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IntrolAt; Prince Ali
Scen 1.1
pft scen: Anytos, Meletos, (Asne, Sokrates) och folket
Sceninneilfill: Anytos Miler valtal till folket. Det ska framgft att hans
ledarskap ( hitintilfs) ar ohotal-, aU folket alskar honom sam den
landsfader han ser sig sjalv som.
En folksam/ing pft torget.
Sokrates sitter utanfor sitt hus som tankaren (staty av Auguste Rodin) . .
Asne stftr bakom folkmassan, syns/framtrader inte.
Anytos kommer in med Meletas i slaptfig. Han kliver upp piil kanten av en
staty/fontan/annat s/1 att han kan prata med folket. Meletos staller sig
nedanfor.
Folket appltJderar. Anytos stracker ut sina armar, tystar folket.
Anytos

Kara atenare!
Varje fri man
vet att under min tid som tyrann
har Aten Iyckats na
en aldrig tidigare skadad niva.
Folket jublar oeh Anytos breder ut armarna for att tysta folkmassan.
Det ar fyra ar sen f6rra omvalet, kara landsman,
och nar ni alia snart r6stat pa mig igen
kommer alit att fortsatta som f6rut.
Demokratin kommer fa sin tribut
och dom fiesta medborgare kommer kanske eventueJlt
fa chansen att bJi minister, om man ber snallt.
Den aver sveper med handen over publiken som visar st6rst lojalitet mot
var stat lagger handen pft sitt brost i en gest som visar att han fisyftar sig
sjalv
kommer att utses till ministerkandidat.
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Seen 1.2

ptl seen: Anytos, Me/etos, (JJ.sne, Sokrates) oeh fo/ket
SeeninnehlJII: Under en period under antiken var det sexuella idea let for
mannen en ung pojke. Det mtlste framglJ att det definitivt ar fallet for
Anytos. Me/etos ar oekslJ med plJ det tlJget. Anytos viII bara ha den
ursnygge oeh popu/are Me/etos som dragp/lJster, men det har Me/etos inte
fattat. Det ar f6rresten inte myeket som Me/etos fattar 6verhuvlldtaget.
Me/etos k/avertramp forstarks genom reaktioner frlJn blJde Anytos oeh
fo/ket.

Anytos

Meletos, denne statlige unge man syns att han gil/ar Me/etas plJ
homosexuellt vis
kiind fran Viistliv, det beriimda pOjkbandet,
som siiljer mest i hela landet,
var medgiirlig nog att bli vicetyrann.
Anytos hade bara for avsikt att visa upp honom, men Me/elos tror aU han
ska flJ saga ntlgot oeh a vbryter.

Meletos

Me/etos kliver upp bredvid och avbryter Anytos. Fo/ket busviss/ar m.m.
Dom tycker ockstl han ar sexig. Medan Me/etos ta/ar gestiku/erar han stl
att han rlJkar smalla till Anytos i ansiktet.
Kiira atenare !
Varje fri man
Under Anytos tid som tyrann pekar plJ Anytos
har jag Iyckats na
en aid rig tidigare skadad niva.
Det iir fyra dar sen jag var finansminister
och skiitte Anytos kvitton med sa x och klister. Anytos reagerar starkt plJ
det sistnamnda. Folket reagerar oekslJ med att dra erter andan, kanske
tiss/a och tassla med varandra .
Jag som inte gatt ut gymnasion ens.
Men i demokrati behiivs inte kompetens.
I demok ratin iir alia lika lite viirda ,
specie lit inte dom liirda .
Samma miijligheter erbjuds alia och envar
och nat direkt ansvar iir det ingen som har.
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Seen 1.3
pfj seen: Anytos, Me/etos, Uisne, Sakrates) aeh fa/ket
Seeninnehfjlf: Anytos avbryter Me/etas innan det blir annu varre.

Anytos

Anytas bryter in irriterat aeh foser ner Me/etas frfjn fantanen .
Vi tackar Meletos for det inlagget i debatten och g3r raskt vidare till nasta
fr3ga .
Om ni som vanligt rostar p3 mitt handlingskraftiga parti; Anytas an/agger
fher sitt /andsfader/iga tanfalf.
Fiktivt Initiativ, som aven forkortas fi,
lovar jag att smida vapen av plogar,
och forgylla alia grona skogar.
Sofisternas skolor kommer f3 okade resurser,
s3 fler kan lara sig att tanka ratt p3 v3ra kurser.
Att tanka fritt ar stort men att tanka sofistiskt ar storre!
Fa/ket jub/ar.
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Seen 1.4
p/3 seen: Anytos, Meletos, Lysistrate, (Jlsne, Sokrates) oell folket
Seeninneh!311: Lysistrate presenterar sig. Det ska framg/3 att Ilon ar en
ung, idealistisk, radikal tradkramare ganska 1/3llgt lit p/3 vansterkalltell.

Meletos

Lysistrate kommer in pfJ seen i slutet av Anytos tal. Hon delar ut flygblad
till folket oell publiken. Meletos ffJr ett.
Vad iir det?

Lys istrate

Det iir ett flygblad.

Meletos

Meletos slapper flygbfadet .
Men det flyger ju inte.

Anytos

Vem iir du som iir sa storande,
och varfor avbryter du mitt anforande?
Till Lysistrate.

Lysistrate

Jag heter Lysistrate och tilihOr Groniirtorna.

Anytos

Jasa, en av dom flicksniirtorna . NedlfJtande, riktat till folket.

Lysistrate

Vi kriiver att privat iiganderiitt avskaffas, Skanderar
och att korrupta politiker bestraffas.
Avveckla all odlad mark
och omvandla Europa till stadsstatspark.
Stoppa de imperialistiska krigsplanerna
mot de fredsiilska nde Spartanerna.
Vi maste befria va larna, innan de hinner fbrsvinna i

Meletos

Nej, fria va l kan vi ju inte ha, da kan ju inte Anytos vinna!

,
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Seen 1.5

pfiJ scen: Anytos, Me/etos, Lysist rate, (Ji.sn e, Sokrat es) oeh fo/ket
SceninnehfiJlI: Ji.sne kliver fram som en pushlg skjutjamsjournalist. Fo/ket
mfiJste reagera lite ehockat oeh overraskat pfiJ de pfiJstfiJdda
oegentlighetema.
Det viktigas t e i denna seen ar Ji.snes forlede/se av Me/etos. Hon gor inte
detta med ord utan med att smeka honom. Me/etos ffiJr gama hanga efter
henne som en hund, hon kanske k/iar honom bakom orat och han borjar
stampa i marken. Hon kan /eda honom med ett finger under hakan.
Me/etos blir kar i Ji.sne. Det mfiJste tyd/igt framgfiJ att Ji.sne kan linda
Me/etos runt sitt finger.

.8.sne

Ji.sne k/iver fram frfiJn sin plats bakom fo/ket.
Jag ar .8.sne frgn Nya Riks Kopiatorerna, NRK.
sg valet ar inte fritt, ere sg? Som Sverker Olofsson.
Fo/ket reagerar foljer dia/ogen som i en tennismatch.

Anytos

Lagger huvLJdet pf!J sned.
Lilla gumman, sg har ligger det till
demokrati betyder inte att man fgr rosta pg vem man viiI.

.8.sne

Men det ar ju just det man fgr.

Anytos

Jag har alltid forsokt hglla mina omval sg fria och demokratiska som det
o
gar.
Och den mglsattningen ar central.

.8.sne

Men det ar ju fortfarande inte fria vall

Anytos

Som jag redan har sagt sg har jag redan svarat pg den frggan.

Meletos

Ja, Anytos har ju sagt att det inte blir nggra fria val.

Anytos

Forsoker stoppa Me/etos under foljande dialog .
Nej ....
Jlsne skarmar av Anytos frfiJn Meletos. Folket hamnar mel/an Anytos oc!?
Meletos

.8.sne

sg det ar alltsg ingen demokrati som han pratade om i sitt tal?

Meletos

Jodg, det blir precis som forra ggngen
Anytos bjod in sina vanner pg yin, gaslever och hela konkarongen.
Alia rostade pa varden vid hans bord.

Lysistrate

KOTT AR MORD!

.8.sne

Det Igter ju trevligt det dar.
Ji.sne borjar charma Meletos. Blinkar mot hon om och smeker honom pfiJ
kinden.
Och nar och var ar det har?
Ji.sne fortsatter smeka Me/etos som hamnar alll mer i hennes vfiJld.

Meletos

Det blir hemma hos Anytos, man far komma aven om man ar straight.
Jag kan fixa upp dig pg gastlistan om du kommer som min dejt.
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.&.sne

Da far jag ju triiffa dig snart,
du som ar sa smart.

Meletos

Tycker du det, du som ar sa sot?
Anytos sager alltid att jag ar ett not .

.&.sne

Men det ar ju kant att det inte finns nan grans
for din alldeles speciella intelligens.
Nu ar Me/etos ~snes bitch pfj riktigt.
Vad hande med Anytos gamla svada
om satsningen att rusta upp var Pi reus-autostrada?

Meletos

Om jag sager det sa far jag en massa skall.

.&.sne

Smorigt:
Sag det till mig sa ar du jattesnall .

Meletos

Vi kopte kycklingvingar for pengarna,
som vi at upp ut pa angarna.

Anytos

Det har ar ju skandal!
Du far inte ge publicitet
till var stadsstatshemlighet.
Dessutom ar det bara ont fortal.

Lillt; La de svinge
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Seen 1.6

pfj scen: Anytos, Meletos, Lysistrate, )isne, Sokrates och folket
SceninneMII: Det ar viktigt att man forstfjr att Sokrates ibland filosoferar
sfj djupt att han inte iir kontaktbar for omviirlden. Det ska ocksfj framgfj
att kvinnorna inte tas p!J allvar.

Fl

Men vad ar egentligen demokrati?

F2

Fr~ga Sokrates, han rular i filosofi.
Alia vander sig mot Sokrates, J..sne Iyssnar intresserat.

Fl

Sokrates!
Sokrates reagerar inte.

