
 

 

 25 års DJF Jubilæums-Rap 
 

1. 25 år - hvad er det vi fejrer? 
Er det to-fem år fra "Slægten", hvor vi kun drak bajer? 
 

2. Vi er blevet ældre, det kan man se. 
Det varer sgu' ikke længe, før vi skal gå med ble. 
 

3. Andens hår er gråt, det er sandt. 
Men frisuren ligner stadig noget fra Print Valiant. 
 

4. Og hår det er ikke noget Maage har. 
Fjæset er dog kødfuldt, og maven er klar. 

 
5. Hvad så med Sven, han var lidt sart. 

Han nappede et år mere med Anna Bjarnt. 
 

6. Vi mangler Heinz, det hjertet rammer. 
Vi savner dine ildtelegrammer. 

 
7. Puhh hvor er jeg træt, sangen er lang. 

Nu tror jeg fandme, vi tar' en fællessang: 
 
/: Haps, haps, haps - nu skal vi ha' snaps. 
   No'et der vækker appetitten, no'et der rykker i banditten. 
   Haps, haps, haps - nu skal vi ha' snaps. :/ 
 
   SKÅL!!! 

 
8. Tak drenge, det klarede I flot. 

Men ingen af jer der kan synge, det ved jeg godt. 
 

9. Gaard har hjemmebane, det er da klart! 
Han vil snart finde ud af, at det var ikke smart. 

 
10. Sky'en driver - ej blot på himlen blå. 

Med det vil drengene sgu' da skide på! 
 

11. Og Gaard - han har ikke en chance. 
For der vil blive en "skykastningskonkurrence". 

 
12. For noget sky i luften, kun vil bringe. 

Smil på læben hos dreng'ne inden længe. 
 

13. Gæstespilleren, er det en han eller hende? 
Det er første gang, hvis det er en kvinde. 

 
14. Fabel-manden han ligner en der er klar. 

Han vil meget gerne på dansebar. 
 

15. Niller vil på Damhus, det er hans zone. 
Der mødte han nemli' sin første kone. 

 
16. Se Werner kan li' snapsen, han går rundt og tosser. 

Måske er det fordi han har hængenosser? 

 



 

 

 
17. Hvad så med dig selv - dumme Svin? 

Sæt dig på din flade, og drink din brændevin! 
 

18. Denne sang - er stadig pisselang. 
Vi tager endnu en fællessang: 

 
/: Gardemanden han drikker stout.  
   Gardemanden han drikker stout. 
   Gaard - Stout - Gaard - Stout :/ 
 
   SKÅL!!!  

 
19. Dejligt drenge, det var helt fjong. 

Selvom der er et stykke vej til Celine Dion. 
 

20. 25 år er gået, jeg forstår ikke en meter. 
Her kan jeg sgu' ikke få hjælp af Peter. 

 
21. Jeg står foran Jer, med en mærk'lig føl'se. 

Skal jeg virkelig gennem sild, steg og blodpølse? 
 

22. Filet, frikadelle, ost og æbleflæsk. 
Jeg tror sgu' min mave står til tørre tæsk. 

 
23. Kan I alle sammen høre, hvad jeg står og siger? 

Vi skal alle op i det 5. gear! 
 

24. Vi skal ikke gå her og være så sunde. 
Lad os nu for helvede snapsen bunde. 

 
25. Når snapsen går ind, så ved I hvad der hænder. 

Laura får pølse i sin slikjulekalender. 
 

26. Et slag til skulderen, det er hot. 
Se næseryggen - den er ramt så flot. 

 
27. Maage kigger i køleskabet, og får et føl. 

"Hvem fanden har snuppet min hvedeøl?" 
 

28. Mens han står der og vrisser og bræger. 
Bunder Anden sgu' hans sidste bajer! 

 
29. Og senere skal vi have "enebærsaft". 

Det giver drengene en masse charme og kraft. 
 

30. Ja, nu er stemningen faktisk helt i top. 
Gaard får et "bid" i sin lange krop! 

 
31. 25 år - hvad er det der hænder? 

Skal vi snart have gebis, i stedet for tænder? 
 

32. Så lad os alle rejse os op og sige skål. 
Den Julefrokost foreverforeverforeverforever, det er vores mål! 

 
   SKÅL!!.            Sven/Svin 2009 


