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En hed i skogen där häxorna samlas 
 
Häxa 3 Kom, berätta. Börja du! 
 
Häxa 2 Jag har slaktat getter. 
 
Häxa 3 Och du? 
 
Häxa 1 Sjömanshustrun stod på land, 

Med kastanjer i sin hand 
Stod hon ensam kvar på strand.  
”Låt mig smaka” sa jag då 
Men hon vrålade åt mig: 
”Dra åt helvete med dig!” 
Hennes fästman är på väg att ge sig av; 
Han lär märka att en häxa kan ge svar! 

 
Häxa 3 Stormigt hav ska skutan få! 
 
Häxa 2 Höga vågor drar upp då! 
 
Häxa 1 Och till botten mannen gå! 

 
Häxorna Rakt mot revet krossas skeppet. 
 
Trummor hörs. 
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Häxorna Ljud av trummor – varför det?  
Se en hjälte … 
Det är Macbeth! 
Genom regn och blixt och dunder 
Ska vår trolldom göra under; 
En besvärjelse tillsammans 
Över land och över hav: 
Bind en båge, slut en cirkel 
Över land och över hav. 
 

Macbeth och Banco kommer, svettiga efter strid. 
 
Macbeth Aldrig har solen strålat så starkt och vackert. 
 
Banco En dag fylld av seger. 
 
Macbeth (ser häxorna) Du … vilka är det där? 
 
Banco Var kommer ni från? Ifrån denna värld, eller från den undre?  

Ska vi kalla er kvinnor, eller demoner – eller helt enkelt häxor? 
 
Macbeth Dom måste spå oss. 
 
Häxa 3 Leve Macbeth du Herre av Glamis! 
 
Häxa 2 Leve Macbeth du Furste av Caudor! 
 
Häxa 1 Leve Macbeth som Konung ska bli! 
 
Banco (till Macbeth) Men blir du rädd för en sån lycklig spådom? 

Jag vill också bli spådd, fördömda maror!  
Blir mitt liv fyllt av segrar eller faror? 

 
Häxorna Vänta … 
 
Häxa 3 Mindre känd än Macbeth, men likväl större. 
 
Häxa 2 Med mindre makt, men mycket mer av glädje. 
 
Häxa 1 Ej kung, men den som fostrar flera kungar. 
 
Häxorna Leve dom båda segrarna! Leve dom båda segrarna! 
 
De försvinner. 
 
Macbeth Dom sa … att dina söner ska bli kungar. 
 
Banco Och du kung först av alla … 
 
Båda Märkliga spådom. 
 
En tjänare ur Macbeths hushåll kommer. 
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Tjänaren Lord Macbeth! Vår konung regenten har gjort er till Furste av Caudor. 
 
Macbeth Men den fursten är väl i livet? 
 
Tjänaren Han är fängslad som förrädare, och dömd att ge sitt liv. 
 
Banco (för sig själv) Profetian var sann – förstår jag nu! 
 
Macbeth Så har det börjat … Tre profetior. 

Två har besannats, den största kvarstår. 
Men varför känner jag blodet isa? 
Och varför darrar mitt bröst av rädsla? 
Om ödet menar att jag ska härska 
Ska jag då vägra att ta emot det jag kan få? 

 
Banco Hans känner vittring och blicken glöder  

han börjar tro att detta är hans öde. 
Men mörkrets löften är sällan sanna 
dom får dig tro att du kan bli en annan 
Och så vid slutet, då står du ensam 
långt från den väg som du tänkte dig att gå. 
Du står där ensam, övergiven!  

 
Tjänaren Nånting har hänt här 

Macbeth har ändrats 
Vet inte varför jag fryser så …? 

 
Männen går.  
Häxorna dyker upp igen. 
 
Häxorna När ses vi nästa gång? 

Vi möts igen när solen försvunnit och världen brunnit. 
Var möts vi nästa gång? 
Här på vår hed där dimmorna döljer vårt hemliga möte. 
Nu är det tid att vi tar till reträtt; 
Vägen står öppen för konung Macbeth. 
Störd i sin sömn och torterad av kval 
Kommer han på nytt för att be oss om svar. 
 
Iväg, vi ses igen när slaget är vunnet och riket har brunnit. 
Iväg, iväg, ja vi går iväg! 

 
En ryslig dröm om lag och rätt 
Ska hemsöka vår kung Macbeth, 
Han plågas både natt och dag 
Till sista andetag. 
Skynda!  
Skynda!  
Ja, kom nu systrar låt oss dra iväg! 
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Macbeths slott 
 
Lady Macbeth läser ett brev från Macbeth. 
 
Lady ”Jag mötte varelserna samma dag som vi segrade i striden. Och när jag stod där, helt 

stum efter att ha hört deras spådom, kom ett bud från kungen som utropade mig till 
Furste av Caudor – just det som trollpackorna nyss sagt att jag skulle bli. Deras tredje 
förutsägelse är att jag kommer bli kung. Håll detta hemligt i ditt hjärta. Din make.” 
 
Ambition och styrka har du i mängder 
Men har du också modet att utföra det du måste? 
Kantad av brott är din färd mot makten och äran. 
Väljer du gå den vägen; ve dig om du då tvekar och vänder åter! 
 
