
OLIVER TWIST 
Dramatisering: Lasse Torstensson 
Musik och sångtexter: Dick Lundberg 
 
Personerna: 
 
Den unga kvinnan - Agnes Fleming, Olivers mor 
Sally - Fattighjon och barnmorska vid Olivers födsel 
Mrs. Mann - Föreståndare för barnhemmet där Oliver växer upp 
Mr. Bumble - Självgod kyrkvaktmästare som arbetar för Olivers fattighus 
Oliver Twist - Föräldralös yngling 
Mr. Sowerberry - En smått obehaglig men hygglig begravningsentrepenör 
Noah Claypole - “Barmhetsbarn” och lärling hos Sowerberry, ansluter sig senare till Fagin 
Charlotte - Paret Sowerberrys hembiträde 
Mrs. Sowerberry - Begravningsentrepenörens betydligt elakare och dömande fru 
Räven - Jack Dawkins, en av Fagins ficktjuvar, i Olivers ålder men klädd som vuxen 
Charley Bates - En av Fagins ficktjuvar, beredd att skratta åt vad som helst 
Fagin - Gammal hälare och skurk som tar in gatubarn att utföra brott åt honom 
Mr. Brownlow - Vän till Olivers och Monks numera avlidne far 
Polisen 
Mr. Fang - Hård, irrationell, maktgalen domare 
Mrs. Bedwin - Mr. Brownlows godhjärtade hushållerska 
Bill Sikes - Inbrottstjuv samt Nancys pojkvän, tillhör Fagins gäng 
Nancy - Ung bedragare, tidigare ficktjuv för Fagin 
Mr. Grimwig - Mr. Brownlows pessimistiske, lite vresige vän 
Mrs. Corney/Mrs. Bumble - Okänslig, materialistisk husmor vid fattighuset där Oliver föds 
Gumman - Ett fattighjon 
Monks - Olivers halvbror, född Edward Leeford 
Mrs. Maylie - En snäll, rik gammal dam, adoptivmor till Rose 
Rose - Agnes Flemings syster 
Mr. Giles - Mrs. Maylies lojale, smått pompöse butler 
Doktor Losberne (Doktorn) - Läkare 
Betsy - Gatubarn och en av Fagins ficktjuvar 
  

 



Scen 1: 
 
(Liten scen. Till vänster en säng. I sängen ligger "Den Unga kvinnan", som suckar och 
stönar. Vid sidan om sängen sitter Sally och vid fotändan står läkaren, med ryggen vänd mot 
sängen. Barnskrik hörs och den unga kvinnan lyfter på huvudet och stammar svagt.) 
 
KVINNAN: 
Låt mig få se barnet och sedan dö. 
 
DOKTORN: 
Åh, ni får inte tala om att dö än. 
 
SALLY: 
Nej, Gud signe henne! När hon har levat lika länge som jag och framfött tretton egna barn så 
kommer hon minsann att ha bättre förstånd än att ta det på det viset. Gud signe henne, tänk 
på vad det vill säga att vara mor, mitt lilla lamm, gör det. 
 
KVINNAN: 
(Sträcker ut händerna efter barnet. Läkaren lägger barnet i hennes famn.) 
Och sakerna jag gav till er; lovar ni att de kommer barnet till gagn? (Sally nickar. Kvinnan 
trycker barnet intill sig, sjunker tillbaka och dör. Läkaren går fram och tittar på henne.) 
 
DOKTORN: 
Det är slut. 
 
SALLY: 
Ack ja, stackars liten. (Lyfter upp barnet.) Stackars liten... 
 
DOKTORN: 
Ni behöver inte kalla på mig om barnet skriker. Det är mycket troligt att gossen blir besvärlig. 
Ge honom då lite havresoppa. Flickan såg bra ut. Var kom hon ifrån? 
 
SALLY: 
Hon fördes hit i går kväll på uppsyningsmannens befallning. De hittade henne liggande ute 
på gatan. Hon hade gått långa vägar för hennes skor var alldeles utnötta. Men ingen vet 
varifrån hon kom eller vart hon var på väg. 
 
