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Do soll een iwwer den Hei Elei vun 
deemools eppes schreiwen, an dann 

denkt een noutgedrongen un den ale Réi
mer hire Saz: iwwer déi Doudeg näischt 
ewéi nëmme Guddes, an da wier jo net 
méi vill ze soen do, oder dach, et méngt ee 
bal, déi al Réimer hätten den Hei Elei scho 
kannt. Panem et circenses: all Sonndeg als 
Dessert beim Mëttegiessen den Octave als 
Hexentommes, d’Marianne als Naviga
tiounsstëmm duerch den Irgaart vum Pro
gramm an de Bodson schléit mat de 
Klëppelen op d’Tromm bis zum batteren 
Enn, da wor et dräi Auer an Zäit fir op de 
Futtball oder op d’Musel en Humpen drén
ken ze gon: Ite, missa est.

Wann een d’Etymologie vum Wuert 
Liturgie opsiche geet, da versteet een, fir
wat den Hei Elei vun deemools sou eppes 
wéi en Déngscht, och am Sënn vun enger 
Mass, wor. Den Introitus wor meeschtens e 
Kannerchouer mat engem Lidd, d’Liesung 
dem Marianne Thoma seng Uso, de Kyrie, 
dat woren d’Wiederprevisiounen, de Gloria 
d’Wochenaktualitéit, de Sanctus d’Reklam
men, d’Evangelium mol vum Tesch mol 
vum Kinsch, de Pater Noster mol de Wer
ner mol de Castegnaro, d’Priedegt gouf 
vum Hexentommes selwer mat esou enger 
konstant wierdeger Stëmm gehal, datt ee 
gemengt huet, all Sonndegmëtteg wier 
Allerséilen, den Agnus Dei, dat wor de Vuil
lermoz mat der Oktav an der Sprangprës
sessioun, a vun uewen erof koum de Jos 
Pauly als Hellege Geescht, d’Fürbitten fir 

de Sport goufe vum Pilo duer bruecht, wou 
se higehéiert hunn, un de Schluss, a wann 
nom Sport als hellegt Sakrament d’Kultur 
nach geschlach koum, woren d’Leit scho 
laang dobäussen un der frëscher Loft. Bei 
där ganzer Zeremonie vu Wandlung keng 
Spur, de Bodsons Menn souz an engem 
bloe Bus, huet Knäppercher an Hiewele 
gedréckt an ass mat de Kameraleit Schlitt
schong gefuer, an de Josy Simon ass a vol
lem Ornat esou houfreg duerch d’Villa 
Louvigny stolzéiert, datt ee gemengt huet, 
hie wier de Graase Gust, an huet de Credo 
opgesot: Alas leoni dedit.

Säin eng Grëtz topegen Numm huet 
dem Hei Elei gutt zu Gesiicht gestan, well 
dat, wat, an nëmmen e puer Deeg, vun dën
schdes bis samschdes, déi puer Männercher, 
déi mer woren, Woch fir Woch zesummege
bastelt hunn, wor dacks zolitten Hokuspo
kus. D’Haaptsaach woren natierlech 
d’Reklammen: wann där genuch do woren, 
da wore mer gerett an op de Rescht koum et 
net méi sou un, net datt déi lästeg redaktio
nell Minutten tëscht de Reklammen de Leit 
op eemol op d’Strëmp goungen. A wann 
dach emol nach kuerzfristeg e puer Lächer 
ze stoppe woren, da woren den Hary Haa
gen, den Hoppe Jäng, d’Schillings Kett oder 
de Foxe Fern huerteg bei Hand oder de 
Kannerchouer huet nach e Lidd gesong.

Am flottste wor et, wa mer iwwer 
Land, z.B. iwwer en Duerf oder eng Géi
gend, e Film gedréint hunn: Impressiounen, 
Gespréicher, Landschaften asw. ‘t wor een 

zu ganzer dräi, d’Beaulieu am Grapp, den 
Nagra op der Schëller an d’Dréibuch am 
Kapp. Zwee ganzer Deeg, dënschdes a 
mëttwochs, gouf gedréint, donneschdes de 
Film beim Levy am Keller entwéckelt, frei
des a samschdes beim Michels oder Rossler 
am Tuerm montéiert, sonndes moies gouf 
beim Nussbaum oder Abens am Keller den 
Text drop geschwat an d’Musek ënner
luecht, an eng hallef Stonn ier e mëttes 
iwwer d’Antenn goung, wor de Film, 
Hokuspokus, scho laang fäerdeg, a mir och.

Bis enges Daags aus deem Déngscht 
ouni Wandlung e Requiem gouf an den 
Hei Elei vun deemools d’Affer vum Fossi
liesyndrom.

Mee wéi séngt schonn d’Knef: „Awer 
schéi wor et dach.” Wann een deemools 
bal all Sonndeg op der Telé ze gesi wor, da 
wor een e gemaachte Mann, a vun Esch 
bis Ëlwen huet d’ganz Land ee kannt. Op 
alle Fall all déi eeler Leit aus den Altershei
mer, well déi hunn ëmmer bis zum Schluss 
gekuckt.
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