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SHAMUN
1.
Nej. Jag brukar drömma att jag ligger under ett högt träd i en mörk skog. Jag vill upp, upp i
toppen och plundra fågelboet där guldäggen finns. Jag klättrar och klättrar men stammen är
så tjock, och hal och det är så långt till första grenen. Men kommer jag bara till första grenen
skulle jag nå toppen och klättra upp som på en stege. Jag har inte kommit dit än, men jag ska
dit om det så bara ska bli i drömmen.

SHAMUN
3.
För att jag aldrig träffat en person som jag har sån respekt för- jag behöver bara se hans
namn när det ringer så känner jag mig liten- se hans rock som hänger där, så drar det i
ryggen på mig! (Sparkar till en stol) Vidskepelse, fördomar som man har lärt sig från
barndomen-men som man kan glömma lika lätt. Jag längtar efter att flytta till ett annat land
där det är republik, och där man står på näsan för min person- på näsan ska man stå. Men
jag ska inte det! Jag är inte född till att stå på näsan, för det finns stoff i mig, karaktär, och
bara jag får tag i första grenen ska alla se mig klättra!

SHAMUN
5.
Om det är någon jag har stor respekt för så är det din pappa. Jag behöver bara höra när han
kommer in genom ytterdörren så känner jag mig liten. Och nu när jag ser hans kappa hänga i
hallen så drar det i ryggen på mig. Det är sånt som är inpräntat i mig sen barndomen, men
som kan ändras på! Det är därför vi ska till ett annat land, och få en nystart. Jag om någon
har motivation och styrka att arbeta mig uppåt. Du kommer att få se hur jag klättrar i
karriären och en dag blir något stort. Jag arbetar under din pappa just nu men om ett år är
jag kanske personalchef och om tio år äger jag kanske mitt egna företag och sen köper jag
mig den status jag behöver för att bli framgångsrik.