F2

SOKRATES!
Sokrates reagerar fortfarande inte. F1 & F2 tittar frl'Jgande p!J varandra.
De borjar putta pfj Sokrates som gun gar som en punch-me docka, men
han reagerar inte.

F1

Typiskt, nar man inte behover honom ar han ju en pl~ga.

Sokrates

Vaknar med ett ryck.
Va? Har ni en filosofisk fr~ga?

F2

Hur fungerar demokratin?

Sokrates

Det gor den inte.

Fl

Naha, men hur ar det meningen att den ska fungera?

Sokrates

Tanken ar att folket ska regera.
Varje fri Atensk man over tjugo f~r
rosta och stalla upp ivai vart fjarde ~r.
Nar man ser vem som vann
blir denne utsedd till tyrann.

F2

Men om man ar brottsling d~, eller galen?

Sokrates

Nej, de f~r sjalvklart inte rosta eller stalla upp i valen.
Det f~r inte heller folk med sviktande moral.
Kvinnor eller mimare skulle stalla till skandal.

Lysistrate

Va!? Jamfor du kvinnor med mimare?!
Vi m~ste hoja v~ra roster for att bli horda! Hon hojer rosten, knyter naven
i luften, skanderar. Ingen vare sig Iyssnar eller reagerar.

Sokrates

Och dom som har oaktingar ar korda!

F1

Men varfor har vi aldrig rostat d~? sags sfj att "dl'J" rimmar pfj "dimridl'J"
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Sokrates

For att demokrati ar en dimridlL
Meritokrati vore battre tycker jag, betona 9 sil det rimmar pil lag
Men behOvs det ett val for att infora meritokrati enligt lag? Han staller
frilgan mer till sig sjalv,
Och ska i sa fall valet vara demokratiskt eller meritokratiskt ...
Sokrates satter sig i tanka rpositionen igen och filosoferar (koma),

F2

Va' ere dara meritokrati?
Sokrates reagerar inte.

Fl

Hyscflar ner F2.
Tyst! Uppmuntra honom inte, han kommer bara snacka moralfilosofi. Fl
och F2 ryser.
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Seen 1.7
p/j seen: Anytos, Meletos, }(sne, (Sokrates), Lysistrate oeil folket
Seeninneil/jll: Genom att prata bredvid mun forstor Meletos Anytos planer
om att bara bjuda in sina trognaste oeil mutbara valjare till valet.

$.sne

Viftar framfor Sokrates ogon, men f/jr ingen reaktion.
Ah, han ar ju hopplos!
Vander sig till Anytos d/j Sokrates inte reagerar.
Har du r3d med g3slever till en hel dros?
Tank p3 alia fyrahundrafyrtiotalister.
Det blir ju ett helt kottberg, mister!

Meletos

Jaja, staten projsar, det ar ju representation!

$.sne

Ska staten betala Anytos egen valorganisation? I1sne beilover bara lagga
ilanden p/j Meletos for att ilan igen ska vara ilennes viljelose slav, svarar
p/j alia frfigor

Meletos

Ja, det ar s3 det ligger till.
Anytos ar staten, han gor som han viiI.

Anytos

Nja, allts3, satsningen ar ett led i v3r ambition att starka demokratin
genom att gora en punktinsats for okat valdeltagande bland mina valjare.

$.sne

53 du havdar att en privat fest i ditt palats
ar en demokratibeframjande punktinsats?

Meletos

Nja, privat kan man inte sa~a att de ' e'.
Alia som rostar p3 Anytos far va ' me'.

Anytos

Ser nu riktigt besvarad oeil orolig ut. Han forsoker radda situationen.
I min nya demokrati har vi mer drag under sanda lerna .
I amfiteatern, och inte hos mig, har vi vallokalerna.
Det min fore detta vieetyrann sa m3ste dementeras .
Folkvinstalt kommer for en kvall att legaliseras.
Jag bjuder aven p3 Pythagoras, ett triangeldrama med dans och musik.
Alia mina valjare ar hjartligt valkomna dit som publik.
Folket jublar.
Anytos g/jr ner (rfin fontanen, drar bOlt Meletos nfigon meter frfin folket
oeil vaser ilsket, ingen annan an Meletos ilor:
Med fria val kanske mina planer inte g3r i 13s.
Du ar inte vieetyrann langre, din dumma g3s.
Fr3n och med nu ar du ockupationsminister.

Meletos

Smaller det hogt bland andra fi-partister?

Anytos

Det finns m3nga ministerposter som ar lagre.

Meletos

Ballt. Meletos forst/jr inte riktigt att ilan bJivit degraderad. Fbr ilonom ar
vilken mintster som ilelst bra.
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Seen 1.8

pa seen: Anytos, Meletos, Asne, (Sokrates), Lysistrate oell folket
SeeninnehfJII: Lysistrate gor ett forsok att forbattra varJden. Det ska
framga att folket forst verkar gilla Ilennes Ideer. Nar sedan mann en i
folkeL far reda p§ att ideerna kommer fr§n en kvinna tyeker dom plotslig
att Ideema ar vaJdigt d§liga.

Lysistrate

Tar tillfallet i akt oell hoppar upp p§ fontanen.
Hor upp systrar, broder, kamrater!
L3t oss krossa fortrycket fr3n Atens aristokrater.
Jag ser en framtid dar man och kvinnor lever i jamlikhet,
dar det finns fri v3rd, skola och omsorg oavsett klasstillhorighet,
dar alia lever i harmoni med naturens lag.
Dessutom kraver vi en pappadag.
Den nuvarande arbetsmarknadspolitiken har slag it slint,
flytta inte tillverkningen av doriska kapital till Korint.
Och kvinnorna ska ha minst halva lonen for hela arbetet!
Folket jublar.

MIF (Man I
Folket)
Lysistrate

Vem st3r bakom denna politik?

MIF

Den politi ken saknar helt kvaliteer,
kvinnor kan inte ha bra ideer.
Mannen bland folket skrattar ut henne oeh gi!Jr darifr§n. Kvinnoma
stannar.

Lysistrate

Ett forsta steg mot ett liv i harmoni med gurkorna och alarna
ar att sluta jaga varldens storsta och intelligentaste fiskar, namligen
valarna!

Anytos

Det tjanar inget till att ni st3r har 3 draller.
Kvinnor f3r inte stalla upp i valet och inte rosta heller.
Anytos drar med sig MeJetos oeh lamnar scenen med bestamda steg.
Kvinnorna i folket g.!lr oeks§ da rifr§n.
Lysistrate satter sig p§ kanten av fontanen oeh deppar.

De ar mina ideer, kara publik!

LIlt; What a wonderful world
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Seen 1.9

p§ seen: Sokrates, Xantippa & ( Lysistrate)
Seeninneh§lI: Xantippa iir aggressiv, har ingen respekt for Sokrates. Det
mflste framgfl att hon egentligen iir den starkaste oeh smartaste av dom
btlda.
Sokrates sitter i filosofkoma utanfar sitt fonster oeh f/3r platsligt en
sopp/3se i huvudknoppen. Xantippa dyker upp i fanstret.
Xantippa

Sitter du har igen och filosoferar!
Jag vet nog att du bara simulerar.
Du bara dagdrommer for att slippa dra ditt stra till stacken.
Sokrates ler fit publiken for att visa att hon har delvis ratt. Xantippa gilr
ut genom darren, barandes p/3 en sopkvast.
Jag har stadat och diskat hela dan, och var ar tacken?
Du kan ju inte ens ga ut med soporna trots ditt sa kallade intellekt.

Sokrates

Men Xantippa, du ar trots alit min fru, jag kraver ett visst matt av ...

Xantippa

... respekt!? Xantippa avbryter Sokrates 5/3 att det rim mar.
Tror du att jag skulle respektera dig ar du alit bra naiv.
Du som aid rig gjort ett handtag i hela ditt livl

Sokrates

Aktenskapet kan ju som bekant
ses som tva sidor av en slant.
Sokrates tar {ram ett mynt och visar.
Ugglan symboliserar vishet och tankeformaga
och pa andra sidan ar det en kvinna ...

Xantippa

.. ,som ska utfora hemarbetet for mannens valmaga?
Men kvinnan pa myntet ar ju Atena , vishetens gudinna,
Arbetet borde delas mellan oss som bor under samma tak,
for kvinnan och ugglan symboliserar samma sak.

Sokrates

Ja, att du ar en gammal rugguggla vet ju allihopa,

Xantippa

F6rsvinn, och ta soporna med dig, din sopa l
Sopar till Sokrates med sin kvast
Oeh han farsvinner i all hast.

11

2005-11-21 Rim Reviderat Dch st" dat

Seen 1.10
pfj seen : Lysistrate, Xantippa
Seeninnehfjll: Det uppdagas att Lysistrate ar oakta dotter till Xantippa oeh
Anytos. Denna hemlighet kommer att spela en viktig roll framover.

Lysistrate

Karlslokarna Iyssnar inte p3 mig bara for att jag iir tjej.

Xantippa

Viirlden vore ett biittre stiille om alia Iyssnade p3 mig . Klappar/kramar'
Lysistrate.
Men var inte ledsen lilla van. pfj ett moderligt satt.
Du skall inte ha n3gra fbrvantningar p3 man.

Lysistrate

Men dom m3ste ju fOrst3 att alia ar lika varda, aven valarna.

Xantippa

Om du pratar om fisk
ar det ingen risk
att du blir en av de storre talarna.

Lysistrate

Men mamma! uppgivet

Xantippa

Schhh, folk kan bli misstanksamma. Sanker rosten, ser sig oroligt
omkring
Om folk fick veta att du ar min oeh Anytos oakta dotter,
sku lie de smida ranker och planera komplotter.
Om Sokrates f3r veta det kan du inte langre hyra v3rt rum .

Lysistrate

Namn inte luspudeln Anytos namn, han iir s3 himla dum.
Lysistrate oeh Xantippa gfjr in i huset tillsammans.
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Seen 1.11
pfj seen: Asne
Seeninneh511: Asne kommer p5 att han ska ta makten. Detta kommer
sedan inte att namnas forran hon till slut gor det. Det ska d5 komma lite
som en ha/v overraskning.