Kära, kom nära! Jag stödjer dig. Jag hjälper dig att våga. 
Står vid din sida och följer dig, ingjuter mod och tror på dig. 
Så eldar jag din låga. 
En kung ska du bli, för så har ödet sagt.  
Krona av guld är du lovad. 
Vad gör du? Förnekar din gåva? 
Nej låt det ske och ta emot, ja ta emot din stora gåva 
Våga ta emot din tron. 
Vad gör du? 
Bejaka din gåva och låt dig, ja låt dig ta emot. 
Du måste ta emot din gåva, bestiga din egen tron. 
Vad gör du? Vad gör du?  
Du tar emot din tron! 

 
En tjänare kommer in. 
 
Tjänare Landets kung låter anmäla sin ankomst. 
 
Lady Idag? Men vet min make? 
 
Tjänare Han går i täten och leder följet närmre. 
 
Lady Då ska de mötas av vår gästfrihet och värme. 
 
Tjänaren går. 
 
Lady Och kungen stannar här …? Här? Hela natten? 

 
Kom fyll mig med grymhet, ni avgrundens andar! 
Låt kvinnan helt försvinna, låt blod och galla blandas. 
Förvandla mitt hjärta till stål! 
I natten, i mörkret ska ödet besannas 
För dolken i handen kan inte se vem den sårar. 
Ja, dolken i handen är skyddad av mörkret i natt. 
Och dolken ska falla i natt. 

 
Macbeth rusar in. 
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Macbeth Älskade hustru! 
 
Lady Min Caudor! 
 
Macbeth Du vet att kungen kommer? 
 
Lady Stannar han här? 
 
Macbeth I natt, ja. 
 
Lady Men han ska aldrig skåda morgonljuset! 
 
Macbeth Vad sa du? 
 
Lady Jag tror du hörde. 
 
Macbeth Jag hörde. Jag hörde! 
 
Lady Förstår du? 
 
Macbeth Men om det inte lyckas? 
 
Lady Allt ska gå bra, du måste tro mig. 
 
Kungen och hans följe syns. 
 
Lady Vår kung! Jag går och möter, var bara glad och lämna allt till mig. 
 
Lady Macbeth går. Macbeth, ensam kvar, ser en dolk. 
 
Macbeth Är det vapnet jag ser? Redo att brukas?  

Du ligger där beredd – men är du verklig? 
Du flyr mig? Men jag kan se dig! 
Du visar mig en väg av ondska och brott, 
En dunkel väg, som jag beslutat att vandra. 
Åg hemska mardröm! 
Se på ditt knivblad, det blöder och gråter! 
Men ändå inga fläckar … Det är bara jag som ser i syne och drömmer. 
Är du på riktigt?  
Är det nåt du vill säga, nånting viktigt? 
 
Döden och kylan sprider sig i naturen. 
Mördaren närmar sig utan ljud, som en skugga bland djuren. 
Nu ska häxornas löfte få form och skepnad. 
Må mina fotsteg förstummas av jordens tystnad. 
 
Där var klockan … Min hustru har gett tecken. 
Sov för evigt min konung! 
Jag var din frände. Nu är jag den som ska ta dig till livets ände.  
 

Rusar ut till kungens sovkammare med dolken i handen.  
Lady Macbeth kommer. 
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Lady Allt är tystnad och stillhet … Men – någon kvider. 

Och där en uggla som svarar långt i fjärran. 
 
Macbeth (hörs utifrån) Vem där? 
 
Lady Tänk om det är kungen som vaknat, innan kniven gjort sitt? 
 
Macbeth in med dolken i handen. 
 
Macbeth Nu är det över! 

Hörde du, hustru, ett suckande och jämmer om vartannat? 
 
Lady Jag hörde den som hoade. En uggla, inget annat. 
 
Macbeth Inget? 
 
Lady Jo dig, som mumlade … 
 
Macbeth … på väg tillbaka? 
 
Lady Ja. 
 
Macbeth Bor nån i rummet bredvid … vår konung? 
 
Lady Där sover sonen. 
 
Macbeth (ser på sina händer) Men titta, vad i helvete!  
 
Lady Se åt ett annat håll.  
 
Macbeth Men vad i helvete! Å vad i helvete! 

Jag smög förbi dom vaktande, hörde dom be: ”O Fader, stå vid vår sida”.  
Jag ville då viska ett stilla ”Amen”.  
Men mina läppar stelnade och inget ljud kom fram – 

 
Lady Sån dumhet. 
 
Macbeth … som om en hand förbjöd mig att säga Herrens namn. 
 
Lady Lägg av! 
 
Macbeth Varför kan jag inte längre be? 
 
Lady Du hittar på. Men allt, ja allt blir bra i dagens ljus. 
 
Macbeth Och sen dessa röster som maler och maler: 

”Din mardröm har börjat, Macbeth, lord av Glamis 
Och vet vad som följer, du Furste av Caudor: 
Din sömn kommer vara förintad för gott.” 
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Lady Det finns andra röster som lirkar och smeker: 
”Macbeth, du är modig men tvivlar och tvekar, 
En Herre av Glamis, som ödet förnekar, 
En Furste av Caudor, ett barn utan hem.” 