DOKTORN: 
(Lutar sig över den döda och lyfter hennes vänstra hand.) Den gamla vanliga historien. 
Ingen vigselring, ser jag. Tja... God kväll. 
(Ut. Sally tar barnet i famnen och vaggar det sakta. Ljus ner.) 
 
KÖRSÅNG: FÖR AGNES 
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Scen 2:  
(Stor scen. Man ser ytterkanten av ett hus till vänster. På höger sida ett staket med en grind. 
När ridån går upp finns Mrs. Mann i trädgården. Pedellen, Mr. Bumble, in från höger. 
Försöker öppna grinden. Mrs. Mann får syn på honom.) 
 
MRS. MANN: 
Bevare mig väl, det är ju Mr. Bumble! Susan, hämta upp Oliver ur källaren och tvätta honom 
genast — du milde, mr. Bumble, det var verkligen roligt att se er! 
(Går fram och öppnar grinden.) Kom in för all del, mr. Bumble. 
 
MR. BUMBLE: 
Anser ni det vara ett aktningsfullt och lämpligt uppträdande, Mrs. Mann, att låta kommenala 
tjänstemän vänta utanför er grind när de kommer hit i kommenala ärenden rörande 
kommenala barn? Har ni klart för er att ni är, om jag så får säga, kommenalt förordnad och 
avlönad? 
 
MRS. MANN: 
Jag försäkrar, mr. Bumble, att jag bara berättade för ett par av de söta barnen som tycker så 
mycket om er, att det var ni som kom. 
 
MR. BUMBLE: 
Ja ja, det kanske är som ni säger, det kan ju så vara, jag kommer i alla fall hit å ämbetets 
vägnar. Barnet som döptes till Oliver Twist fyller ju nio år idag. 
 
MRS. MANN: 
Ja, Gud signe honom, det gör han! (Torkar sig med förklädssnibben i ena ögat.) 
 
MR. BUMBLE: 
Och trots att man har utfäst en belöning på tio pund, trots de oerhördaste och jag kan nästan 
säga de övernaturligaste ansträngningar från kommunens sida, har vi aldrig lyckats få veta 
vem som är hans far eller vad hans mor hade för ställning, namn eller 
levnadsomständigheter. 
 
MRS. MANN: 
Hur kommer det sig då att han alls har något namn? 
 
MR. BUMBLE: 
Det var jag som hittade på det. 
 
MRS. MANN: 
Var det ni? 
 
MR. BUMBLE: 
Ja, just jag. Vi uppkallar våra hittebarn i alfabetisk ordning. Den föregående var en på S — 
Swubble, kallade jag honom. det här var en på T, Twist kallade jag honom. Nästa som 
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kommer blir Unwin, och den därpå Wilkins. Jag har namn klara ända till slutet av alfabetet 
och sedan en ny uppsättning från A. 
 
MRS. MANN: 
Nej, men ni är ju riktigt litterär av er, sir! 
 
MR. BUMBLE: 
Tja, det kan ju hända att jag är, men eftersom Oliver nu är för gammal att stanna kvar här, 
har styrelsen beslutat att han ska tillbaka till fattighuset. Jag har själv kommit för att hämta 
honom. 
 
MRS. MANN: 
Jag ska genast gå efter honom! (Ut och in igen tillsammans med Oliver.) 
Bocka dig för herr pedellen, Oliver! (Oliver bockar sig djupt.) 
 
MR. BUMBLE: 
Har du lust att följa med mig? 
 
MRS. MANN: 
(Har ställt sig bakom pedellen, knyter näven mot Oliver och nickar med en ursinnig min.) 
 
OLIVER: 
Följer hon med? 
 
MR. BUMBLE: 
Nej, det kan hon inte, men hon kommer och hälsar på dig ibland. — Då går vi då! (Tar Oliver 
i handen och de börjar lämna scenen.)  
 
