
Spejdersangen (Tjenesten på P3) 

Min far sa’ Du skal ha’ dig en hobby 

Noget du kan gå op i 

Du sidder indenfor 

Og lumrer på dit værelse nonstop 

Jeg foreslog selv graffiti 

Nej du skal ud fra city 

Ud i det fri og lære pli 

Og se så li’ at få noget sol på din krop 

Så han styrede dytten 

Ned til spejderhytten 

Fik bukser der strammer 

En kniv og lammer.. (AV! Så er du døbt Mowgli!) 

Av av.. Jeg har lært disciplin 

og at straf er en fin medicin 

Mod dumme grin 

Jeg lever for vores dekret 

Jeg vil altid være beredt 

Nu har jeg i flere sæsoner 

Padlet rundt på mælkekartoner 

Vader rundt til fødderne strejker 

Jeg er blevet en spejder 

Og i mange sommernætter 

Har jeg gravet toiletter 

Tænder lejrbål uden lighter 

Jeg er blevet en spejder 

Efter 12 år i trop Er jeg kommet til tops 

Der er drenge og pi’r, Og de gør hvad jeg si’r 

Lige meget hvor psycho jeg bli’r 

(Havregrøden? Den har jeg pisset i – spis så!) 

I vores trop er det mig der 

Døber vor’s pigespejder’ 

Mit ritual er brutalt Og vil du slippe ska du slå en nier! 

(Jamen der er jo kun én terning spejderleder – Hold kæft!) 

Jeg er en af de lede, jeg driller de fede 

Og klar’ de ikke mosten så taber de posten 

(den larve skal spises – snotfjæs!) Mm mm.. 

Jeg kan knytte de ledeste knob 

Og i mit teleskåp, Kan jeg følge min trop 

Jeg sidder og nyder en fad (fed) 

Mens pigerne går i bad. 

 

 

Nu har jeg i flere sæsoner 

Padlet rundt på mælkekartoner 

I uniform ligner jeg Jörg Heider 

Jeg er blevet en spejder 

 

Fuck hvor tænderne de hakker 

Ved minus 30 i bivuakker 

Tænder lejrbål uden lighter 

Jeg er blevet en spejder 

At være spejder er et rigtigt vigtigt kald,Man leger, 

Blinkemorder, kikseballon, firkantbold og fagteleg 

Når solen langsomt daler ned i søen drikker jeg min  

Ratzeputz og tænker på alt den 

Tjikker-likker-magt som jeg har!! 

Ja jeg er spejder (jeg er spejder)! 

Helt uden lighter yeah (uden lighter)! 

Spejder spejder (spejder spejder)! 

Minus lighter (lighter)! 

Nu har jeg i flere sæsoner 

Padlet rundt på mælkekartoner 

Drikker vodka med æblecider 

Det’ derfor jeg er blev’t en spejder 

Om natten er der latter og hvinen 

Der virker amfetaminen 

Tænder vandgobler uden lighter 

Det’ derfor jeg er blev’t en spejder 

Og når jeg fucker lidt med nabo’rn’ 

Spiller jeg på mit Richard Ragnwaldhorn 

Tænder blålyn med en lighter 

Fuck hvor er jeg bar’ spejder 

 

Skrårem und so weiter 

Paramilitære knejter 

Næste år er det mig der’ 

Det nye medlem af AL-QAEDA! 
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