
 
Säg inte cancer 

 
 
Text, musik: Henrik Widegren 
 
Berit gick till vårdcentralen 
för hon var trött 
Doktorn tog ett blodprov och 
svaret var rött 
Doktorn, hon blev blek och 
sade: Du har goda chanser 
Även ifall detta skulle va 
…något avvikande 
 
För du kan säga avvikande 
Prata om chanser 
Men säg inte, säg inte… 
 
Berit kom till röntgen som 
knäppte bild på bild 
Röntgenläkaren kom ut. Hans 
röst var ljus och mild 
Han sa: Inget akut och inga 
ambulanser 
Men du ska genast till en 
cytolog. Det kan vara en 
…förändring 
 
För du kan säga avvikande 
Prata om förändringar 
Och inga ambulanser 
Men säg inte, säg inte… 
 
Cytologen stack i Berit med 
sin lilla nål 
Berit blev en nåldyna med 
många röda hål 
Cytologen sa: Se över 
testamentet och finanser 
För detta skulle kunna vara 
…något elakartat 
 
För du kan säga avvikande 
Prata om förändringar 
Och något elakartat  
Testamente och finanser 
Men säg inte, säg inte… 
 
Onkologen var så lugn som om 
hon tagit stesolid 
Och Berit kände trygghet och 
förtroende och frid 
Hon sade: Detta cellgift ska 
vi ge dig i seanser 
Men det kommer bota din 
…malignitet 

 
 
 
För du kan säga avvikande 
Prata om förändringar 
Och något elakartat  
Och en malignitet 
Och cellgift i seanser 
Men säg inte, säg inte… 
 
Till slut kom Berit hem efter 
denna långa dag 
Och maken frågade om dagen _ 
hade gått bra 
Berit svara: Doktorn kommer 
ge starka substanser 
Men dom kommer kunna bota mig 
från min cancer 
 
Men dom har sagt avvikande 
Pratat om förändringar 
Och något elakartat  
Och en malignitet 
Och att det finns en knöl 
Och att det finns en knuta 
Och en oklar tumör 
Förtätningar som stör 
Och positiva fynd 
På röntgen fanns en fläck 
Och en oväntad struktur 
Och positiva provsvar 
Om risker och chanser 
 
Man vad är det för fel att ha 
en cancer! 
 
 
 
 


