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Kee soll behaapten, am Minett 
wär alles verluer a vergiess. De 
Minett lieft! De Minett wibbelt a 
vibréiert! Mir liwweren Iech d’Stéch- 
wuert: Escher Pizza! Mierkt Iech 
den Numm! Maacht mat! Reser-
véiert Är Plaz an enger Escher Piz-
zeria! Sidd partizipativ! Genéisst 
d’Originalitéit an d’Kraaft an den 
enorme Charme vum Minett!

Dorop huet eist Land vum roude 
Buedem laang gewaart: Escher 
Pizza, endlech eng Volleksdrog, déi 
hiren Numm verdéngt, eng gastro-
nomesch Pärel wéi am Billerbuch, 
eng  Attraktioun fir Kleng a Grouss, 
Jonk an Al! D’Léift geet ëmmer 
duerch de Mo, dat ass bekannt, eis 
Escher Pizza mécht aus der Léift 
eng Leidenschaft. Wien dra bäisst, 
fillt sech gläich als echte Minetts-
dapp.

Eis Escher Pizza ass wéi de 
Mënsch am Minett: rau, krup-
seg, ferm gebak, wéi frësch aus der 
Glous vun der Schmelz. An och eng 

Grëtz tockeg, wann een dat esou 
soen däerf: Déi rebellesch Kombina-
tioun aus schaarfer  Salami, stramm 
salzegen Anchoisen an doftegem 
Knuewelek ass genee de Konträr 
vun der geleckter Dräi-Stäre-Gas-
tronomie. Mir brauchen hei kee 
Firlefanz a keng deier Finessen, 
mir sti mat zwee Féiss um Buedem, 
mir sinn där Haarder, wat op den 
Dësch kënnt, gëtt giess.

Déi éischt Reaktioune sinn 
 duerch an duerch begeeschtert: 
Soubal mir d’Messer an d’Forschett 
an der Fauscht hunn, soen déi en-
chantéiert Escher Pizza-Frënn, 
héiere mir d’Héichiewe knuppen 
an d’Buggie rabbelen. Net ze ver-
giessen déi onvergläichlech Faarf 
vun der Escher Pizza: donkelrout 
wéi d’Minettssteng! Wann dann 
och nach en déifroude Chianti am 
Glas fénkelt, hu mir gläich e ganze 
 Cortège vu roude Fändele virun 
Aen, c’est la lutte finale! Schëtt mol 
no,  Giovanni!

Mir loossen eis déi Escher Pizza 
net schlechtrieden. Si ass eist fon-

kelneit Emblem, eise Solidaritéits-
booster. Gewass, et ass nach net 
alles perfekt, verréit eis deen een 
oder anere  Pizzaiolo. Heiansdo be-
schwéiert sech e Client. Mir héiere 
komesch Geschichten. Ech kréie 
meng Pizza net gebass, huet e Mann 
geklot, wat ass do nëmmen dran, 
ech brieche mer d’Zänn! Mir hunn 
déi Saach ënnersicht: Ënnert de Sa-
lamirondelen hu mir eppes wéi reng 
gemuele Schlake fonnt. Wéi déi an 
d’Pizza koumen, ass eis e Rätsel. 
Um Deeg kann et net leien. Deen 
ass semplicemente impeccabile.

Et ass och net kloer, firwat 
de geschmoltene Kéis op der 
Escher Pizza heiansdo no Pë-
trol schmaacht, oder no Karbid. 
Mir hunn dat iwwerpréift, ouni 
Resultat. Jiddefalls gëtt nëmme 
frësch Wuer verschafft. All Piz-
zaiolo mécht sech eng Éier draus, 
säi Bescht ze ginn. Well et geet 
leschten Enns ëm de Prestige vum 
roude Buedem.

Mir wëllen et net un d’grouss 
Klack hänken, mee virun enger 
Woch koum et zu engem méi krid-
delegen Tëschefall an enger Pizze-
ria. E Client huet op senger Escher 
Pizza butzeg Stécker Walzblech 
entdeckt, verstoppt ënnert der Sa-
lami. Ee Gléck, datt hie mat Zäiten 
déi geféierlech Blechpartikelen op 
d’Säit geschäert huet. Mir däerfen 
net drun denken, wat geschitt wär, 
wann hien deen Dreck mat ofge-
schléckt hätt.

