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Wokeen hett op de Welt dat Seggen?

De Minsch oder de Natuur?



Wokeen hett op de Welt dat Seggen?

De Minsch oder de Natuur?



Glöövst du, dat de Minschen jichenswenn dat 
Wedder mal so un mal so ännern köönt?

Wat wörrn se 
denn ännern?
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Wat verstaht uns Leserins* nich bi 
Mannslüüd? Dr. Summer fraagt na!

Worüm gifft dat keen gediegeneren 
Hoorsnitt för Mannslüüd, de blots
noch´n Kranz üm ehren Baffi to 
wassen hebbt?

Worüm kaamt se bi ehr Spannwiede 
nich as so´n Albatros in´t Flegen?

Buten hart un binnen heel week. 
Oder doch annersrüm?

Worüm hebbt Mannslüüd en Ripp we-
niger? Gott, anter bidde!

Hebbt Mannslüüd mit veel Hoor dat 
in´n Winter warmer?

Wodennig köönt Mannslüüd mit ehr 
groten Fööt smucke Schoh mit hoge
Hacken finnen?

Över Mannslüüd warr ik mi woll 
ewig wunnern.

*Lina (23)
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Wat verstaht Lesers* nich bi 
Fruunslüüd?
Dr. Summer fraagt na!

Wodennig köönt se sik de Wim-
pern anpönen, ahn dat se sik 
de Ogen utsteken doot?

Worüm dörft se in´n Summer 
bavenrüm nich nakelig na bu-
ten?

Worüm müssen se dissen malli-
gen Appel eten?

Wat maakt de Schuuvlaad dor?

Worüm raseert sik so vele de 
Been?

Wodennig köönt se mit bannig 
hoge Hacken lopen, ahn dat se 
all Nees lang ümknickt?

Fruunslüüd sünd echt bannig 
gediegen.

*Paul (23)
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Kiek geern bi uns in!
Contrescarpe 32, 

28203 Bremen
Tel. 0151 421 30 622

info@lzn-bremen.de
www.lzn-bremen.de
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