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Black is Lead voice, Violet is 1st BV (sometimes same note as LV), Brown is 2nd BV, Green is 3rd BV, Blue is 
4th BV (often X7 chord or doubling) 

 

Intro Piano 

 

Verse 1 

No skal æ opereres heilt oppe på toppen 

Lægan skal prøve å få roa ner kroppen 

Æ bli vaska og stelt og håret skal bort  

De ekje mykje igjen så det går rimelig fort 

 

Verse 2 

Æ har vært nån ganga på psykosomatisk 

Dæm prøve å finne ut om æ e melodramatisk 

Æ har også vært innlagt på psykiatri 

Dæm prøve å finne ut om e manisk depressiv 

 

Chorus 

Så ville dæm prøve å måle intelligensen 

Æ protesterte litt og sa det var helt på grensen 

Dæm styrte fælt før å få en reaksjon 

Men til slutt ble apperatan sendt tel obduksjon 

 

Verse 3 

En kveld tok dæm fra mæ all medisin 

Dæm ville se om æ på morran va like fin 

Men æ blei dårlig, og æ vakkje rar 

Men så fikk æ en kjempedose med Madopar 

 

 

Solo (guitar) 
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Verse 4 

Men da skal æ si dæ at formen kom med ett 

Æ heiv mæ rundt og tok en piruett 

Og han høye mørke sa, ”den tok du ganske bra, 

Du e nok klar for boring når du reise her i fra” 

 

Chorus  

Han sa æ va en god kandidat,  

Ikkje va æ hyper og ikkje va æ lat 

Men noe e æ færdig med siste test 

Æ håper bare dem ikkje træffe på kvest 

 

Verse 5 

Men jaggu var det enda en test som ga mæ sjokk 

Og æ kjente reaksjon i min lyskebrokk 

Ho var så utrolig vakker og fin 

at æ fikk problema med fokusen min 

 

Verse 6 

Og æ prøvde å følge med i bippa og ”pupp”-buppa 

Men det vakkje lett før æ va heilt på tuppa 

hjernen min prøvde forsiktig å ta opp saken 

”du veit jo at du har alt for mange år på baken” 

 

Chorus  

Æ sa hold kjæft    du forstår ingenting 

Æ e da seriøs på sånne alvorlige ting 

Æ tenkte å kommunisere med hennes intellekt 

Og for alt det du veit så kan vi være i slekt. 

 

Outtro (guitar) 

 


