
Your classmates laugh at you during class, because you gave a wrong answer
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Rassist, mee ech 
denken, dat mir 
duerch déi ganz 

Auslänner eis 
Identitéit 

verléieren. 
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Déi Fotz mam 
Schëld „Refugees 

are Welcome“ 
soll sech mol vun 

100 Refugees 
vergewaltege 

loossen. 
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(Kommentar zu engem 
Kriminalakt zu Lëtzebuerg)  

„Dat war 
bestëmmt kee 
Letzebuerger!“ 
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Lo geet et richteg 
lass: Rocker, 
Hooligans an 

Türsteher maache 
Juegd op 

Flüchtlingen an dat 
zu Köln. Lasst es 
krachen Jungs! 
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 Ma deen doten 
léisch besser am 

Rhein awer 
ënnen um Fong. 
Ah neen, keen 

Dreck an 
d’Waasser. 
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Alles frigid 

Neidhammelen! 
Déi géifen eis 

Fraen dach 
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Burka gesinn wéi 
am Bikini. 

 

Alles frigid 
Neidhammelen! 

Déi géifen eis 
Fraen dach 

léiwer an der 
Burka gesinn wéi 

am Bikini. 

 

 

Alles frigid 
Neidhammelen! 

Déi géifen eis 
Fraen dach 

léiwer an der 
Burka gesinn wéi 

am Bikini. 

 

 

Alles frigid 
Neidhammelen! 

Déi géifen eis 
Fraen dach 

léiwer an der 
Burka gesinn wéi 

am Bikini. 

 

 


