
Dat doten ass 
en ale Schung.

HELENA LÄKS    

AGNĖ NANANAI

Ech heesche  

Matilda.  
 
Ech hunn aacht 
Joer.
 
Dat heiten ass 
meng Schoul. 
 
Mäi Klassesall.

Hei gesäis de 
meng Zeech-
nungen. 

Ech weess, eenzel Kanner a 
menger Klass fannen, datt ech  
e bësselche lues sinn. De Mar-
tin sot esouguer eemol:

Et ass mäin Tour fir haart virzeliesen. 
Mee wou sinn alleguerten d’Busch-
tawen, wéi kréien ech all déi Wierder 
zesummen?

Ech weess wou ech muss sichen!
Ech sprangen an dee mega 
Wierdertrëndel.

Sou, ech mengen, elo hunn ech 
d’Wierder all bäieneen,

D’Joffer freet : „Matilda,bass du 
elo prett fir de Saz ze liesen?“

 „Et ass méi Raum do 
fir ze denken, wann 
een anescht denkt.“

 a lass geet et !

Mee si wësse 
jo guer 
näischt.

 topEg.
Jo!

Hopp !
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    Léif Matbierger e Matbier
gerinne vun der Fëschrepublik! 
Schonn zënter éiwegen Zäite 
versiche mir, mat de Mënschen 
ze kommunizéieren, mee ouni 
  Erfolleg. Wat schlot Dir vir?

 Mir kéinten 
eng Trap 
    bauen?

   Hu mir hinne schonn 
eemol eng Fläschepost 
     geschéckt?

 Hallo? Hallo? 
Ech kann Iech 
  net héieren!

EcH WEESS, 
WaT MIr 
MaacHE 
MuSSEn!

Oh! Wat fir ee wonnerbar 
rouegen a friddlechen 
     Owend ….

Jiiiiiiips! 

Kling 
kling 
kling! 

uhu uhu 
 uhuuu! 

 Bumm, 
bumm, 
bumm! 

Dü dü  
   dü! 

Zupf! 

Hummm!

 Dat mécht näischt! 
Da musse mir eis eben 
an Zeechesprooch 
   verstännegen!

D’Mënschen 
héieren eis 
   net.

Vläit sinn 
se jo daf. 

Kommt eis mol besichen!

Gutt Besserung! Hoffentlech héiert  Dir geschwënn  nees besser!

E schéine Bonjour aus der Fëschrepublik! 
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et war eemol ee BotzDéngens, Dat am 
allerBescHte wosst, wéi een uerDnung an 
Der welt scHaaft. et Huet D’kannerzëmmer 
opgeraumt an alles 
ewecHgeHoll, wat 
senger meenung 
no näiscHt 
Do ze 
sicHen 
Hat.

aus De meeDercHer 
Hire kummere 
gouf Dëst 
aussor-
téiert . . . 

aus De jongen Hire kummeren ass Dëst 
erausgeflunn .. .

  enges guDDen Daags koum D’BotzDéngens an eng kummer, an Där 
zwillinge gelieft Hunn - e jong an e meeDcHen. si Haten e ganze koup 

ënnerscHiDDlecH spillsaacHen an Hu mat Deenen alleguerte gespillt.

si Hu roBotere geBaut, fir D’poppe 
gekacHt, mat ferngesteierten 
autoe coursse gefuer an De 
spillpäerD trëtze geflecHt.

 

D’BotzDéngens Huet keng loscHt méi 
verspuert, iergenDwann nacH eng 
kéier e kannerraum ze Botzen. amplaz 
Dovunner ass et selwer als spillsaacH 
Bei Den zwillinge Bliwwen. De jong an 
D’meeDcHen ware guer net paff iwwer Déi 
nei lëscHteg spillsaacH am regal.

si DuecHt, D’mamma an De pappa Hätten 
Dat zur erënnerung an D’kummer 
gestallt. nom spille sollen alleguerten 
D’kanner selwer alles opraumen!



E n g  g a n z  k u E r z

 g E s c h i c h t  v u n  E n g E r
g a n z  l a a n g E r 

F r ë n d s c h a F t

Iwwerall an der Alstad hunn se 
vun Ausserierdesche geschwat. 
Awer gesinn hat nach keen se. 
Net emol den Timtom.

