
Sandra og Nikoline 

 
På en dag, hvor gaveregnen øser 
Og hvor I billet til teen-livet løser 
Er det en fake-onkels pligt 
At tone ansigt 
Og sige et par ord til jer tøser 

 
En klassisk tale er ikk’ lige mit nummer 
Men da tonen ofte er en anelse lummer  
Er det næppe på tværs 
At jeg gør det per vers 
Som samtidig et par sandheder rummer 

 
Ayilé og jeg har kun kendt jer en håndfuld år 
Men det er ikke en overdrivelse når 
Jeg si’r der var materiale  
Til en rekord-lang tale 
At prioritere gav mig kam til mit hår 

 
Så det bli’r nok en tale af de større 
Skænk vand! - i fald læberne bli’r tørre 
I bli’r lidt tavse 
Jeg har indlagt en pause 
Efter vers to-og-fyrre 
 

Da invitationen landede I vores indbakke 
Tog det os ikke længe at ja-takke 
Det sker ikke tit 
At Ayilé og eremit 
Hopper i kjole og fest-jakke 
 

Suppe-steg-og-is og mange lange taler 
Trods det, sagde vi ja, helt uden kvaler 
Det er vores glæde 
Med jer at feste og æde 
Især når jeres far og mor betaler 
 



Sandra og Dunse, tak fordi vi må tage del 
I jeres store dag, som ellers hører familien til 
Vi finder en ære ved 
At måtte være med 
Vores glæde er stor og hel 

 
Ayilé og jeg vil også gerne takke 
For jeres dejlige selskab og sjove snakke 
Ayilé er bedst når 
Det handler om fest-hår 
Eller når teen-livet er op ad bakke 

 
Når I kommer forbi for at få ork-håret sat 
Når ingen dad-joke kan blive for plat 
Et pusterum 
Når far og mor er dum 
Eller et besøg for at nusse kat  

 
Hvis I lover at I – amar halshug – tier 
Og absolut intet til de gamle siger 
Tilstår vi her 
At vi begge ser  
Jer lidt som vores bonus-piger 

 
Vi er tit imponeret over jeres mod 
Til at skille jer ud – den egenskab er god 
Husk alle er unikke 
De andre tør bare ikke 
Stå ved hvem de er i deres hoed’ 

 
Når en tumpe i skolen gør jer harme  
Søger I tilflugt i hjemmets varme 
Med ork og ukulele 
tænker ’fuck nu det hele’ 
”Var du en elver, lavde jeg guilander af dine tarme” 

 

 



 
Og mens den trælse hverdag bliver sat på frys  
De særeste ting ser dagens lys 
En elvers kårde 
En hæklet porre 
Kjolepiger fra Stephen Kings gys 

 
Strikkepinde og papmache bliver til Slipknot masker 
Afpillet slikpapir til æsker og tasker 
Hæklet ølskjuler til fader 
Metal-perleplader 
Og jagthøns om ørerne basker 

 
Det siges at husene slår revner på vej’n 
Når Sandra sætter strøm til sit Gibson-hegn 
Den ene dag trash 
Den anden dag slash 
Især den der Sweet Child of Majn 

 

Også Nikoline har hang til musik 
I en grad så det for far slår klik 
Dunse tag en toast! 
Og hold så kæft med Ghost 
Den svenske popdreng har jo ingen .. stemme 

 
En festival-gave – det gav næsten sig sel’  
Vi har jo ikke glemt sidste år, vel  
Sandra var så trist 
Over at være forvist  
Til en forsommer i Blindgade-hell 

 
Hvordan kan en familie vær’ så primitiv? 
Sandras skuffelse var massiv 
Min mor og far 
Kun en mission de har 
At ødelægge mit ærgerlige liv 
 

 



Hun græd for syg moster og halvsløj fætter 
For barmhjertighed og Copenhell-billetter  
Ellers kommer den dag 
Hvor domstolen i Haag 
Dømmer jer for krænkede menneske-retter 

 
Til slut hun håbede, jeg var solidarisk 
Thomas, syn’s du ikk’ den gamle er barbarisk?  
Jeg tager opvasken 
Bar’ ta’ mig med i tasken 
Jeg lover at opfør’ mig eksemplarisk 

 
Dog lindrede det Sandras smerter 
At jeg live-streamede flere koncerter 
Brudstykke for brudstykke 
Ghost og Alestorm bragte lykke 
Selvom hun hellere selv ville vær’ der  
 

På koncerter er begge piger friske 
Dog har jeg hørt Nikoline hviske:  
Copenhell er lidt en ommer 
Nu når Ghost ikke kommer 
Jeg vil hellere ud at fiske  

 
Fjernt fra Copenhells Guitarer og råven 
En fisketur på en Norsk fjord i tågen 
Hverdags-stress det heler 
Desuden ved vi, hun deler 
Faderens glæde ved at få noget på krogen 

 
Jeg tænkte: Hvordan rimer Norge med metal-sang  
Tråd og moshpit med torsk på havstang 
Nåh jo: Hvis vi er vakse og Mor’nfrisk 
Måske vi fanger en hornfisk 
Eller en elektrisk ål med g-streng 

 

 

 



 
Vi glæder os til at tage del i jeres gaver 
For vi synes, uanset hvad kollektivet laver 
At føle det bekvemt 
I jeres selskab er nemt 
Især med mad, øl og vin i vor maver 
 

De sidste 30 vers – det holder ikke en meter  
Vi når alligevel aldrig omkring alle jeres kvaliteter 
Men til slut skal I have 
En konfirmationsgave 
Og så er det slut med rim-poeter 

 
Fra Ayilé og mig – alle gavekorts moder 
Til merchandise i Copenhells-boder 
Der tænker vi nok  
I kan gå shop-amok 
I bland-selv-guf for metal-ho’der 

 
Før talen er slut, er mig blot beskåret 
At ønske tillykke - som de sødeste, sejeste piger er I kåret 
Lad os lette vores arse 
og løfte vores glass 
Fra Ayilé og jeg: Skål og resten i håret 


