INDISKA BERÄTTELSER DEL 4
KRISHNA
av Lena Gramstrup Olofgörs

Roller:
BERÄTTAREN: Magnus Krepper
JORDGUDINNAN: Cecilia Frode
BRAHMA – universums skapare: Andreas Rothlin Svensson
KUNG KAMSA – onde kungen regerar över Mathura: Johan
Holmberg
PAPPA VASUDEVA – pappa till Krishna: Calle Jacobson
KRISHNA – guden Vishnus åttonde avatar: Elmer Jonstoij
Berg
BALARAMA – Krishnas halvbror: Rikard Jarl
MAMMA YASHODA – Krishnas fostermamma: Frida Röhl
FLICKA: Sara Karlqvist
FLICKA: Frida Persson
FLICKA: Kriti Sood
ORMEN KALIYA – en ond demon: Johan Holmberg

Indiska Berättelser del 4

SCEN 1
(På jorden i KUNG KAMSAS rike Mathura.Folk arbetar,
gräver och vagnar rullar, kor råmar. Musik)
BERÄTTAREN
Nu ska vi ta oss långt tillbaka i tiden till ett
kungarike som hette Mathura och som låg vid floden
Yamunas stränder. Där härskade kung Kamsa som var
mycket elak, grym, falsk och ond.
KUNG KAMSA (ryar och står i)
Tyst ni eländiga människor…

Stå inte där och jamsa!

BERÄTTAREN
Kung Kamsa levde själv i rikedom medan hans folk svalt
och om någon höjde rösten var han snabb att sticka
svärdet i dem. Folket fruktade för sina liv. Till slut
hade det gått så långt att jordgudinnan fick nog.
(Upp i himlen. JORDGUDINNAN söker kontakt med BRAHMA.)
JORDGUDINNAN (till Brahma)
Du store gud! Brahma! Alltings ursprung. Det här går
inte längre.
BRAHMA
Ja jordgudinna. Vad sker?
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JORDGUDINNAN
Folket lider under kung Kamsa. Han är en demon i
människokropp och alla är rädda för honom. Alla har
slutat skratta. Brahma! Ni gudar måste hjälpa till! Jag
klarar det inte längre.
BRAHMA
Jag har bara skapat universum, guden Vishnu är jordens
beskyddare. Vishnu vet allt och kan allt. Jag vet att
han har en plan för att komma till jorden och hjälpa
människorna.
JORDGUDINNAN
Låt höra!
BRAHMA
Vishnu kommer att gömma sig i ett barns kropp och födas
på jorden som en pojke vid namn Krishna.
JORDGUDINNAN (förundrad)
Krishna…!
BRAHMA
Krishna ska hjälpa er.
BERÄTTAREN
Ryktet om Krishna ekade mellan himmel och jord.
Människorna blev glada för att de skulle få hjälp av en
gud. Men den onde kung Kamsa blev rädd, mycket rädd
(MUSIK)
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KUNG KAMSA
Nej, aldrig!
BERÄTTAREN
Han fick nämligen veta att ett barn en dag skulle
förgöra honom.
KUNG KAMSA
Vem är det som ska födas!? Jag stoppar det! Vem är
modern? Hon ska dö!
BERÄTTAREN
Men när kung Kamsa fick höra spådomen att det var hans
egen systers åttonde barn som skulle döda honom.
KUNG KAMSA
Min egen syster?
BERÄTTAREN
Då visste han inte vad han skulle göra.
KUNG KAMSA
Nej, åh, jag kan inte..! Tänk om jag straffas av
gudarna i nästa liv… Vad ska jag göra..?
(Fängelse. Järndörr stängs. Vakter släpar iväg och
kedjar fast föräldrarna som skriker och gråter.)
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BERÄTTAREN
Den onde kung Kamsa fängslade sin syster och hennes man
och när deras barn föddes tog kungen ifrån dem dessa
barn och dödade dem.
(Bebisskrik. Från fängelset, kedjor. Vakter skriker om
att lyda kungen. Föräldrarna gråter. Barnskriket
tystnar.)
(Musik. Åska och regn, ett väldigt oväder.
BERÄTTAREN
Åren gick och Kung Kamsas tyranni blev bara värre och
värre. En mörk natt i augusti så var tiden inne för
guden Vishnu att komma till jorden.
(Barnjoller. PAPPA VASUDEVA lycklig. Mamman andas ut.
Rassel av kedjor, rått och kallt. Åskvädret avslutas,
fåglarna kvittrar. Himmelsk musik – KRISHNA är född.)
PAPPA VASUDEVA
Det är inte vilket barn som helst. Ser du min älskade
hustru, han har fyra händer!
KRISHNA
Jag, jag är guden Vishnu.
PAPPA VASUDEVA
Han kan prata! Du är vårt åttonde barn!
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KRISHNA
Nu är era dagar av sorg över. Jorden har allt för länge
lidit under demonerna.
PAPPA VASUDEVA
Hur ska vi kunna skydda dig från kung Kamsa?
KRISHNA
Ta mig till andra sidan floden.
PAPPA VASUDEVA
Vi är i bojor. Fängelset är låst.
KRISHNA
Gå bara. Det ordnar sig.
BERÄTTAREN
Därefter förvandlades Krishna till en helt vanlig bebis
med två armar. Och hans pappa gjorde som Krishna sagt.
(Hör Krishna som bebis.)
PAPPA VASUDEVA
Kedjorna lossnade! Titta! Porten öppnar sig.
(Fängelsedörren öppnas. De går ut. En flod brusar, men
stillnar till ett porlande.)
PAPPA VASUDEVA
Floden… den delar sig.
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Pappan skrattar häpet och lättat. Bebisen jollrar. Tona
ut.)
BERÄTTAREN
Då den onde kung Kamsa fick höra att det åttonde barnet
var fött blev han alldeles vild av raseri.
KUNG KAMSA
Så lätt kommer du inte undan! Låt döda alla pojkar i
hela riket! Alla! Om jag inte lyckas döda dig då
Krishna, då ska jag skicka efter all världens demoner!
(Musik trummor)

