EN BOK OM MÄNNISKORS HOPP

FÖRORD

OM HOPPET SKULLE PERSONIFIERAS

tror jag att det är en hon. Ständigt

arbetande och glad. Någon som är lojal och icke värderande. Ganska naiv och rolig
som håller människor vid liv och leder oss till lycka eller fördärv beroende på vad vi
hoppas på. Jag tror hon skulle heta Hope.
På en restaurang berättar jag för regissören och skådespelerskan Mia Westin om
min idé. Bland de övriga middagsgästerna börjar jag prata och läspa som Hope,
Mia tänker att jag inte är riktigt klok och tycke uppstår. Vi bestämmer oss för att
jobba ihop. Tillsammans med Mia mejslades texten och gestaltningen fram.
Det mesta repeterades i ett kök. Vi vände och vred på olika hopp, ord, dialekter och
en boxningssäck. Provade blodampuller och hopprep. Arbetsprocessen var intensiv,
rolig och allvarlig. Och gav mig bättre kondition.
Till sist var det dags för premiär på ”Hope – hon är den sista som överger dig”.
En monolog där Hope berättar hur en arbetsdag kan se ut. Tolv föreställningar spelades
på Norrbottensteatern hösten 2012 och sen
studsade Hope ut på turné. I den här boken
har några av publikens olika hopp samlats.
De skrevs ner på lappar och lämnades i
Hopes hopplåda när scenljuset släckts.
Från pärm till pärm får du nu ta del av
Hopes ord och människors olika hoppstilar.
Hoppas du kommer gilla det.

/CHARLOTTE LINDMARK,
OKTOBER 2015
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KLASSISKA HOPP

KLASSISKA HOPP

MERA GLÄDJEKOMMANDE ÅR

ATT FÅ VARA
FRISK TILL
SISTA DAGEN

En lika rolig och
händelserik sommar som
den föregående

ATT BLI EN GLAD
PENSIONÄR MED
BEKYMMERSFRI EKONOMI

LOTTOVINST

NYTT JOBB. VARM SOMMAR.
ENAD FAMILJ. FRISKT LIV.
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KLASSISKA HOPP

// UR MANUS //

Man kan säga att jag är ett mellanbarn, jag har som en
klämd roll mellan Tro och Kärlek. Och jag tycker de har en
tendens att ta över många gånger.
Tänk bara, vad handlar alla filmer och sånger om? Kärlek!
Och det pratas ofta om ”Störst av allt är 
Kärleken.”
Han är stor. Vidunderlig. Men inte alltid. Är det någon
här inne som är svartsjuk? Det är inte så konstigt om
ingen räcker upp handen för har man den åkomman brukar man
inte ha sjukdomsinsikt. 
Kärleken är livrädd för svartsjuka.
Han har hört att det dödar honom. Då blir han liten och
rädd.
Han är blind också! Oj, vad han famlar sig fram. Vet ni
vad som händer när han väller in i ett rum? Då är det som
om ni människor förlorar sans och vett, får oklar blick,
ser dimmigt och får ett sorts tunnelseende – och ändå vill
så många ha med Kärleken att göra?!
Han har en egenhet som kan vara lite besvärande tycker
jag. Det går inte att planera något med honom. ”Kärleken
kommer, kärleken går…” - det stämmer. Det är som om jag

skulle ha skrivit det själv.
Ibland undrar jag vad Kärleken
egentligen håller på med.

/
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HOPE
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KLASSISKA HOPP

KLASSISKA HOPP

Väder, pengar och kroppsligt välbefinnande.
Det är tidlösa hopp som många delar och som
hoppats i generationer.

/

HOPE

//

MÄ

NNISKAN HOP

PA
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PÅ

God hälsa – för sig
själv och andra

Att laget
man hejar på
ska vinna

ETT BRA
ARBETE
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//

Kärlek

Bra
ekonomi

FRED PÅ JORDEN

Att bli
lycklig
FINT VÄDER
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BREDA HOPP

BREDA HOPP

BRA SKIDÅKNING I PÅSK.
NY CHEF. TRÄFFA
KÄRLEKEN.
Hoppas få klappa en ko.
Att kunna slappna av mer.
Att bli mindre stressad.
Att snart få träffa min bror.

ATT JAG SKA HITTA EN NY LÄGENHET.
ATT MIN HUND SKA MÅ BÄTTRE SNART.
ATT BLI STARKARE.
FLER BARNBARN.
FÅ SE DEM BLI TONÅRINGAR.
MJUKA LEDER OCH ”FOGLIGA” KNÄN.
LYCKLIGA VÄNNER OCH BARN.
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Vasaloppet.
OS damernas stafett
repris. Deckare.
Klippa gräsmattan.
Bingolotto
Att jag ska orka vidareutbilda mig så att jag kan
söka kvalificerat arbete.
Högtryck och sol. Åka till
Ungern i höst. Att mor och
syster får behålla hälsan. Återfå
engagemang i mitt liv.
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