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Ùff’em Holzplàtz ìsch ebs los hitt 
’s Ànzìnde vom Hüffe mobilisìert vìel Litt  
D’Männer ìm frìsche Hemb ùn güet ràsìert 
D’Frawe wùnderbàr üssstàffìert 
 
Endlich ìsch der Moment komme 
Es het gebrücht mànichi Verhàndlùnge 
De Nàmme vùn de Géttel ìsch noch ze fìnde 
Àlles ìn Ordnùng, mìr kenne ànzìnde 
 
Nëwe’m Hüffe brennt schon ’s Lawerfiir 
D’Leiter steht, es ìsch àlles ghiir  
Mìt Ànfiirholz ùn Späne ìsch ’s Kàmin gfìllt 
Dìs ìsch güet ze màche, es ìsch nìt so wìld 
 
De Kohler kommt mìt de Schüfel ùn Glüet 
Geht ìwer d’Leiter, ùff de Hüffe mìt vìel Müet 
Schmisst dìs brennende Holz ìn’s Kàmin 
’s Fiir ìsch jetzt àm Plàtz bis àm Termin  
 
D’feierliche Verpflìchtùnge sìnn noch ze màche 
Dìs sìnn ìm Präsident ùn de Géttel ìhri Sàche 
De Erscht hàlt sini Redd, mìt Komplimenter inseife 
D’Géttel düet mìt Schnàps de Hüffe taife 
 
Jetzt wìrd d’Fiirstell hermetisch gschlosse 
Mehreri Rauchlécher ìn de Hüffe gschosse 
’s Holz ze Holzkohle verwàndle wìrd gerìehrt  
De Kohler von de Rauchfàrb informìert 
 
Gemìetli düet de Holzhüffe d’Pfiff rauche 
De Kohler müess voll ìn de Kontext tauche 
’s Dàmpffiir bekommt Lùft von ùnte 
D’Mànnschàft ìsch zehn Daj àngebùnde 
 
Gedùld, wàrte, horiche, lueje ùn schmecke 
Düet de Kohlerlehrling jetzt entdecke 
De Hüffe ìsch làwendi ùn sehr lünisch 
De Kohler müess bliiwe herrisch 
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E Woch, Daa wie Nàcht, schwëri Veràntwortùng 
De Kohler het gemàcht àlli Sìnn ìn Bewejùng 
Kùrz ùn güet, d’Operàtion geht jetzt gejje End 
De Kohler ìsch nìt gelaje ùff sinem Hemd 
 
De Hüffe ìsch jetzt ìn de Éffnùngsphàs 
Eweg müess Laub, de Sànd ùn ’s Gràs 
Vorsìchti ìm Hüffe ìsch noch e scheeni Glüet 
De Sànd làngsàm entferne kànn de Kohler güet 
 
Donderwetter, do fàngt ’s Holz àn ze brenne 
Àlli komme mìt Sànd odder Wàsser ze renne 
Nix pàssìert, d’Kohle wëre verteilt ùff’em Plàtz 
’s Resültàt ìsch ìm Kohler siner Schàtz 
 
Dort kìehlt d’Holzkohl gemìetli àb 
Vor dàss er kommt ìn de Pàpiersàck 
Strìffe màcht schon de Kàssìerer 
Zàhl müess stìmme ìn sine Bìecher 
 
Ça chauffe, ça noircit, ça fume 
La joie est vive, sans amertume 
La vie est belle, la prestation comme il faut 
Bravo à tous, je vous tire mon chapeau 

 
Joseph Burckel 
BISCHWILLER 
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