Röntgenläkaren
Text/musik: Henrik Widegren
Den
Han
Han
Men

gamle röntgenöverläkaren var inte glad
gick med tunga steg upp till kliniken var dag
granska sina röntgenbilder utav ditt och datt
om han röntgade sitt eget hjärta var det svart

Så han bestämde sig att göra slut på eländet
Och åt 500 järntabletter så att han blev mätt
Och sen gick han och la sig i magnetröntgenmaskin
Städarna fick hålla på tre dagar med Klorin
Men
Den
Han
Och

det är inte vad som denna visa handlar om
är om vad som hände när den nya läkar’n kom
var en ung och stilig samt en singel specialist
sköterskorna längtade, men väntan var så trist

Den
Och
Men
Han

nya överläkaren dök upp en vacker dag
sköterskorna tindrade och hälsade på rad
när han såg den vackra Jenny sa han inte: ”Hej”
granska henne tyst en stund och sa: ”Följ efter mig”

Han
Och
Hon
Hon

fortsatte att vara tyst och såg allvarligt ut
gav henne en lapp och sade: ”Innan dan är slut”
såg på lappen och hon kunde hålla sig för fniss
hade fått en akut lungröntgenremiss

Och nästa dag så blev hon kallad in till hans kontor
Han såg på henne länge. Hennes ångest var nu stor
”Vad är det doktorn? Är det farligt? Har jag blivit sjuk?”
Han gav henne en ultraljudsremiss för hennes buk
Och hela veckan upprepades samma procedur
Jenny sökte svar men läkaren var som en mur
Hon röntgades och undersökte kroppen bit för bit
Och Jenny var frustrerad. Och Jenny mådde skit
Till slut, förbannad, efter en angiografi
Sprang Jenny in till doktorn utan att först knacka på
Och inne på kontoret var det som ett galleri
Av bilderna av Jennys hela kropp från topp till tå
Och överläkarn rodnade och titta ner och sa:
”Dagens undersökning var den sista, du är klar”
Men Jenny, som ett frågetecken, titta sig omkring:
”Vad då? Nu är jag klar? Jag fattar ingenting”
Han såg henne i ögonen: ”Jenny, du är frisk
Men när det gällde dig kunde jag inte ta nån risk
Du är så fin jag trodde att det var bedrägeri
Jag ville se om du var lika vacker inuti
Och nu vet jag att du är lika vacker inuti”
Och detta svaret läkte syster Jennys alla sår
Dom gifte sig inunder en C-båge samma vår
Men Jennys krav ifall dom skulle älska med varann
Tempo igen
Var att hon fick se en helkroppsröntgen av sin man!