 
Macbeth Och änglarna kräver, med röster av vrede  

Att hämnas vår konung, en storslagen man. 
 
Lady Så ynkligt han darrar, så löjligt han yrar 

Jag saknar det lejon jag gifte mig med. 
Ser inget spår av hjälten som en gång var min man. 
Han darrar, han yrar, så ynkligt han darrar och som han yrar! 
(räcker honom dolken) 
Gå tillbaka och ta med dolken. 
Smeta blod på alla vakter så att skulden läggs på dessa. 

 
Macbeth Gå dit in? Det vågar jag inte. 
 
Lady Men så ge hit då! 
 
Hon tar dolken och springer in i sovrummet.  
Ljud av knackning på slottsporten. 
 
Macbeth Varje litet ljud gör mig livrädd. 

Åh denna hand! Ingen vidsträckt ocean kan nånsin tvätta bort min skuld! 
 
Lady Macbeth återvänder. 
 
Lady Se, min hand är också blodig.  

Men en droppe gör den ren  
Och vårt dåd är snart ett minne. 

 
Knackning på nytt. 
 
Macbeth En gång till? Vem kommer nu? 
 
Lady Kom! Inga misstankar får väckas, vi ska fortsätta som vanligt 

Alla spår är övertäckta, sluta grubbla, visa mod. 
Min vän, du måste visa mod. Kom nu. Gå!  

 
Macbeth Om jag bara kunde glömma vilken mördare jag var 

Alla spår är undangömda, men här inne finns allt kvar. 
Jag ser det klart. 
Om bara det ljudet nu kunde väcka upp vår kung. 

 
De båda går. Macduff och Banco kommer. 
 
Macduff Kungen bad mig att väcka honom tidigt.  

Solen är nästan uppe. Väntar du här, gode Banco? 
 
Macduff går mot kungens sovrum och lämnar Banco ensam kvar. 
 



 8 

Banco Vilken förskräcklig mardröm!  
Tecken på illdåd, förebud om fasor. Omen om död, katastrofer. 
Jag hörde ugglan som varslade om ofärd, och kände jorden skälva av feber. 

 
Macduff kommer tillbaka. 
 
Macduff O helvetes djävlar, vår konung! 
 
Banco Vad har hänt, berätta? 
 
Macduff Där … där inne … Gå och se, jag kan inte ... kan inte säga! 
 
Banco rusar in i rummet. 
 
Macduff Kom skynda hit! Vakna! Allihop, så vakna! 
 
Macbeth, Ladyn, kammarjungfrun, Malcom och fler kommer rusande. 
 
Macduff Han är mördad! Han är skändad och bedragen. 
 
Macb+LM (låtsas nyvakna) Vad väcker oss så tidigt? 
 
Banco kommer tillbaka. 
 
Banco Allt hopp är borta. 
 
Alla Vad då? Vad händer? Säg oss vad du menar. 
 
Banco Ett blodigt mord har skett på landets konung! 
 
Alla Ni fördömelsen mäktiga käftar 

Och ni helvetes hettande portar 
Låt förövaren se vad som väntar 
Han ska slukas, han ska brinna, förtäras av eld. 
 
Gode Fader, du som känner min längtan 
Gå bredvid mig i min smärtsamma strävan 
Må du skydda och trösta mig Herre 
Må ditt ljus lysa upp min väg, gör mig stark, O Gud. 
Skydda mig och gör mig stark, O Gud. 
 
Herrens vrede och ursinne 
Ska han möta nu, denne brottsling. 
Vi ska hämnas, vi ska hämnas 
Det brutala mord, som har skett. 
Detta blod, detta våld, detta dåd ska han betala 
För alltid betala med sitt blod.  
Förrädaren ska bli brännmärkt av Gud 
Och i hans panna står skrivet den oerhörda skuld. 
Detta blod, detta våld, detta dåd ska hämnas! 
Öga för öga och tand för tand. 
Oh Gud. 
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Ett rum i Macbeths slott 
 
Macbeth, djupt i tankar, och Lady Macbeth som följer efter honom. 
 
Lady Men varför flyr du, går undan när jag kommer, som om du var fylld av ånger? 

Men gjort är gjort, det vet du väl! 
Precis som profetian har sagt oss, är du nu konung. 
För kronprinsen har rymt. Han drog till England – det verkade lite misstänkt. 
Men allt har en mening. Tronen blev ledig, och du blev kung. 

 
Macbeth Men häxorna sa också att Banco skulle bli den som var far till kungar. 

Ska någon annan ta min tron? 
Var det för det som kungen blev mördad? 

 
Lady Ja Banco lever, och ungen med … 
 
Macbeth Men ingen, ingen lever för alltid. 
 
Lady Så sant, min älskling. 
 
Macbeth Här krävs ett blodsdåd en sista gång min kära! 
 
Lady Var? När? 
 
Macbeth  Det ska ske i natt. I parken. 
 
Lady Och håller du ditt ord, blir du belönad … 
 
Macbeth Banco! Du ser mitt svärd, för sista gången! 
 
