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Titel: Veganer 
Forfatter: Emil Nygaard 
 

*holder for munden, kæmper* 
Jeg er veganer! 
Åh, gud, jeg er veganer 
Har i hørt det, jeg er veganer!  
(synges) JEG ER VEGANER! 5 

Jeg spiser ikke kød, hverken svin, ko eller kylling, for  
BØF ER VOLD! KOTELET ER KRIG! KYLLING DET ER SVINERI! 
Jeg er veganer 
Hvis ikke jeg siger det hvert 30. sekund så dør jeg 
Står i Netto, står i køen med min veganske laktosefrie smør og 10 

erstatningsbacon 
Foran mig står ældre dame, hun køber svinekoteletter *bræk* 
Ekspedient bipper varer igennem, nu er det min tur 
FUUUUCK 
Er du syg? Er du kuk-kuk, gak-gak 15 

Er du splitteravende sindssyg, crazy daisy? 
Skal du røre ved min veganske smør med dine betændte 
koteletfingre?! 
Jeg er veganer 
Biodynamisk, fiskepilleslugende, grønkålsblendende, 20 

instagrammende, veganer 
Hvis et træ vælter i skoven, men ingen hører det 
Vælter det så? 
Så når du sidder på toilettet 
Stikker jeg snuden under båsen 25 

Glor dig op i måsen 
Jeg er veganer 
Når du sidder på bænken i parken 
Så sidder jeg i busken, aer dig på kinden, hvisker dig i øret 
Jeg er veganer 30 

Når du ser TV, så står jeg der 

Ich bin ein veganer! 
Det er hårdt at være veganer, ensomt til tider 
Går på Tinder, får et match, wanna meet, did you say meat? I’m 
vegan! Do you not fat that?! 35 

Fuck online dating 
Så jeg går på Hipster Bar, drikker rødbede smoothie 
Der står en hot pige i overalls, hun er så fræk med hendes 
dreadlocks  
hendes duften af hash, moskus og jordbund 40 

Får min rullekrave til at vibrere, mine styrkeløse briller til at dugge 
Hun kigger på mig; 
Åbner hendes læbestift-blå mund 
Hey, er du heller ikke vaccineret? 
Jeg er veganer! 45 

Jeg er veganer, også, svarer hun 
*forskrækket look* 
Jeg har været veganer i 1 år og 4 måneder 
Jeg har været veganer i 2 år og 7 måneder og 15 dage og 12 timer 
Jeg bruger ikke læder eller uld - mine underbukser er lavet af hør! 50 

Jeg spiser kun selvdøde grøntsager og nedfaldsfrugt 
Jeg spiser slet ikke levende ting, kun savsmuld, grus og sten 
Jeg har fået syet munden sammen, jeg lever kun af at optage væske 
fra luften 
*gisp* Jeg er veganer 55 

Har fået karantæne fra Netto 
Jeg står i køen i Irma, handler kun i Irma 
Varerne, bip bip, (veganer varer), ellers andet siger ekspedienten 
Jeg er veganer! 
Øh, okay… vil du have kvitterin- 60 

Kiggede du lige på mig? Spurgte du lige om jeg ville have 
kvitteringen?  
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Hva dit sorte svin? Har du et problem, er det fordi jeg er veganer? 
Fordi jeg er anderledes?! Skal du diskriminere din klamme bøgserøv, 
racistiske ørkenabe, så tag dog hensyn 65 

Spiser du fisk? Spiser du fisk din delfinmorder? 
Skildpaddemishandler? Kviksølvzombie?  
Er du klar over hvor mange østater der lige er oversvømmet, så du 
kunne få dit CO2 fix, din drivhusgasmisbruger, global-opvarmning 
kød sluger 70 

Du skal ikke røre mig! 
Tror du jeg er kød du kan tage? Hva bare fordi jeg bløder rødt en 
gang om måneden?  
VOLDTÆGT! #Metoo! 
Jeg er veganer 75 

Jeg sidder og skriver kærlighedsdigte på min højtklikkende analoge 
skrivemaskine 
mens jeg drikker soya-mælks øko latte 
Har været til numerolog, så nu hedder jeg Alfa-Christianina Magnum 
Solveig-Erik 80 

Det er kønsneutralt, astrologisk korrekt 
Så kan jeg rigtig imponere de andre i Club Vegan, vi lavet en viral 
video: 
(ond stirren, klap på brystet, hånd kastes op i et V) 
Vi er veganere, sniffer matcha te i lange baner 85 

Du skal ikk fuck med os 
Bryder ind hos naboen, når han laver aftensmad 
ER DU PSYKOPAT DIN VOLDSFORBRYDER – MEDISTER ER MORD 
Vi er veganer, med dommedagsmadplaner 
Jeg sir hvis du lugter af kød, lægger vi dig i blød! 90 

Behandler dig som svin, øf, bøf, skal du smage fars gøf? 
PEACE! (laver V tegn) 
*kigger på ur* Åh, gud, 3, 2, 1, - jeg er- *DØR* 

 


