Det hvide snit

Tekst & musik: Vase & Fuglsang
Århus Rvyen og derfter i mange andre klubfarver

Reklamespeak: (på bånd eller af sygeplejerske med AGF-hat)
Med en patientforsikring på Århus Privathospital er du garanteret en behandling, der
efterkommer dine ønsker helt ned til mindste detalje. Denne nyrestensoperation på
fodbold-fan Palle Andersen er betalt af AGFs Fanclub.
Et lægehold med kirurg, sygeplejerske og narkoselæge med AGF hatte, halstørklæder,
ansigtsmaling osv. stiller op. Een har en stortromme.
Stortrommen holder hele tiden rytmen.
Bom-bom-bombombom-bombombombom-...GF!!
Bom-bom-bombombom-bombombombom-...GF!!
En portør (regisør/tekniker) kører Palle Andersen ind på operationsbord.
Kom kom kom i GF's farver
kom så plankestiv du er
Kære Palle kom nu ind
og få fjernet nyresten
AGF, AGF, AGF
Patienten lægges i narkose (maske).
Narkoselæge:
Alle:

Klar til narkose
lå-lå-lå-lå-lå!

5-4-3-2-1-soooov!
Patienten falder om. Blæser et båthorn ind i øret på patienten.
Ingen reaktion, alle nikker tilfreds.
Alle hopper.
Dem der ikke hopper. De er bedøvet!
Dem der ikke hopper. De er bedøvet!
Kirurg:
SKALPEL-SKALPEL - han skær jo ikk' sig selv!
Kirurgen får en skalpel.
Vi lægger 1. snit (HEY)
Vi lægger 1. snit (HEY)
Fra halsen ne-ed til na-a-avlen.
Vi lægger 1. snit (HEY)
Steeeee-nen den skal uj i dag
Steeeee-nen den skal uj i dag
Steeeee-nen den skal uj i dag

(Alle peger ned på nyrestenen der tages ud)
Så' det uj...så det uj...
(overlægen fisker stenen ud under "Åååååå")
Ååååååååååååååååååh
(alle kigger på den)
Sorte svin...sorte svin!!!!
(Lægen får rakt nål og tråd)
Gi' mig en nål
NÅL
Gi mig en tråd
TRÅD
Hvad si'r det
NÅL OG TRÅD
En gang til
NÅL OG TRÅD
Hvorfor det?
Fordi at den er klaret
Vi skal lukke arret.
HEY HEY HEY!
Narkosemasken fjernes.
Narkoselæge: Ud aj narkosen
Alle: Lålålålålå
Narkoselæge: Ud aj narkosen
Alle: Lålålålålå
Alle tager hinanden om skuldrene, der klappes og hoppes.
Kom Palle op og stå
(Der vendes med ryggen til publikum. Alle har "mekaniker-røv")
Lålålålålå-lå
(vender sig igen)
Klar til at smajre FCK
Kæmp nu for hvid og blå
OP OG STÅ
Patienten sætter sig fortumlet op i sengen. Holdet vinker til ham.
Go' tur hje-em.
Go' tur hje-em.
Radetsky-march mens Palle køres ud og lægeholdet exit. Der vinkes til pub.

