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Solen gick ner och gamle Gunnar 
titta på 
Han hade blivit inlagd och han 
var 92 
Hans fru var död, han hade värk 
och ryggen var så böjd 
Han låg och log och tänkte: 
Gode Gud, nu är jag nöjd 
 
Nu är det dags. Nu vill jag dö 
Nu har jag gjort allt jag vill 
göra. Jag vill säga adjö 
Nu är det dags. Nu vill jag dö 
 
Han såg hur doktorn talade 
bekymrat med hans son 
Och tänkte äntligen. Dom låter 
mig falla ifrån 
Men doktorn sade: ”Gunnar, du 
må va en gammal man 
Men jag ska få dig frisk. Jag 
kommer göra allt jag kan!” 
 
Så Gunnar fick fem nya 
mediciner att ta 
Tre gånger om dagen innan 
måltid varje dag 
Men han la varje piller i en 
krukväxt i en vrå 
Alla blommor dog, men gamle 
Gunnar levde på 
 
Doktorn sa på ronden, för att 
visa lite stöd 
”Tur du inte röker, för det 
skulle bli din död” 
Så Gunnar gjorde genast upp en 
börja-röka-plan 
Och snart så kedjerökte Gunnar 
fem paket om dan 
 
Refräng 
 
En dag kom överläkarn in och 
såg allvarlig ut: 
”Vi måste byta ut ditt hjärta, 
annars är det slut” 
Men Gunnar bytte plats med 
grannen inför op’ration 
Så rumskamraten, han fick 
Gunnars hjärttransplantation 
 
 
 
 

 
 
 
 
Och Gunnar tänkte: Yes, nu dör 
jag snabbare än han 
Men faktiskt blev det så att 
Gunnars granne gick och vann  
För grannen fick en allvarlig 
bortstötningsreaktion 
Och dog två dagar senare i sin 
komplikation 
 
Refräng 
 
Men Gunnar mindes Greven utav 
Montecristos trick 
Och tänkte här är vägen ut. Jag 
måste handla kvickt 
När grannen hade dött, så bytte 
Gunnar plats igen 
Och under täcket rullades han 
ner mot kulverten 
 
Men när dom var i hissen gick 
det inte enligt plan 
För Gunnars gamla hals den 
börja klia som fan 
Han hosta under täcket och han 
satt sig upp och log 
Men killen på transport han 
fick en hjärtattack och dog 
 
När Gunnar kom tillbaka blev 
det ett sånt himla liv 
Och doktorn fatta allt och blev 
beklämd och depressiv 
Så Gunnar tänkte att nu får jag 
göra doktorn glad 
Jag kommer ta alla tabletter 
från och med idag 
 
Så innan nästa måltid tömde han 
snällt sin dosett 
Och inte i sin krukväxt utan i 
sin mun. Helt rätt 
Men han visade sig ha 
läkemedelsallergi 
Och svullna upp i halsen och så 
var han plötsligt fri! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


