüür! 
Von'n Bischloop kummt Dien Buukgeschwüür. 
Ick hebb Di dat jo jümmer roon, 
schullst nich mit Mannslüüd schlopen gohn!" 
Nu wüß Trien-Greten je Bescheed, 
un allns dee ehr keen beten leed. 
Se kunn't jedoch nich recht verstohn, 
bevör Jan inschleep, wüür he gohn. 

Doch wüür dat nu jo mol pussiert, 
un se see dreug un ungeeniert: 
„Ick harr jo jümmer kole Feut, 
Jan-Hinnerk wüür denn jo so seut 
und hett se mi in't Bitt fein warmt, 
hett mi clull drückt un ok ümarmt, 
doch wat in'n düstern noch geschehn, 
dat kunn 'k mit'n besten Will'n nich sehn. 
Doch een Decl weet ick sicherlich 
- ne schlopen - schlopen hebbt wi n ich!" 