Lady Solen försvagas, dagsljuset sänker sig 

Ögat vill blunda, kroppen vill vila. 
Kom, blinda mörker, svep nu din mantel 
Över den hand som ska utföra mord. 
Ännu ett offer? Ännu ett blodsdåd? 
Det måste bli så – det måste bli så! 
Vi måste gå den väg vi har börjat utan att tveka, utan att tvivla. 
Ödet befaller. 
Och för de döda finns ingen ära 
Bara ett rekviem i evighet. 
 
Åh, se på mig – en drottning med gyllne krona, gyllene spira 
Åh se på mig – en kvinna som ska få det som hon är värd. 
Lyckliga öde som har fört mig hitåt; 
Ett rike, en kungatron, en krona utav guld. 
Allt det jag har drömt och allt som jag har önskat 
Kommer i min väg, ja allt jag är värd. 
I natt, tillsammans, befäster vi vårt rike och vår tron. 
 

Hon går.  
Macbeth är ensam kvar. Han vet vad han måste göra. 
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I parken till Macbeths slott 
 
Macbeths tjänare och två lönnmördare möts i smyg. 
 
Lönnm 2 Är du kallad av Macbeth? 
 
Lönnm 1 Det kan hända … 
 
Lönnm 2 Så också jag. 
 
Lönnm 1 Nåt om Banco har jag hört. 
 
Lönnm 2 Banco? Och mer? 
 
Lönnm 1 Han måste bort, röjas bort, och ungen med. 
 
Lönnm 2 Det är riktigt. Sätt i gång. 
 
Alla Solen dalar, snart är natten här 

Skogen mättas av ett farligt sus 
Olyckskorpar genom luften skär 
Skynda mörker, jaga bort allt ljus 
Det som önskades ska snart bli gjort 
Inga frågor, nej det går som smort 
Vi kan vänta, tysta som små möss 
Darra Banco för min kniv, den är vass! 
Darra Banco! Darra Banco! 
Passa dig nu jävligt noga här för oss! 
 
Solen lägger sig och mörkret rår 
Natten döljer vårt bedrägeri  
Stilla väntar vi i dunkla vrår 
Ingen ser nåt, ingen hör hans skri 
Blodröd skymning blir till blodstänkt natt 
Tveklöst arbetar vi tyst och snabbt 
Vi kan vänta, tysta som små möss 
Darra Banco för min kniv, den är vass! 
Utan tvekan arbetar vi tyst och snabbt 
Darra Banco! Möt din död. 
Ingen hör och ingen ser … 
Snart finns Banco inte mer … 
 

De gömmer sig.  
Banco och Fleance, hans barn, kommer. 
 
Banco Kom mitt barn, vi smyger som skuggor genom natten. 

Jag anar oråd – här kan vi inte stanna. 
Kanske kommer min oro brutalt besannas. 
 
Ännu en natt av mardrömmar.  
Vålnader från det förflutna hemsöker mig och viskar: 
”Du ska akta dig för Macbeth.” 
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Mordet på kungen minns jag än, 
En natt precis som denna. 
Tusentals tankar dag och natt 
Om våld, om tyranni och förtryck. 
Tusentals tankar och aningar om fasor 
Om våld och tyranni. 
Och om jag flyr nu i natt, vad händer då?  
Hur går det då? 

 
Lönnmördarna smyger närmre. 
 
Banco Mitt barn! Spring allt du orkar! Det är ett bakhåll! 
 
Fleance flyr. Banco mördas.  
 
 
En festsal i Macbeth slott 
 
Macbeth, Lady Macbeth och gäster kommer. En fantastisk bankett med anledningen av kröningen. 
 
Alla Kungens skål! 
 
Macbeth Ni kära gäster! Skål och välkomna till festen! 
 
Alla Skål, vår drottning! 
 
Lady Jag är innerligt berörd och glad, mina vänner. 
 
Macbeth Nu kära gäster, slå er ner, men på bestämda platser. 

Titel och rang ska visa er, er ställning i palatset. 
Vår drottning, min vackra fru, ska sjunga för er alla 
Men först ett glas jag höjer nu– skål en gång till! 

 
Lady Du vet, din önskan är min lag, kung! Jag sjunger allt du vill. 
 
Alla Vi firar och vi hyllar er: Leve vårt kungapar! 
 
Lady En sång om äventyr med vin i bägaren 

Nektar som lockar mänskan till skratt 
Där står den stilige och vilde jägaren 
Och hoppas få sitt byte fällt i natt 
Att söka nära kontakt med den sköna 
Det sägs vara alla herrars mål 
Jag vet att hon honom belönar 
bara han utropar Kvinnans Skål! 

 
Alla Vi vet att kvinnorna männen belönar 

Bara dom utropar Kvinnans Skål! 
 
En av lönnmördarna och Macbeth möts på annan plats i festsalen. 
 
Macbeth Du har blodstänk på kinden. 
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Lönnm Det är Bancos. 
 
Macbeth Som mött sitt öde? 
 
Lönnm Ja. 
 
Macbeth Och hans unge? 
 
Lönnm Sprang i väg. 
 
Macbeth Satan! Men Banco? 
 
Lönnm Banco är död. 
 
Lady Macbeth söker upp sin make. 
 
Lady Kom tillbaka, make, konung 

Kom och få mer vin i glaset. 
 