MRS. MANN: 
(Fram till Oliver, omfamnar och kysser honom upprepade gånger tills Mr. Bumble ilsknar till 
och drar med Oliver ut. Sång.) 
 
MR. BUMBLE: Det finns så många ungar som den här  

som nån som jag måste ta hand om 
De dräller runt på gatorna tills  
kommenala män som jag kan ta dom 
Det är minsann en dygd att va så god som jag 
som hjälper nån så fattig 
De har det inte lätt i detta livet, 
det vet jag som är så präktig 

 
 
MRS. MANN: Farväl, Oliver, farväl 

Jag skulle kunna önska lycka till, men jag vet alltför väl 
Att lyckan inte kommer stå dig bi 
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Farväl, Oliver farväl 
Gå vidare mot nya dagar, du blir ännu en som jagar 
sånt som bara är en fantasi 
 

KÖR: Farväl, Oliver, farväl 
Barndomen som slutar nu är början på den resa du 
ska göra och vi säger lycka till (2 gånger) 

Ljudfil: http://dikotomiproduktion.se/farval_oliver.mp3 
 
(Ljus ner, ridå dras på halvscen.) 
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Scen 3: 
 
(Liten scen. Mr. Sowerberry och Mr. Bumble in från varsitt håll, de träffas utomhus på en 
gata. När Sowerberry får syn på Bumble lyser hans ansikte upp och han går fram för att 
trycka Bumbles hand.) 
 
MR. BUMBLE: 
Se begravningsentrepenören! 
 
MR. SOWERBERRY: 
Jag har precis tagit måtten på de två kvinnor som dog igår kväll, Mr. Bumble. 
 
MR. BUMBLE: 
Ni kommer att göra er en förmögenhet, Mr. Sowerberry. 
 
MR. SOWERBERRY: 
Tror ni det? Priserna som styrelsen betalar för kistorna är väldigt små. 
 
MR. BUMBLE: 
(Med ett svagt leende.) Det är kistorna också. 
 
MR. SOWERBERRY: 
Nåja mr. Bumble, det är möjligt att sedan den nya bespisningsförordningen tillämpats har 
kistorna blivit lite lägre och smalare än de var förr. Men lite ska man väl tjäna. Torrt virke är 
dyrt och järnhandtagen måste jag ta kanalvägen från Birmingham. 
 
MR. BUMBLE: 
Ja ja, varje affär har sina nackdelar. Naturligtvis är det tillåtet att ta ut en liten vinst. 
 
MR. SOWERBERRY: 
Vinst? Jo, jag tackar, jag! Jag får säga att jag verkligen har bekymmer att brottas med; det 
att det dör så många grovlemmade personer. Så snart folk har gjort sitt och kommer på 
fattighuset så dör de knall och fall, och det kan ni lita på, mr. Bumble, att när det blir en 
tre-fyra tum mer i virke än man tagit betalt för, då sjunker förtjänsten kännbart. I synnerhet 
när man har en familj att försörja. 
 
MR. BUMBLE: 
Apropå något helt annat, ni vet händelsevis inte någon som behöver en pojke - en 
kommenal lärpojke som är en börda, ja för att inte säga en riktig kvarnsten runt den 
kommenala halsen? Utmärkta villkor, mr. Sowerberry! Utmärkta villkor. 
 
MR. SOWERBERRY: 
Det var just det jag ville tala med er om. Ni förstår…. Men så vackra knappar ni har, mr. 
Bumble! Dem har jag aldrig sett förr. 
 
MR. BUMBLE: 
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Åh ja, de är inte så pjåkiga. Vapnet är detsamma som i vårt kommenala sigill, den 
barmhärtige samariten som hjälper den sjuke och nödställde mannen. Jag fick dem i 
nyårspresent av styrelsen och invigde dem med besiktningen av den där magre handlaren 
som dog i en portgång mitt i natten. 
 
MR. SOWERBERRY: 
Ja, jag minns… Juryns utslag löd: död av köld och brist på de nödvändigaste 
livsförnödenheterna, inte sant? 
 
MR. BUMBLE: 
(Nickar.) 
 
