Tre vänner leker - kanske - Don Quijote
Personer
Kvinnan/Näbba
Betjänt 1
Betjänt 2
Besökare/Muffe
Besökare/Jimbo
Scen 1.
(Ett rum med kläder, piskor, en häst som går att sitta på med flera ”leksaker” för vuxna
lekar.
Två personer är uppenbarligen anställda för att serva gäster, de är klädda för att smälta
in. En gäst, en kvinna, är redan klädd i riddarhjälm, en typ av stickad kroppsstrumpa i
metall och har en lans i handen. Hon gör utfall skrikandes)
KVINNAN
När riddaren från La Mancha är färdig med er era usla inkräktare, våldtäktsmän och
landsförrädare då finns endast blod och slamsor kvar av era syndiga kroppar! (Hon skrattar
galet och lustfyllt och piskar hästen våldsamt).
(De två betjänterna ser bekymrat på varandra)
BETJÄNT 1
(Viskar till Betjänt 2) Detta kommer inte Muffe och Jimbo att gilla.
BETJÄNT 2
Mmmmm. Oj, Nu kommer dom.
Scen 2.
(Två män närmar sig. Betjänt 1 rusar iväg för att möta dom.) God afton! Välkomna Don
och Sancho, vi har en situation.
(De två besökarna får syn på kvinnan på hästen, de stannar, ser på varandra och utbryter
samtidigt:)
BÅDA BESÖKARNA
Vad i helveete Näbba!
JIMBO
Gå ner från hästen NU! Du vet mycket väl att det är Muffe och jag som turas om att vara Don
och Sancho. DU är Dulcinea! Punkt slut. Feministflummet får du lämna till Gudrun
Schyman. Så hopp och lek! I kväll är jag Don.
MUFFE
Nänänänä! Det är min kväll i kväll, eller hur? (Till Betjänt 1 som hummande springer iväg
till en anslagstavla där det finns ett schema. Betjänt 1 återvänder och pekar bugande på
Jimbo.)
(Muffe börjar rycka i Näbba som rasar ner från hästen. Hon blir fullkomligt rasande, reser
sig upp, håller lansen ovanför huvudet samtidigt som hon skriker/väser…:).
NÄBBA
Jag ställer inte upp på det här längre. Jag vill också sätta flyktingar, sexgalna Pridearrangörer
och vänsterterrorister i fängelse. DU kan vara Dulcinea ikväll, du gillar ju att bli tillbedd i alla
sociala medier.
(Hon pekar på Jimbo som tar lansen ifrån Näbba och pekar på Muffe.)

JIMBO
En garde!
MUFFE (Ställer sig i karateposition)
Kom an då om du vill mucka, tror du inte att jag kan slå dig i mätningarna va? Vi har ju
kommit överens om att du och jag delar på makten när vi väl tagit den, precis som Don och
Sancho. Näbba får vara med så länge hon håller sig på mattan.
(Med ett vrål sliter Näbba lansen från Jimbo och vänder den mot båda männen)
NÄBBA
En garde! Utan mina kunskaper om hur framgång skapas är ni ingenting!
(Nu utbryter ett slagsmål mellan alla tre där lansen är central, någon får tag på en piska,
en och annan knytnäve brukas tills alla tre ligger i en hög. Betjänterna har stått vid sidan
av och betraktat slagsmålet. Ebba sätter sig upp utmattad)
NÄBBA
Vi glömde att bestämma stoppord för helvete!
Scen 3.
BETJÄNT 2
Hrm, är det någon av er som har läst Don Quijote?
EBBA
Läst? Är det en bok? Jag trodde att det var en film! Du sa ju det, storyn du berättade? (Näbba
ser tvivlande på Muffe)
MUFFE
Jo, de har gjort en film också, tror jag. Men det är en roman av nån spanjor.
JIMBO
Har du läst den?
MUFFE
Nej, den fanns i sammandrag i pappas Readers digest som låg på utedasset när jag var liten.
När skulle jag ha hunnit läsa den, så många promemorior som vi måste tugga i oss och så har
ju Läckbergs nya kommit. Hon är så kinkig, men du vet – alla röster räknas och hon är ju
ändå lättläst.
JIMBO
Fattar, det är samma med artisterna som jag har, bekräftelsebehov så in i helvete.
Scen 4.
NÄBBA (till BETJÄNT 2)
Vad menar du med om vi har läst boken?
BETJÄNT 2
Ja, den handlar i korthet om en gammal man som förläst sig på riddarromaner, han TROR
att han är riddare. Han är orubblig i sin tro på heder och godhet. Sancho är en bonde som
varken kan läsa eller skriva, men som är realist och handlar efter sunt förnuft. Dulcinea är
egentligen en bondflicka med båda fötterna på jorden.
(Näbba, Muffe och Jimbo tittar på betjänten, sedan på varandra. De reser sig upp och

Näbba får hjälp av Betjänt 1 att krångla sig ur sin kroppsstrumpa.)
JIMBO (Stirrar argt på Muffe
Och du ville att jag skulle vara Sancho Panza!) En bonnläpp som inte kan läsa eller skriva!
MUFFE
Du har ju själv sagt att dina är bonnläppar - men inte du förstås. (Håller avvärjande upp
armarna.”
JIMBO
Mmmm… Det var väl det jag trodde, det är något jävla liberalt vänsterskit som allt annat.
Scen 5.
NÄBBA
Sluta kivas nu pojkar, vi skulle ju ha det mysigt ikväll! Jag är singel, exet har barnen så vi kan
väl gå hem till mig och hitta på en ny story. Jag har champagne på kylning och Mamma Scans
i frysen. Knepig kombo, men vad fan. Det är ju vår grej.
MUFFE (Lyser upp vid tanken på vad som går att göra med köttbullar)
OK, men då måste vi ha ett stoppord, lova det för det svider som fan på näsan.
NÄBBA
Givet – Tegnell. (Till betjänt 1) Kan jag få låna med mig piskan?
(Näbba får piskan.) Nu blir det Pippi Långstrump goes Morticia Addams, Förr eller senare
tar vi dom! (Klatschar med piskan och skrattar medan hon leder männen ut.)
JIMBO (lufsar surt ut sist mumlande)
Pippi Långstrump har jag läst. Jag tänker fan inte vara Herr Nilsson!
NÄBBA (Från kulissen)
Nej, du får vara Lurch Jimbo och Muffe blir Thing.
(Näbba sjunger refrängen till temat för ”The Addams family” och hennes hesa skratt ekar
när de tre vännerna försvinner.)
Scen 6
(Betjänt 1 och Betjänt 2 tittar på varandra, ruskar på huvudet, sätter på ”Staten och
kapitalet med Ebba Grön” och tar på sig Dons och Sanchos kostymer.)
BETJÄNT 1
Skrattar bäst som skrattar sist!
BETJÄNT 1 och 2
(Betjänt 1 hoppar upp på hästen, Betjänt 2 tar plats vid hens sida ger Don Quijote lansen,
de sjunger med i ”Staten och kapitalet”
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