Macbeth Nej jag väntar här på Banco, 

Han är saknad på kalaset. 
Han är den som är mest trogen och lojal av mina vänner. 

 
Lady Du ska se, han kommer snart. 
 
Macbeth Nå, så låt oss äta klart. 
 
Plötsligt ser Macbeth Bancos spöke. Ingen annan ser vålnaden. 
 
Macbeth Vad fan! Vad är detta? Vem fan har gjort detta? 
 
Alla Vad händer? 
 
Macbeth (till spöket) Du tror det var jag, va? 

Låt bli att ge skulden till mig som inte gjort nåt. 
 
Alla Macbeth är förvirrad. Vi går nu … 
 
Lady Nej vänta! Det är säkert inget farligt. 

(till Macbeth) Är du man eller mus? 
 
Macbeth En man utan tvekan, en modig och orädd, 

Som vågar att möta den jäveln som står där.  
Där …. Där … Där … Titta han står ju där. 
(till spöket) Du stirrar och blänger, men nickar du också? 
Så svara! Om du dött och din kropp är begraven, 
Vad händer? Kan själen bege sig tillbaka och hemsöka de levande? Berätta! 

 
Spöket försvinner. 
 
Lady (till Macbeth) Du är då för tokig. 
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Macbeth Han stod där, jag lovar … 
 
Lady Bete dig, min älskling, för gästerna undrar. Ja, kom låt oss skåla. 
 
Macbeth (till alla gäster) Förlåt, kära vänner! En stund av förvirring 

Men nu återvänder mitt sanna jag och min glädje. 
Jag utbringar Bancos Skål! 

 
Lady En sång om äventyr med vin i bägaren 

Nektar som lockar mänskan till skratt 
Där står den stilige, iskalle jägaren 
Utropar högtidligt Bancos Skål! 

 
Alla Där står den stilige vildsinte jägaren 

Utropar högtidligt Bancos Skål! 
 
Spöket kommer tillbaka. 
 
Macbeth Bort ur min åsyn! 

Tillbaka till graven 
Kryp ner under jorden 
Till helvetets lågor! 
Ditt blod där som rinner förkrossar mitt inre 
Din blick som fördömer, förintar min själ. 
 

Alla Han yrar, Macbeth! 
 
Macbeth Vem än du må vara – ett lejon, en tiger – 

Jag måste försvara … och trotsa … 
Mig skrämmer du aldrig, din djävul. 
Kom an då, kom an var en man, och dra nu ditt svärd! 
Försvinn ur min åsyn! Stick då! Stick då!  
Tillbaka ditt monster! 
(spöket försvinner) 
Nu andas jag bättre. 

 
Lady Så pinsam du är … 
 
Alla Han yrar! Han yrar! 
 
Macbeth “Blod för blod” – så sa demonen 

Och det ska … han få … jag lovar! 
Jag ska gå, gå tillbaka till dessa kvinnor 
Dessa häxor som kan se 
Som kan ge mig flera svar. 

 
Alla Skräck och fasa  

Dominerar   
Dom förtrycker  
Manipulerar 
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Macduff Skräck och fasa 
 Har fått fäste 

Måste bort från 
Grymhetens näste 

 
Lady Du din vekling! Allt du säger, allt du gör får konsekvenser. 
 
Alla Och den dåre  Macduff  Och den dåre  

Som regerar   Som regerar 
Kommer sänka   Driver mig bort 
Detta vårt land   Från detta land  

 
Lady Sluta älta! Dom är döda och begravna, gjort är gjort.  

Låt bli! 
 
Alla Arma land. 

Detta rike, arma land. 
 
 
 

PAUS 
 
 
 
Häxornas grotta 
 
Häxa 3 Tre gånger jamade en katt i kvällningen. 
 
Häxa 2 Tre gånger ropade en vråk i skymningen. 
 
Häxa 1 Tre gånger skriade ett svin i vinden. 
 
Alla Tiden är inne … 

I ring så dansa vi 
Omkring vårt bryggeri 
Magi och fantasi 
Är grunden i vårt häxeri  
Systrar kom hit, det är dags, det är dags att börja. 
Se vattnet ångar, sjuder! 
Vi snart till måltid bjuder! 
 

Häxa 3 Ni paddor så giftiga, som lurar i fuktigt gräs 
Och ormar förrädiska, i kitteln nu stek och fräs. 
Så bubbla och fördubbla vår möda här i natt 
Vår trolldom ska bindas med svartkonst och skratt – hahaha! 

 
Häxa 2 En tunga från fladdermus i kitteln jag kastar in 

Och hår från en hynda gör soppan så len och fin 
Så bubbla och fördubbla vår möda här i natt 
Vår trolldom ska bindas med häxkonst och skratt – hehehe! 
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Häxa 1 Och blod från ett litet barn ger soppan en härlig färg. 
En tumme, ett långfinger blir krydda av ben och märg. 
Så bubbla och fördubbla vår möda här i natt 
Vår trolldom ska bindas med ondska och skratt – hohoho! 

 
Alla Bubbla … Bubbla … Bubbla … 

E voi spiriti negre e candidi, rossi e ceruli rimescete! 
Voi chemescere ben sapete, rimescete, rimescete! 

 
Macbeth kommer, ensam. 
 