„Ech géif déi sou gär eemol 
treffen“, huet hie fantaséiert. 
„Sinn si anescht wéi mir? Ob 
mir wuel Frënn kéinte ginn?“

Am Summer koum esouguer de 
Schoulbus net méi laanscht. Hie 
war dee ganzen Dag aleng.

Hien huet zwar 
e bësselche 
gefaart awer hie 
war och ganz 
virwëlzeg.

A scho si kosmesch Kreaturen am 
Gaart opgetaucht. Si ware rout, 
giel a muusseg, hu geblénkt a sinn 
doruechter geflunn. Séiss waren se, 
iwwerhaapt net fir ze fäerten.

„Kanner, wouhinner 
gi mir fir d‘éischt:

„Neen, Pappa, fir 
d‘éischt gi mer bei 
d‘Moundhuesen eng 
Glace iessen!

den timtom 28 Joer duerno.

Evelina Daciūtė  |  Anna Ring
a lass! “

Eemol owes huet den 
Timtom Luucht an deem 
verloossenen Haut vis-à-vis 
bemierkt. Dobausse war 
awer keen ze gesinn.

„hEy!
Kommt eraus! 
Ech doen Iech 
näischt!“

An de Piddel-Pool op den Neptun? 
Oder op d‘Buergbrennen vun 
100c212F op de Mars?“ 

An dat war den Ufank vum éischten 
intergalaktesche Festival op der 
Äerd. Dee gëtt all Joer op engem 
anere Planéit, mee am selwechten 
Universum, gefeiert.

Hei fannt Dir weider Kleng Bichelcher
vu balteschen Auteuren 
WWW.TINYBOOKS.EU

© Text Evelina Daciūtė
© Illustratiounen Anna Ring

© Iwwersat op Lëtzebuergesch 
vum Rita Schmit 

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

Gesponsert vun 





Also, ech muss an d’Kolonie op 
Jūrmalā. Fir zwou ganz Wochen! 
Fort vu mengen Elteren an eisem 
neien Doheem, an deem ech mech 
just eréischt agelieft hat 
nodeems mer aus engem 
anere Land koumen an 
do erageplënnert 
waren. 
Ech fäerten.

  Eglė     Gelažiūtė-Petrauskienė

„Du bass do 

um Mier,“ huet 

mäi Papp mech 

encouragéiert.

„Du léiers do aner 

Kanner an dengem 

Alter kennen,“ sot 

meng Mamm „Da 

kënns de mol vun 

dengem Tablet 

lass.“

Op der Plage ass et fuerchtbar. Do sinn 
esou vill Kanner wéi Méiwen. Bridder, 
Schwësteren, Frënn, Frëndinnen. Si 
schwätzen a laachen op Lettesch. Hir 
Hänn, hir Hoer an hir Zonge si lettesch.

Ech verstinn 
si net an 
halen de 
Mond. Ech 
soe kee 
Wuert.

Déi schlëmmste Woche vu 
mengem Liewen.

Mat Ausnam vun den Zwillingen Anna a Maija. 
Si flüstere mateneen a beobachte mech.„Mir 
hunn eis e Spill ausgeduecht,“ seet d’Anna.
„Dat muss een zu dräi spillen.

„Zwee musse roden, wat 
deen Drëtten denkt.“ 
„Wien am noosten dru 
kënnt, gewënnt,“ erkläert 
d’Maija. An da kuckt et op 
de Logo vun der Kolonie, 
op deem e wäisse Vull 
duergestallt ass.

Mäin éischt Wuert op Lettesch dës Woch. 
Bannent wéinege Minutte kommen aner 
Kanner dobäi. „Kosmos, Sonn, Rous, Ozean, 
Spagetti,“ ruffe mir all duercherneen – 
Elauter Wierder, déi een net erkläre muss.

Ech sinn hei am falsche 
Film. Kee bekuckt mech, kee 
sprécht mech un.

Komm heihinner!“

ruffen ech.

„Alb
atr

os!“

Hei fannt Dir weider Kleng Bichelcher  
vu balteschen Auteuren 

WWW.TINYBOOKS.EU

Gesponsert vun;

© Text; Osvalds Zebris 

© Illustratiounen; Eglė Gelažiūtė- 
Petrauskienė 

© Iwwersat op Lëtzebuergesch  
vum Rita Schmit  

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

Osvalds 
Zebris

A AL TB OR SS



aus der 

Mäi Kolleeg an ech kucken eis 
dem Ivo seng Zeechnungen un. 
Den Ivo huet och néng Joer – an 
hien huet seng eegen Ausstellung 
an enger Konschtgalerie! 
Eis Léierin huet déi ganz Klass 

heihinner bruecht.