MR. SOWERBERRY: 
Och så sa besiktningsmännen något om, att om fattiginspektören bara hade… 
 
MR. BUMBLE: 
Dumheter! Om styrelsen skulle bry sig om allt nonsens som sådana där okunniga jurymän 
pratar skulle den inte hinna göra annat. 
 
MR. SOWERBERRY: 
Ja, det är så sant. 
 
MR: BUMBLE: 
Jag föraktar dem! 
 
MR. SOWERBERRY: 
Det gör jag också. 
 
MR. BUMBLE: 
Skicka bara in dem till oss fjorton dar så ska de snart få se att styrelsen har lagar och regler 
nog att hålla dem på mattan. Nå, hur var det nu med pojken? 
 
MR. SOWERBERRY: 
Jo, som ni vet, mr. Bumble, betalar jag ganska hög kommunalskatt som går till fattighuset så 
det är inte mer än rätt och riktigt att jag får valuta för mina utlägg… och därför tycker jag nog 
att jag kan ta pojken själv. 
 
MR. BUMBLE: 
Då får ni följa med till fattighuset så ska vi ordna med det lagliga. 
 
MR. SOWERBERRY: 
Det får bli på prov. Behöver jag stoppa i honom mer mat än jag får ut arbete är han helt 
oduglig för mig. 
 
MR. BUMBLE: 
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Naturligtvis! Det är ju ett fattighusbarn, så det är det brukliga. Ni behandlar honom som han 
förtjänar. 
 
MR: SOWERBERRY: 
Dåså, då kan vi gå. (Bägge ut.) 
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Scen 4: 
 
(En interiör som visar att vi är hemma hos begravningsentrepenören, bland annat en likkista 
syns på scenen. Mr. Sowerberry syns skriva sina räkenskaper i en bok när det knackar på 
dörren och mr. Bumble kliver in med Oliver som bär ett bistert och hunsat ansiktsuttryck.) 
 
MR. SOWERBERRY: 
Jaså, är det ni herr Bumble? 
 
MR. BUMBLE: 
Just jag. Och här är gossen. Buga! (När Oliver inte omedelbart lyder rycker Bumble tag i 
honom och upprepar sin befallning.) 
 
OLIVER: 
Snälla herrn!  
 
MR. SOWERBERRY: 
Jaså, är det pojken? Hör du, min gumma, vill du komma hit ett slag? 
(Mrs. Sowerberry kommer in.) 
Det är den där pojken jagt pratade om, han från fattighuset. 
 
MRS. SOWERBERRY: 
Jistanes, så liten han är! 
 
MR. BUMBLE: 
Ja, han är verkligen ganska liten, men ni ska få se att han växer nog. 
 
MRS. SOWERBERRY: 
Ja, av VÅR mat och dryck. Jag förstår inte vad vi ska med ett fattighusbarn till, de kostar mer 
än de gör nytta, men ni karlar ska ju alltid veta bäst. (Till Oliver.) Seså, kom här nu, ditt lilla 
benrangel. Charlotte! (Charlotte in.) Ge den här gossen lite av resterna som Karo skulle ha, 
den byrackan har ändå inte varit hemma sen i morse. 
 
CHARLOTTE: 
Ja, frun. (Hon tar med Oliver ut.) 
 
(Ljus ner. När ljuset går upp ligger Oliver på en madrass på golvet och väcks snart av 
sparkar på dörren. En röst utifrån.) 
 
NOAH: 
Öppna! 
 
OLIVER: 
Genast. (Vrider om nyckeln.) 
 
NOAH: 
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Du är väl den nya pojken? 
 
OLIVER: 
Ja. 
 
NOAH: 
Hur gammal är du? 
 
OLIVER: 
Tio år. 
 
NOAH: 
Då ska jag klå dig när jag kommer in, det kan du lita på, ditt fattighjon! 
 
OLIVER: 
(Öppnar dörren, tittar ut, trängs tillbaka av Noah, som gör entré.) Var det ni som knackade, 
sir? 
 
