Moin
Gifft dat wat schöneret wenn du irgendwo henkummst un to di seggt wen
Moin? Ik find dor kummt fors so´n beten Fründlichkeit röver, un man sülvst
antert uk mit Moin.
Aver wat heet denn Moin? Dat kummt von: ik wünsch di en moien Daag, also
enen schönen Daag. Wat kann man en Minschen betered wünschen as en
schönen Daag? Doröver kann man sik doch freuen. Ik finf uk at dissed Moin en
Stück Heimat, en Stück to Huus is.In ganz Noorddüütschland seggt man Moin,
egal of Ostfreesland, Meckelnborg, Holsteen oder sonst wo.
Bi de Hamborger is dat en beten anners, de seggt meistiets Moin Moin. Woher
dat kummt weet ik nich, villicht wiel de uk Hummel - Hummel, Mors - Mors
seggen dot? Kiene Ahnung.
In Süddüütschland seggt de Grüß Gott, aver de könnt uk kien Plattdüütsch.
Wenn sik aver Sportler oder Gruppen dreepen dot, de seggt faken wat anners:
Angler: Petri Heil, Kegler un Tennisspeeler : Gut Holz, Füerwehr: Gut Schlauch,
Jäger: Waidmannsheil, Schütten seggt: Gut Schuss, Skifahrer: Ski heil,
Duubentüchter: Gut Flug
So hett jedeen sien besunneret Begröten. Bi de meisten is dat wat godet wat
man sik dor wünscht. Dat gifft aver Gruppen de wünscht sik bi´n begröten wat
schlechtet: Fallschirmspringer wünscht sik: Hals un Beinbruch, mut man nich
jümmers mitmaken. Uk de Paddler wünscht den Annern: Patsch nass, schön is
dat jüss nich.
En fründlichet Gröten is doch wat besünneret, veel beter at dit: Hallo. Wi
plattdüütschen hefft dat so eenfach, wi seggt jümmer: Moin. Morgens,
middags, abends un uk nachts. Gifft wat beteret?
Fast all Annern seggt: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Dor hesst du dat
in´t plattdüütsche beter. Wenn du dor as Plattdüütsche to en de kien Platt
versteiht mal namdaags Moin seggst, dann is de Annere meistieds verdattert
uns eggt to di: Guten Morgen, un dann kummt de dor achter at de so´n beten
scheef liggt.
Mit Moin liggst du jümmer richtig.
Jüss so is dat wenn man sik verafscheedet. Wi seggt faken: Mak dat god, oder:
Hol di munter, oder: lat di dat god gahn.
Dat hört sik doch teinmal beter an as dit: Tschüss, bye bye, Auf Wiedersehen
oder so.

