
Per Vers – Fyldt op 
 

Hvad er dit bedste måltid? Det vil jeg så gerne vide 
jeg vil osse gerne vide det værste, der bare ikk’ ku’ glide ned 
Well, la’ mig fortælle om et sted hvor kosten den var underskøn 
og kostede en månedsløn 
Eller rettere, hvert ret kostede en årsløn i Mogadishu 
men prisen er ikke et issue, bare spis nu 
Det helt store bord blev opdækket 
med en toptjekket tjener der holdt oplægget: 
“ Først skal I ha’ lidt marineret marv fra et udgået træ 
tilsat rå rogn fra en ung skarabæ 
Han går på knæ og hvisker hvorfor de’ så vellykkede: 
“ de er kogt i haneganespalte fra en hane kokken selv har pløkket 
i en skov i Skåne -  ved fuldmåne!”  
(her holder han lige en pause så vi kan dåne) 
Og det var bare forretten 
og menuen går til tretten 
Plus der ‘livestream af de fineste vine der blev hældt på min drukmås 
kort sagt, alt var lågsus 
Men der var et problem -  og det var stort  
det sad på den anden side af bordet og havde hele tiden ordet 
For det her føde blev ikke spist i familiens skød 
men til et dødkedeligt biznizmøde 
Med en fyr der herregerne vil råbe herrehøjt om sin hyre 
så behøver det ikk’ være godt, så ska’ det bare være dyrt 
En hel aften på Michelin 
er altså længe med en millionar der bar’ vil flashe sin masse penge 
Jeg kunne godt genfinde min madglæde 
men det ville kræve at jeg flyttede til et andet sæde 
Nu kommer tjeneren og forklarer hvilken kommune kaviaren er fra 
det ‘fint med de ædle råvarer  
Men det vigtigste ved et måltid er ikke ingredienser 
men at det bli’r indtaget med de rigtige mennesker  
Lige nu vil jeg heller bare ha’ en leverhakker med min makker 
fordi mig og min makker griner når vi snakker 
Det her var min triste nadver 
et måltid er mega meget mere end bare madvarer… 

 



Fyld mig op 
når jeg føler mig tom 
og jeg mener mit hjerte  
jeg mener ikke’ min vom 

 

Bryd brød med mig 
bryd brød med mig 
Bryd brød med mig 
bryd brød med mig, bror, bror… 
 

Det var mit værste måltid -  nu har du hørt mig lide 
og vil vide hvad toppen så er på min madpyramide 
Well -  la’ mig fortælle om her til påske 
jeg tror faktisk jeg sikker, uden måske 
Der fik jeg det bedste jeg nogensinde har proppet i munden 
her er opskriften, så du osse ka’ lave det fra bunden: 
Det var a) noget suppe og b) noget brød til 
for se!) -  mere er man ikke nødt til! 
Det blev serveret med samvær 
så livslysten brænder med 1000 ampere 
Ingenting fancy, kiloprisen under tusind 
bare alt godt fra skuffen og ugens tilbud nede i Brugsen 
Nu sidder vi så tolv om bordet 
og der er både en Ph.D og en voldsdom i koret 
Min onkel er direktør, min fætter søger job  
men alle er lige når vi deler det der blir øst op 
Begge arme i vejret som viserne til middag 
min stofserviet fungerer fint som hvidt flag 
Jeg overgi’r mig, så bli’r det ikke bedre 
ku’ ikke tænke mig at være nogen andre steder 
Hvem vil være millionær? 
mig -  og jeg føler mig som en når vi er familiære 
Det er vigtigere end om det ‘Michelin eller sølvraket 
vinmenu eller ølstafet -  nu er jeg ægte mæt!" 
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