NOAH: 
Knackade? Jag sparkade. 
 
OLIVER: 
Ni kanske vill ha en likkista, sir? 
 
NOAH: 
Du vet förstås inte vem jag är, fattighjon? 
 
OLIVER: 
Nej, det gör jag inte, Sir. 
 
NOAH: 
Jag är mr. Noah Claypole och du är min underordnade. Ta bort luckorna från fönstren, din 
lata odugling! 
 
CHARLOTTE: 
(In.) Noah, sätt dig här. Jag har sparat en liten fin bit skinka från frukosten åt dig. Oliver, 
stäng dörren och ta de här matbitarna som jag har lagt fram på kastrullocket. Här har du té. 
Ta det med dig till kistan och sätt dig där. Men skynda dig att äta för du behövs ute i butiken. 
Hör du vad jag säger? 
 
NOAH: 
Hörde du, fattighjon? 
 
CHARLOTTE: 
Äsch Noah, lämna honom ifred. 
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NOAH: 
Lämna honom ifred? Ja, vad det beträffar så tycks visst alla lämna honom ifred. Varken 
hans far eller mor kommer någonsin att besvära honom, och alla hans andra släktingar låter 
honom verkligen vara i fred, inte sant Charlotte? 
 
CHARLOTTE: 
Åh, du är mig en livad lax! (Skrattar.) 
 
NOAH: 
Nå, fattighjon, hur står det till med din mor? 
 
OLIVER: 
Hon är ju död. Försök inte att säga något ont om henne. 
 
NOAH: 
Vad dog hon av? 
 
OLIVER: 
Av brustet hjärta, efter vad ett par av gummorna på fattighuset har sagt mig. Och jag tror att 
jag vet hur det känns... 
 
NOAH: 
Nej hör du, din tiggarunge, vad lipar du åt? 
 
OLIVER: 
Inte åt dig, det ska du inte inbilla dig. 
 
NOAH: 
Jaså, inte det inte? 
 
OLIVER: 
Nej, och nu är det nog! Det är bäst att du inte säger något mer om min mor. 
 
NOAH: 
Är det bäst? Kan man tänka sig! Var inte oförskämd, ditt kräk! Din mor! Hon var minsann en 
snygg en! Du kunde förstås inte hjälpa det då, och allesammans tycker vi väldigt synd om 
dig. Men du måste väl ha klart för dig att din mor var rena rama gatslinkan! 
 
OLIVER: 
Vad säger du?! 
 
NOAH: 
Rena rama gatslinkan. Och det är bra mycket bättre att hon dog, annars skulle hon ha 
hamnat i fängelse eller blivit hängd! 
 
OLIVER: 
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(Rusar upp, välter omkull bord och stolar, griper Noah i strupen, ruskar honom. Ger honom 
ett slag så han faller i golvet.) 
 
NOAH: 
Hjälp! hjälp!! 
 
CHARLOTTE: 
Hjälp! Frun!! 
 
NOAH: 
Frun! Den nya pojken mördar mig! Oliver har blivit galen!! Charlotte, gör nånting! 
 
CHARLOTTE: 
(Gallskriker.) 
 
MRS. SOWERBERRY: 
(In med en käpp i handen.) Ditt lilla odjur! Ditt lilla, otacksamma, blodtörstiga, otäcka odjur! 
(För varje stavelse slår hon Oliver. Noah kommer upp och tillsammans för de tre Oliver mot 
dörren på höger sida och kastar in honom. Mrs. Sowerberry sjunker ner på en stol och 
gråter.) 
 
CHARLOTTE: 
Herre Gud, nu svimmar hon! Kom med ett glas vatten, söta Noah! Skynda dig! 
(Noah hämtar ett glas, ger det till mrs. Sowerberry som dricker.) 
 
MRS. SOWERBERRY: 
Åh Charlotte, en sån Guds lycka att han inte mördade oss alla medan vi låg och sov! 
 
