
Den Nik. Welter huet engker an der

Allerséilenzäit um Michel Rodange

séngem Graf e kleespre Kränzche fond.

Wien hat en duer geluegt? Ech wees et

net; ma et war e Gedichtchen dobäi,
an deem e Merci vun der Heemecht

ernimmt guf. En einfacht Graf, e méi

wéi einfache Kränzchen; an dat fir en

einfache Mann, deem eist Land an eis

Sprooch en décke Merci schelleg sin!

Ower, éierlech, wësst Dir, wou dem

Rodange si Graf as? Sid Dir ewell

iwerhaapt engker e rouegen Tiirchen

iwwer de Kiirfecht bei der Fouerplaz
getrëppelt, dee jo nach haut den

Numm 'un sénger aler Kiirch, der

Niklos-Kiirch huet? Do as de Rodange
vrun 103 lor begruewe gin, a vrun him

an no him e sellecher deer Leit, deer

mir op alle Buchsäiten aus eiser Ge-

schicht vu gescht a virgescht begéinen;
och aus der Vergaangenheet vun eiser

Sprooch.

18

En Tiirchen
am Allerscilemount

Gewëss, mir brauche kee Mausoléium

fir eis Dichter oder Schreiwerten oder

Komponisten; de Pantheon wir eiser

Geschicht eng Parti Nummeren ze

grouss; e Krees, fir op engem „Zentral-
friedhof" wei zu Wien eis kleng a

grouss Gréissten dra beieneen ze leen,
dee bräicht net eeschtlech an d'Breet

ze goen. An deem Senn hu mir besser

verstänneg ze bleiwen: Kleng, ma

reng, an ouni Hunnekamp; doranner

ka jo och grad d'Gréisst vun dene

Klenge leien!

Um Nikloskiirfecht huet sech esou sel-

leche vun eiser Geschicht ganz no

beieneegeduckelt, datt mir roueg vun

engem National-Kiirfecht schwätze

kennen. Hei läit net nemmen eise

Rodange; mir fannen och de Méchel

Lentz, an den N.S. Pierret, mir begéi-
nen de Willy Goergen, de Batty
We-ber,de Siggy vu Lëtzebuerg (Lucien

Koenig) an den Demy Schlechter, de

Kt...r.,* sir
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Leo Moulin an nach viii anerer, déi mir

aus dem Streech vun eiser Sproch
kennen. De Komponist vun der

„Hee-mecht"huet, grad ewéi den Text-

Dichter, säi Graf bannent deselwechte

Maueren, wou d'Hinzerter Kräiz un déi

erennert, déi fir eist Land an

„d'Fräiheetssonn" d'Liewe gufen.
Natiirlech soll een net ëmmer

hanner-zechkucken, an éiweg an der

Vergaangenheet piddelen; et soll ee jo
och net mat engem hänkege Kapp
duerch d'Liewe lafen, an nëmmen un

déi am Bueden denken. Viii besser as

et, wa mir äis un dat erënneren, wat si

äis heigelooss hun; besser och, wa mir

dat an der Riicht halen.

Bei engem Tiirchen iwwer den Niklos-

kiirfecht kennt een sech jo emol d'Ero

afale loossen, firwat da Leit ewei de

Roda nge, de Lentz, de Goergen oder

de Koenig esou deck Stecker op eis

Sprooch gehal hun. Bestemmt net fir e

Stroossennumm oder e feierleche Mar-

bersteen (och wa beim Neien Theater

an am Parc emol un eis Leit geduecht
kennt gin . . ). Si haten eng

sympa-theschlddi vun hirem Land, senge Leit

an hirer Sprooch; bei méi wéi engem

as déi Iddi an en Ideal ëmgeschloen,
dat een net onbedéngt muss ënner-

schreiwen, dofir ower net manner

respectéiere soll.

Wann eis Sprooch nach haut — oder

erem haut — nach do as, a mir

hautdes-daagsroueg behaapte kennen, datt si e

wichtegt Stéck vun eiser Identitéits-

kaart as, da geet och eise Merci op en

etlech einfach Griewer um Nikloskiir-

fecht. Dee schéinste Merci ower, dee

mir fir si kennen hun, dat as ganz

sécher e léiwe Gedanken un hir Aar-

becht an eiser Sprooch. Mat hiren

Nimm an hirem Ideal als Stäip as et äis

viii méi liicht, fir mat lech zesummen

eiser Sprooch déi Plaz ze halen oder ze

gin, déi si verdéngt, well mir se do

néideg hun. Dat as mengerwärreg Ur-

saach genuch, fir am Allerséilemount

op des Manéier eng kleng Blimmche fir

clei Leit iwwreg ze hun.
I.r.


