
 

Rollen ”Peter” ur Köket av Arnold Wesker 

 

Peter 

Ja! Krig! Lekte ni krig när ni var små, så här, med lock och sånt? Det gjorde 

jag. Ja! Krig! Ungar som leker krig blir fredliga när de blir stora, säger de, jag 

tror inte det är så enkelt, va? Jag tyckte aldrig om att leka krig. Jag hade ett 

eget gäng... ni må tro vi byggde. Slott, kojor, läger. Tycker du det här är 

tokigt? 

Dimitri 

Är det inte? Leka som barnungar? 

Peter 

Den ene säger leka, den andre säger drömma. Du tycker det är att kasta bort 

tid? Vet du vad lek är för nånting? Vet du vad en dröm är? Det är sånt som gör 

att man glömmer vad man är för nånting och blir nånting som man kunde 

vara. När en människa drömmer... då växer hon, hon blir större, bättre. Det 

tycker du är dumt? Hör ni, Paul, Raymondo, Dimitri, sluta jobba ett tag. Ni 

hinner. Kom ett tag. Nu har vi chans att drömma allihop. Ingen ska skratta, vi 

älskar varann, vi skyddar varann... berätta en dröm nån, bara för oss, ingen 

annan, ugnarna går på sparlåga... gästerna har gått, chefen har gått, allt är 

lugnt. Gud har gett oss en chans nu, vi får aldrig ett sånt tillfälle igen. Låtsas! 

Det finns inga soptunnor här, det står en stor vacker triumfbåge där borta. 

Väggarna är moln, ser du inte det? Stekpannorna är klippor på en strand; 

borden – borden är rosenbuskar; ugnarna är bara vinden som susar. Titta på 

lamporna... stjärnorna, Dimitri. 

Dimitri 

Dra inte in mig i det här. 

Peter 

Vad gör det om jag slösar med tid? Det är skönt att kunna slösa med tiden. 

Jag har sextio år på mig att leva, jag har råd. Dimitri... dröm... en liten dröm 

bara... vad ser du för nånting? 


