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SUJET: 

CARNE VALE  
...AADIE FLAISCH 
(Alli wo veganisch koche,  
hän sälber numme Gmies am Gnoche) 
	  
Mir Mensche frässe so wie friehner 
Biffelflaisch und grupfti Hiehner, 
Huut und Hoor vo arme Dierli,  
suuri Läberli und Nierli, 
und zwischedure Kabeljau. 
S wird jeedes Ribbli vo dr Sau 
fascht unkocht aifach yynegstopft, 
bis s Bluet ys us dr Schnuure dropft. 
Me sait, was aigetlig banal isch 
mir syyge schlichtewäg bestialisch 
und sin mit Gaable und mit Mässer 
halt allewyl no Menschefrässer. 
Die Uussag dumm und puritanisch 
isch laider, laider fascht veganisch,  
vo Lyt, wo masslos iberdryybe 
und uns als Dierlifind beschryybe. 
(D Veganer sin glaub, dasch verdraulig, 
au als Dierli unverdaulig). 
 
Me sait die Vega-Kult-Ikoone 
wänn flaischlos iirem Lääbe froone. 
Mit andre Wort, die greeschti Fruscht 
blybt fir d Veganer d Flaischesluscht  
und statt sich lang im Bett z vergniege, 
dien si im Labor d Kinder griege. 
So stammt woorschyynlig au dr Reesli 
us em Erlemayergleesli. 
Hänggsch denn dä Bueb an lingge Buuse 
speyt er d Muetermilch grad uuse. 
Das muess er schliesslig und das kan er 
denn schliesslig isch au är Veganer. 
 
Dr Reesli het au s gross Besträäbe 
im Sinn vo „carne vale“ z lääbe 
Dä Veganismus gäb dr Doon a 
drum kauft er s  Buech us Arizona 



 
Dr Reesli het au s gross Besträäbe 
im Sinn vo „carne vale“ z lääbe 
Dä Veganismus gäb dr Doon a 
drum kauft er s  Buech us Arizona 
vom Attila s „Vegan for fit“. 
Dä „Schungge“ zaigt als erschte Schritt 
wie d Lyt mit rainem Härz dien koche 
ooni Ei und Milch und Gnoche, 
drfir darfsch zwische blau und gääle 
Fricht und Gmies grad alles wääle. 
Nur  rot und grien ergänn als Mischig 
au fir Basler kai Erfrischig. 
 
Will är  gärn xund und munter läbt, 
wäält dr Reesli s erscht Rezäpt 
No däm griegt s Menü Händ und Fiess: 
d Subben isch us feynem Gmies, 
dr Hauptgang au so raffiniert 
isch Gmies mit luuter Gmies garniert 
und au s Dessert loot sich gsee 
die „coupe de légumes panachés“. 
Kai Wunder rumpflet do sy Stirn y 
mit soo vyyl Aerbsli in sym Hirni.  
(Däm sait dr Doctorus Vesalis 
aifach „pisum cerebralis“.) 
Do hälfe kaini Artischogge, 
heggschtens no e suure Mogge. 
 
So vegetiert er als Spartaner 
und wird zum Obscht und Gmies-Veganer. 
Fir iin isch s Lääbe problematisch, 
wenn e Schnäggli am Salat isch 
und zum Dessert isst er  Fyyge, 
wenn d Fyyge ooni Wirmer syyge. 
Sy Liebligsmoolzyt uf em Däller 
isch aber Suurgrut us em Käller 
garniert mit Riebli und mit Raane 
und biologische Banane. 
Das gniesst er s ganze  Lääbe, aber 
sy Lääbesänd isch  glyych makaber: 
No alle flaischloos stuure Joor 
stoot er vor em Himmelsdoor 
und hofft , dass är nit ynemiesst, 
will dert nur Milch und Honig fliesst. 
Aer dringgi doch syt ee und jee 



numme Deyfelsgralletee. 
Es haisst drum, sait me ganz verstoole, 
d Veganer dät der Deyfel hoole. 
Doch schliesslig hän si iiri Rueh 
und mache d Aerbsliauge zue. 
S haisst uf em Grabstai denn : Hienieden 
ruhen Obscht und Gmies in Frieden. 
 

D Ladäärne-Uusstellig uff em Minschterplatz und d Waage-und Reggwisyte-Uustellig 
        bi der Kasäärne sin vom Mäntig znacht bis am Mittwuch demoorge! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