Den Ivo ass eréischt zënter 
kuerzem bei eis an der Schoul. 
Hien a seng Eltere kënnen net 
schwätzen. Mäi Kolleeg seet:

Si schwätzen net 
well se net héiere 

kënnen. Si erliewen 
d’Welt anescht.

Dem Ivo säi Papp ass 
    Expert fir Parfumen a  
      Gerécher an enger 
        Kosmetikfabrik,

seng Mamm ass 
  déi bescht 
   Masseuse an
    der Stad

 an den Ivo mécht wonnerbar 
Zeechnungen aus der Stëll 
eraus. 

D’Léierin seet: „Den Ivo huet seng 
Klassekomerode gezeechent. Mir 
hiewen alleguerten den Daum a 
ruffen:

Den Ivo freet sech: Och an der 
Gebäerdesprooch heescht e 
gehuewenen Daum „Cool!“.

Ech maache Fotoe vu menge 
Klassekomeroden niewent hire 
Portraiten. Ech hu wëlles, dës Fotoen zu 
engem Film iwwer eis Klass 
zesummenzesetzen. Mee, sech selwer 
huet den Ivo leider net gezeechent.
Ech soen him an Zeechesprooch, datt Ech soen him an Zeechesprooch, datt 

hien e Selbstportrait zeechne soll.
Ech wäert dat filmen, d’Fotoe vun 

deenen aneren dobäi montéieren an da 
maache mir e Film zesummen. Den Ivo 
hieft den Daum. Cool, dat maache mir! 
Zesummen!
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Fréier, an der aler Zäit, hätte mir 
richteg Schwäerter gehat. 

Reeli 
Reinaus

Elīna
Brasliņa

Draach 
oder Chimie

Meedercher duerfte keng 
Schwäerter droen an 

och keng laang Boxen. 
Si duerften net emol 
an d’Schoul goen.

Ech duecht, et wier cool gewiescht, 
fréier ze liewen – e Ritter dierfen 

ze sinn an op engem dapere Päerd 
ze reiden an …

Draachen ze erleeën? 

Dat ass vill méi interessant wéi 
Physik oder Chimie.

Chimie ass bal esou 
interessant wéi Draachen. 

An hautdesdaags kënnen 
d’Meedercher souwuel Räck wéi och 

laang Boxen undoen. 

Ech bleiwe léiwer bei de laange 
Boxen. Well ech dat esou wëll. A 

well Täsche mir wichteg sinn!

A looss dech net oflenken! Well 
ech wëll nämlech eng Medail 
op der Olympiad gewannen!

Wa mir dat wëllen. Iwwregens 
kanns du dat och wann s du wëlls. 
Just vläit net grad denger Mamm 

hire Rack! 
Och wann een 
eng Prinzessin 

war? 

Och wann een 
eng Prinzessin 

war. 

Eigentlech just 
nëmmen du. 

Wiers du esou aarm 
gewiescht? 

Neen, ech wier e 
Meedche gewiescht. 
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Giedrė Rakauskienė

Enges gudden 

Daags koum dem 

Meedche säi Papp 

a seng Kummer a 

sot: „Häerzchen, et 

gëtt esou lues Zäit 

fir deng Poppen ze 

raumen.

Pak déi al an déi 
Këscht ënner 
dengem Bett. Du 
brauchs déi net 
méi.

Ech bréngen der 
eng nei Këscht fir 
déi nei Poppen.

Déi futtis Poppe 
geheie mir 
ewech.

Kertu Sillaste

D’Poppen
D’Poppe vun denger Tatta si 
speziell. Sëtz déi an d’Fotell. 

Mir ginn déi Poppen, déi deng Bomi 
fir dech gebitzt huet, ewech, du bass 
schonn ze grouss fir déi.

Kleng Pëppercher brauchen net vill 
Plaz, maach se an eng kleng Këscht.

An déi gréisst Poppe brauche vill Raum 
fir si aleng. Maach déi an déi gréisst 
Këscht, dann hunn se alleguerte Plaz.

Wéi de Papp herno erëmkoum, 

war hie paff – Firwat hues du 

alleguerten d’Poppen an déi 

selwecht Këscht gepaakt?

