
Texten är hämtad från pjäsen Dan då Dan dog skriven av Rasmus Lindberg.                         
Den är något bearbetad av HSM för att passa söksituationen. Det är inte nödvändigt att du 
känner till pjäsen, du kan göra dig en egen tolkning av texten.                                                  
Där det står hen i texten väljer du själv vilket pronomen du vill använda. 

 

X:  

Första gången jag såg hen förvandlades alla atomer i hela kroppen till små pistoler som bara: 
”Freeze motherfucker!”. Och jag bara: ”Oh-oh!”. 
Hen sa: Såg du om en hund for förbi här?  

Ööh…Va? Öh, nä…eller visst, hen bara... Men då! Alla pistolerna bara: ”Motherfucker! We 
said freeze!” och så bara pow pow pow sköt dom sönder hela hjärnan! Eller vad då hund! 
Varför pratar du om en sån ointressant grej, det är väl inte det som jag vill prata om! Eller... 
jag menar; inte så här att jag inte bryr mig om dig, det gör jag verkligen... Eller jag menar, vi 
känner ju inte varann men du är ju snygg och så ELLER JAG MENAR, ha-ha, det är ju inte 
som att du är så jävla ful att du inte förtjänar att leva eller DET ÄR KLART DU INTE ÄR! 
Det är ju ingen, eller jag menar du är ju supersnygg, jag skulle jättegärna ha sex med dig och 
NEJ! FAN!  

Åh HERREGUD vad dum jag är nu måste du ju tro att jag är värsta idioten eller nåt, och NU 
så säger jag ju att jag tycker att jag ÄR typ värsta idioten och då så tycker du ju genast att jag 
är det ännu mer och ha-ha-ha... vad fel det här nu blev... Och det ska man ju inte heller säga 
att man tycker, FAN! Jag borde slå ihjäl dig så du inte talar om för nån hur störd i huvet jag 
kan vara. ELLER NEJ, DET MENAR JAG INTE! Jag vill ju ha sex med dig! Och jag menar, 
och jag menar, och jag menar DÅ skulle det ju vara dumt att slå ihjäl dig eftersom att sex med 
döda bara är något jag har fantiserat om ibland, nån enstaka gång! HJÄRNAN ÄR 
SÖNDERSKJUTEN MEN VAD JAG FÖRSÖKER SÄGA ÄR ATT JAG INTE VILLE 
PRATA OM NÅN HUND, JAG ÄLSKAR DIG OCH va, nej... (paus) AARGH! (springer 
därifrån)  

 


