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Titel: Gracias a la vida 
Forfatter: Jacob Hallgren 
 

Gracias a la vida 
Que me ha dado tanto 
 
Altså..... 
Jeg vil bare gerne ha' lov 5 

At takke livet 
For alt hvad det har givet 
Og det jeg tog for givet 
Og for alt det der  
Det ku’ ha’ været blevet 10 

Til 
Jeg vil gerne takke for 
Tilfældigheden 
Og det der virkede som uendeligheden 
Alle de der all-nighters 15 

Og det første album fra Foo Fighters 
Tak for brune pigeøjne 
Og lilla øjenskygge 
Listende dansesko 
Henover en tagryg 20 

Med bølgebrus i håret 
Og cava i glasset 
Tak for  
Beruselsen 
Betuttelsen 25 

Og blærebetændelsen 
Tak for 
Forførelsen 
Forårsfornemmelsen 
Og fint-følelsen 30 

Tak for succesoplevelser 

Og sviende nederlag 
Brændte mandler, syltede hvidløg og fransk nougat 
Og alt det andet ik' kunne få nok af 
Tak for 35 

Alt det der gik i ged 
Og for tiden der gled 
Fra os  
Mormor, Farfar, Fritz og Simon 
I er her ikke længere  40 

Så jeg skal nok huske  
At takke livet 
Fra jer 
 
Gracias a la vida! 45 

 
OK! OK! OK! 
Jeg vil gerne ha' lov nakke livet 
Så her er en lige højre for  
Knytnæverne og øretæverne  50 

For det der overfald i Næstved 
Og for alle de gange  
Det næsten var ved 
At gå galt 
Tak for det 55 

Der er så grundlæggende banalt 
At jeg stadig kan blive halvkvalt  
I gråd 
Når jeg taber min tråd 
Midt under genforeningsscenen 60 

I en chick flick 
Tak for 
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Flickflack 
Og cirkelspark 
Rutsjeture  65 

Og svævebaner 
Og for alt det jeg ikke aner 
Om jeg kan overskue 
Og som så  
Alligevel 70 

Viser sig  
Ikke at være så svært 
Tak for det er svært 
At give slip 
Og slappe af 75 

Når tankerne tager over 
som................... 
…...midt under....... 
…øhhh.....en tekstoplæsning........ 
For eksempel 80 

 
Tak for de gode eksempler 
Og de dårlige 
Rebellerne (det er så jer)  
I ordets egentlige forstand 85 

Tak for det 
Der ligger udover vores forstand 
…....kærlighed........ 
…....venskab........ 
Hverdagsbranderter 90 

Og dagligdagsproblemer 
Tak for de der hormoner 
Der giver livet drive 

Tak fordi jeg kan være et kvaj 
Når jeg ikke ringer tilbage 95 

Tak for de forhåbentligt  
De mange dage  
Vi har tilbage 
For jeg vil så uendeligt gerne 
Dele dem 100 

Med DIIIIIG! 