Wéi de Papp fort war, huet d’Meedchen 
déi gréisst Këscht geholl an ugefaangen 
ze raumen.

Pappa, ech hunn all dës Poppen eng esou gär wéi déi aner. Also fannen ech, datt se alleguerten zesummen an enger grousser Poppewelt solle sinn.



De Fiisschen 
ass räich

Triinu Laan 
Ieva Babilaitė

De Fiisschen plënnert 
mat der Mamma a mam 

Pappa an en anere 
Bësch.

 „Mir sinn ze vill al fir ze plënneren“ 
keimt de Bopi, „a wie bekëmmert sech 
ëm meng Äppelbeem?“ Och d’Bomi 

keimt: „Mir wäerten de Fiisschen 
net méi esou oft gesinn. Hie wäert 

d’Sprooch vum neie Bësch léieren an 
eis vergiessen.“

De Fiisschen léiert tatsächlech 
geschwënn d’Sprooch vum neie Bësch, 
wat him dobäi hëlleft, Spillkomeroden 
ze fannen. Awer mat der Mamma an 
dem Pappa schwätzt hie weiderhin 

d’Sprooch vum ale Bësch. Déi wëllt hien 
nimools vergiessen.

Enges gudden Daags besicht
 de Fiissche seng Grousseltere.

 Hien hëlt seng Bomi laang a fest 
an den Aarm. Mam Bopi léisst hie 

säi Schëffche schwammen.

„Bei mengem schéine 
buuschtege Schwanz“, seet 

d’Bomi owes, „hien ass ëmmer 
nach eise klenge Fiisschen!“

„Ech soen der et – Ech iessen
 alleguerten d’Äppel vu menge Beem 

wann hien net einfach nëmmen ëm eng 
Sprooch méi räich ginn ass“, sot de Bopi.
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Iwwregens, et gëtt 
iwwerhaapt keng 
normal Wëllef … dat 
sinn alles Werwëllef.

Gleef ni engem Wollef! 
Kaum hues du him de 
Réck  gedréint, geet et 
“SCHNAPP” a schonns 
bass de a sengem Bauch!

Wau* – Géings de mer wannech-
gelift  mäi Ball zeréckschéissen?

Wau, wau** – Kanns de der 
wannechgelift  e bësselchen Zäit 
huelen, fir mir ze hëllefen, mäi 
Ball erëmzekréien?

Wau, wau, wau*** – Hey, 
Rex! Huel de Ball a komm 
spillen! Et mécht mega Spaass 
ronderëmzelafen!

Den Dictionnaire vun 
der Wollefssprooch

Wau!Wau!

Wau!

Wau!

Wau!

Wau!

Wau!

Wau!

D’Liewen ass 
därmoosse geféierlech 
ginn … Kenns du 
d’Geschicht vum 
Routkäppchen?

Wau!***
Wau!**

Wau!Wau!*

R.B.

Indrek Koff



D‘Anete a säi Kueder Moriss 
erzielen een deem aneren, wat si 
erlieft hunn.

Anete:
„Ech war am Gaart…“
Kueder:
„Ech war ënner dem Bett.“
Anete: 
„Am Gaart war e grousse Vull!“

Kueder:
„Ënner dem Bett war eng déck 
Spann!“
Anete:
„Ënnerbriech mech net ëmmer! 
Elo ass Schluss: Vun elo un sinn 
d’Kazen net méi berechtegt,, ze 
schwätzen!“

De Moriss ass beleidegt a muckst 
sech net méi.
D’Anete fiert weidert:
„Ech wollt dem Vull meng Popp 
weisen. Ech sinn a meng Kummer 
gaangen, mee ech konnt d’Popp net 
fannen. Mengs du, de Vull kéint se 
gekidnappt hunn? Moriss?“

Awer de Moriss seet guer näischt. 
Dat gefält dem Anete net.
„Moriss, da so dach wannechgelift  
eppes!“
Mee de Kuer seet kee 
Piipcheswuert.
„Wannechgelift,  
Moriss! 
Du bass voll  
berechtegt,  
ze schwätzen!“

Do schnurrt de Kueder lues a seet: 
„Ech wollt just soen, datt  ech deng 
Popp ënner dem Bett fonnt hunn!“

Anete  
& Moriss
Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Gesponsert vun:
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E Bléck op 
En hEllBloE 

planéit

Laimutė
Varkalaitė

Juhani 
Püttsepp

Stell der 
mol vir,

„D’Wëllef räisse vill ze 
vill Hënn a Schof. Estland 

brauch héchstens 
100 Wëllef, net ee méi,”   

annoncéiert de Jeër.