Asne kammer in p5 seenen med lopsed/ar.
.&.sne

Klistrar upp en lopsedel rorande Meletas.
Meletos ar ju dum pa riktigt,
Men han kanske vet nagat viktigt.
Det ar bara for att han ar snygg sam han far va' me'.
Och han var ju latt att manipulera som vi kunde se.
Klistrar upp en lopsedel rorande Anytas.
Den har killen lika karrumperad som Pinochet.
Att hitta skelett i hans garderob blir nog latt.
Om staden styrs av dom har tva
kan makten inte vara sarskilt svar att na.
Asne sl5s av iden att faktiskt genom fora detta.
Det ar nog inte ails en dum ide.
Jag far bevaka politikerna och alltid va me.
Om jag kan utnyttja deras gomda skelett
kommer jag snart att halla min segerbankett.
Elakt skratt
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Seen 1.12
pfj seen: Asne, Sokrates
Seeninnehfjll: Sokrates ger sin syn pfJ demokratin oeh samhallet. Oet
mfjste framgfJ att han inte har myeket till overs for demokratin, oeh
absolut inte for Anytos eller sofisterna. Asne leder till slut in honom pf!J
tanken att starta en egen skola som kan konkurrera med sofisternas.

Sokrates kommer in med soppJsen i handen, ser sig omkring, letar efter
en soptunna. )lsne ser honom, viII ha en intervju.
Asne

Jag ar Asne fran NRK,
och jag har nagra fragor jag viII ha svar pa?
Vantar inte pJ svar utan frJgar direkt
Min vanligtvis felunderrattade kalla har sagt mig,
att ni och Anytos stallt till med ett visst stahej.
Oessutom kan ni ha slag it honom i sjalvforsvar.
Har ni nagra kommentarer?

Sokrates

Oekadensen i vart samhalle leder till att valdet okar var da'.
Folk blir bara dummare och dummare. Utbildning viii ingen ha.

Asne

Nu svarade du inte pa min fraga.

Sokrates

Anytos ar en korrupt politiker och en landsplaga!
Han ar genomkorrumperad och said
men jag sku lie sjalv aldrig ta till vald

Asne

Ou sager att Anytos ar korrupt, varfor det?

Sokrates

Oet har med demokrati ar ingen bra ide.
Han ar en del av det system som leder till logner och svek.
Och det far du citera

Asne

Ou verkar tycka att demokratin ar ganska vek.
Beratta mera I

Sokrates

Oemokrati ger korrupta politiker och tomma loften som den pobeln
svaljer.
Oom har inget kritiskt tankande ails nar dom valjer!
Men vi filosofer behover inte vara populara.
Vi kan satsa pa visdom, sanning och ara!

Asne

Vilket styrelseskick skulle du foredra?

Sokrates

Jag tycker att Meritokrati funkar bra,
dar den visaste och bast utbildade blir regent.

Asne

Sa bara en sofist kan vara kompetent?
Oet ar ju den enda skola man kan gao

Sokrates

Sofisterna kan man ju inte lita pa.
Oet maste till folk med en skolning utan brister.

Asne

Men var hittar man en skala utan sofister?
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Sokrates

Det finns ingen. Livets harda skola ar den enda ratta.

.8.sne

Men starta en, sa kan du sjalv beratta!

Sokrates

Den iden ar ju alldeles magnifik!
Da kan de lara sig skillnaden mellan sanning och politik.
Dessutom yore det en ursakt att slippa
min besvarliga fru Xantippa!
hon ar ju helt forryckt!
Nar kommer denna artikel att bli tryckt?

.8.sne

Det kan jag inte saga med sakerhet.
Reportagen om Toga-Janne och Icke-Lindas sandalfest har prioritet.
)\sne skyndar ut,
for nu ar intervjun slut.
Sokrates fo/jer efter )\sne och tjatar om publiceringen av Intervjun.
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Seen 1.13
ptJ seen: Platon, Lysistrate
SeeninnehtJlf: Efter dom b/ivit traffade av Amors pNar ar det viktigt att
deras elaka ord sttJr i bjart kontrast till deras karleksfulla ton fall oeh
kroppssprtJk.

I denna seen kommer Platon, utan golfbag, till Sokrates for att beklaga
sig over Anytos ide om att haja farmagenhetsskatten.
Sokrates ar inte hemma och Lysistrate 6ppnar darren.
Platon

Jag ar Platon, ar Sokrates har?

Lysistrate

Nej, och jag vet inte var han ar. Uttala "ar" s& det rimmar p& "har"
Vad viII du honom, har du problem?

Platon

Jag viII klaga pa vart nya skattesystem.
Anytos tanker hoja formogenhetsskatten,
kattskatten,
trangselskatten,
olivskatten
och vinskatten, ta mig katten!

Lysistrate

Du fattar inte ett skvatt!
Det ar sexigt att betala skatt!
Ungefar har kommer Amor insmygande. Han har smil f&niga vingar och
blindkapp. Han farsaker skjuta Platon men missar ett antal giJnger under
fo/jande rep/iker,

Platon

Sexigt? Da ar jag hellre eunuck!

Lysistrate

Det gar att ordna, jag har harda pjuck!

Platon

Jag ar fodd rik!
Dom kan inte bara ta mina pengar sadar!
Det ar emot all etik!
Jag har faktiskt inte fortjanat det har! Platon menar att han inte f6rtjanar
skattehOjningen, m en det ar ju dubbeltydigt.

Lysistrate

Skatt ar en jattebra grej!

Platon

Men dom viii ju ta dom fran mig!
Den ftirmogenhet jag har sa kar,
ska jag dela med en proletar?
Samhallet ska styras av dom rika!

Lysistrate

Vi ar ju alia jamlika!

Platon

Jag pratar inte om jamlikhet!
Jag pratar om likviditet!
Jamlikhet ar for rabiata feminister.
Kvinnor ska ju bara foda arvingar, inte agna Sig at politiska tvister!
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Lysistrate

Lysist rate bUr argo Horru din mansgris,
det dar ar bara en sexistisk devis.
Nar vi fods ar vi alia varda lika mycket. uttala "t"
Patriarkatets diktatur h311er oss kvar i fortrycket.

Platon

Du vet ingenting darom!
Hade du last ekonomi hade du resonerat tvart om!
Kvinnor behover and3 inget veta.
De ska and3 bara vara hemma och arbeta.
N/1gon g/1ng under denna replik ger Amor upp om att traffa Platon och g/1r
fram och sticker pi/en i honom. Pia tons ton fall andras d/3 till karleksfullt,
men han fortsatter att saga elaka saker.

Lysistrate

Kvinnor kan,
Lika mycket som man, minsann!
Ni bara strider,
Medan vi svalter och lider!
Har bUr aven Lysistrate traffad av Amor. Du ar alldeles tr3kig och dotrist
och tr3kig och alldeles ... alldeles fordjavlig.
De faller i varandras armar.

Platon

Du borde h311a dig p3 din plats, kvinna!

Lysistrate

Kan inte du bara forsvinna?

Platon

Bondlurk!

Lysistrate

Labbiga skurk!
St/1r tysta och kramas en stund.

Platon

Ynkliga parasit!
LAt; Don't stop me now

Lysistrate

Det har kommer aid rig att fungera. Ledsamt.
Farval, vi kan inte ses n3t mera.
Lysistrate vander sig am for att g/1 in.

Platon

Farval min skatt...
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Seen 1.14
p3 scen: P/aton, Anytos, Me/etos
Sceninneh§lI: Det m§ste framgf!J att P/aton har haft en o/1e/ig allians med
Anytos som Anytas nu brutit. Anytos ar dock inte sf!J oro/ig over P/at-ons
upprordhet, tills Me/etos f!Jterigen trampar i k/averet oeh ger P/aton iderl
att sjalv stalla upp i valet.

Anytos

Anytos oel1 Me/etos kommer in pi! scenen. Anytos svarar P/aton.
Ja, h6g skatt ar aid rig fel.

Platon

Nej, jag kraver rabatt,
Skattehojningar ar inte rent spel.
Det dar sa du ingenting om,
nar inbetalningskortet till kampanjbidraget kom!
Gamle van, jag har ju st6ttat dig i m~nga ~r.
Ar det har tacken jag f~r?

Anytos

Mina hander ar bundna av lagen.
Folkets vilja framkommer p~ valdagen .

Platon

Man kan ju inte ha p6belstyre i en demokrati.

Anytos

Det vet du lika val som jag att det inte kommer att bli.

Platon

Vad hande med principen "Av var och en oavsett f6rm~ga, till var och en
oavsett behov"?
Finns det inget satt jag kan slippa skatten och f~ uppskov?

Meletos

Det hjalper inte att gr~ta, sluta skvala,
Det ar bara tyrannen som slipper betala. Anytos tittar surt p§ Meletos.

Platon

S~ jag slapp betala skatt om jag blev tyrann? Platon ser plotsligt en
m6j1ighet att slippa betala skatt.

Meletos

... och stalla upp i valet mot Anytos, den yore just grann! Meletos sager
detta roat. Anytos tittar fortfarande surt pf!J Meletos.

Anytos

Nja, min stadsapparat,
ar optimerad for en enpartistat.
Du kommer aldrig kunna vinna n~got val,
Dina familjejuveler ar ditt enda kapital.

Meletos

Hur ska du f~ folket att h~lIa dig kar?
Du behover n~gon som ar popular. Anytos kakar.

Anytos

Till Meletos; Du kommer bara och forstor,
Nu g~r vi din valkampanjsmarod6r. Han drar med sig Me/etas och b6rjar
gf!J ut. Forresten, du ar numera idrottsminister.

Meletos

Smaller det hogt bland andra FI-partister?

Anytos

Det finns n~gra ministerposter som ar lagre.

•. Meletos

Ballt. Liksom forra gf!Jngen beg riper inte Me/etas att han b/ivit degraderad .
Me/etos och Anytos ut.
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Seen 1.15
P~ seen: Platon, Sokrates, Xantippa
Seeninneh~lI: Platon lockar Sokrates att bli hans frontfigur. Eller kanske
snarare bulvan.

