
Respekt 
Jokeren 
 
Intro. : 
Yeah!.. 
Folk siger til mig.. 
Du er for stort et navn.. 
Til at claime din respekt.. 
Men homie.. 
Du bliver nød til at claime din respekt.. 
Hold fortet hver evig eneste fucking dag i dit liv..! 
 
Vers. 1: 
Lad være at tro at jeg har glemt mit job, 
på DSB restauranten hvor jeg kæmpede mig op. 
Jeg kørte som chauffør for at få til billetten, 
til Los Angeles og så stod jeg på pletten. 
I skovmandsskjorte, spliff i kæften, 
så easy-easy knægt ryg resten! 
Og det var lige dele dumhed og held, 
at de skud foran klubben ikke slog os ihjel. 
Har overvundet selv min værste fjende, 
dæmonen der bor herinde. 
Så du kan slå mig ned men jeg rejser mig, 
Du kan ikke knækken viljen denne figther har, 
selv hvis du bite'r mig. 
Homie... 
Du er ik' original, 
du stjal din stil fra Jesper Dahl, 
og Yo.. det her hip-hop det handler om respekt, 
så behold jeres mother-fucking Koda-checks. 
For jeg står hellere bag disken igen, 
med friture i håret, fra ni til fem, 
end jeg vil se min kultur blive skændet, forblændet, 
af bling, og materielle ting. 
Jeg spytter for respekt. 
 
Omkvæd. x 2: 
Du kan tage mig kæde. 
Du kan tage mit ur. 
Du kan sågar tage min slæde, du kan tage en tur. 
Du kan sende mig i fængsel, smide nøglen væk. 
Jeg spytter kun for min ære og min respekt. 
 
 



Vers. 2: 
Jeg husker hvor'n menuen var falafler, 
hver eneste dag, morgen, middag, og aft'ner. 
Så jeg tog min sidste bid og jeg svor, 
at jeg aldrig mere gad at være flad, det er mit ord. 
Den motivation, ligger bag hver en krone, 
jeg har tjent og jeg klarer mig pænt. 
For siden, at min sagsbehandler, 
spurgte mig om jeg var svag, 
har jeg ikke kigget mig tilbage en eneste dag. 
Så tak for ingenting, jeg klarer mig selv Hr, 
bare fuck af, jeg sagde jeg klarer mig selv. 
Homie jeg er ik' i gamet, det her ik' et spil, 
det er mit mother-fucking liv så hvad er det i vil. 
Der er mange der har spist en bid af min kage, 
men gæt hvem der står tilbage. 
Din sejr er blevet et nederlag. 
Og jeg har altid været fair, 
altid dealet med mit hjerte med jer. 
Men jeg har os' været ved at knæk' sammen, 
det kræver sin mand, 
og bryde ud af rammen her i andedammen. 
Men tro ik' at jeg står alene, 
jeg har ti-mand klar til at bum-rush'e scenen. 
Vi spytter for respekt! 
 
Omkvæd. x 2: 
Du kan tage mig kæde. 
Du kan tage mit ur. 
Du kan sågar tage min slæde, du kan tage en tur. 
Du kan sende mig i fængsel, smide nøglen væk. 
Jeg spytter kun for min ære og min respekt. 
 
Vers. 3: 
Lad vær' med at tro at jeg vil læg' mig ned, 
fordi du har fem homies der syn's du' fed. 
De fleste af jer, er får i ulveklæder, 
popmusikken og håndtegn og guldkæder. 
Den lyriske dit, den lyriske dat, 
men når du ikke engang kan stave, 
så virker det plat. 
Og jeg forstår godt du holder det skjult, 
for når du siger du knivskarp, 
så klinger det hult. 



Du god til at rap' du har sagt det før, 
men det ik' hvad du siger, 
det hvad du gør. 
Så husk nu jeg ik' står i dit spot, 
Den Gale Pose fik sine til at blow'e op. 
Og du syn's måske at jeg er kommerciel, 
hvis du så den samme hyre vil du gøre det selv. 
På mikrofonen er jeg ligesom ... 
Hey! Al'i snak. 
Jeg er som en ung joker-Jay, 
med en voksen mands overblik, 
jeg sover ikke, før den næste falder, 
jup, jeg er i min bedste alder, 
og jeg behøver ikke at hæve min stemme, 
jeg er tilbage hvor jeg høre' hjemm' 
Jeg spytter for respekt! 
Omkvæd. : 
Du kan tage mig kæde. 
Du kan tage mit ur. 
Du kan sågar tage min slæde, du kan tage en tur. 
Du kan sende mig i fængsel, smide nøglen væk. 
Jeg spytter kun for min ære og min respekt. 
Svagt: 
Jeg spytter for respekt! 
Du kan tage mig kæde. 
Du kan tage mit ur. 
Du kan sågar tage min slæde, du kan tage en tur. 
Du kan sende mig i fængsel, smide nøglen væk. 
Jeg spytter kun for min ære og min respekt. 
Svagt: 
Jeg spytter for respekt! 
 


