
Rollen ZINA ur KVINNORNAS DECAMERONE av Catarina Gnosspelius 

 

ZINA 

Han hade ett litet rum, mer som en skrubb. Den ena väggen var täckt av hyllor 

med böcker staplade ända upp till taket. Han gav mig en kopp te och vi satte 

oss i soffan och började prata. Ett långt, djupt samtal. Det var festligt 

egentligen, där satt jag som en obildad lösdrivare och så han som hade lång 

utbildning och som hade suttit inne för just sina kunskapers skull. För 

sanningens skull, kan man säga. Tre år, första gången. Sen åtta, dom sista två 

åren hade han suttit isolerad. Och jag berättade hela mitt liv för honom, vi 

lyssnade på varandra och ingen vodka behövde vi, bara te… Aldrig förr hade jag 

haft ett sådant samtal med en man.  

Och han bäddade åt mig med rena lakan i sängen, och sen la han sig på golvet 

med en rock över sig. Men varför ska du sova på golvet? Du är visserligen lärd, 

men för mig är du bara en lägerfånge, så vi kan vara tillsammans i all enkelhet?  

Han la sig hos mig och jag höll om honom. Och jag kände en sådan sorg över 

både honom och mig själv och jag började gråta. Vad som egentligen hände, 

det minns jag inte. Bara att jag hade det fint med honom, som om det aldrig 

hade funnits nån före honom. Och jag minns att han också hade tårar i ögonen, 

jag var inte den enda som rann över. Lustigt, va? Tycker ni inte? Vänta bara, 

snart kommer det verkligt festliga.  

Vi steg upp på morgonen och plötsligt sa han: ”Förlåt mig Zina, detta borde jag 

sagt dig redan i går. Men när det nu har blivit så här mellan oss, så säger jag det 

nu: Jag vill gifta mig med dig.”  

Knäppt va! Han hade blivit galen! Han och jag! Va! En fin människa som han – 

och så jag! Så jag stack! 

 

 

 

 



Rollen PAUL ur KÖKET av Arnold Wesker 

 

PAUL 

Peter… jag ska säga dig nånting. Jag ska vara uppriktig mot dig. Du tar inte illa 

upp? Då ska jag säga som det är. Jag tycker inte om dig. Vänta får jag fortsätta. 

Jag tycker inte om dig! Jag tycker du är ett svin! Du skrävlar, du är svartsjuk, du 

jobbar som en idiot, du vill jämt bråka. Och nu när jag börjar lära känna dig så 

tycker jag fortfarande att du är ett svin… Jag ska tala om nånting för dig. Vänta 

ska du få höra. Min närmaste granne hemma där jag bor, det är en 

busschaufför. Han hejar på mig på morgonen, jag frågar hur han mår. Det är 

vårt förhållande. Så en dag blir det strejk på bussbolaget. Han är hemma i fem 

veckor. Varje morgon säger jag åt honom: ”Kämpa på, ni vinner.” Jag måste gå 

upp tidigare för att komma i tid till jobbet, men det skiter jag i. Vi är grannar. 

Men sen en söndag var det fredsdemonstration. Jag tror inte mycket på dem 

men jag gick i alla fall, för man måste i alla fall visa vad man tycker. Nästa 

morgon kom han in till mig och så sa han: ”Gick du med i fredsdemonstrationen 

i går?” Javisst, sa jag, det gjorde jag. Då vänder han sig emot mig och så säger 

han så här: ”Vet du vad de skulle ha gjort? De skulle ha släppt en bomb på hela 

skiten! Och vet du vad han var förbannad över? Demonstrationen hindrade 

trafiken, bussarna kunde inte komma fram lika fort som vanligt! Och du skulle 

ha sett vilket hat han hade i ögonen, det var som jag hade mördat hans barn. 

Det finns en mur, en tjock mur, mellan mig och miljoner såna som han. Och så 

tänker jag… hur ska det sluta? Vad gör man åt det? 

 

 



Rollen FLICKAN ur ÄLSKAP av Märta Tikkanen 

 

FLICKAN 

Vi var nio år, när vår klass plötsligt skulle slås ihop med en annan… det var 

ohyggligt spännande. Vi beslöt att vi skulle avsky dem. För säkerhets skull. 

Genast på morgonen var det annorlunda, det doftade annorlunda i klassen. 

Inte enbart obehagligt men inte odelat angenämt heller. Annorlunda i vilket fall 

som helst. Jag ska dela bänk med en. Hon/han har lång, smal hals men jag tittar 

inte på henne/honom, jag är alldeles likgiltig för henne/honom, ser 

henne/honom inte. Jag tittar åt andra hållet hela tiden, handen för pannan åt 

hennes/hans håll, hon/han syns inte, hon/han finns inte… hon/han känns 

alldeles oerhört, men finns inte, inte ett ögonblick ska hon/han finnas i min 

värld. Nästa dag har vi religion, lärarinnan berättar skapelsehistorien än en 

gång: Och så blåste Gud andan i Adam… Och så blåste Gud andan i Adam… Jag 

hade glömt att hålla handen för pannan åt hennes/hans håll, alldeles oskyddad 

och ogarderad sitter jag där och lyssnar… och då… innan jag vet ordet av, innan 

jag hinner hejda henne/honom eller ens begripa att hon/han håller på att göra 

nånting åt mitt håll… har hon/han gripit mig i båda kinderna… OCH SÅ BLÅSER 

HON/HAN ANDAN I MIG, VIA MUNNEN. Lärarinnan blir alldeles förskräckt: vad 

sysslar ni med, vad i all världen, vad… Hon/han blåste andan i mig, genom 

munnen! Lärarinnan vet inte vad hon ska göra. Är det att häda, att göra som 

Gud, mitt på timmen? Kör ut henne/honom för säkerhets skull, kör inte ut mig, 

för säkerhets skull… för sent… det är alldeles för sent… Jag är redan drabbad, 

dödligt drabbad av kärlek. 

