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              A                                            F#m 

Du drar av dig dina handskar, kommer ut i korridoren,  

             Hm                                           E7 

stänger dörren tyst bakom dig, larmet piper i din ficka 

 

              A                                 F#m 

med en soppåse i handen via sköljen ut i köket, 

            Hm                E7                    C#m            F# 

spritar händer, kollar larmet, det kan vänta en minut 

 

           A                                 F#m 

Kollar egna telefonen, de har ringt igen från dagis, 

           Hm                                          E7 

det är vattkoppor på gång, du skulle jobba hela helgen, 

 

            F#m                             Hm 

hur ska du ha råd med vabb, 80% av deltidslönen, 

                E7                                       A                    E7 

breder smörgås, kokar kaffe, spritar händer, näste man  

 

                        D                          A                          Hm        E7                A     A7 

Knack, knack, god morgon, Elvira, hur mår du idag, har du sovit gott?  

   D                               A              F#m            Hm                      E7       A        A7 

Här kommer jag med dagen och frukost och mjuka händer och tid för dig, nu är det    

                     D                             A                                 Hm           E7            A              A7 

toa och tänder och duscha och smörja och piller och blöja och städa och tvätta och   

 D               A         F#m   Hm   E7                               A  

rulla håret, finaste kjolen, rena lakan och kaffe med dopp. 

 

             A                                             F#m 

Du drar av dig dina handskar, kommer ut i korridoren,  

             Hm                                          E7 

stänger dörren tyst bakom dig. Det är idrottsdag i skolan,  

 

              A                                           F#m 

du har glömt att fixa matsäck. Packar upp en låda blöjor, 

            Hm                                         E7  

spritar händer, larmet piper, ryggen värker, pennan strejkar, 

  



        A                               F#m 

och blanketten 47 ska fyllas i och lämnas in  

                  Hm                                     E7 

och om du inte skriver ner det har du heller inte gjort det. 

  

          F#m                                               Hm 

Boka färdtjänst, vattna blommor, plocka undan, hej kollegan,  

          E7                                   A                    E7 

ja då går vi in till Nisse, sprita händer, näste man 

 

                        D                          A                          Hm        E7                A     A7 

Knack, knack, god morgon, Nisse, hur mår du idag, har du sovit gott?  

   D                             A              F#m            Hm    E7                             A          A7 

Här kommer vi med dagen och frukost och mjuka händer och tranbärsjuice. Nu är det     

                     D                            A                                Hm             E7          A             A7 

toa och tänder och rakning och blöja och bädda och salva på hälen och tofflor och   

 D                  A            F#m    Hm      E7                                A  

rena byxor, Mozart på radio, dagens tidning och kaffe med dopp. 

 

               A                                F#m 

Kommer ut i korridoren, spritar händer, larmet piper. 

             Hm                                     E7 

Du har sträckt dig lite längre för att få det att fungera 

 

               A                                              F#m 

och du skyndar mellan rummen, mellan dagis, hem och skola, 

            Hm                                          E7                  

fotbollsklubben, Röda Korset, köket, tvättstugan och sköljen 

 

           A                                             F#m 

Prick i tid och färdigt ombytt trots att bussen inte kommer, 

         Hm                                 E7 

räcka till och vara pålitlig och stämpelklockan blinkar rött, 

 

        F#m                      D 

Blanketten 47 är slut i pärmen, ingen barnvakt  

      C#m                                E7 

över jul, och du får inte byta pass och larmet piper 

 

 

                        D                          A                          Hm        E7                A     A7 

Knack, knack, god morgon, Anna, hur mår du idag, har du sovit gott? Här vare  

   D                               A        F#m          Hm          E7              A                 A7 

magsjuka med diarré upp till naveln och larmet är trasigt och handspriten slut.  

                                  D                              A                  Hm           E7                    A 

Kan du vänta en liten stund, finaste Anna, jag måste gå och hämta hjälp.  

D               A          F#m   Hm                                    E7                  A  

Änglar på ljudlösa fötter, hjälp mig med kärlek och handsprit och hopp.   



 

 

 

 

       A                                         F#m 

När livet brister, minnet sviker, kroppen lägger av och gråten  

 Hm                                              E7 

kommer finns ni där och sträcker ut en mänsklig hand, då står ni  

 

F#m                                    D 

där och tar emot och orkar se och vara nära, står ni 

C#m                    E7                       A                  E7 

där och finns till hands och håller om och lyfter upp  

 

 

         A                                F#m 

Utan er är alla äldrevårdsdebatter meningslösa,  

            Hm                                   E7 

tomma ord om inte ni är där och fyller dem med mening 

 

  

            F#m                       D 

för blanketten 47 kan inte byta några blöjor, 

       C#m                                                            F#m 

inte trösta den som gråter, inte värma den som fryser. 

 

 

                    D            C#m                Hm                     A                  E7 

Änglar på ljudlösa fötter, livsavgörande medmänsklighet,  

 D                       C#m                           Hm                 E7  

Ni som med era kroppar och hjärtan skapar livet på nytt varje dag 

    D                             A                        E                   A    A7 

Sträck på ryggen och gå med stolthet genom livets korridorer   

          D                                    A                Hm                          E7            A 

ni är vackra, ni är starka, ni är livets källa, tack för den gåva ni är till vår värld!  

 

  … till vår vård! 

 

 


