
Bréif vum Valpolicella 
un de Brunello (2)

eis satiresch Äentwert:

Suessem Dezember 2021

Ciao Brunello, 

Come stai ? Ech hu gesinn du hues däi Look geän-
nert. It’s ok ! 

Ma de Vino deens de erausgesicht hues – Naja! 
Esou wéi ech d’Nadine kennen, an ech kennen hat 
scho laang, hätt him en „Beaujolais village“ besser 
gefall. Ma we weess, mam Alter veränneren sech 
d’Goutën… a wéi seet de Fransous „Il y a des goûts et 
des couleurs ».

Du weess jo. Mam Alter ginn verschidde Wäiner och 
besser – virun allem déi donkel rout. An si gi virun 
allem méi stuark, méi héichprozenteg.  Du mëss der 
do fir näischt Suergen - bei deenen donkel rouden 
ass alles „an der Rei“ an do spillt bei dir wuel éisch-
ter „der Wunsch als Vater des Gedankens“!

Zwëschent enger „Enthalung“ an enger „Oflee-
nung“ ass zwar en Ënnerscheed, ma wann ech dat 
richteg verstanen hunn, da fannen si am Fong eist 
Altersheim ganz ok, ma si fannen d’Präisser eben 
e bessi héich an hätten se gären dem Niveau vun 
de Renten vun de Leit ugepasst. Dofir wollten si e 
positiivt Signal sëtzen. D’Diskussioun ass natierlech 
e bessi derapéiert an dofir och dann déi zwee ver-
schidden Votten – wat ech awer ganz ok fannen, si 
sinn jo keng Parteizaldoten. Am iwwregen fannen 
déi donkel rout eist Altersheim esou gudd, dass si 
souguer en 2. Altersheim gefuerdert hunn wéinst 
der Wuardelëscht vun 200 Leit. Dat ass dach awer 
mol eng Unerkennung! Ma dat wollt dann awer déi 
schwaarz-rout Koalitioun net ! Eng verdréinte Welt! 
Ma wéi heescht et esou schéin „Erstens kommt es 
anders als man zweitens denkt“. Prost!

Jo dat mat der Wahrnehmung an de Parallelwelten 
ass an dessen Zäiten schon en reellen Problem. Zu-
mols wann een e Schlass wollt kréien an een dann 
op enger Kierch sëtze bleift. D‘Prinzessin „Sim Ohne 
Schloss“ genannt Schneewittchen huet mat sen-
gen 6 Zwergen (Stevie, Ivo, Jempi, Hasi, Goeli an de 

grousse Bonzetti) keen einfache Stand. Mol sëtzt si 
an der Chamber zesummen mat engem Engel deen 
elo Minister gëtt, mol hei zu Suessem wou hier ge-
heim Alliéiert hier een nom aneren de Réck dréinen.

Do huet jo net d’DP beim Vott vum Budget deen dëst 
Joer net matgestëmmt ma sech enthalen. An de 
Combel ass jo, dass déi gréng, déi jo och éischter 
en Eitsi-Eitsi Kurs säit de läschte Walen fueren an 
sech nohalteg ëm kromm Tretoirsplacken Suerge 
maachen wëll déi fir de Vëlo geféierlech sinn, dest 
Joer esouguer géint de Budget gestëmmt hunn. 

Do fannen ech awer, dass déi donkel rout méi logesch 
a konsequent mat sech selwer sinn. Do weess een 
awer wou en drun ass. Obwuel, déi si jo och zum 
Deel méi gréng wéi déi gréng selwer. Also dass déi 
sech net méi gréng sinn stëmmt definitiiv net. Haha 
Prost!

Apropos Rumpelstilzchen – ma dat ass den 7. Zwerg 
deen elo am Schneewittchen senger Sammlung feelt 
fir komplett ze sinn. D’LSAP hat gemengt de Rumpel 
als Kumpel am Gemengerot lass ze ginn. Dat wuar 
dann awer zolidd an d’Box gangen. Hien ass vital wéi 
nach ni a léisst sech keen X fir en U virmaachen. 
Deen huet sech richteg gutt entwéckelt. 

Also fir nach emol ob de Choix vun dengem Wäin 
zréckzekommen. Bei den Italiener gëtt et och „vini 
nobili“ déi wierklech ganz gutt sinn. Prost! 

Ech muss dech elo loossen. Ech wënschen der schéin 
a erhuelsam Feierdeeg an hoffen mir gesinn eis am 
nächste Joer bei deem engen oder anere Patt! 
Bleif gesond a monter!