SCEN 2
(UTOMHUS hos en herdefamilj på landet. Tupp gal, kalvar
råmar, BALARAMA och KRISHNA spelar boll och leker.)
BERÄTTAREN
Krishna var i säkerhet hos en herdefamilj på andra
sidan floden. Han växte upp med sin halvbror Balarama.
De var två helt vanliga pojkar. Ja vanliga och vanliga…
De var ganska busiga.
(Krishna spelar livligt flöjt. Dova dunsande ljud av
klövar som dansar i gräset.)
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BALARAMA
Har du sett Krishna! Kalvarna de dansar när du spelar
på din flöjt! Dansa! Dansa, kossor!
KALVAR
Muuuu
BALARAMA
Å. Oj!
(Kalvarna uppspelta. MAMMA YASHODA kommer irriterad
till pojkarna.)
MAMMA YASHODA
Krinshna! Balarama! Vad har ni gjort? Säg inte att
Krishna har busat igen. Du får sluta spela så att
kalvarna dansar!
(Krishna smackar på något.)
BALARAMA
Och titta! Krishna har ätit lera!
KRISHNA
Nej, Balarma! Tyst!
MAMMA YASHODA
Varför har du ätit lera?!
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KRISHNA
Nej, mamma jag har inte ätit lera. Balarma har fel.
MAMMA YASHODA
Låt mig se! Gapa! Gapa, Krishna! GAPA!
(Himmelsk musik när Krishna öppnar munnen.)
BERÄTTAREN
Och när Krishna öppnade munnen kunde hans mor och bror
knappt tro sina ögon.
MAMMA YASHODA (flämtar)
Jag ser solen, månen och oräkneliga stjärnor.
BALARAMA (flämtar)
Jag ser berg, hav och land.
MAMMA YASHODA
Jag ser gudar…
BALARAMA
…människor och djur. Så, så underbart.
MAMMA YASHODA
Hela universum. Allt som har med skapelsen att göra!
Krishna ni är inte vilket barn som helst. Ni är Vishnu.
BALARAMA
Få se! Jag vill se mer!!
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(Mamma Yashoda tillber Vishnu enligt seden.)
KRISHNA (stänger munnen)
Sluta! Sluta, mamma!
BERÄTTAREN
Krishna ville vara som alla andra pojkar. Han tyckte
inte om att hans mamma dyrkade honom som guden Vishnu…
MAMMA YASHODA
Vad konstigt..?
BERÄTTAREN
…så han såg till att hon glömde allt hon sett.
MAMMA YASHODA (flämtar till)
Jag tyckte precis att..? Seså! Ut och lek med er! Här
ska ni inte hänga. Glöm inte att se efter kalvarna!
(Mamman går)
BALARAMA
Nu glömde hon allt. Vill du inte vara en gud?
KRISHNA
Nej. Jag vill vara i fred!
(Krishna lämnar gården. Flöjtmusik. Hör FLICKORNA
sjunga i badet lite längre bort.)
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BERÄTTAREN
Krishna tog sin flöjt och smög iväg ner till stranden.
Han visste att flickorna bad sin morgonbön därnere och
efter bönen brukade de bada. Han tittade på flickorna
som renade sig i vattnet och när han såg deras kläder
ligga där på marken så kunde han inte låta bli att ta
alla kläder i famnen och klättra upp i ett träd!
(Krishna klättrar upp i ett träd. FLICKORNA slutar
sjunga.)
KRISHNA
Hej hallå!Hallå! Var har ni kläderna? Titta upp här!
Har ni sett vad jag har!
FLICKA
Titta det är Krishna, han har hängt upp våra sari i
trädgrenarna? Krishna Du din…
FLICKA
Kasta ner våra kläder!
KRISHNA
Aldrig! Kom upp ur vattnet så får ni era kläder! En och
en, så jag får se er ordentligt!
FLICKA
Du får inte!
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FLICKA
Det fattar du väl att vi inte kan. Vi är ju nakna.
FLICKA
Gå nu, vi fryser! Och pojkar får inte vara här!
FLICKA
Pojkar får faktiskt inte vara här!
FLICKA
Men han är ingen vanlig pojke. Krishna är en gud. Det
gör ingenting. Kom!
(Flickorna skrattar, går upp ur vattnet.)
BERÄTTAREN
Konstigt nog var inte flickorna blyga utan de tyckte
att Krishna var vackrare än någonsin.
FLICKA
Han är ju trots allt en gud.
FLICKA
Vi älskar dig, Krishna!
KRISHNA
Här har ni egna kläder.
FLICKA
Tack!
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FLICKA
Tack. Du är verkligen den bäste av alla gudar!
KRISHNA (suckar, för sig själv)
Vad dem tjatar! Gud och gud och gud..!
FLICKA
Åh, Krishna!
(MUSIK flöjt.)
BERÄTTAREN
Den onde Kung Kamsa hade inte glömt att Krishna skulle
förgöra honom. När han hörde talas om en speciell pojke
på andra sidan floden Yamuna sände han ut sina demoner.
(Får och kalvar. Barnen spelar boll och leker.)
BALARAMA
Fånga bollen! Krishna! Du som kan allt!
KRISHNA
Sluta, jag vill inte kunna allt.
BALARAMA
Kan du det här då?!
(Bollen ramlar i vattnet. Plask)
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KRISHNA
Åååååå…nej… Då får jag väl hoppa i och hämta den då.
BALARAMA (retas)
Inte ska en gud hoppa i och hämta en boll.
KRISHNA
Just därför.
(Krishna hoppar i vattnet.)

