
 

 

Rollen ”Pierrot” ur Don Juan av Molière 
 

 
Pierrot 

 
Vänta nu så ska du få höra hur det gick till. För det var jag som först fick syn 

på dem, ja se syn på dem först var det jag som fick. Som sagt, vi höll på nere 

vid stranden, jag och tjocka Lukas och skojade och slängde jordkokor i huvet 

på varann, för du vet ju att tjocka Lukas tycker att sånt där är skojigt – och 

det gör ju jag med för den delen och just som vi höll på och hade skoj, för skoj 

hade vi, så fick jag långt borta syn på någonting som rörde sig ute på sjön och 

kom närmare och närmare liksom. Jag såg det alldeles tydligt, men rätt som 

det var såg jag att jag inte såg något alls längre. ”Hör du Lukas”, sa jag, ”jag 

tror det är några som simmar där ute”. – ”Hör du du”, sa han, ”du måste ju ha 

tagit dig en jamare för du ser ju i syne”. – ”Nej, så sant jag lever”, sa jag, ”om 

jag ser i syne, det är människor”. ”Äh, dra”, sa han, ”det är ju du som fått 

flugan”. ”Ska vi slå vad”, sa jag, ”att jag inte fått flugan”, sa jag, ”utan att det 

är två människor som simmar hitåt”, sa jag. – ”Kör för det då”, sa han, ”jag 

slår vad om att det är fel. ”Tio sous”, sa jag. – ”Kör till”, sa han, ”och här ser 

du pengarna”, sa han. Och kan du tänka dig, han hade inte mer än sagt det så 

ser jag de där två människorna vinka åt oss, att vi ska komma och fiska upp 

dom och då la jag ju vantarna på vinsten fortare än kvickt förstås. – ”Hör du 

Lukas”, sa jag, ”du ser ju att de vinkar åt oss, ska vi hälpa dem”, sa jag. ”Nej”, 

säger han då va, ”för det är ju deras fel att jag förlorade”. 