Lettland a Litauen
zesumme manner wéi eng 

Millioun Mënsche liewe sollen.
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d’Wëllef géingen decidéieren,

datt Estland héchstens

100 Jeeër braucht, net ee méi,

 an datt an Estland,

mat deene munchereen net frou ass,

alleguerten d’Harespelen,

 a
lle

gu
er

ten decidéieren, mat hire Stachelen an hirem

vu
n 

de
r 

W
el

tk
aart r

adéiert ka ginn,

w
el

l d
éi

 W
ie

se
n,

bäiss
geschier d’Mënschen ze

bekämpfen.

an d’käferen, déi mir vernichten, géingen

Stell der 
mol vir...

 Stell der mol vir...St
el

l d
ir

 v
or

...

d’brennnes-
selen, de 
Giersch an de 
batteralzem,
 déi mir als
 on-kraut 
bezeechnen,

géingen eis 
hirersäits als 
on-Mënsche 
bezeechnen, 

duerch eis 
Fënsteren 

erawucheren, 
an aus eiser 
Schmier an 
aus eisem 

Wäschkuerf 
schéissen.

Wiesen aus dem

datt deen himmelbloe Planéit,

Weltall géingen annoncéieren,

Äerd genannt, 

déi drop liewen, näischt
 anescht maache

 wéi sech géigesäiteg
 ze bekämpfen.

Mee maach der keng Suergen, mäin Häerz, 
näischt vun all deem wäert geschéien.

 kee Wollef, keng brennnessel a kee käfer wäert 
sech jeemools géint d’Mënsche stellen. Esouguer 
d’Engelen am Himmel wëllen, datt s du op dëser 
schéiner Äerd liefs a fir dech selwer decidéiere 
kanns ob a wéi staark de Mënsch an d’natur 

agräifen däerf.

Zeechnen

 Äre Porträt!
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BEISPILL VUN ENGEM CHALLENGE
Fir de Réng erëmzekréien, deen d‘Elster geklaut huet, 
braucht der op mannst 5 Wäisheetspunkten. Dir wierfelt 
als éischt eng 1, dofir ass et um Jonkomir. Hien huet am 
Ufank 0 Wäisheetspunkten, awer als nächst wierfelt 
dir eng 4. Elo huet de Jonkomir 4 Wäisheetspunkten 
(0+4=4), awer dat geet net duer fir den Challenge ze 
packen (4<5). Wierfelt fir ze gesinn, wien als nächste 
probéieren dierf, an et gëtt 6. Elo ass et Aldormin un der 
Rei! Da wierfelt der eng 4. Well den Aldorman schonn 3 
Wäisheetspunkten huet, huet hien elo der elo insgesamt 
7 (3+4=7). Gepackt! Elo kënnt dir alle béid weiderzéien.

 Krokodillsfloss
Geschécklechkeet 7, Kraaft 8. 
Zweemol wierfele pro Versuch (Geschécklechkeet 
/ Kraaft)

Geschafft! Endlech kënnen si fräi iwwer 
de Floss goen. Wien huet et gepackt? Schreift Är 
Resultater op! 

Rätseldraach
Wäisheet 8, Erfarung 7. 
Zweemol wierfele pro Versuch (Wäisheet / Erfarung)

Geschafft! Wise knights you are! 
Here’s a magic„Wat fir wäis Ritter Dir sidd? Hei ass dat 
magescht Schwäert, dat Iech nach méi staark mécht: 
+2 Kraaftpunkten!“
Wien huet et gepackt? Wéi? Schreift Är Resultater op!

Dem Troll seng Höl
Wäisheet 12, Erfarung 13, 
Kraaft 12, Geschécklechkeet 16. 
Zousätzlech Reegelen: Dësen Challenge mussen 
d‘Ritter gemeinsam léisen. Jiddwer Ritter wierfelt fir 
jiddwer Kategorie, d‘Resultater ginn zesummegezielt. 
Véier Kategorien; 8 mol wierfele pro Versuch.