Macbeth Och vad gör ni, besynnerliga kvinnor? 
 
Häxorna En gärning utan namn. 
 
Macbeth Jag befaller som herre och er konung,  

Att ni slutar med ens och i stället spår mig.  
Och vad ni än kan se – låt mig få veta. 

 
Häxorna Vill du höra din framtid från de orakel som styr våra steg, eller från oss? 
 
Macbeth Inget spelar nån roll. Kalla hit alla krafter ni förmår, som jag kan fråga. 
 
Häxorna Ifrån djupaste avgrund och mörker 

Ifrån himlarna ber vi er komma 
 
Ett huvud med hjälm syns. 
 
Macbeth Säg mig ande … 
 
Häxorna Den kan inte höra, men den känner din innersta fråga. 
 
Huvudet O Macbeth, O Macbeth, så hör mig:  

Du ska akta dig noga för Macduff. 
 
Macbeth Den bekräftar det jag länge har anat. Men jag undrar – 
 
Huvudet försvinner. 
 
Häxorna Den anden är borta. Se en ny, med mer kraft än den förra. 
 
Ett barn syns. 
 
Häxorna Så var tyst. Hör vad anden vill säga. 
 
Barnet O Macbeth, O Macbeth, så hör mig: 

Om så blodig och fräck må du vinna 
Ingen skadar dig, född av en kvinna. 

 
Barnet försvinner. 
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Macbeth Åh Maduff – jag ska låta dig leva, jag låter dig leva! 
Nej! Du ska dö! 
Och din död blir min seger, en medalj på mitt bröst 
Och ett tillskott till mitt kungliga vapen! 

 
En tredje ande uppenbarar sig, en pojke med krona på huvudet. 
 
Macbeth Varför har den en trädgren och krona? Bara barnet … men krönt som en kung. 
 
Häxorna Lyssna noga … 
 
Kungabarn Du konung så mäktig: 

Obesegrad ska du förbli, till den dag då träden får liv  
Och marscherar gemensamt mot dig. 

 
Kungabarnet försvinner. 
 
Macbeth Å vilken lysande bra profetia! 

För magiska krafter har aldrig, vad jag vet, gett ett träd varken ben eller fötter, 
Nej för djupt går trädets rötter. 
Nej aldrig kan ett träd få fötter och skogen få liv! 
Men jag undrar: ska barnen till Banco, sen bli dom som tar över min tron? 
 

Häxorna Fråga inte. 
 
Macbeth Jag måste få veta! Ge mig svar annars drar jag mitt svärd! 
 
Ljud. 
 
Macbeth Vad i helvete händer? Hallå? 

Nån som spelar … Jag fattar … ingenting.  
 
Häxa 3 Varsågoda. 
 
Häxa 2 Varsågoda. 
 
Häxa 1 Varsågoda. 
 
Häxorna Ut ur dimman för att sen försvinna. 
 
Åtta kungar passerar förbi, en efter en. 
 
Macbeth Undan horribla vålnader! 

(till den första) Du påminner mig om Banco 
Och kronan du bär den bländar mig, likt blixtar från underjorden. 

 
(till den andra) Bort hemska gast försvinn med dig 
Bort med din krönta panna! 
 
(till tre ytterligare) Kungar på rad … till domedag? 
En tredje? En fjärde? En femte? 
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(en sjätte och en sjunde passerar, och sist den åttonde; Banco) 
Nej inte mer! Den åttonde håller en spegel i handen – 
Kung efter kung i tusental avspeglar sig på ytan …  
Och Banco är den som leder dom. Han skrattar triumfatoriskt. 
Nu ska du dö, din djävul! 
 
Men … du är blott en skugga … ett spöke, ja titta … 
Du är blott en skugga. Du lever inte, nej du är blott en skugga. 
Ett spöke, en vålnad som hemsöker mig. 
Hjälp mig nån! Står inte ut, åh hjälp mig nån … 
(till häxorna, utmattad) 
Så Bancos barn …? 

 
Häxorna Det lever. 
 
Macbeth Då … är … det sanning …  (han faller ihop) 
 
Häxorna Han svimmade. 

Vi ger oss av nu. Han har fått de svar som han behöver. 
 
Häxorna försvinner.  
Macbeth vaknar till liv. 
 
Macbeth Drömde jag bara? Dom är borta. 

Må denna timme bli förbannad och bortglömd för alltid. 
 
Lady Macbeth kommer. 
 
Lady Som jag har letat! Vad hände? 
 
Macbeth Jag sökte upp häxorna på nytt. 
 
Lady Vad sa dom? 
 
Macbeth Akta dig för Macduff … 
 
Lady Fortsätt … 
 
Macbeth Ingen av kvinna född utgör nån fara … 
 
Lady Fortsätt … 
 
Macbeth Min tron är säker tills den dag då skogen vänder sig emot mig. 
 
Lady Fortsätt … 
 
Macbeth Sen såg jag Banco och hans jävla söner, med kronor på. 
 
Lady Förbannade tjuvar och slödder! Utrota hela denna släkt nu genast! 
 
Macbeth Det ska jag! Och Macduffs slott ska brinna – allting bli till aska. 
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Lady Och Bancos unge bli ditt nästa offer. 
 
