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Kategori B 

 
Ur Beckomberga 

Av Sara Stridsberg  

När jag var barn lekte jag i Observatorielunden medan du låg och sov ruset 

av dig i skuggan. Det såg ut som om du drömde mardrömmar där du låg 

ihopkrupen i fosterställning i gräset, som om någonting jagade dig inuti 

drömmarna. Det hände att vi fick komma in i Observatoriet och titta på 

stjärnorna i en stor stjärnkikare. Plötsligt var hela himlen i rummet, en 

känsla av att ha lämnat jorden bakom oss. Inför stjärnorna spelade det 

ingen roll vilka vi var, att mamma hade rest bort igen, att vi var ensamma i 

staden, du och jag, att du drack hela tiden. Jag antar du var full för att du 

behövde det, och när vi stod inför den vida himlen i Observatoriet var det 

som om vi var de enda levande människorna kvar på jorden och du sa att 

min stjärna skulle lossna från himlen en dag och falla ner till mig på 

marken, att allt skulle bli mitt som jag önskade mig, att jag bara måste veta 

vad jag önskade mig. Och nu skakar din kropp igen. Jag har stoppat min 

tröjärm i munnen på dig i väntan på att läkarna ska komma. Och nu gråter 

du, blind för allting omkring dig, blind för oss. Allt du ser är spindlarna och 

kräldjuren du försöker riva bort från din kropp. Ser du verkligen inte 

träden?                                                                                                 Texten kan ha bearbetats för att passa auditionsituationen 
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Kategori B 

Ur Beckomberga 
 

Av Sara Stridsberg 

 

Mamma berättade aldrig någonting om därifrån. Det var som om hon kom 
från ingenstans. Det fanns inga brev, inga saker, inga släktingar. Det var som 
de där månhaven. Det såg ut som hav, men det fanns inget vatten, bara 
mörka gåtfulla fläckar som liknade oceaner. Stillhetens hav. Stormarnas 
ocean. Drömmarnas hav. sjukdomens hav. Förfallets hav. Sömnens hav. På 
bilderna från stadshuset ser de ut som barn, pappa och hon, som nyfödda, 
som om de just anlänt till världen. Jag älskade den där bilden. Jag tittade så 
mycket på den att färgerna försvann till slut. Hans ansikte hade hon redan 
klippt bort, och hon hade glömt hans namn, men jag tittade på de där ljusa 

kostymbyxorna och den blommiga skjortan. Jag trodde alltid att han skulle 

komma och hämta mig. Jag var så säker på att han skulle komma. Varje gång 
en kille kom emot oss i tunnelbanan trodde jag det var han. Men du måste 
väl för fan komma ihåg vad han heter. Är inte det det minsta man kan 
begära? 
 

                    Texten kan ha bearbetats för att passa auditionsituationen 

 

 

mailto:balettakademien@folkuniversitetet.se
http://www.balettakademien.se/


 

 

Birger Jarlsgatan 70 
Box 6901, 102 39 Stockholm 
Tel 08-789 41 20 
balettakademien@folkuniversitetet.se 
www.balettakademien.se/stockholm 

 
Folkuniversitetet är ett studieförbund bildat av stiftelserna 

Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds 

respektive Umeå universitet.  

 
 

Kategori B 

Ur Fem gånger Gud 

                                                                                                                                                                                        Av Jonas Hassen Khemiri  

 

Min drömscen fortsätter med att jag räknar upp fem saker som Dolores och jag 

hatade. Vill ni höra dem? Ett: miljöförstöring, två: tortyr, tre: de där tv-

reklamerna för ringsignaler som alltid körs två gånger på̊ raken, fyra: människor 

som glömmer sina hundar i sommarvarma bilar. Men fem: allra mest hatade vi 

jävla ligistidioter som måste börja varje termin med att attackera sina lärare 

och ... Sen räknar jag upp alla saker som Dolores och jag älskade. Pingviner till 

exempel. Vi älskade pingviner. Och vi älskade att hälla upp glass och få ett 

telefonsamtal och glömma bort skålen precis lagom länge så att glassen blev 

sådär halvsmält och perfekt redo att ätas. Vi älskade att fnittra åt ord som låter 

snuskiga men som inte är det egentligen, typ ”peanuts”. Eller ”cocktails”. Vi 

älskade att dra isär tunga gardiner med plötsliga ryck. Vi älskade lukten av 

sockervadd, bensin och nyklippt gräs. Men mest älskade vi att berätta historier 

för varandra. Dolores kom på idéerna och jag spelade upp dem. Dolores hade 

fantasin och jag kroppen. Min favorit var berättelsen om hur det gick till när 

Gud fick iden till att skapa oss. Världens bästa tvillingar. Nu är det er tur.  
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