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Caro Brunello, tutto bene ?

Ech hunn de Sonndeg de Bols gelies. O caro!  Ech weess 
net op dat un der Joreszäit läit wou eng Partie Leit e 
bëssen de Blues hunn, oder obs du eng Fläsch schlechte 
Vino aus der Toscana geroden has? Fläit e ganz bëllege 
„Primitivo“ ?

Soit, du waars net ganz prezis wat de Wäin ugeet. An och 
soss hues du e bëssi deliréiert. Du hues dech nees mat 
dengem ehemalegen Parteikolleeg. Ma schléiss dach end-
lech domat of. Dat ass net gutt, dass de dat nach ëmmer 
net verschafft a verkrafft hues, dat mam José. Du weess 
wat ech mengen.

Du kenns hien méi laang a besser wéi ech. Hien kommu-
nizéiert gären, also éierlech, wann de Grand-Duc op Be-
such kennt, da bass de, wéi mat all anerem Mënsch, fein 
mat deem Mann an du wiessels e puer frëndlech Wier-
der. Mech wonnert just, dass du (beim nolauschteren) net 
matkritt hues, dass hien och gesot hat ... « am Prinzip sinn 
ech net fir Monarchien »!

An da schreifs du vun der Kierch do, aus dem Metzerlach, 
an dass déi Lénk fir d‘Katholike wieren. Scusi ! Ma et ass 
d’LSAP déi eng Koalitioun mat der CSV – Chrëschtlech so-
zial Vollekspartei – huet, a net déi Lénk. Si sinn einfach 
nëmmen Humanisten a wëllen, dass all Mënschen kennen 
zefridde niewenteneen liewen… Si sinn ganz feiner, a mat 
Kinneken & Kierchen hunn so jo awer wierklech näischt 
um Hutt - du kenns jo hiren Sproch „ni dieu ni maître“ ?!

Apropos fein, dat si dir nu awer guer net mat ärem ak-
tuelle Koalitiounspartner. Dir werft hinne vir si gingen net 
méi richteg wëssen wien si wieren, wëll se als Fuerf mol 
schwaarz, mol orange sinn. Verstinn ech dat elo richteg, 
dass du am Fong déi al CSV „déi mam JCJ“ léiwer has? Oh 
Brunello, wat ass lass mat dir an denge Sozialiste ?

Wann ech dat „geflirts“ vun iech mat de grénge gesinn, 
verstinn ech guer näischt méi. Déi Gréng sinn dach awer 
„de Chamäleon par excellence“ : mol mat schwaarz oder 
orange, mol mat blo, mol mat rout, mol mat vill a mol mat 
manner gréng, an och mat Variatioune bis an d‘Militär-
fuerwen ? Déi si mat alle Waasserfuerwe gewäsch! Hehe !

Mir schéngt, dir sidd e bëssi op den Hond komm, scusi, op 
d’Schwäin, well dir flippt jo neierdéngs op Schwéngercher.

Du bass net gutt drop an ech fäerte ganz, dass déi caca-
rella nervosa (ausser dem schlechten Vino) och nach eng 

aner Ursaach huet: iech geet de Wapp, wëll dat nächst 
Joer vir d’éischt Gemengewalen an duerno Chamberwale 
sinn. Wéi soll een är Nervositéit soss erklären? Dat 
aarmt Simone muss elo niewent sengem Duebelmandat 
als députée-maire och nach Presidentin vun der Sektioun 
spillen. Hat ass also elo dräifach belaascht! Oder ass et 
ieren „Kontroll ass besser wéi Vertrauen“ déi hei spillt ? 

D’Parteien wäerten deemnächst nees esou en „Gentle-
men‘s agreement“ ënnerschreiwen wou se verspriechen 
sech „fair“ am Walkampf ze behuelen. Sei furbo, hein? Du 
hues elo profitéiert fir nach séier ze „stänkeren“ an e bës-
si „kreativ“ d’Realitéit ze verdréinen.

Schued, dass de alles esou verdréins. Well déi Lénk sinn 
et, déi scho säit iwwert 20 Joer konsequent an permanent 
Léisungen zu der Wunnengskris virschloen. Si sinn et déi 
elo schonn den Pacte Logement 2 applizéieren wëllen - 
also fir méi en héijen Taux vun abordaablen Wunnenge. 
Si sinn et, déi sech iergeren, dass elo an der Klima- an 
Energiekris weider Gasheizungen an Wunnkomplexer vun 
der ëffentlecher Hand (SNHBM & Gemeng ) gebaut ginn 
wéi z.Bsp. um Belval Nord: op der enger Säit abordabel 
Wunnengen an op der aanerer Säit weider mat fossilen 
Energien wou d’Heizungskäschten iergendwann net méi 
ze bezuelen sinn a keng Spur vun Nohaltegkeet !
Wansinn !

Du schreifs „gutt dass déi (déi Lénk) näischt an der Ge-
meng ze soen hunn? Ma scusi! Ech lauschteren ëmmer 
den Audio vun de Gemengerotssitzungen – an ech muss 
soen, déi Lénk hu ganz vill ze soen. An dat wat se soen 
huet Kapp a Fouss, géi mol lauschteren. Um Site vun der 
Gemeng stinn all d’Audioën drop.

Caro Brunello, ech hunn dech ze laang vernoléissegt ! Ech 
verspriechen dir, dass ech mech an Zukunft besser ëm 
dech këmmeren. Looss mer soen, eemol de Mount huelen 
ech mer Zäit fir dech, caro amico ! 

Am November kënnt de „vino novello“ an et ass e gutt 
Wäijoer, dëst Joer, ech freeë mech ! Prost !