Platon

For att ta makten behover jag en galjensfigur fundersamt
nagen sem ar kand, beundrad ech ger mig tur.
Sokrates och Xantippa kommer in p~ scenen . Sokrates har fortfarande
seppi!Jsen i handen.
Sekrates! Du ar ju bade kand ech ... aktad.

Xantippa

Ja, av nan anledning eftertraktad.

Sekrates

Hej min unge novis.

Platen

Sokrates, du som anses sa vis,
och som tror pa meritokrati
Borde inte du styra staden enligt egen teori?

Sekrates

Mitt politiska engagemang kunde inte vara klenare.
Dessutom ska jag starta en akademi for alia atenare.

Platen

Det viktiga ar en rejal vinst
hundra procent per person minst!

Sekrates

Kunskap ska vara gratis, din imbecill! Nastan lite upprard.
Vi far se hur lange hushallskassan racker till. Xantippa reagerar negativt.

Platen

For sig sjatv. Men det vore en Iysande valplattform!
Till Sokrates. Jag kan hjalpa dig finansiera din fakultet.
Gynnsamheten for oss bada blir enorm ,
men da far det alit bli ett universitet.

Sokrates

Det forslaget later jattebra .
Du blir hedersdoktor redan ida'.

Platen

Men .... jag skulle behova hjalp med en grej .

Sekrates

Javisst, du har ju just hjalpt mig .

Platon

Nej, jag ska starta ett politiskt parti,
jag behover en frontfigur som star mig bi.

Sekrates

Men jag viII inte bli tyrann, om vi vinner.
Jag tror inte att jag hinner.

Platon

Forlat gam Ie gosse, om jag var lite vag.
Du blir tyrann pa papyruset, men i verklig heten blir det jag.

Sokrates

Men det ar en sak jag viII veta,
Vad ska partiet heta?

Platen

Fi losofiskt Id ea I!

Sekrates

Da kan vi forkorta det till fi, vilket bra val.
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Seen 1-16
p/!J seen: Platon, Sokrates, Xantippa
Seeninneh/!JI/: Xantippa ar irriterad oeh bitehig under hela scenen, utom
d/!J hon lurar Platon till att satta upp affischerna utan att han inser att det
han som gor job bet.

Sokrates

Xantippa hall~!

Xantippa
Sokrates

Ta rned dig affischerna for akademin och korn ut.

Xantippa

Skont att f~ skrapet ur huset till slut.
Xantippa kommer ut ur huset med en bunt affischer.

Sokrates

Satt u pp affischerna nu!

Xantippa

Gar det sjalv du!

Sokrates

Men jag har ju en gast!

Xantippa

Snarare en pest!
Dessutorn har du handerna fria !
Sokrates h/!JI/er upp och pekar p§ sopp§sen.

Platon

Kvinnor ska arbeta med kroppen,
for dom har ju inget i knoppen.

Xantippa

Xantippa spelar dum.
Ja, jag fattar inte ens hur man gar,
kan inte du visa hur man bar?

Platon

Man gar bara s~ har.
Platon satter upp en affisch.

Xantippa

Vad mycket besvar!
Det gick s~ fort, jag hann inte titta.

Platon

Dummare kvinna g~r inte att hitta.
Platon satter upp ytterligare en affisch.

Xantippa

Men det ar s~ mycket knep och kn~p ...

Platon

.8.h, ditt dumma v~p!
Platon satter upp den sista affischen.

Xantippa

Det dar gjorde vi bra!
Xantippa dunkar Platon i ryggen och satter en affisch p§ hans rygg ·'slfiJ
ett slag for din utbildning"

Sokrates

S~ glada atenarna kommer bli,
nar de f~r en utbildning som ar avgiftsfri.
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Platon

Ja, efter vi tagit ut administrationsavgift, inskrivningsavgift,
examinationsavgift, trangselavgift, faktureringsavgift och platsbiljett sa
kostar det inte nat.

Xantippa

lroniskt. Du glbmde garderobsavgiften annars ar det en fin "gratis" gar
citationstecken i luften skola ni fatt .

Sokrates

Ja, gratis ar gott. Sokrates har inte Iyssnat riktigt, har bara "gratis".

Platon

Platon upptacker att hon ironiserar. Han viii inte att hon ska farstOra och
leder Sokrates bort frfm henne, av scenen.
Kom kare broder, vi sjappar.
Xantippa star ju bara dar och glappar.
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Seen 1.17
P!3 seen: Xantippa, Lysistrate
Seeninneh!3l1: Det m!3ste framg!3 att Xantippa har koll pfi saker oeh ting .
Hon har planerat hur dom ska ta over makten, trots att dom ar kvinnor
och egentligen inte har nfin laglig ratt att gora det.

Xantippa

Muttrar. Avgifter i en gratisskola, det var det dummaste jag hart. Och sa
har han virat Sokrates runt sitt finger.
Lysislrate kommer in.

Lysistrate

Vad muttrar du om?

Xantippa

Sokrates ar he It skruvad. Jag skulle aldrig gangat mig med honom. Har
maste jag klistra upp dom farbandade affischerna.

Lysistrate

Jag ska verkligen limma pa Platon.

Xantippa

Va? Far han ditt hjarta att bulta?

Lysistrate

Jag menar att jag ska nita honom, gora honom foglig.
Med m ycket karlek i rosten oeh dromsk blick.

Xantippa

Vi maste svetsa oss samman mot mannen. Ska vi sDika planerna om
badhuset?

Lysistrate

Ja, hur var det nu du hade tankt oss?

Xantippa

Vi oppnar ett badhus med massage
eftersom man inte vi ii leka med en tjej
klar vi ut oss till man med mustasch
sa kanske valjarkaren Iyssnar pa mig
och du kan idka spionage.

Lysistrate

Dessutom kan vi knipa valsegern som man,
sa kan vi stifta lagar for att radda valarna sen .

Xantippa

Ta en sak i sander
salj inte spacket forran valen ar harpunerad.
Vi maste st yra va d som hander,
ga till akademin och fa deras strategi analyserad.

Lysistrate

Vad ska vi kalla vart parti?

Xantippa

Folklig Interaktion, fi.

Lysistrate

Men hur ska vi fa rad med ett badhus mitt i stan?

Xanti ppa

Oroa dig inte, jag har en plan. Som Jonssonligan

Lysistrate

Lysande Sippan l

Xan tippa

Sjal vklart!

Rida
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Akt 2
I denna akt ska fokus skifta mellan skolan, badhus oeh torget. Ljus skall ligga dar fokus
ligger oeh ovriga delar av seen vara morklagd/slaekt.

Seen 2.1
pli seen: Anytos, Meletos oeh Arkimedes.
Seeninneh§l/: Anytos upptaeker att han har flitt konkurrens. Han bOrjar b/i
orolig pli al/var.

Anytos

Sadhuset blev ju en riktig sueee.
Tyvarr blev ju akademin det me.

Meletos

Ja det har Platon oeh Sokrates gjort bra .

Anytos

Nej, den ar en fara for samhallet,
de lar ju folk att tanka fritt i stallet!
D~ ar badhuset att foredra,
dar ar ju i alia fall pojkarna fina .
Anytos ser fi(PS)s affiseher.
Men, de dar fi-affiseherna ar ju inte mina!
Som demokratiminister f~r du se till till varje pris,
att bara mina valaffiseher syns, klistra over den lede fi:s .
Hamta valaffiseher utan att tveka.
Me/etos ut.
Arkimedes springer naken ut frlin badhuset.

Arkimedes

Jag har det! HEUREKA!
Arkimedes av seen. Anytos g/or.

Meletos

Me/etos kommer in. Han visar upp en affisch med valar pli for Anytos.
Har, jag hittade valaffiseherna !

Anytos

.8.sna!

Meletos

Nej, det ar en grindval. (eller vi/ken det nu ar pI affischen)

Anytos

Nej, vi ska ju ha ett budskap p~ v~rt pia kat.
Me/etos tar fram en NRadda Willy!" affisch .
.8.h, din korkade primat!
Det ska vara en propagandaaffisch for 055.
De har ska du anvanda forst~ss. P/oekar fram ratt affisch ur Me/etos hog.
Du ar numera segregationsminister. Pekar pli Me/etos.

Meletos

Smaller det hogt bland andra fi-partister?

Anytos

Det Finns kanske ministerposter som ar lagre.

Meletos

Sa lit.

Anytos

Satt upp dom har. Menande affiseherna .
Satt dom dar.
Anytos glir in i badet. Me/etos klistrar upp affiseher. Det blir konstigt och
blldskapen blir fel d/i han klistrar over befint/iga affischer och blldskapet
blir konstigt.
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Seen 2.2
P.§ seen: Platon, Sokrates, Folket, Lysistrate
SeeninnehfJI/: Oet ar viktigt att man f[ir intryeket att detta ar n.§got som
p.§g.§tt innan denna seen bOrjade och fortsatter efter scenen ar slut.

Sokrates

... oeh darmed tycker jag att vi harmed har definierat filosofins
hornstenar varmed vi far en teori som hela varlden kan beskrivas med .

Lysistrate

Ursakta, Sokrates, far jag va me'?

Sokrates

Javisst, far du de'.

Platon

Men Sokrates, du forstar val att vi inte kan ha tjejer i akademin.
Dom ar ju sa ologiska att dom inte forstar filosofin.
Ge henne inte vatten pa sin kvarn,
kvinnor ska sta vid spisen och foda barn.

Sokrates

Nej, vi ar en progressiv och framatskridande akademi,
som alia, inklusive kvinnor, ar valkomna i.

Lysistrate

Tack sa mycket! G.§r och satter sig.
Folket sitter sen tysta och skolan stacks. Men intrycket m.ilste forbli att
lektionen pi'tgi3r for fullt.
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Seen 2.3

pfj seen: Anytos, Me/etos, )lsne
SeeninnehtJII: Under tiden som J(sne fork/add till badanka mtlste det
framglJ att han spionerar och ftlr hi:ira vad som sags. I denna seen ska det
ockslJ framgfl an badhuset ar ptlkostat

J(sne smyger in ptl seen fork/add till stor gu/ badanka av
vattenfestivalsmodell. Anytos oeh Me/etos kommer ut frtln rada rummet:
Anytos

Alia vet att ett val i en demokratisk stat,
fungerar bast med bara en kandidat.
D~ ar det mycket lattare att f~ dom fiesta
att rosta p~ sitt eget basta.

