När jag gjorde AT
Text/musik: Henrik Widegren
Måndag morgon klockan åtta. Veckans första rond
Och AT-läkaren som varit nattens jour är matt
Hon rapporterar och hon säger: ”Jag är lite trött
För jag har bara sovit fyra timmar i natt”
Då harklar specialisten sig och ler och ser sig om
”Fyra timmar? Lilla barn, nu ska du höra på:
Jag var ensam AT -95 i Östersund
Och jag fick sova max en timme, en gång fick jag två
Och då var jag så pigg att nästa dag så fick jag stå
På operation och jag var väldig tacksam då”
Då vänder överläkarn sig: ”En timme? Du var pigg? Ha!
Jag gjorde min AT i Skellefte -81
Jag gick jour varenda natt i drygt en veckas tid
Och fick jag sova blott en kvart, då var livet lätt
Men oftast fick jag vara vaken tre nätter i sträck
Och inte fanns det skiktröntgen och inget internet
Vi hade inte ens en säng och ingen toalett”
Nu skrockade professorn plötsligt till i sin fåtölj
Och låtsades att ingen märkte att han slumrat till
”Jag gick AT -62 i Sarek må ni tro
Och jag fick nattjour varje natt från nyår till april
Och sparken ifall ögonlocket täckte min pupill
Det enda mat vi fick var glaciär och inlagd sill
Och blev man ej docent så blev man kallad imbecill
Men jag var glad och kände detta är ju vad jag vill”
Då hördes det en basstämma från sopsorteringen
Och före detta sjukhuschefen satt sig upp i trans
Han hade varit död i 15 år men vakna till
För att prata om när han var AT i Murmansk
”Jag hade jour i åtta år och då så var det lag
Att jobba varje dag och varje natt och varje dag
Förresten, sa jag också att jag jobba varje natt?
Och man sköts ifall man inte skrev ett PEK varje kväll
Och kulan som man sköts med fick man plocka ut helt själv
Fick tuberkulos och struma och sen håravfall
Men jag var glad och jag kände: Detta är mitt kall”
Då ropa nån: ”Hjärtstillestånd i sängen på rum fem!”
Och alla titta bort och blev upptagna med sin rond
Professorn somnade och gamle chefen dog igen
Så AT-läkaren sprang ensam på sitt första stillestånd
Men alla var helt överens att det var bäst för att
Hon hade ju fått sova fyra timmar denna natt