SPILLREEGELEN

DISKUSSIOUN: 
Wat war de Schlëssel fir hire Erfolleg? Hätt ee
vun deene zwee Ritter den Troll aleng kënne 
Meeschter ginn? Wéi kënne mir vermeiden, eeler Leit 
ze ënnerschätzen, och wann si net esou flénk oder 
manner staark sinn?

Wie befreit d‘Bewunner vum Donkelen 
Dall vun deem béisen a schlaue 
Biergtroll? Hei sinn zwee heldenhaft 
Ritter!
De Jonkomir ass staark a flénk ewéi 
e Wollef wärend den Aldormin trotz 
sengem Alter e knallhaarde Kämpfer 
ass!

Zwee 
Ritter

A Rollespill

Virun hinne läit a Floss voll mof an 
hongreg Krokodillen! „Mat deene gi 
mer séier fäerdeg!“ rifft de Jonkomir . 
„Mol kucken...“, mengt den Aldormin.

Sie begéinen de Rätseldraach. 
Esouguer dee Stäerkste kënnt net 
laanscht hien. Nëmmen déi, déi seng 
Rätsele léisen, kënne weiderzéien.

Schliisslech kommen se an déi 
sténkeg Höl vum Troll! „Vläit sollte 
mer dësem Troll gemeinsam eng 
Lektioun ginn “, mengt den Aldormin.

rächelt den Troll a fält op de Buedem. 
„Ech duecht schonn, ech hätt net 
genuch Kraaft“, käicht de Jonkomir. 
„An ech hunn u menger Wäisheet 
gezweiwelt“, keimt den Aldormin. „Awer 
gemeinsam hu mir et gepackt!“ 
Geschafft! 

„Hrrrgh“,

Jonkomir
Kraaft                    
Geschécklechkeet
Wäisheet               
Erfarung               
  

3
3
0
1
  

Oldorman
Kraaft     
Geschécklechkeet 
Wäisheet     
Erfarung 

1
1
3
5

Dir braucht en normale Wierfel mat sechs Säiten. Bei 
all Challenge, deen dir an der Geschicht unhuele musst,  
wierfelt Dir fir d‘éischt, wéi ee Ritter dësen Challenge 
unhuele soll. Bei enger ongerueder Zuel (1, 3, 5) kann 
de Jonkomir probéieren, bei enger gerueder Zuel ass 
et um Aldormin. Duerno wierfelt dir nach eng Kéier an 
zielt d‘Resultat bei déi Punkte bäi, déi dee jeeweilege 
Ritter scho besëtzt (Kraaft, Geschécklechkeet, Wäisheet  
oder Erfarung). Da gëtt gekuckt ob d’Resultat héich 
genuch ass fir den Challenge ze gewannen, fir datt Dir allen 
zwee bei den nächsten Challenge avancéiere kënnt. Wann 
et duergeet, avancéiert bei deen nächsten Challenge. Wann 
net, dann huelt dee selwechten Challenge nach eng Kéier 
un, Dir musst eventuell e puermol probéieren! Passt op, fir 
den Challenge #3 gëllen zousätzlech Reegele!

Justinas Žilinskas Reinis Pētersons .
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hei fannT Dir weiDer kleng Bichelcher 
vu BalTeschen auTeuren

 www.TinyBooks.eu
mäi PaPP hueT 

Déi BeschTen hänn 
oP Der welT.

seng hanDfläche sinn esou grouss, 
DaTT ech mech zesumme maT mengem PeTzi 

Dra kuschele kann, an esou sTaark,

mengem PaPPa seng äerm 
erziele geschichTen!

DaTT se mech Bis an 
Den himmel hiewe kënnen – 

ëmmer méi héich Bis ganz uewen 
hin, wou mir Den universum 

Beréieren.  

an DaT 
ass nach laang 

neT alles …
awer
 och 

DaT ass 
nach laang

 neT DaT 
BeschT 
un Der 

saach...

 si sinn iwwer an iwwer maT zeech-
nunge BeDeckT. DoroP gesäiT ee freeD, 
Trauer, angschT a seng Decisioun, 

säi liewen esou ze liewen, wéi 
hien DaT wëllT – seeT De PaPPa. 
heiansDo Däerf ech seng 

zeechnunge faarweg 
molen. 

maT sengen hänn hëlT mäi 
PaPPa BëBeeën oP D’welT!

waT ginn ech wann 
ech grouss sinn?

ech Denken, ech kann 
all méigleches ginn.

ech weess eT
 nach neT..

      ech ka mir keng
 Besser hänn Denken, an Deenen ee säi liewen ufänke 

kann. si si grouss, sTaark a voller geschichTen.

hien ass hiewamm.

