
WEI ET
RIWER
WAR

Väicht wëssen zënter e puer Méint
e puer Jonker méi, firwat datt d'Stad eng
„Ave-nuedu X Septembre" huet. Mä 't as ze fäerten,
datt an zwanzeg Joer mol kee méi freet, firwat
se sou heescht; a firwat mer äus der Stad räus,
op Arel zou, déi komesch Kilometersteng vun

der „Voie de la Libération" stoen hun. Seguer
de Mënsch, deen eppes erlieft huet, vergësst.
Déi, déi näischt erlieft hun, bräuche souwisou
näischt ze verhalen; mengen se.

An dobäi sin d'Lëtzebuerger Gelunge-
ner. 'T war dem Werner Finck schon den 10.
Mee '40 opgefall, wéi e mat rageréckt as.

A sénge Memoire schreift en, wéi
d'Lëtze-buergermat den Hänn an den Täsche laanscht
d'Strooss stoungen an de Bak gehalen hun. Se
hun en réischt opgerappt, wéi d'Gëlle Fra huet
missen dru gleewen, an du kruten déi éischt
vun hinnen der an der Villa Pauly op
d'Schnëss.
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'T gouf du rëm mat den Hänn an den Tä-
when nogekuckt, wéi se dludde fortge-
schleeft hun, a wéi och Nëtjudden ëmgesiedelt
gouwen. D'Regierong war jo fortgelaf.

Mä d'Hänn goufen nees äus den Täsche

geholl, wéi de Simchen de Culot hat, „ons

Jongen" an d'preisesch Uniform ze stiechen.
'T as du lues a lues eppes geschitt; d'Resistenz
huet sech forméiert; nët an engem eenzege
Club, dat versteet ee bei de Lëtzebuerger, mä

gläich an e puer.
Haut wësse mer, wéivill Stoppen uechter

d'Land waren, an deenen d'Refraktären op
d'Enn gewaart hun. Mer wëssen och, wéivill

Lëtzebuerger op allméiglechen Emweër an

d'franséisch Resistenz oder an d'englesch
Arméi koumen. Wat mer nët sou genee wës-

sen, as d'Zuel vun deenen, déi mat de Preise

gehalen hun; op déi eng oder op déi aner

Manéier; a wéivill der réischt den Dréi kruten,

wéi et doutsécher war, datt d'Amerikaner kéi-
men. Du waren d'Resistenzorganisatiounen
op eemol bal ze kleng gin.

Plazeweis mussen d'Amerikaner sech

geschuddert hun, wéi se gesin hun, wat do mat

dësem an deem geschouch. Wéi all Hänn op
eemol äus den Täsche waren, fir deem „Säu-
kätt" hei de Kapp ze schueren, an dee „Fatz-
beidel" do an de Gronn ze schleefen. Déi nei
Fräiheet huet do net laang no Geriichter

geruff, an de Simchen, deen natierlech an

„d'Reich" ugedréckt war, an deen der e puer
duer siche waren, huet sech gewass am Gronn

erhaang, wéi se laang erzielt hun. E gouf op
der Musel an engem Wéngert doutgeschlon;
sou einfach war dat deemools.

D'Regierong gouf rem ageflunn an huet
sech nach am Fliger gesot: Wann
d'Lëtzebuer-gerk do stin ze päifen, da fléie mer direkt wei-
der. Mä d'Lëtzebuerger hu „vive" geruff. Wéi
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gesot, 't si Gelungener, well no der
Libera-tioun,wei am Eisslek a laanscht d'Sauer
d'Fatze réischt richteg geflu sin, wollten se

géint d'Regierong putschen (huet d'Regierong
mol dorëmmer verzielt).

'T war een deemols nach e Schoulbouf, an

't as een dat alles réischt vul méi spéit gewuer
gin, oder 't huet een et gelies. An 't huet een

sech nach vill méi spéit e Reim op muenches

gemaach.
Mir ware vum Oktober '44 un evakué-

iert. Wat ee gun verhalen huet, dat war de
Goût vum Schokla an där bronger, waasser-

dichter Verpakong; vun där éischter Bannann,
déi en Zaldotekach engem an d'Täsch gestach
huet... an den Ubléck vun deem éischten
dou-degenAmerikaner. E bug e puer Stonne bei
der Feldkichen, mir stounge ronderem.
D'Zaldoten hun eis verdriwwen an eng Zelt-

plan iwer den Doudege gehäit. Mir hu scho bal
net méi un „doheem" geduecht; mir hun „MP
gespillt", dléierin hat eis déi zwei Bustawe
mat Kräid op de „Iiichten" Helm gemoolt; där
louche jo genuch doremmer.

„Doheem" buchen d'Amerikaner. Wei et

Abrëll '45 gouf, a mir no sechs Méint gesot

kruten, mer kennten nees zréck, as mäi Papp
mol fir d'éischt mam Velo kucke gefuer.
E koum rem a sot: d'Kaz as nach do; se huet

Jonger, d'Amerikaner fidderen se. Mä soss

hun s'alles d'enescht an d'iewescht gekéiert;
d'Wäschmaschin läit beim Noper am Gaart,
an d'Uewepäif hun s'einfach zur

Stuwwefen-sterräus gekéiert.
Doheem war schon de Sprengkommando

gegrend an d'Leit sin iwer de Flouer gelaf, fir
d'amerikanesch Granathülsen ze sammelen;
déi waren aus Messeng, de Preisen hir waren

nëmmen äus Stol. Mir Bouwen hu Munitioun

gesammelt; vun de Gewierkugelen bis zu den
Zündere fir d'Tellerminen. An enges Daags
huet et gekraacht. Ech sin dräi Meter duurch
d'Luucht an d'Schwengspierch geflunn,
d'Fensteren an der ganzer Noperschaft waren

a Schierbelen, a mäi rietsen Daum war

zer-fatzt.Vir op der Velosstaang as mäi Papp mat

mer bei den Dokter gefuer. Nach haut ver-

stoppen ech den Daum, wann ech mengen, 't

Of een drop kucken

josy braun


