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Kategori A 

Ur Katt på hett plåttak 

 

   Av Tennessee Williams  

Hen/Hon/Han slog mig rakt i ansiktet! Sen vände Hen/Hon/Han om och sprang 

utan att stanna en enda gång tillbaka till sitt rum. Den natten, när jag kom till 

hans rum på hotellet, och krafsade som en blyg liten råtta på dörren, öppnade 

Hen/Hon/Han och det va då Hen/Hon/Han gjorde sitt ömkliga lilla försök att 

bevisa att det jag hade sagt inte var sant. 

På det sättet tog jag livet av hen/henne/honom, genom att jag sa sanningen om 

nånting som den värld Hen/Hon/Han blivit född till och växt upp i hade lärt 

honom att man inte kunde tala högt om! Och från den stunden levde Skipper 

inte för annat än droger och sprit. Vem sköt skipper? Jag! Jag försöker inte 

försvara mig och vad jag gjort. Det ska gud veta. Jag är inte god. Jag förstår inte 

varför folk måste låtsas vara goda. Ingen är ju god. De rika och välmående har 

råd att respektera moraliska regler, konventionella moralregler. Men jag har 

aldrig haft råd med sånt, men jag är åtminstone ärlig! Det kan du väl 

åtminstone hålla med om, snälla du. Jag är född fattig, jag har vuxit upp fattig, 

och jag kommer att dö fattig om jag inte kan ordna så att vi kan få lite efter din 

pappa. Skipper är död! Jag lever! Jag lever, lever! 

Du väljer själv vilket pronomen du önskar använda; Hen, Hon eller Han 

Texten kan ha bearbetats för att passa auditionsituationen 
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Kategori A 

Ur Lång dags färd mot natt 

Av Eugene O´Neil 

-Åt helvete med klokhet! Hela världen är ju galen i alla fall! Vad ska vi med 

klokhet till? 

”kort är den dag då skratt och tårar blandas med kärlek, hat och lust. Intet av 

det finns kvar där mörkret andas vid dödens kust. Kort är den dag vin och rosor 

brinner…” 

Det var just dimman jag ville ha, det var där jag ville vara. Så fort man kommer 

halvvägs ner till grinden här, är huset utplånat. Det är som det inte funnits. Och 

det är likadant längs hela gatan. Jag såg knappt en meter framför mig. Och jag 

mötte inte en själ. Allting blev overkligt. Ingenting var vad det är. Och det var 

det jag längtade efter- att få vara ensam med mig själv i en annan värld, där 

livet kan gömma sig undan för sig själv. Och ute på piren förlorade jag till och 

med känslan av att befinna, mig på fast mark. Dimman och havet blev som ett 

väsen. Det var som att vandra på havets botten. Som om jag hade drunknat för 

längesen. Som om jag vore en vålnad, hemmahörande i dimman - och som om 

dimman vore havets vålnad. 

Det kändes så förbannat fridfullt att inte vara nånting annat än en vålnad av en 

vålnad. 

                                                      Du väljer själv vilket pronomen du önskar använda; Hen, Hon eller.                            

Texten kan ha bearbetats för att passa auditionsituationen 
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Kategori A 

Ur Den Bergtagna 

Av Victoria Benedictsson 

Jag är rädd för att striden redan är utkämpad.  Jag känner inte mig själv längre. 

Jag är som en gengångare här i dom här tysta, långa små rummen, där damm-

tyger hänger över möblerna som vita liksvepningar. Är det jag, som lekt och 

vuxit upp här? Som trott på gud och känt mig trygg och stark i medvetandet om 

mina fasta grundsatser. Nu har alla dom störtats i gruset under mina fötter. Det 

finns ingen framtid. När jag tänker på att stanna här i kylan, alltid tänker på, att 

det ska gå år, utan att jag får se honom/henne/hen, höra hans/hennes/hens 

kära stämma, att dag för dag kommer att glida ifrån mig utan så mycket som ett 

livstecken mellan oss, så förstår jag att dagarna och åren inte längre kommer 

att bli värda att leva. För mig finns varken glädje eller skönhet. Ingenting annat 

än en oändlig tomhet. Då skrev jag… jag vet inte vad jag skrev?  Om min rädsla 

för att bli glömd. Jag vet inte om jag väntat länge eller kort. Jag vet inte om 

dagarna mist sin längd eller om dom inte längre har något slut.. Tiden har blivit 

något formlöst. Jag vet bara att tomheten är evig. 

Texten kan ha bearbetats för att passa auditionsituationen 
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