Meletos

Vem ska de rosta p~ i det fallet?

Anytos

p~ mig, har du knack i pallet?!

Det kommer bli sv~rt att f~ hundra procent
nu nar vi f~tt oss en ny konkurrent.
V~r rostandel har sjunkit enligt senaste rapporten .
Meletos

Kollar i poo/en efter rostande/ar.
Det var inte har den sjonk for jag ser bara kakel av den dyraste sorten.

Anytos

Det var ju p~kostat har, Ser sig omkring.
undrar vem dom lurat att bli finansiar?
Och hur kan dom f~ profit?
Det var ju jattebilligt att komma hit.
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Seen 2.4
pf3 scen; Anytos, Me/etas, J(sne, Lykon, Xantippos
Sceninnehi3l1: Det ska framgf3 att Xantippos stf3r p§ god fat med domaren.
Domaren gil/ar killar och har uppskattat behand/ingen lite val mycket.
R(jda rummet i bakgrunden {fir a/drig n§n direkt fork/a ring, men man ska
ana att det Finns nllgot porrk/ubbsliknande dar.
Nar avs/ojas Anytos planer pf3 att fuska i valet. Det ar ilia, men han tror
han /yckats kopa Xantippos tyslnad. )lsne hor forst§s det he/a.

Domare Lykon kommer ut ur r6da rummet med Xantippos. Han har
uppenbarligen bdrjat gil/a Xantippos. Lykon beta/ar Xantippos och /amnar
badhuset.
Xantippos

Tack Lykon, vi ses om en vecka som vi kom overens,
Och glom inte att hjalpa vSrt parti som ni lovade, ers excel lens.

Lykon

Ja, om jag fSr lika skon massage nasta gSng .

Xantippos

Ja, tjanster och gentjanster, utan tvSng.
Vander sig till Anytos och Me/etas.
Det ar alltid kul att passa opp
pS tjansteman frSn samhallets topp
Det ar mycket trev ligt att bSde ha domare och ledande statsman som
gass-ter. GSr valka mpanjen bra?

Meletos

Det spelar ingen roll, Anytos har ju andS riggat valet sS vi vinner med
hastlangder.

Xantippos

Hojer pfJ 6gonbrynet.
s1; intressant ...

Anytos

Tyst, din jubelSsna! Nu m1;s-te vi lagga om vSr valstrategi!

Xantippos

Oroa dig inte, jag tiger som lemuren, sS sant som jag ar en man av Aten.

Anytos

Jag fSr tacka dig, broder, du kan villga en ministerpost. Ha;ar du?

Xantippos

Jag vi ller bli mSrd- och ormsorksminister!

Anytos

Det ar bekraftat, om vi inte torskar valet.
Det blir en gg];elat!.JJ.QQgift, du behover inte gora nSt.

Xantippos

Varfor dS?

Meletos

Vi har inga tankar )lsne i ankan rycker till pS att satsa pS de gamla och
sjuka. Anytos tanker bara ta in skatterna.

Xantippos

Men ta nk om nSgot annat parti tar upp det dS? Se till att det rimmar p§
p§.

Anytos

Hoppas inte det, det skulle man kunna vinna valet pS.

Li!lt; River deep mountain high
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Xantippos

Forresten, det kom ett brev till er ... Ger Anytas ett brev. Xantippas gfJr
sedan in i r6da rummet.

Anytos

Till Me/etas:
Som tack for att du avslojade vara val planer far du bli
vintrampningsminister.

Meletos

Smaller det hogt bland andra fi-partister?

Anytos

Nej, inte sarskilt.

Meletos

Ballt.
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Seen 2.5
P.§ seen: Anytas, Me/etas, }(sne.
Sceninneh.§II: Asne ffJr reda pfJ att Anytos har ett aakta barn.

Anytos

Anytos appnar brevet och bOrjar lasa hagt.
"Vi kanner till din hemlighet,"
Asne i ankan kryper narmre,
Undrar vilken av dom dam vet?
"Att du har en oakta dotter har vi f§tt veta,
vi kraver guld for att vara diskreta."
"F§ anvisningar av lappen p§ forsta parkett,
s§ g§r guldoverlamnandet latt som en platt. "
"Detta brev ar sjalvforstorande och kommer att brytas ned inom
femhundra §r."

Meletos

Va, har du varit med en tjej! Hogljutt.
Det trodde inte jag va r din grej.

Anytos

Badankan har nu /agt sig precis bredvid Anytos aeh Me/etas.
Schh! Det var ett snedsteg i yngre dar,
i ruset misstog jag Xantippa for en karl.

Meletos

Jo hon ar ju inte ens snail! skrattar ha, ha, hal

Anytos

Jatteroligt. Du f§r so va p§ soffan ikvall.
Ta den har pungen med guld fr§n skrevet
och folj instruktionerna i brevet.
En same pfJ fOrsta parket't averlamnar ett brev till Me/etas.
Anytos g.§r in i rada rummet,

Meletos

Bakom akademin finns det en trapp .
Nedanfor den kan du se nasta lapp ,
Han finns p§ botten av en grop.
Me/etas gfJr ut bakam akademin. Fram till scen 2.14 syns han ib/and
skynda farbi pfJ jakt efter nasta same. Vi lamnar det till skfJdisgruppen att
hitta bra stallen far detta.

Asne

Asne krav/ar sig upp pfJ land.
Heureka jag har ett scoop!
Asne springer av seen.
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Seen 2.6

pf!J seen: Sokrates, Platon, Lysistra t e, Folket
SeeninneMJII: Det ska verka som om undelvisningen aldrig tagit paus. Det
ska markas att Sakrates forsvinner in i sig sja/v, in i sin kama.

Sokrates

For att styra en stad,
racker det med att halla befolkningen glad?

F2

Ja.

Sokrates

Men om jag omformulerar min fraga,
yore det bra om tyrannen ar popular men en dum plaga?

Folket

Nej unisant F2 sager daremat Ja

Sokrates

Vem sa ja? Tystnad.

Lysistrate

Det ar klart tyrannen maste va legitim,
Annars kan det leda till en skrackregim .
och han eller han som sitter vid stadens roder
sku lie va tvungen att ta till oschyssta metoder.

Platon

En tjej kan inte bli harskarinna,
dessutom bl ir val ingen skrackslagen av en kvinna ? Tittar karleksfullt p/J
Lysistrate.

Sokrates

Jo, min fru skrammer slag pa vem som heist kan jag garantera.
Alltsa borde aven kvinnor kunna regera .
Tillbaka till fragan; dagens styre ar rena floppen,
Yore det inte battre med lite kompetens i toppen?

Lysistrate
Platon

+

Jo .

Sokrates

Och hur hittar vi en ledare som ar kompetent?

Platon

Kart paus
Ur taxeringskalendern valjs den som ar mest solvent.
Den med mest pengar har visat talang
och ar yard mer an folk utan rang .

Sokrates

Nej sa ar det inte, visa lite distans.
Alia ar lika varda och borde ha samma chans.
Men vi kan konstatera
att samhallet borde styras av dom larda.

Lysistrate

Om bara smarta kan regera
tycker du alltsa inte att alia ar lika varda.

Sokrates

Alia ar jamlika, men vissa ar mer jamlika an andra ... eller... gf!Jr in i koma
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Seen 2.7
pti seen; Sokrates, Platon, Lysistrate, Folket
Seeninnehtill; Platon tar ehansen att omtolka vad Sokrates just sagt.

Platon

Vinkar lite framfor ogonen pti Sokrates oeh konstaterar nojt att Sokrates
inte ar kontaktbar,
Vad Sokrates menade var att alia ar jamlika
men dom basta ar dom rika.
Genom sin Iyxkonsumtion beframjar dom rika konsumtionssamhallet
dom fattiga sku lie bara kopa mat i stallet.

Lysistrate

nil folket. Eftersom Sokrates har tystnat och Platon snackar strunt
tycker jag att ni kan ta rast och g3 over till badhuset, det ar sunt,
Dar kan man f3 massage
av vackra unga man
och id ka spionage
i duschen, tank p3 den.
och sundare 3sikter an vad ni f3r av det dar hagerspaket.
Uta p3 mig, det ar val vart besaket,
Gor en paus, oeh kommer pfJ att hon offieiellt inte har varit i badhuset.
Det ar vad jag hart, i alia fall. ..
Folket gfjr till badhuset och ut genom roda rummel. Sokrates kvar i koma.
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Seen 2.8
P~ seen: Platon, Lysistrate, (Sokrates)

Sceninneh~lI: Platon oeh Lysistrate gralar, snabba repliker i ett
uppskruvat tonlage .

Platon

Varfor skickade du ut mina elever?

Lysistrate

Du forsoker bara kopa roster!

Platon

Alit och alia kan kopas!

Lysistrate

Naha, du kan inte kopa Akropolisl

Platon

Ha! Det har jag redan gjort!

Lysistrate

Jaha, da blir det val Iyxrenovering!

Platon

Na, det blir en Iyxdemolering!

Lysistrate

Det var val det jag .. . Han stannar upp, gralet stannar upp Va!? Vad
menar du?

Platon

Folk kommer betala sekiner
for att se pa ruiner.
Plutokrati
ar framtidens melodi!

Lyslstrate

Ahh, din borgarbracka!

Platon

Bolsjevikbax!
Dam faller i varandras armar
Platon "kommer upp till ytan" efter ett litet tag.
Det har far jag angra sa lange jag lever.
Nu maste jag hitta mina elever.
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Seen 2.9
piJ scen: Asne, Platon, Xantippa, Lysistrate
Scenlnnehfill: DeL ska (ramgfi att Xantlppa hal' koll. Saker och ting
framskrlder sil som hon pJanerat.