Macbeth Ja för blodet ska forsa! Fiender krossas! 
 
Lady Nu känner jag igen din forna styrka, mitt lejon. 
 
Macbeth Söndra och härska, d’ä dags att hämnas. 
Lady Tiden är kommen då blodet ska flyta. 
 
Macbeth Åska ska dåna och stormarna ryta. 
Lady Känn hur mitt hjärta bultar och slår. 
 
Macbeth Söndra och härska! 
Lady Tiden är kommen! 

 
Båda Vendetta! 

Söndra och härska, krossa och förinta – 
Inget kan hindra oss, för ödet har talat. 
Låt detta sluta, såsom det börjat: 
I blod och i fasa 
För alla brott som vi begått har utan tvekan fått färg av blod. 
Vendetta!  
Söndra och härska, ja vendetta! 
 

De går ut. 
 
 
Någonstans vid landsgränsen 
 
En grupp flyktingar kommer. Malcom gömmer sig bland dessa.  
Macduff står en bit därifrån. 
 
Flyktingar I ruiner 

I ruiner 
Du vackra land kan inte längre kallas hem 
Bördigt, blomstrande och rikt 
Nu förvandlat till en grav … 
Pojken letar efter mamman, flickan ropar efter pappan 
Överallt ses mänskor sörja och begrava sina män 
Och den gråt som forsar, strömmar 
Får till svar i mörka drömmar: 
Allt är dött och allting står nu 
I ruiner 
Du arma land. 
 
Ödesklockor hörs över nejden, och vi vandrar med sänkta blickar 
Utan medel att slå tillbaka denne grymme, brutale man 
Ingen vågar göra motstånd 
Mot vår härskande tyrann 
Kom befria 
Vårt hemland. 
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Macduff Mitt hjärta …  mitt hjärta brister! 
Allt vad jag äger är förvandlat till aska 
Och han har mördat alla de jag älskar 
Jag gick i landsflykt utan tanke 
Övergav familj och vänner. 
 
Ensam i mörka natten 
Sover det lilla barnet 
Ser inte den som kommer 
Ser inte dolken som hugger till! 
Ropar på hjälp förtvivlat 
Men ingen lyssnar, nej ingen hör hans ångest 
Och när han slutar andas 
Då sover jag så gott i annat land. 
 
Men rättvisan kommer segra 
Den dag du står framför mig 
Ser mina ögon brinna 
Och svärdet i denna hand 
Och undflyr du mitt anfall 
Då straffar dig Herrens hand. 
 

Malcom (ger sig tillkänna) Är det dags? Har alla kommit? 
 
Flyktingar Vi har väntat här i skogen. 
 
Malcom Finn en gren och göm er bakom, och håll upp den som en sköld. 

(till Macduff) Du ska få din hämnd jag lovar. 
 
Macduff Ingen hämnd kan riktigt räcka … 
 
Malcom Nu tillsammans för vårt rike 

Ut i striden – följ med mig! 
 
Alla Tyrannen ska falla 

Vi önskar nu alla 
Befria tillsammans 
Vårt sargade land 
För frihet och sanning 
Vi börjar vår vandring 
Ett odjur, ett monster 
Ska falla för vår hand 
Vi kommer befria 
Vårt älskade land 
Låt frihet och sanning 
Befria vårt land. 
Vi går 
Ja kom vi går. 
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En sal i Macbeths slott 
 
En läkare och Lady Macbeths kammarjungfru kommer. 
 
Läkaren Du tror att hon går i sömnen? 
 
Kammarj (nickar) … förvirrat varje natt. 
 
Läkaren Och när hon pratar, är det begripligt? 
 
Kammarj Det är ord som jag aldrig vill återge … 
 
Lady Macbeth kommer med ett ljus i handen.  
 
Kammarj Där är hon. 
 
Läkaren Var fick hon ljuset ifrån? 
 
Kammarj Hon håller det tänt hela natten för att tvinga bort mörkret. 
 
Läkaren Hon går med ögonen öppna! 
 
Kammarj Ser ändå inget … 
 
Läkaren Hennes händer gnids och gnids? 
 
Kammarj Dom ska bli rena … 
 
Lady Satans fläckar! En till, jag ser nog!  

Bort med blodet, fördömda fläckar! 
Vänta – lyssna … Det är dags att börja! 
Är du rädd? Törs du gå in? 
En soldat som inte vågar dra sitt vapen? 
Gå dit, gå närmre! 
Men vem visste, vem kunde ana 
Att där fanns så mycket blod; 
Vem kunde se, kunde ana att där fanns så mycket blod 
I kungens kropp. 

 
Läkaren Vem menar hon? 
 
Lady Där fanns en make och en pappa, men vad hände?  

Är han mördad? 
 
Läk+ Kam. Hemska syn! 
 
Lady (tittar på sina händer) Aldrig bli rena … ska aldrig ni bli rena? 

Ni är fläckade av blod, ohyggligt fläckade av blod. 
 

Läk+Kam. Hemska syn! 
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Lady (luktar på sina händer) Och kvar på huden … sitter stanken … 
All världens tvålar eller dyrbara parfymer  
Kan aldrig rena mig 
Aldrig nånsin tvätta bort dessa fläckar från min hud  
Min bleka hud. 
Hjälp mig! 