D’haaPTsaach, maT guDDen hänn!

äerm,
Déi Dech an 

D’liewen
 hiewen
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© iwwersaT oP lëTzeBuergesch 
vum riTa schmiT
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Schrëftlech 
reklamatioun
Un de Service fir
d’Rechter vun de liewegen 
(a verstuerwene) Wiesen

Kotryna Zylė           Mārtiņš Zutis

 1. Ech sinn ze 
al (787 Joer)
2. Mir feelt et 
u Muskelen (am 

Buedem gefault)
3. Ech gesinn aarm 

an almoudesch aus 
(Kleeder, an deene 
ech begruewe gouf)
 

All meng IDEAL 
QUALIFIKA-

TIOUNE fir dës 
Plaz goufe kom-
plett ignoréiert:
 
1. Abriecher 

ZIDDERE vun 
Angscht esoubal se 

mech gesinn

  Iwwerpréift wgl. 
meng Reklamatioun a   
   reegelt ...

  Iwwerpréift wgl. 
meng Reklamatioun 
a reegelt eenzock de 
Problem mat menger 
Astellung!

Mat beschte Gréiss,
D’Schlassgespenst

2. Ech ka bei 
der Verfollgung 
vu Kriminellen 
DUERCH d’Mauere 
goen.
3. Ech gesi perfekt am 
DÄISCHTEREN
4. Ech hunn 
honnertmol méi 
Erfarung als Wiechter 

wéi IERGENDEND 
SOSS eng Persoun 

op der Welt

Zu menger Empörung 
krut ech déi lescht Woch  
op meng Bewerbung fir de 
Posten als Wiechter vum 
ale Schlass op deem ech 
gebuer gouf eng Ofso 
mat där follgender 
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D’Stella wäert Sech änneren!

D’Stella aSS Dem Kate Seng 
                        beScht FrënDin,  

Déi allerbeScht.

      Dag Fir Dag. 
Vu moieS Fréi biS oweS Spéit.

engeS guDDen DaagS trëFFt 
D’Kate Seng couSine anna…

hatt aSS 
Deng bom.

    Du littS!!

hatt aSS 
Kee Klengt 
meeDchen!

Dat aSS 
D’Stella!

ech léien net!wien aSS

D’Stella?

a Sengem 
alter muSSe 
bome bome 

Sinn.

meeDercher, 
SchlooFt Dir? 
Den Dag huet 
ugeFaangen!

anna, Komm
 mat eiS!

Stitt op! Dir 
SiDD eppeS wéi 
zwou bomen!

hatt… 

 eng 
bom?

 ech
 Sinn 

D’Stella!

baSS 
Du…

wéini wäert
 Dat geSchéien?

hatt wäert 
net méi

 D’Stella Sinn?
Jo, heianSDo mécht 
D’anna Feeler. hat 
war genéiert.

woSSt Du, Datt “Stella” op 
italieeneSch “Stär”
heeScht?

et aSS wichteg, ze wëSSen, wat 
engem Säin numm beDeit, oDer?
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Wéi de Béifche frou a friddlech beim Spille sëtzt,
Op eemol et fierchterlech am Himmel kraacht  

a blëtzt.

D’NUES – riseg an imposant – 
wullt sech duerch d’Wolleken hire Wee

A billt Befeeler mat fuerchtbar haarder 
Stëmm, oh jee.

Pauļus Norvila
Olga Skomorohova

D’NUES
Fir deen ass 

hei keng 

Plaz, fort 
domat, 
gëtt et da 

bal!”

    Geet et nach?!    
Mat deem Léiw, deen ausgesäit wéi   
                  e Quadrat!”                             

A léisst kee gutt 
Hoer um Béifche 

senge léifste 
Spillsaachen.

Wat ech hei ganz 
  a guer net brauch, 

dat bass 

DU!

“Kuck emol 
nëmmen däi 

Fräsch – déck 

a fett an 
al!

“A kuck emol wéi topeg!

D’NUES meckert, motzt a grommelt,
 uerg wéi e Koup Draachen,

De Béifche gëtt esou rosen a jäizt wat hie grad   
                              denkt am Nu:

Wien huet dee rosa 
Petzi do gemat? 