Platon och LyslsLrate ut rrfin akademin. P/aton giJr (ortare och hirlner In I
badhuset innan Lysistrate, som stannar upp och knackar "hemfig
knackning" pil en pelare. Xantlppos kommer (it med vaJatfischer. )\sne'
stilr oell klistrar lapsed/a I' i bakgrunden och hoI' fo/jande.
Xantippos

Fick du reda p~ n~t p~ akademin?

Lysistrate

Platon har kiipt Akropolis och tanker giira den till en ruin.

Xantippos

D~ skulle han bli impopular.
Det skulle kunna ruinera hans karriar.

Lilt; Avundsjuk
D§ har jag h~lIhakar p§ alia rivaler.
Har, satt upp v~ ra dekaler.
Xantippos in I badhuset.

32

•

2005-11-21 Rim Reviderat och st"dat

Seen 2.10
p/3 seen: Asne, Lysistrate
Sceninneh/3l1: Lysistrate forsager sig, Hon ar naiv nog att tro p/3 Asnes
gada vilja, Men Asne tanker inte Mila sitt tystnadslofte,

Lysistrate klistrar fi(XL) vaJaffiseher, Asne st/3r p/3 seen oeh klistrar
IOpsedlar.
Asne

Star du och klistrar pia kat,
ar det ditt vanliga valjaktstjat?

Lysistrate

Nej, det ar inte som du tror,
liten paus Det ar for Lysistratos, min bror.

Asne

Ja ha, vad star det pa hans banderol I?

Lysistrate

Vard och omsorg ar partiets paroll,

Asne

Det later intressant, har dom nagra fler forslag

Lysistrate

Jo till exempel kvinnlig arvsratt och pappadag,

Asne

Sa nagra partiideologer
satsar pa kvinnliga frager?

Lysistrate

Ja, 400 ar fore Kristus ar det inte mer an ratt,
att vi,
i fi,
lar samhallet nya tankesatt.

Asne

Vi? Har du gett dig in i politi ken?
Det ar olagligt for kvinnor under antiken!

Lysistrate

Va! Nej .. ,eller jO,
Det ar faktiskt jag och mamma som driver partiet,
Men snalla, snalla lova att inte avsloja bedrageriet, Bonar oell ber.
Vi kvinnor maste halla ihop i kampen for jamstalldhet,

Asne

Oroa dig inte, det forblir varan hemlighet.
Vad heter din mamma?

Lysistrate

Xantippa, men det gor val detsamma,

Asne

Jaha. Ar du Sokrates barn?

Lysistrate

Nej, jag foddes innan hon traffa den ka rin.

Asne

Lagger ihop tv/3 oell tv/3 oeh f6rst/3r att Lysistrate ar Anytos oakta dotter,
A-HA, jag forstar
OJ vad tiden gar
Jag maste ga och jaga val .. , nyheter,
Lysistrate tar p/3 sig Josskagg oeh skaggar in i badet, Asne bOrjar g/3 av
seen oeh ser inte skaggplltagningen.

0

0
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Seen 2.11

p~ seen; Asne, Me/etas
Sceninneh~lI: Me/etas har f~tt en ~thutning av Anytas, men llsne vinner

dver hanam igen.
p~ vag ut sti5ter han p~ Me/etas sam fd/jer anvisningar for dverlamnandet
av mutan .

.&.sne

Varfor sa bratt?
Vad ar det dar for nat? pekar pfi gu/dsacken

Meletos

Me/etas ar mycket besvarad
Anytos har sagt att man inte kan lite pa en flicka.
sa nu maste jag sticka.
Me/etas fdrsdker gfi, men llsne tar tag i han am, smeker hanam lite /!Ht,
det funkar ach Meletas stannar.

.&.sne

Men mig kan du lita pa .

Meletos

Varfor da?

.&.sne

For jag ar ingen tjej,
ach en man skulle aldrig lura dig . Me/etas ser /agiken, men ar fartfarande
fdrvirrad.

Meletos

Men du ar ju kvinna, det ser man pa ditt har.
Den dar frisyren ar inte inne i ar .

.&.sne

Dar jag bor tillber man Oden.
Dar ar fltltar det hogsta bland herrmaden.

Meletos

Nu ar Me/etas tvive/ sam bartsapade.
'&'h, vad bra,
vi kanske kan ses sen, du och ja'?
Var bar du?

.&.sne

Pa vintergatan tjugosju ,
jag ar ju en stjarna.

Meletos

Jag traffar dig garna .

.&.sne

Sa vad har du dar?

Meletos

Det ar en del av stadskassan, det har.
For att behalla makten maste man betala pant .

.&.sne

Sa intressant.

Meletos

Nej, nu maste jag kuta.
Jag maste leverera min muta.
Bfida av scen fit a/ika Mil
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Seen 2.12
p§ seen; Platon, Lysistratos, Anytos, Xantippos.
Seeninneh.flll: Oet visar sig att Platon oeh Anytos ar ganska bra kompisar
s.fldar privat. For dom ar Xantippos oeh Lysistratos luft. Men eftersom
samtalet handlar om XanUppa oeh Lysistrate reagerar dom synligt p§ alit
som sags.

Platon, Anytos oeh Xantippos kommer ut ur roda rummet. Platon har
fortfarande inga golfklubbor med sig.
Platon

Oe dar massorernas tirad om yard och omsorg saknade ju anda.
Man sku lie kunna tro att de har en dold agenda.

Anytos

I sa fall ar dom inte dom anda med baktankar om ryggslut.
Forresten, vad var det du ville fraga om forut?

Platon

Jag har blivit kar.

Anytos

Ah sa trevligt, beratta vem han ar? Ar rimmar pl'J kar, tank pof! uttalet!
De lagger sig p.fl massagebritsar, Xantippos masserar Anytos, Lysistratos
masserar Platon.

Platon

Na, det ar en kvinna som ar pa tapeten. Lysistratos bUr forst glad
Och hon tillhor inte societeten. men sedan sm.flsllr att det spelar roll att
hon inte ar rr!jn societeten.

Anytos

Aha, jag forstar. Ser bekymrad lit.
Jag hade samma problem i unga ar.
Jag hade ihop det med en kvinna men jag smet,
nar jag hittat min sexuella identitet.

Platon

Jag kan inte kontrollera mina kanslors svall!
Sag mig hur jag ska fa henne pa fall!

Anytos

Se henne i ogonen och sag dom har orden:
"Ou ser ut som en angel, valkommen till Jorden. "
Lysistratos reagerar positivt.
Oa faller hon pladask,
sen har du henne som i en ask.
Konsekvenserna kvittar,
sa lange det inte smittar.

Platon

Men jag hade tankt mig karleksballader,
o
0
d er.
och langa
manskenspromena

Lysistratos

JA! Alia tittar p§ hennom. Eh, det later som en bra ide.

Anytos

Nja, tomma loften kan du alltid ge.
Xantippos reagerar ilia, bOrjar nastan strypa Anytos men hindrar 5ig.

Platon

Men min karlek ar sann,
vi ska va' alit for varann.
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Xantippos

Men det skulle ju kunna skada ditt anseende,
det ar bast att du slutar med detta beteende .
Lysistratos blanger surt pfJ sin mor.

Anytos

Ah, Iyssna inte pa vad han sager. Menar Xantippos.
Bry dig inte for mycket om tjejer.
Lek med henne sa lange du orkar leka.
Blir hon med barn sa ar det bara att neka.
Xantippas tar i for mycket nar han masserar.
Aj! Vander sig argt mot Xantippos

Platon

Jag kan inte krossa hennes hjarta,
det skulle bringa mig olidlig smarta.
Jag viii ge henne blommor och all varldens grannlat,
och vara henne trogen tills doden skiljer oss at.
Lysistratos massage blir ganska sfJ intim.

Lysistratos

Ja, rosa rosor, rosenparfym fran Rhodos och romantiska dramer.
Det ar min han kommer pfJ sig sjalv ". en favorit bland manga damer.

Xantippos

Na, lagg du dina labbar till Platon
pa andra grabbar.

Lysistratos

Nej!

Xantippos

Jo. Sluta genast att trakassera vara gaster.
Hamta bubblor till bubbelpoolen utan protester.

Lysistratos stormar ut.
Anytos

Kom sa gar vi in i bastun.
Anytas och Xantippos g/Jr li t i

36

rllm

tvfJ.

2005-11-21 Rim Reviderat och st.,dat

Seen 2.13
p& scen: Platon, Folket
Sceninneh&l/: Platon inser att han f&tt en ny konkurrent.

Platon

Nu f3r ni komma uti
Rasten ar slut! Platon ropar in&t inre rum met. Folket kommer ut ur de
inre rummen.

Sesa,
skynda p3! Alia borjar rora sig lit fr&n badhllset, mot skolan.
Platon har hunnit lit ur badhllset och r&r syn p& en fi-affisch som inte iir
hans och inte heller Anytos'.
Men var ar v3ra affischer n3nstans?
Det har m3ste betyda att vi f3tt ny konkurrans!
Vilken tur att jag har n3gra egna tillhanda.
D3 kan jag klistra over den lede fis propaganda!
Platon plockar tram affischer och klistrar over de andras fi-affiscller.
Sen foljer han in i skolan ocll undervisningen tortsatter.
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Seen 2.14
p& seen; Me/etas, Anytos
Sceninnehfill: Anytos (&r reda p& att dom f&tt ny konkurrens.

Meletos

Kommer g&endes runt ett horn. Laser hogt ur instruktionerna for
/everansen av mutpengarna medan han g&r. Rep/ikerna kan anpassas
efter dekor och scenstorlek.
Svang hoger, g£ fyra steg fram£t forbi den plats dar du var nyss.
Lagg pengarna under stenen markerad med ett stort kryss.
Kliar sig i huvudet.
Men har finns ju bara en sten med ett stort kors pi\.
Asch jag lagger guldet dar anda. Lagger pengarna under stencn.
Lite far val utpressarna tanka sjalva.
Anytos kommcr ut ur badhuset.

Anytos

Har du levererat pengarna an? Klockan ar over elva .

Meletos

Ja, jag blev just klar.
Nu ska jag bara hitta tillbaka till dar jag var. utta/a "r"
Han barjar fo/ja instruktionerna baklanges. Mum/ar dem tyst for sig sJa/v.
Fyra steg framat. Hur blir det om man gar at andra hallet?
Borjar g&.

