Vi skal ha et skift
Vi ser ind i et kontor (over døren står Bisbebjerg Akut afd) fra gangen,ind
i et konsultationsværelse med en briks, skrivebord og 2 stole,en lidt
fortravlet læge der undersøger en patient med hele hovedet skåret op eller
en stor bandage om ansigteet der er blodig.
På gangen aner man en række stole hvor der sidder folk og vi kan
kun fra en skrå vinkel se den yderste stol hvor hele venstre arm på personen er
ombundet af en blodig bandage omkring til håndledet. Man fornemmer
også et leben på gangen udenfor synsfelet af senge der støder sammen
personale og patienter i baggrunden frem og tilbage.
Muligdialog:
Læge: Hvad er der dog sket
Patient: Jeg har fået hele ansigtet skåret op med en hæksaks
Læge: Forfærdelig, hvordan bar de dem ad med det ?
Patient. Jo Naboens unge hustru nøgenbadede og jeg havde fundet
et godt kik igennem hækken
jeg vidste jo ikke at naboen klippede hæk samtidig, jeg hører ikke så
godt
Læge: Hvor bor hun? -pause- nå men det må vi da ha gjort noget ved det
ser grimt ud du skal selvfølgeligha en stol -pauseLæge kigger ud på gangen
Læge: Ja hvem skal vi sende hjem det er jo aldtid svært alle stole er
fyldt, i er alle virkelig kvaliﬁceret til behandling men vi har jo kun
6 stole
tænker
medmindre i vil ligge 2 i samme seng.
tænker
Mit hjerte bløder for dig fru Hansen-- - men -- Nej vi skal ha et skift
Lyset og musikken stivner som i X faktor.
Læge. Ja jeg beklager fru Hansen (stolen som vi kan se) vi må
sende dig hjem, Hr. Pedersen her, skal ha din plads. Det gør
mig altid ondt nå jeg sender nogen hjem.
Læge ringer til sekrætæren og beder hende om at sætte lukket skilt på døren
og indtale telefonerne er i uorden, fru Hansen rejser sig og tager sin blodige
afskåret hånd op fra gulvet og bytter plads med hr. Pedersen
Man kunne også for lukket tæppe køre et forfattet lydspor med udtalelser fra
Blackmand, O land, eller Ankerstjerne om grundene til de nægter div kunstner en
stol, så puplikum tror de er til X faktor og så går tæppet til slut og man ser det er
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Mads P. Thomsen

