
   Klinikfesten 
 

Text, musik: Henrik Widegren 
 
Fredagen den 20 november var det 
fest 
På hembygdsgården för hela kliniken 
Förväntningarna höga. I luften 
fanns parfym 
Och jag lovar er att ingen blev 
besviken 
 
Innan middan höll klinikchefen ett 
litet tal 
Och mumlade nåt om ett spännande år 
Men nämnde inget om att han hade 
fått besked 
Att kliniken skulle läggas ned, 
igår 
 
Middagen bestod av caterad 
medelhavsbuffé 
Och först i kön stod sekreteraren 
Ellen 
Hon hade sjuka barn och spred 
Calici här och där 
Men det märktes först senare på 
kvällen 
 
Näst i kön stod HLR-ansvarig, 
Britt-Marie 
Och fyllde sin tallrik med skaldjur 
och plock 
Men Britt-Marie hade tydligen en 
allergi 
Och förevisa en allergisk chock 
 
Kirurgen tänkte visa upp sitt nya 
partytrick 
På näsan balanserade han kniven  
Men vinglade och trillade och 
kniven hamna fel 
Så även han fick skjuts till 
intensiven 
 
Men efter fjorton glas med rödvin 
bröt chefen ihop 
Och berätta om klinikens situation 
Först blev det tyst och någon tår 
och någon blek protest 
Men sen blev festen som en 
explosion! 
 
För gamla syster Ingeborg tog fram 
sitt kokain 
Som hon hade gömt i sin rollator 
Hon bjöd på alla och hon 
skrek: ”Allting är förbi! 
Och jag ska sluta kvällen i en 
respirator!” 

 
 
Och Tommy på transport sa till 
syster Inga-Lill: 
”Jag har alltid tyckt du är den 
snygga 
Nu är vi inte kollegor, vi kan göra 
vad vi vill” 
Sa han och hångla upp henne i 
brygga 
 
Och undersköterskan Marita, som var 
lite vild 
Tänkte: Här är äntligen min chans! 
Hon slet upp en professor och satt 
sig sig ner och skrek: 
”Du är min bitch! Och nu ska du ge 
mig en lap dance!” 
 
Men nu så börja herr och fru Calici 
göra sitt 
Och kön till toaletten växte snabbt 
Till slut låg alla dubbelvikta över 
stol och bord 
Och i buskarna och i var rabatt 
 
Men i köket stod en gasspis och 
uppå denna satt 
Klinikens nya föreståndarinna 
Chefen satt bredvid och sökte tröst 
och vred på varje ratt 
Och hela hembygdsgården börja 
brinna 
 
Men fjorton dagar senare, när alla 
skrivits ut 
Rev man upp sitt nedläggningsbeslut 
Den sista tidens kraftigt ökade 
vårdbehov 
Gjorde att allt blev som förut 
 
Förutom att Tommy är gift med Inga-
Lill 
Och PS nästa fest är i april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


