Sms från akuten
Mel: Amilcare Ponchielli (Timmarnas dans ur La Gioconda)
Text: Henrik Widegren
Snälla mamma bli inte
stressad
Men jag måste bara messa
För jag drack öl och fick på
truten
Så polisen körde upp mig till
akuten
Jag fick lyfta på bandaget
För en syster i triaget
Hon sa: Patienten sätts i
centrum
Men jag blev satt tre timmar
i ett väntrum
Ena doktorn lukta vitlök
Men den andra lukta spritkök
Han sa att handspriten var
tvungen
Men ska man lukta handsprit
ifrån munnen?
Dom sa något om ett blodprov
En elev kom med ett rullbord
Hon var envis. Hon var ny och
hette Lina
Mina armveck, de är inte
längre fina
Sen så åkte jag på CT
Men kontrast var ingen succé
Det blev nåt anafylaktiskt
Men en slang med luft i
halsen är rätt praktiskt
När jag sen blev lagd på IVA
Trodde dom jag var i koma
Ena njuren blev donerad
Om jag inte vaknat hade dom
tatt mera
Men min kropp var lite sliten
Jag fick värsta endokarditen
Utav multiresistenta staffar
Har fått pacemaker och nya,
fina klaffar

Jag blev tubad i september
När jag vakna i november
Hade jag ont av hela valsen
Fick en värktablett, som jag
satte i halsen
Någon tryckte mig på magen
Minns rätt lite av den dagen
Jag blev tyst och jag fick
fel färg
Hade stillestånd så doktorn
kylde ner mig
Vakna upp av tvål i grenen
Syster skötte nedre hygienen
Jag var hög och hon var blond
och hette Kari
Vi var gifta redan första
januari
Nu så sitter jag på rehab
Av mitt stille fick jag en
sne flabb
Har fått rollator och en ny
maka
Och min njure vill jag inte
ha tillbaka
Detta är nu sista versen
Men jag är glad och knappast
ledsen
För om ni minns, fick jag på
truten
Men jag hade tur, för näsan
var ej bruten

