
SARA  

THERESE och NADJA 

du kommer sakna mig när jag är borta 

snart är det mat 

sen brev 

 

NADJA 

kära far och Mor 

här på sanatoriet är maten hälsosam 

vi äter mycket rotfrukter 

och härliga såser med mycket smör 

vi går stärkande promenader ute i friska luften 

jag läser och skriver och sover mycket 

 

som läkare skulle jag göra så att ingen någonsin blev 

sjuk men ändå får åka på sanatorium 

jag tycker om att vara här 

det är 

behagligt 

trevligt  

skönt 

 

ANGELIKA 

skönt? 

 

NADJA 

Mor 

jag vet att jag inte är här för att ha det skönt 

jag lider också 

och kommer att lida tills jag blir kurant, pigg och arbetsför Mor 



jag ska inte göra dig besviken 

 

men det är trevligt  

vi språkar 

flanerar och  

skrattar 

så högt att hela huset riskerar att ramla ihop 

 

därtill uppmanas vi 

här säger man att det gör oss gott 

 

så har jag lärt mig att dansa 

en kropp möter noter med rörelser 

så kommer en annan kropp och då uppstår 

 

ANGELIKA 

synden 

 

NADJA 

det är inte Synd att dansa 

 

förresten 

är det verkligen rätt att vi ska ägna hela livet åt att sona för något som någon 

annan har gjort  

när ska då vi få egen tid att synda? 

 

far 

jag ska lära dig dansa 

så fort jag kommer hem 

 



aldrig att jag återvänder 

hem vill jag 

anländer snart med hjälp 

skulle aldrig låta mina farbröder själva betala av … 

jag vill inte jobba på gården 

varför ska jag betala för någon annnans … 

 

jag kommer för att hjälpa mina syskon 

och mor och far 

 

jag kommer hem 

jag vill ut 

 

i världen 

 

jag lovar att jag kommer tillbaka 

precis som jag kommer hem efter sanatoriet 

 

jag kommer alltid ha med mig er 

ni finns alltid hos mig 

och jag hos er 

 

jag tar mitt ansvar 

bara jag får fara iväg en liten stund 

 

tro inte att du får mig så lätt Mor 

hem ska jag igen 

som en framstående doktor  

som en berömd skådespelare som 

 



”av fruktan för mamma skulle jag gärna gömma mig till döds” 

Mor, jag kommer göra dig besviken 

 

Ur Sara Sara Sara: Starka kvinnor pinkar stående – en monolog om Sara Lidman av America Vera-Zavala 
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