BALARAMA
Nej, vänta! Kalvarna!
KRISHNA
Va?! Vad sa du?
(MUSIK)
BALARAMA
Titta Krishna vad som händer med kalvarna! Ser du de
har ramlat ihop. Och alla träden har vissnat… Det är
något konstigt med vattnet…
KRISHNA
Vänta, jag ska se efter.
(Krishna tar ett djupt andetag och dyker ner i
vattnet.)
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KRISHNA (sticker huvudet upp ur vattnet,
andfådd)
Ormen Kaliya är i floden! Vattnet är förgiftat!
(Plask av den jättelika ORMEN KALIYA. Ormen väser.)
BALARAMA
En demon! Kom upp! Du riskerar ju ditt liv!
BERÄTTAREN
Upp ur vattnet kom den levande eldens orm: Kaliya en
ond demon med sju huvuden.
ORMEN KALIYA (med sju huvuden)
Vad gör du i mitt vatten?!
BERÄTTAREN
Ursinnigt drog Kaliya ner Krishna under ytan.
KRISHNA (försöker få luft, plaskar)
Jag måste göra något!
ORMEN KALIYA
Jag ska förgöra dig!
BERÄTTAREN
Vännerna på stranden blev skräckslagna. Hela jorden
darrade.
(Mamman förskräckt vid stranden)
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BALARAMA (vid stranden)
Det här klarar Krishna. (till de andra)
Krishna kom igen! Du kan! Tror jag…
(Hör hur Krishna kämpar med ormen. Ormen sprutar
flammor och rök.)
ORMEN KALIYA
Jag har dig. Jag sväljer dig i en munsbit! Du kommer
bara vara damm och aska.
BERÄTTAREN
Den fruktade ormen Kaliya ringlade sig hårt kring
Krishnas kropp. Krishna kunde inte röra sig en
millimeter.
KRISHNA (håller på att kvävas där i vattnet)
Aoughhhhh
BALARAMA
Krishna, kom ihåg du har gudomliga krafter!
ORMEN KALIYA (väser)
Nu ska du dö!
BALARAMA
Krishna! Krishna du är herren!
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BERÄTTAREN
Krishna hörde Balaramas röst i larmet. Han fick hela
universums kraft till sin hjälp. Han fick så mycket
kraft att han växte sig stor och sprängde sig fri. Han
for upp ur vattnet, ställde sig på Kaliyas sju huvuden
och dansade. Nu insåg Kaliya vem han hade att göra med!
(Krishna spelar flöjt och dansar på Kaliyas sju
huvuden.)
ORMEN KALIYA
Förlåt. Jag förstår att du är Krishna.
KRISHNA
Ge dig av nu. Ringla iväg till havets djup
ORMEN KALIYA
Förlåt.
KRISHNA
Var inte här och förgifta vår flod.
ORMEN KALIYA
Du store…
KRISHNA
Hälsa kung Kamsa! Snart är hans liv till ända.
BERÄTTAREN
Kaliya lydde Krishna. Ormdemonen flöt sakta mot
Mathura, Kung Kamsas stad.
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KALVARNA
Muuu
BALARAMA
Titta, korna! Dom vaknar!
(Barnen ropar Bravo! Folket hyllar Krishna.)
BERÄTTAREN
Från den dagen började folket att avguda Krishna. Den
onde kung Kamsas dagar var snart räknade och det skulle
inte dröja länge förrän Kamsa fick möta det öde som
ekat mellan himmel och jord. Äntligen skulle folket bli
befriade från sin tyrann.
(MUSIK)
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