
Eck vun engem

Lampertsbierger Café, do wou eng enk

Trap rof bei d'Toiletten dréit, sëtzt wiertes

nomëttes gemenkerhand en eeleren Häerchen.

Hie sëtzt fir sech eleng do an drénkt an deenen

zwou, dräi Stonnen, déi en do sëtzt, zwein oder

dräi Gin Tonic.

Datt e fir sech leng do sëtzt, kënnt net vun

ongeféier. De Mann, dee vun de portugiseschen,
belschen, franséischen oder capverdianesche
Serveusen net anescht wei mat "Monsieur"

ugeriet gëtt, ka sou gutt wei net méi schwätzen.

Säi schife Mond verréit, datt en, wie weess weini,
e Schlag kritt hat. Wann e bonjour oder äddi

seet, eppes bestellt oder bezuele wëllt, da mengt
ee rauszehéieren, datt en d'Franséischt als

Mammesprooch huet, mä wie kann do scho
sécher sinn, wann d'Serveusë souwisou op
franséisch ugesprach ginn.

Wann de Monsieur bezuelt fir ze goen,
dann ass dat jonkt Geschir vu Serveusen erliich-
tert a gespaant zugläich. Keng vun hinne brauch
duerno nees opwëschen ze goen, well hien säi

Gin Tonic stänneg hallef versabbelt, an se kreien
de ganzen Dësch fräi, un dee kammoud veier,
fënnef Leit ginn. Gespaant sinn d'Serveusë

besonnesch, wann de Monsieur dräi Gin

gedronk huet; wei en dann op d'Been ze stoe

kënnt, wann en opsteet; a wei en deen

onendlech laange Wee aus dem Eck, duerch de

Bistro, laanscht d'Téik bis bei d'Viischtdier a virun

déi schweier Viischtdier packt. Wann en déi dann
endlech hannerun sech zougezunn huet,
ootmen d'Serveusen op, well vun deem Abléck u

kann hinnen de Monsieur egal sinn. Se raumen

säi Glas wech a schëdden säin Aschenteller aus,

well de Monsieur fëmmt wei en Tierk an huet net

eng Min utt keng Zigrett am schife Mondwenkel.
Emmescht sot mol, 't wier net nëmme vum

Alkohol, mä och vum Tubak, datt dem Monsieur

seng al Been net méi richteg opkéimen a mat-

méichen. An eng vun de Serveusen huet viru

kuerz steif a fest behaapt, dem Monsieur säi Stull

wier fiicht gewiescht, wei en opgestanen ass. A

muer ass e rëm do.
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Duerch de Stadpark, laanscht d'Kinnekswiss

bis an d'Groussgaass brauch hie bal eng hallef

Stonn. Bei guddem Wieder rascht en alt mol op
enger Bänk a mecht eng un. Mä och wann et

reent a schneit, bleift en onendlech laang stoen

an hëlt en sech onendlech vill Zäit, fir mat viller

Méi Zigretten a Briquet aus der Boxentäsch

raus-zekropenan hannert dem héije Kolli vun der

Canadienne eng Schauteng ze sichen, fir datt de

Briquet net ausgeet.
Summesch iwwer souweisou, mä och wann

et kal an naass ass, zitt et hien duerch

d'Grouss-gaassan duerno op d'Plësedaarm, a meeschtens

begéint en, no wat en on bewosst sicht. Da bleift
e stoen a steet do ze fëmmen an ze houschten an

e lauschtert deene Museker a Sänger no, déi et

aus Südamerika oder Russland heihinner
verschleit. Laang steet en do nozelauschteren an

net ëmmer, mä dacks gëtt en duerno engem vun

de Museker e Fënnefhonnerter oder souguer en

Dausender. E geheit de Schäin net gär an iergend
en Hutt oder eng Geiekëscht, well sou déif kritt

en sech net méi gebéckt.
Wei deen ale Westeschgaart nach stoung,

war de Monsieur nach vill méi jonk, an du hat

hien och nach en Numm, op d'mannst e

Virnumm. De Monsieur Marcel war Stammclient
am ale Westeschgaart; genee wei nach vijl anerer

vun senge Kollegen aus dem Radiosorchester.
Hei huet een och Leit aus dem [heater begéint,
a méi wei eng Keier huet deen ale Wiert sech mat

enger d'Tournée fir d'ganz Stuff fir e spontane
Concert revanchéiert. Dacks war och dem

Monsieur Marcel seng Madame derbäi. D'Ma-

dame Esther war am Radiosorchester Harfinistin,
mä se huet och Braatsch gespillt, an déi huet de

Monsieur Marcel senger Fra ëmmer gedroen,
wann se zu hirer e puer no der Prouf iwwert de

Glacis op de Westeschgaart lassgesteiert sinn.

K
uerz nodeem de Monsieur Marcel e

Schlag kritt hat, ass d'Madame Esther
him mat engem jonke Geiist ugedréckt. An de

Wiert aus dem ale Westeschgaart huet méi wei

eng Kéier vun deem Optrëtt verzielt, deen de

Monsieur Marcel enges Owes an der Wiertschaft
hat. 't war gemonkelt sin, se géifen hien aus dem
Radiosorchester rausgeheien, well en et net méi

brénge Of, an do muss eppes dru gewiescht
sinn.

"

Deen aarme Karel huet sech deen Owend

volllafe gelooss" , huet de Wiert verzielt, "an

senge Saufkollegen aus dem Orchester ëmmer

nees nei Tournéeën zum beschte ginn. D'Stuff
war voller Leit, an op eernol ass de Marcel opge-

stanen, ass bis aus bei säin Auto getierkelt an e

koum mat sengem Cello nees ran. 1 war fir

d'éischt, datt en dee bei sech hat, e muss en deen

Dag mam Auto aus der Villa Louvigny geplën-
nert hunn. De Marcel huet sech mat sengem
Cello an d'Mëtt vun der Stuff gesat, kee Wuert

geschwat, e konnt jo bal net méi, an du huet en

ugefaangen ze spillen. Herno hunn der gesot, 't

wier d "Rêverie" vum Schumann gewiescht. Ech
weess et jo net, ma sou hunn ech nach ni een

heiere spillen. 't war an der Wiertschaft mucks-

maischestëll, de Marcel huet sou onerheiert
schéi gespillt, an dem Marcel, deen doudvoll war,

ass eng eenzeg Trein de rietse Bak rof an den

oppene Wénkel vum schife Mond gelaf, dat

hunn ech gesinn. Wei en de Stréchel ofgesat
huet, blouf et nach een Abléck roueg, mä du ass

der e Geklapps lassgaangen, 't ass kengem ze

verzielen. De Marcel huet gemaach, wei wann

dat hien näischt ugéing, huet sain Cello ices

lues agepaakt, huet en aus an den Auto gedroen
an ass net méi zreck an d'Wiertsstuff komm. No

enger Woch réischt koum e bezuelen."

't ass well laang hier, datt den ale Wiert aus

dem ale Westeschgaart déi Geschicht verzielt

huet. Ech weess et nach genee, well deesel-
wechten Owend huet et geheescht, de Wes-

teschgaart géif ofgerappt. Den ale Wiert ass

dout, de Westeschgaart ass nei operstanen a

rausgefiizt, an de Monsieur Marcel ass well laang
vergiess. Hie lieft nach, mä ech mengen, hien ass

mat deen eenzegen, deen dat weess.

josy braun


