1 - Nisse travlt RAP
Vers 1 (Optimistnisse)
Tag det nu roligt, træk nu vejret, vi har masser af tid
Sku’ vi miss’ en enkelt ting, betyder det ikke en skid
Vi’ jo nisser, og har prøvet det, mindst tusind gange før
Og vi ved jo helt præcis, hvad vi skal og hvad vi bør
Selv-om der siden sidst, nu er gået et år
Står alting lysende klart, det føles som i går
Nu skriver du en liste, og så remser jeg op
Vi sætter alting i system, og så når vi det nok
Vers 2 (Skrivernisse)
Nu’ jeg klar og fatter pennen, vi har masser at nå
Vi kan ikke lad’ stå til, så’n på må og på få
Vi skal skriv’ til alle nisserne, og ring’ til julemanden
Vi skal også’ ha støvet af, her er støvet, føj for fanden
Og når nisserne de kommer, skal de ha’ et sted at sove
Her må gerne vær’ lidt pænt, så vi ikke bliver flove
Vi må se at kom’ igang, hvornår slutter denne sang
Jeg sveder og jeg stresser, mon vi klarer det denne gang
Omkvæd (Kor)
Det’ jo jul, så tag det roligt
Det er tiden som vi elsker, og vi når det nok
Træk nu vejret, det’ utroligt
Det er nu at vi skal hygge med vores julesok
Vers 3 (Optimistnisse)
Kan du se nu går det bedre, vi får alting i system
Vi får tid til også’ at hygge, spise dadler uden sten
Det giver pote, bare vi bruger, en smule snyd fedt og flid
Bare vi gør det hele sammen, får vi masser af tid
Vi gør det igen, som så mange gange før
Så når nisserne de kommer, og de ringer på vores dør
Er fabrikken atter klar, som den var det sidste jul
Nu’ det jul igen, det er jul, det er cool
Vers 4 (Skrivernisse)
Jeg hører hvad du siger, og skriver alt hvad jeg kan
Jeg håber vi bli’r klar, til vores kære julemand
Vi skal ha’ lavet gavelister, og skal pakke gaver ind
Vi får tonse-nisse-travlt, som en nisse-hvirvelvind
Men nu er listen klar, du må se at kom’ igang
Du kan starte med det samme, når vi slutter denne sang
Så værsgo’ kære nisse, her er listen flot og lang
Nu slutter vi sangen, så kan du kom’ igang
Omkvæd x 2