 
Läkaren Ber hon? 
 
Lady Macbeth, du måste ta dig samman!  

Ta på dig rocken! 
Han är begraven, han är borta 
Och dom döda kommer aldrig mer igen. 

 
Läkaren Hon är sjuk … 
 
Lady I säng, god natt då! 

Ja, vi gjorde det vi gjorde … 
Någon knackar! Macbeth vi går nu. 
Låt dom aldrig få se dig svag.  

 
Läk+Kam. Hemska syn! Hemska syn! 
 
Lady Någon knackar, Macbeth vi går nu.  

Macbeth vi går …  
Ta min hand, vi går, god natt. 

 
Läk+Kam. Vakta henne väl 

Och nu farväl. Gud rädda hennes själ.  
 
E 
tt annat rum i slottet 
 
Macbeth in, upprörd. 
 
Macbeth Helvete! Det tycks som folket vänt emot mig! 

Men jag litar på häxornas spådom: 
”Om så blodig och fräck, må du vinna, 
Ingen skadar dig, född av en kvinna.” 
Nej, mig skrämmer ni inte! Och ännu mindre valpen i täten! 
Tvärtom ska ert uppror nu bekräfta mitt välde, eller störta mig för alltid. 
Men en slags aning, känns djupt här i mitt inre, en iskall varning … 
 

Lady Macbeths kammarjungfru kommer inspringande. 
 
Kammarj Hon har drunknat! 
 
Macbeth Vad säger du? 
 
Kammarj Lady Macbeth har drunknat. 
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Macbeth Och tror du jag bryr mig!  
För vårt liv är en enfaldig saga – fånens påhitt, som lurar oss alla! 

 
Macbeths enda kvarvarande två tjänare kommer. 
 
Tjänare Konung, kom titta! 
 
Macbeth Vad då? Har vi vunnit? 
 
Tjänare Nej men skogen fått liv och den rör sig. 
 
Macbeth Denna falska förbannade spådom! 

Ge mig hjälmen och dolken, hit med svärdet! 
Dra till striden! Ut i striden! 
 

Alla tre Nu till striden! Ut i striden! 
Till döden! Till döden! Eller till seger! 

 
 
Utanför slottet   
 
Macbeth och de två tjänarna rusar ut. Möter Macduff. 
 
Macduff (med höjt svärd) För dom jag älskat och för dom du mördat!  
 
Macbeth Ingen född av en kvinna, kan nånsin bli min död! 
 
Macduff Men jag blev skuren ur mammas kropp den dag jag föddes! 
 
Macbeth Satan! 
 
De strider. Macduff ger Macbeth en dödlig skada. Macbeth faller till marken. 
 
Macbeth Aldrig mer 

Ska jag bli hyllad 
Ingen sjunger 
Om min framgång 
Allt som kvarstår 
Och som ska minnas 
Är en spillra 
Är en spillra av en konung 
I min panna står det skrivet 
Allt det blod som makten kostat 
Sjunker … förlorad … 
Och världen runt om mig fäller obarmhärtigt domen: 
Denna krona, denna krona 
Var aldrig min. 
 

Han dör. Alla samlas. 
 
Alla Vi jublar! 
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Malcom Var har han gömt sig, den där Macbeth? 
 
Macduff Just här, intill min klinga. 

(böjer knä för Malcom) Leve min kung. 
 
Alla  Leve vår kung! 
 
Män Macbeth har mött sin död 

Hans härskarvälde föll 
Förtryckaren fick sitt straff, han fick sitt straff 
med all vår kraft blev han besegrad. 
 
En hjältes stora dåd 
Med djärvhet och Guds nåd 
har räddat detta land från en tyrann 
ja detta land är nu befriat. 
 
En hjältes stora dåd 
Med all sin djärvhet och med Herrens nåd 
Har räddat detta land från en tyrann, nu är vi fria! 

 
Kvinnor Morgondagens klara ljus ska möta oss på nytt 

Vi fyller oss med tacksamhet att mörkrets makt har flytt 
 
Macduff Han lovar och svär, er nye konung, ifrån denna dag 

Att återbygga landet: så ska fred och frihet bli vår lag! 
Malcom Jag lovar och svär, ni mina vänner, ifrån denna dag 

Att skydda och bevara: så ska fred och frihet bli min lag! 
 
Män En hjältes stora dåd 

Med djärvhet och Guds nåd 
Har räddat detta land, ja detta land 
Från en tyrann, nu är vi fria. 

 
Macd+Malc Jämlikhet och vänskap, rättvisa, försoning 

Landets konung lovar att fred och frihet blir lag. 
Från idag ska fred och frihet bli vår lag. 

 
Kvinnor Jämlikhet och vänskap, rättvisa, försoning 

Landets konung lovar att fred och frihet blir lag. 
Från idag ska fred och frihet bli vår lag. 

 
Männen Vår konungs lov, vår konungs lov. 

Heder och ära, kungens lov, vår konungs ära. 
En hjältes stora dåd med djärvhet och Guds nåd,  
Har räddat detta land och 
Från idag ska fred och frihet bli vår lag. 

 
 
 

SLUT 