Dat wär e schwéiere Schlag fir 
eis Escher  Pizza-Campagne ge-
wiescht: E Client, dee vu Péng 
bierelt, well eppes Friemes, Messer-
schaarfes him d’Strass oprappt, 
dat hätt eis grad nach gefeelt. Mir 
wären net derlaanscht komm, d’Am-
bulanz ze ruffen. Dat hätt déi ganz 
Pizzeria op d’Kopp gedréint. Net ze 
schwätze vum enorme Vertrauens-
verloscht, deen esou en Accident 
mat sech bruecht hätt: Mir hätte 
fäerte missen, datt d’Leit op eemol 
eis Escher Pizza boykottéieren. Eis 
grandios Iddi wär futti gewiescht.

Jiddefalls hu mir all  Pizzaiolo un 
d’Häerz geluecht, all eenzel Escher 
Pizza mat extreemer Suergfalt ze 
kontrolléieren, ier se zerwéiert gëtt. 
Ëmmer nees ginn op déi Manéi-

er Exemplairen erausgefëscht, déi 
ee kengem Client zoumudde kann. 
Et si scho Schrauwemudderen am 
Deeg opgedaucht, oder stole Kreep. 
Mir sinn entsat, éierlech gesot. Hei-
ansdo zitt sech och e verdächtegen 
däischterbronge Flom iwwert déi 
ganz Escher Pizza. Mir hunn dee 
mysteriéise Phenomen am Labora-
toire ënnersiche gelooss: Dat ass 
Rascht, krute mir gesot, eng déck 
Schicht ofgebliederte Rascht.

Awer mir hunn déi Problema-
tik elo am Grëff. Mat der Hëllef 
vun eise generéise Pizzaioloen 
ass et eis gelongen, nëmmen nach 
100% propper Escher Pizzaen op-

zedëschen. Alles, wat ver duerwen 
oder contaminéiert ass, gëtt aus-
gesënnert. Loosst iech äre geson-
den Appetit also net huelen, léif 
Minettsdäpp. Eis Escher Pizza ass 
elo schonn e bedeitend Stéck vun 
eiser neier gemixter Minettskultur.

A mir wësse jo: En echte Mi-
nettsdapp huet keng Angscht. 
Hie fäert der Doud an der Däi-
wel net. Sollt also mol trotz alle 
 Precautiounen eppes net stëmme 
mat där enger oder anerer Escher 
Pizza, dann denkt un eise legen-
dären zéie Charakter: Mir bäissen 
op d’Zänn. Mir bäissen eis duerch. 
Mir ginn ni kleng bäi.
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We Are Alive  
We are alive 
And though our bodies lie alone here in the dark 
Our spirits rise 
To carry the fire and light the spark 
To stand shoulder to shoulder and heart to heart 
 
(Bruce Springsteen, „We Are Alive“, from the album 
„Wrecking Ball“, 2012)

Die Serie   This Hard Minett Land
Von März bis Oktober 2022 laden das Tageblatt, das Luxem-
bourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) 
und capybarabooks die LeserInnen jeden Freitag zu einer 
besonderen Entdeckungsreise durch Luxemburgs Süden ein. 
Rund vierzig SchriftstellerInnen und HistorikerInnen lassen 
sich von Bruce Springsteens Songs inspirieren und schreiben 
Texte über das luxemburgisch-lothringische Eisenerzbecken, 
„de Minett“, sowie über diejenigen, die dort geboren oder 
dorthin eingewandert sind, dort gelebt, gearbeitet, geliebt, 
geträumt, gehofft, gekämpft, Erfolg gehabt oder versagt 
haben. Begleitet werden die Texte in deutscher, englischer, 
französischer und luxemburgischer Sprache von Illustratio-
nen des Luxemburger Künstlers Dan Altmann. Im Herbst er-
scheinen sämtliche Texte und Zeichnungen dann versammelt 
in Buchform bei capybarabooks. Bis dahin heißt es: „Son, 
take a good look around/this is your … Minett Land!“

Zum Auteur  
De Guy Rewenig, gebuer 1947 zu Lëtzebuerg, huet sech a ville 
vu sengen Texter mam Minett beschäftegt, sief et an de Romaner 
(z.B. Wëll Fra, Hannert dem Atlantik, Grouss Kavalkad, Sibi-
resch Eisebunn), an den Theaterstécker (z.B. Am Schiet vum 
Walzwierk, Eisefrësser, Botz), am Cabaret (z.B. Hënn, déi bäis-
sen, billen net, Gemittlech Katastroph), an de Kannerbicher (z.B. 
Muschkilusch, Zebra Tscherri) oder an der Lyrik (z.B. Kampf-
maschine, Projet pour une guerre perdue d’avance, Solange die 
Fabrikschlote rauchen, wird gefeuert).
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