
Texten är hämtad från pjäsen Diamanten skriven av Sofia Fredén. 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.  

 
X: 
 
Hör här. Här är en lista, det är bara en checklista jag gjort för eget bruk, och jag ska säga er, 
att ingen av punkterna jag har här har jag kunnat pricka av. Jag säger ingen! 
Den här punkten. Nej. Och den här. Nej. Inte på en enda punkt har Sverige givit mig vad jag 
har blivit lovad. Skitland. Alltså, att inte få ett skit är OK, om man inte blivit lovad ett skit,  
då kan man få ett skit och bli glad för det, för det var mer skit än man hade trott att man skulle 
få, alltså ingen skit. Första punkten här, är en sort sammanfattning skulle man kunna säga, här 
har jag skrivit – ”INTE ETT SKIT MINDRE ÄN DET JAG BLIVIT LOVAD.  Vad blev det 
av det? Vad? Säg inte till mig att jag inte tog ansvar! Jag har utvecklat allt jag har.  
Kolla här (gör något), det har jag utvecklat, tänkte det skulle komma till användning någon 
gång! Jag kan det här också! (gör något).  
Ansvar, sa dom, ska man ta för att utveckla sig själv, resten ordnar andra.  
Men NO MONSIEUR! Resten ordnar ingen! 
 
Förr, när man hade en dröm, och den drömmen gick i tusen bitar, då var man vemodig.  
Det är det en dröm gör med en, den gör en jävligt vemodig. Men ett löfte, nåt som nån har 
lovat en, som dom sen inte håller, gör en bitter. Och jag ska säga er att den svenska 
bitterheten den är här för att den vill vara här, för här håller ingen sina löften och ingen har 
några drömmar, den är här för att stanna, och det svenska vemodet – en jävligt lång och fin 
tradition den är bara borta!  ”I have a dream! ” Nej! Jag HADE EN!  
Jag är besviken på er, Sveriges folk. 