Anytos

Vart ska du ga?
Hugger tag i honom.
Vi ska till skolan, hang pa.
p& vag til/ skolan ser de de andras fi-affischer.
Det dar ar propaganda, inte information !
Du m£ste satta upp en korrektion.
Meletos staller sig och klistrar affischer (konstigtj. Nya budskap bildas.
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Seen 2.15
pfJ seen: Anytos, Me/etos, Xantippos
SeeninnehfJ//: Det ska tydligt synas att Xantippa vet precis var pengama
ar. Vidare ar det hon som drar i triJdama oeil satter idEm att stamma
Sokrates i Anytos iluvud.

Me/etos klistrar affiseher sfJ att det stiJr: "Anytos stammer Sokrates", ett
ord per affiscil.
Xantippos kommer ut ur badhuset oeil vittjar stenen pfiJ
utpressningsguldet oeil ser vad Me/etos pyss/ar med.
Xantippos

Jag ser att ni ska dra Sokrates infor ratta .

Anytos

Nej, det har jag inga planer pa, var har du hort detta?

Xa ntippos

Men det har ju unge Meletos klistrat upp har!

Anytos

Det vore en bra ide.
Men varfor de?

Xantippos

For han forleder ungdomen, som en annan missionar!

Anytos

Forvisso, men tror du att det racker till?

Xantippos

Du kan ju saga att han ar en underlig figur ocksa om du vi iI.

Anytos

Ja, da kan jag eliminera akademin, vii ken bra taktik!
Dessutom far domstolen ta all kritik.
Det var en god ide du fatt
far jag bjuda pa nat gott?

Xantippos

Garna det, jag har inte atit lunch.

Anytos

Man kan ju inte ata pa fastande mage, jag bjuder pa en punsch!

Ridll

1
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Akt 3

Seen 3.1
pfj seen: Anytos, Meletos, Sokrates, Platon, Jlsne, Folket
SceninnehfJlI; Valdebatt. ,l(sne ar moderator. Folket reagerar pfj det som
sags. Chockat dfj dfJliga saker uppdagas.
pfj seen finns tre pulpeter dar de tre partierna stfjr. Folket sitter framfdr
farsta publikraden.

Asne

Amfiteatern har blivit ommoblerad under natten
for att vi ska kunna halla den slutliga valdebatten.
For fi-partiet har vi Xantippos och Lysistratos ,
fi-partiet representeras av Platon och Sokrates
och slutligen for fi-partiet har vi Anytos och Meletos.
De olika partierna tackar pfj Sitt eget satt far fo/kets /7yllningar nar de
presenteras.
Valets viktigaste debattamne ar skolan forstass,
och nu ger jag ordet till var skitsnygge vice latrinminister Meletos.

Meletos

Sofisternas skola ar battre an alternativet.
Jag ar inte fardig an, den racker hela livet!

Sokrates

Politisk inblandning
leder alltid till en kraschlandning. Pekar pfj Me/etos.

Anytos

En skola utan politikerstyre ar inte ratt
da far man inte lara sig att tanka pa sofistiskt satt.

Meletos

Ja, hur ska vi kunna regera
om vi inte far indoktrinera?

Anytos

Tinar argt pfJ Meletos
Skolan ska vara statlig och bekostas av skattemedel och avgifter.
Den ska drivas av sofister som tar betalt for sina skrifter.

Sokrates

Kunskap ska vara fri. Jag kanner mig som en barnmorska som hjalper folk
att foda tankar.

Xantippos

Vad vet du om att foda barn?

Lysistratos

Vi kraver att mannen ska foda halften av barnen!

.&.sne

Hall er till amnet om jag far be!

Anytos

Fri konkurrens inom skolan ar en dalig ide.
Skolan ska styras av staten.

Platon

Ha, Iyssna pa den autokraten.
Vem som heist som har kapital sa det racker till
ska fa oppna en skola och lara ut vad han vi iI.

Anytos

Nej, da skulle de ju borja tanka kritiskt
i stallet for pol itiskt.
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Meletos

Tanken ska va som hunden,
fjattrad och alltid bunden!

Sokrates

Nej, tanken ar fri som en papegoja,
den kan inte ens fjattras med boja.
Lilt; Utses av MAns och lohan (Sokrates)

Sokrates

For ett Iyckligt Aten maste vi ha fria Iyceer. Not: Lyceum: Kallas i vissa
lander hogre skolor; ordet kommer av Lykeion, namnet p/j ett gymnasium
i Aten dar Aristoteles filosofskola hall till.
Man kan fangsla en man, men inte hans ideer!

Meletos

Jo, Anytos kan.
Det ar latt att tysta en man.
Om man sitter bakom galler
kan man inte sprida skvaller.
Anytos blanger surt p/j Meletas.

Platon

Pa den fria marknaden behover man inte sparra in sina konkurrenter.
Man utlokaliserar dom till spartanska producenter.

Lysistratos

Vi sager nej till den statligt kontrollerade skolan!

Xantippos

Vi ifi
viII alltsa att skolan ska va' fri ! Fortydligar

Lysistratos

Vi sager nej till scheman , nej till betyg, nej till prov, nej till raster, nej till
larobocker och nej till larare! All makt at elevradet, var befriare!
Blir hysterisk.

Anytos

Upprord: Det ar jag som ar makten!
Jag kan gora friskolor illegala!

Meletos

Sympa tiupprord, han gar som husse.
Tro inte ni kan bli populara har i trakten.
Vem viII ha saker gratis nar man kan betala?

Platon

Lugnt och sansat:
Det viII val alia personer?
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Seen 3.2

pil seen; Asne, Meletos, Anytos, Sokrates, Platon, Xantippos, Lysistratos,
Folket
Sceninnehil//; Xantippos gor ett overtygande va/tal. Det si<a framgil att
foli<et verkligen gillar vad dom hor.

Asne

Till Xantippos:
Vad har fi for visioner?

Xantippos

Jag ser en framtid dar man och kvinnor lever i jamlikhet,
dar det finns fri yard, skola och omsorg oavsett klasstillhorighet,
dar alia lever i harmoni med naturens lag .
Dessutom kraver vi en pappadag.
Den nuvarande arbetsmarknadspolitiken har slag it slint,
flytta inte tillverkningen av doriska kapital till Korint.
Och kvinnorna ska ha minst halva lonen for hela arbetetl
Rosta pa fil
Folket jLlblar.

MIF

Den politi ken har klara kvaliteer,
Ni ar man med ypperliga ideer.
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Seen 3.3
p§ scen: Asne, Meletos, Anytos, Sokrates, Platon, Xantippos, Lysistratos,
Folket
Seeninneh§II: Asne g§r p§ som Sverker Olofsson under provokationen.
Folket (oljer diskussionen som en tennismatch. 1 denna seen ska det
framg§ att Lysistrate ar kar i Platon, men eftersom han inte vet att det ar
hon ar han hfJrd och elak.

.&.sne

Harmoni med naturen,
du viII alltsa att vi ska leva som djuren?
Ar det sa? Ska det vara pa det viset?

Xantippos

Naturligtvis inte ...
Asne avbryter Xantippos innan hon hinner fullfolja meningen .

.&.sne

Ni vet alltsa inte vad ni star for. Sa intressant.
19norerar Xantippos och vander sig mot Lysistratos.
Det sags att duohar kallat Platon for "fascistsvin" och "a rrogant" .
Vad kan du saga till ditt forsvar?
Har du nagon kommentar?

Lysistratos

Det var inte ja',
det var det min syster som sa.
Hon tankte inte saga't, hon bara raka' . Lysistrate ar ju kar i honom.
Dessutom var det han som borja' braka .

.&.sne

Vander sig mot Platon.
o har du slutat sla
0 h
Sa,
ans syster?

Platon

Tagen plJ sangen.
Ja .. . Nej .. . Fan !

.&.sne

Vander sig mot Sokrates
Ar det pa dina lektioner
du lart din adept sana fasoner?
Ar det sa? Ar det sa?

Sokrates

Kunskapen Finns redan dar,
jag kan locka fram den i ratt atmosfar .

.&.sne

Det sags att du har domt ut
sofisternas utbildningsinstitut.
Ar det sa?

Sokrates

Viss baskunskap kan sofisterna skanka,
men i min akademi lar vi folk att tanka .

Platon

Ja, till skillnad fran dom dar asgamarna, Pekar p§ Anytos oeh Meleros
och dom dar tradkramarna! Vander sig och pekar plJ Xantippos och
Lysistratos. Lysistratos ser ledsen ut.
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Scen 3.4
P!3 scen: Asne, Meletos, Anytos, Sokrates, Platon, Xantippos, Lysistratos,
Folket
SceninneMI/; Politikema sl!3ss forst inbOrdes men gaddar sig sedan
samman mot folket.

Asne

Enligt vad mina vanligtvis opalitliga kallor fatt veta,
tanker fi skeppa in illegal rostboskap fran Kreta.

Anytos

Jag visste det! Har forsoker man for en gangs skull ordna ett rattvist val!
Ger Platon en redig k!Htsmal/, vilket ledel' till att alia borjar sl§ss.
Lysistratos och Sokrates farsoker dock Mila sig utanfor. Men Xantippos
tar tillfallet i akt att spaa p!3 Sokrates ordentligt.
Lysistratos farsaker avbryta slagsm!3let. Etter ett tag blir tolket
inblandade.

Platon

Upptacker att folket har blandat sig i slagsm§let.
Se upp for publiken!
Vanligt folk ska inte blanda sig i politiken!
Vi maste forsvara demokratin!
Alia politiker (utom Lysistratos) borjar pllckla p§ folket istallet for
varandra.
Folket blir lItjagat fr!3n scenen. Politikema vander sig mot varandra och
ska precis barja slf!ss igen nar Lysistratos till slut rf!r en syl i vadret.

Lysistratos

Ge freden en chans! Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger
"We shall overcome".