 



Rollen REKTORN  ur SANNAS SANNA JAG av Rasmus Lindberg 

 

REKTORN 

Kom in, kom in, sätt dig. Nä… men det är ju då den här videofilmen va… och på 

den ser man ju ganska tydligt hur du, ja, herregud, jag märker ju hur illa det här 

berör dig och jag behöver ju inte sitta här och göra oss båda två fruktansvärt 

obekväma genom att återge det exakta skeendet, men öh… ja, det är ju inte 

bra. Extremt nedsättande faktiskt och inte alls förenligt med skolans 

likabehandlingsplan. Du känner ju givetvis till det här sen tidigare, eftersom det 

var din dotter som skickade in den och det är alltså den som ligger till grund för 

din uppsägning, eller vad då! VA! Kände du inte till det här? NÄMEN GUD! Jag 

lovade ju Sanna att hon kunde vara anonym! Jag tänkte att, ja, herregud, hur 

tänkte jag? Och nu finns det ju inget sätt att skydda henne från eventuella 

påföljder för jag ser ju hur upprörd du är och herregud vad dumt det här blev! 

Okej, vi gör så här. Här, varsågod, här har du några hundralappar och så låter 

du bli att ta ut det över Sanna och tack för den här tiden och Jaha! Då var 

plånboken hemma i min väska. Och ingenting i byxfickorna, vad ska vi hitta på, 

bli inte arg, ta telefonen då! Eller vänta, jag tar tillbaka den. Ska bara ta ut 

telefonkortet här, fasen, det behövs visst nån specialmejsel för att få upp 

luckan här, men det finns ingen orsak att se ursinnig ut! För vad gör vi? Jo! jag 

skriver upp ditt bankkontonummer, åker hem på lunchen, sätter in pengar till 

en ny telefon och JAHA! Då fungerar inte den här pennan, HELVETE OCKSÅ! 

Ingen fara! Lugn och fin! Ta bara telefonen! 

 

 



Rollen ROSALIND ur SOM NI VILL HA DET av William Shakespeare 

Motläsaren – rollen Orlando – befinner sig utanför scenen 

 

ROSALIND 

Mig? Det är väl bättre att ni övertygar henne som ni är kär i, och jag lovar att 

det är lättare för henne att tro det än att erkänna att hon är kär i er: det är en 

av de punkter där kvinnor alltid ljuger för sig själva. Men säg nu uppriktigt, är 

det sant att det är ni som hänger upp de där lovsångerna till Rosalind på 

träden?  

 

ORLAND  

Jag svär unge man, jag svär vid Rosalinds vita hand att det är jag som är den 

olycklige. 

 

ROSALIND 

Kärlek är bara galenskap, och det ska jag säga er att de som älskar förtjänar 

mörk arrest och piska precis som andra galningar; och att de inte straffas och 

botas med såna medel beror bara på att sjukdomen är så utbredd att de som 

ska piska är kära de med. Men jag åtar mig att bota den med en enkel 

ordination. Jag har botat en på det viset och det gick till så här. Han skulle 

låtsas att jag var flickan han var kär i; och varje dag hade jag honom att fria till 

mig. Själv växlade jag som månen när han kom, jag var sorgsen, svag, ombytlig, 

trånande och kelsjuk, fjär, svärmisk, tillgjord, ytlig, flyktig, full av tårar, full av 

leenden; lite av varje känsla men aldrig en enda hel, så där rödbrokigt som 

pojkar och kvinnor är för det mesta; än tyckte jag om honom, än avskydde jag 

honom; ena ögonblicket uppmuntrade jag honom,  och i nästa körde jag ut 

honom;  först grät jag efter honom och sen spottade jag på honom; på så sätt 

drev jag min friare från kärlekens vansinne över i verkligt vansinne, så att han 

avsvor sig världens fulla flöde för att leva som en munk i en klostercell. Så 

botade jag honom och på samma sätt ska jag åta mig att tvätta er lever ren som 

ett friskt fårhjärta, så där inte finns så mycket som en fläck av kärlek kvar. 



Rollen MERCUTIO ur ROMEO OCH JULIET av William Shakespeare 

 

MERCUTIO 

Det finns inte en karl i Italien som är så lättretad som du; och som blir så arg 

när han blir retad, och så retad när han blir arg. Fanns det två såna så skulle det 

snart inte finnas nån, för bägge skulle ha ihjäl den andre. 

Du är som en sån där som kliver in på krogen och slänger svärdet på bordet och 

säger ”Gud give att jag inte får bruk för dig i kväll”, och sen, när det andra 

glaset har börjat verka tar han svärdet och drar det mot kyparen, som aldrig 

har gjort honom nånting ont. 

Herregud! Du börjar slåss med en karl om han har ett strå mer eller mindre i 

skägget än vad du har. Sitter en karl och knäcker nötter så utmanar du honom, 

bara för att du själv råkar vara ett nöt. Undra på att du får på nöten. 

Du är en aggressiv jävel, Benvolio, du har huvudet fullt med bara ilska, och ändå 

har du fått så mycket stryk i dina dar så det är bara äggröra kvar där inne. 

Kommer du ihåg när du började slåss med en som hostade på gatan, bara för 

att han hade väckt din hund som låg och sov i solen? Hoppade du inte på en 

skräddare för att han gick ut och gick i sin nya rock innan vårmodet hade 

kommit? Och en annan för att han hade satt gamla band i dina nya skor? Och 

så säger du att jag inte ska bråka! 

 

 

 


