
Lit de parade 
 
 
Text/musik: Henrik Widegren 
 
Sent en kväll så avled Asta 
på Lunds lasarett 
Tyst och lugnt och här så 
kunde visan varit slut 
Men ingen märkte nåt för hon 
var alltid så försynt 
Och nästa dag så skulle Asta 
ändå skrivas ut 
Men innan hon gick hem fick 
kandidaten ta ett status 
Och han tyckte att det var 
lätt  
för hon var väldigt still och 
tyst 
Hjärtat hade inget blåsljud. 
Lungorna lät schysst: 
Av ronki eller rassel hörde 
han inte ett knyst 
 
Men kandidaten tyckte inte 
hörseln verka god 
Och skickade remiss till 
öron-näsa-hals direkt 
Öronläkar’n såg två fina 
trumhinnor. Så bra 
Men tyckte inte svalgreflexen 
var helt perfekt 
Så Asta hon blev remitterad 
till en neurolog 
Som banka med sin hammare och 
använde sin list 
Men plötsligt blev han 
stressad för han kände 
tydligt att 
Astas buk var brädhård - Akut 
kirurgremiss! 
 
Kirurgen la sin hand på Astas 
likstela buk 
Och såg sin tänkta golfrunda 
försvinna - Jäkla skit! 
Han lyfte luren, harklade och 
kom till operation:  
”Vi måste operera, vi har en 
peritonit” 
Efter operationen var 
kirurgen väldigt nöjd 
Blindtarmen var ute. 
Blödningen var minimal 

Men trots att han var en 
kirurg så var han lite brydd 
Över Astas lugn och hennes 
frånvarande tal 
 
”Hmmm… Kanske har den gamla 
tanten fått en depression?” 
Tänkte han och rulla henne 
till en psykklinik 
Psykiatern han var glad och 
pratade för två 
Och kände att han fick en 
dialog med Astas lik 
Men se vid detta laget börja 
Asta lukta illa 
Och psykiatern tänkte: 
konversionssyndrom 
Men mindes att det fanns små 
kryp som började på ”b” 
Och trodde att hon hörde 
hemma på infektion 
 
På infektionskliniken tog man 
CRP och vita 
Men båda dessa samt 
temperaturen var ju låg 
Men man såg mörka fläckar 
över Astas hela kropp 
Och skicka givetvis henne 
till en dermatolog 
Men hudläkaren visste inte 
riktigt vad det var 
Men gjorde som han brukade 
och testa kortison 
Men resan ner till 
hudkliniken var inte förgäves 
För hon fick diagnosen när 
hon åkte därifrån  
 
För Tommy på transport gav 
gamla Asta en snabb blick 
Och tänkte: ”Inte är det jag, 
som är en specialist 
Men denna tant är jäkligt 
död.” Så Tommy satte  
En lapp på hand och fot, så 
Asta, hon dog till sist 
 
 

 