A. capella;

We shall overcome

a

a

Detta inleder capellan. Forsta capeflan berattar aU nu ar det val och
folk rostar. I omstarten av capel/an beskriver karaktarema hur de har
fuskat i valet. J bakgrunden sf! g!3r folk p§ led och rastar och lagger lappar
i umol'.

a

44

•
2005-11-21 Rim Reviderat Dch st"dat

Seen 3.S
p/3 seen: Anytos, Me/etos, Sokrates, P/aton, Asne, Xantippos, Lysistratos
Seeninneh/jl/: Anytos forsoker gora en kupp och heft enke/t fork/ara sig
sja/v som segrare.

Anytos

Nu har vi utfort valet i demokratisk anda,
trots all fi:s propaganda.
Till min stora gliidje har folk gjort som jag viii,
och rostat pa mig sa att jag kan styra i fyra ar till.
Jag lovar att ...

Platon,
Sokrates,
Lysistratos,
Xantippos

Protesterar hog/jutt.

.~
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Seen 3.6

pf3 scen: Anytos, Me/etos, Sokrates, P/aton, )'(sne, Xantippos, Lyslstratos
SceninnehfJl/: Det ska synas att just som Sokrates varnar for fusk
fuskar de sam raknar rosterna just ptJ det sattet.

stJ

Platon

Nej, det dar kan inte stamma,
jag betalade ju for att hans valjare skulle stanna hemma.

Xantippos

Till Anytos:
Vi har inte fatt rakna rosterna an, din sprattgris!

il.sne

Rostrakningen maste vara rattvis,
Och att borja med att rakna rosterna vore en god ide,
Asne sta/ler slg framfor de andra sktJdisama, vand mot publiken.

Meletos

Borjar ral<na rostema.
Ett, tva, fyra, tre .. ,

il.sne

Vander sig am mot Meletos
Men sa dar avgor man val inte vem som ska styra!

Meletos

Vada, tre kommer val efter fyra?

il.sne

Vander sig mot publiken igen.
Samla alia valsedlar i en jattevalurna utan krus,
Skynda pa, forklaringen var val inte sa diffus?
Xantippos och Lysistrato5 hailer innehtlllet i de smtJ valurnorna i en
jattestor va/uma.
Det viktiga med 5ummeringen
ar att alia deltar i hanteringen,
Vander sig mot Lysistratos och Xantippos
Plocka upp rosterna en och en,
sa far nasta person saga vad som star pa den,
Lysistratos tar upp den forsta sedeln.

Sokrates

Gf3r fram och staller 51g bredvid Asne.
Det ar viktigt att folja reglerna man fastslagit
och inte byta ut den val5edel man dragit.
Xantippos hor detta och byter ut va/sedeln mot en fi(XL)-va/sedel.
Platon fflr valsedeln frf3n Lysistratos.
I detta skede ar det oerhort viktigt,
att man laser vad som star dar pa riktigt,

Platon

Fi.

Platon ser ut som om han byter ut fi mot fi.
il.sne

Nasta steg ar att rosten registreras.
Det kan du gora , och ra kna aven deras. Ta/ar till Me/etas.

Meletos

Men det ar asiktsregistrering, det ar ju olagligt.

Anytos

Det ar det inte, det ar inte ens beklagligt,
Hamta nagot att skriva pa.
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Sokrates

Medan Me/etos g/3r och hamtar en griffe/tav/a.
Nu ar det viktigt att forsta,
att rosten maste registreras pa ratt parti.
Annars blir hela valet en parodi.
Eftersom Me/etos har annat att koncentrera sig pi3 har han inte Sokrates
och missar darmed tipset om att fuska .

.Il.sne

Nar Me/etas kommit in med tav/an.
Sa, nu upprepar ni proceduren for varje rost.
Forhoppningsvis blir ni klara innan det blir host.
Lysistratos p/ockar upp va/sedlar, Xantippos byter ut dem mot fi(XL): s
va/sedlar, P/aton sager "fi" far varje va/sede/ och Me/etas streckar glatt p/3
griffe/tav/an. Han satter minst streck pi3 Anytos parti. Anytos blir alit
surare.

Sokrates

Det maste skotas arligt,
annars kan det bli besvarligt.
Om folk gor som jag sa,
sa blir nog alit bra.
Annars sa gar det som jag fruktar,
eftersom politi ken luktar.
Sniffar i /uften. Hi311er upp sopp/3sen framfar sig. Till sopp/3sen:
Vi maste nog hitta ett runt arkiv,
innan du far eget liv.
Sokrates ut frfim scen.

Anytos

Skitsur! Anytos drar undan Me/etas s/3 att det framg!3r att bara de tv!3 hOr
de farsta fyra radema nedan.
Satt inte streck pa dom andra, din usle lakej!
Ar du inte med mig sa ar du emot mig.
Vice latrinminister, det finns inget lagre an den rangen!
Du utesluts ur partiet, nu pa momangen!
Me/etas /ommar ut sam en avergiven hundva/p. Anytos skriker efter
honom:
Du kan ju inte ens fuska nar du far klara instruktioner! Oetta har alia
andra.
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Seen 3.7
pa seen; Anytas, Platan, Asne, Xantippas, Lysistratas
SeeninneMIf: De skyl/er iff'an sig sam sma barn.

Asne

Men vi talade ju om hur viktigt det ar med goda intentioner. Med
handerna i sidarna sam am han vare en skalfroken sam ltixar upp sin
liigstadieklass.
Alia ser ut sam smii skyldiga barn aeh pekar pii Anytas.

Lysistratos

Foljande dialog som sma bam.
Det var han .

Platon

Ja, han borja.

Xantippos

Nu hamtar jag domarn!
Xantippos ut fran seen.

Anytos

Det var inte jag!
Det var ingen som sag mig!
Jag var inte ens dar!
Forresten var det inte min kniv!
Och han sa att han var sexton!
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Seen 3.8
p/1 seen: Anytos, Platon, Asne, Xantippos, Lysistratos, Lykon
Seeninneh/111: Lykon gor hockeydomartecken nar n/1gon gjort fel.
Rostrakningsmaskinen /1terkommer, sf! rakningen bOr inte ta sarskilt l/1ng
tid.

Lykon slapas in av Xantippos. Lykon har garna rullskridskor och ar kladd
som en huvuddomare i hockey och har med sig en rostrakningsmaskin
(l/1da sam har ben, dvs rostrakningsdvargen g/1r in ach ut sjalv). Pi1
rostraknaren st§r det:
EJ,£KT-Q-MoTii< (ELECT-O-MATIC).
Lykon

Sam Martin Ljung i Povel Ramels s/1ng "Gullet (Ska du komma till husse),,:
Jasa, du kommer till domarn?
Ja, kom du till domarn.
Komsingen till domsingen.

Xantippos

Dom fuska! Fortfarande som ett barn.

Lykon

Jasa, osportsligt upptradande! Tecken: Misconduct
For att det ska bli demokratiskt
sa raknar vi rosterna automatiskt.
Tar urnan med valsedlar och stanger ner i rostraknaren.
"Pantljudet" hors fr/1n rostraknaren, och medan detta Ijud hOrs raknas
rosterna upp p/1 bladdersiffror pf! en tavla, som bara kan presentera
tv/1siffriga resultat. Rostsedlarna kommer ut ur maskinen i tre prydliga
buntar, en for varje parti.
Rostfiirdelningen ar enligt fiiljande:
fi: 55%
fi: 25%
fi: 20%
Lykon trycker pf! en knapp och f/1r ut ett kvitto. Darefter bl/1ser han
slutsignal.
Tittar p/1 strecklistan och konstaterar att fi(XL) st§r overst p/1listan (det
ar det forsta fi han hittar). Vander sig mot XantlPPos.
Fi vanni
Borja gratulera varann!

Lysistratos

8arnatanen slut, nu ar det ett hogtravande tacktal.
Mina herrar, fOrsamlade atenare och andra djur! Det senare sagt argt §t
Anytos
Nu ar det slut pa Anytos, och dags fOr proletariatets diktatur.
Jag viII ta detta tillfalle i akt att tacka vara partistrateger
som hjalpt oss till denna historiska seger!
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Seen 3.9

P/3 seen: Anytos, Platon, Asne, Xantippos, Lysistratos, Lykon
Sceninneh/3l1: .ilsne b6rjar sina a vsl6janden, men det 9/3r inte s/3 bra i
bOrjan.

man.

Asne

De dar tva ar inte atenska

Lykon

Ar du fodd i Aten min van? till Xantippos

Xantippos

Ja, sa klart vi ar atenare .

Lysistratos

Bevisningen kunde inte vara klenare .
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Seen 3.10
p& scen : Anytos, Platon, Asne, Xantippos, Lysistratos, Lykon
Sceninneh§lI: Asnes avsl6janden har sv&rt att 51& rot.

'!!'sne

Till Anytos:
Titta har!
G.!lr fram till Lysistratos och rycker av 16sskiigget. Lysistrate blir
fijrskriickt.

Anytos

Men du ser val att det har inte ar en man!?

Lykon

Nej, det har du ratt i minsann!
Dar var jag lite for snabb.
Det ar ju bara en liten grabb.
Enligt forfattningen
far en omyndig inte bli tyrann .
Sa befattningen
tillfaller partiets andreman. pekar p& Xantippos
Asne st&r helt handfallen eftersom ingen inser att Lysistrate iir en kvinna.
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Seen 3.11
p§ seen: Anytos, Platon, Asne, Xantippos, Lysistratos, Lykon
Seeninneh§lI: Xantippa verkar vara segerlJerre (segerdam) men fJker dit
s§ det stanker.

Xantippos

Mina herrar!
Jag viII ta detta tillfalle i akt att tacka v~ra partistrateger
som hjalpt oss till denna historiska seger!

'&'sne

Under fdregf!ende replik rycker Asne skagget av Xantippa.
Men ser ni att dom ar kvinnor nul

Anytos

Men ... det ar ju Xantippa, Sokrates fru!

Lykon

Men vid Olympens alia gudar,
d~ har jag ju varit med brudar! Blir jatteacklad.

Lagen forbjuder kvinnlig tyranni .
Nu stryker jag ert kvinnoparti.
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