CHARLOTTE: 
Ja frun. Jag hoppas bara att husbonn inte tar hit såna där hemska typer mer, som är födda 
till mördare och rånare. Stackars Noah, han blev ju nästan ihjälslagen. 
 
MRS. SOWERBERRY: 
Stackare då... 
 
NOAH: 
(Gnider sig i ögonen och lyckas pressa fram några tårar och snyftningar.) 
 
MRS. SOWERBERRY: 
Vad ska vi ta oss till? Mr. Sowerberry är ju inte hemma. Det finns inte en karl i huset och han 
kommer att sparka sönder den där dörren inom tio minuter. 
 
CHARLOTTE: 
Ja, bevare mig väl, inte vet jag vad vi ska göra, om vi inte ska skicka efter polisen… 
 
MRS. SOWERBERRY: 
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Nej, nej, inte polisen! Spring bort till Mr. Bumble i stället, Noah, och be honom att genast 
komma hit. Men skynda dig!! 
 
NOAH: 
(Ut.) Mr. Bumble! Mr. Bumble!! Kom fort! Skynda er!! 
 
MR. BUMBLE: 
(Gör entré. följd av Noah. Han stannar innanför dörren.) 
 
NOAH: 
Åh, snälla Mr. Bumble. Oliver... Oliver har... 
 
MR. BUMBLE: 
Vad har han gjort? Han har väl inte rymt sin väg? 
 
NOAH: 
Nej sir, han har inte rymt, men han har blivit så hemskt elak av sig. Först försökte han mörda 
mig, och sedan Charlotte och sedan frun. Aj, aj, aj, så ont det gör...! 
 
MR. BUMBLE: 
(Ser sig omkring.) Var finns Mr. Sowerberry? 
 
NOAH: 
Husbonn är utgången, annars hade han nog försökt att mörda honom också. Han sade att 
han hade lust till det... 
 
MR. BUMBLE: 
Jaså, sade han det? 
 
NOAH: 
Ja sir, och frun frågade om Mr. Bumble har tid att klå upp honom eftersom husbonn inte är 
hemma. 
 
MR. BUMBLE: 
Javisst, min käre gosse, ja visst. Jag ska inte lägga fingrarna emellan. Var finns han? 
 
NOAH: 
Där inne. 
 
MR. BUMBLE: 
(Går fram mot dörren.) Oliver! 
 
OLIVER: 
Släpp ut mig! 
 
MR. BUMBLE: 
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Oliver! Hör du vem det är som talar till dig!? 
 
OLIVER: 
Ja! 
 
MR. BUMBLE: 
Är du inte rädd? Blir du inte rädd när du hör mig?! 
 
OLIVER: 
Nej!! 
 
MRS, SOWERBERRY: 
Nu förstår ni väl, mr. Bumble, att han måste ha blivit galen. Om pojken hade en smula förnuft 
i behåll, skulle ha ju inte våga tala till er på det där viset . 
 
MR. BUMBLE: 
Det är inte galenskap, Mrs. Sowerberry, det är kött. 
 
MRS. SOWERBERRY: 
Vad för slag? 
 
MR. BUMBLE: 
Det är kött, säger jag. Ni har gött honom Mrs. Sowerberry. Ni har väckt en konstlad själ och 
anda i honom som inte passar för en person i hans ställning, och det skulle styrelsens 
ledamöter som är människokännare ha kunnat tala om för er. Inte ska väl fattigt folk ha nån 
själ! Det är alldeles tillräckligt att vi låter dom ha en kropp. Om ni hade fött upp pojken på 
välling skulle det här aldrig ha inträffat. 
 
MRS. SOWERBERRY: 
Herre Gud! Så går det när man är frikostig av sig. 
 
MR. BUMBLE: 
Ja, såvitt jag kan se finns det inget annat att göra än att låta honom sitta inlåst ett par dagar 
tills svälten har kuvat honom, och sedan sätta honom på välling under resten av hans 
lärlingstid. Han kommer från en dålig familj. De är hetsiga och styvsinta av sig. (Oliver 
Sparkar våldsamt på dörren.) 
 
MR. SOWERBERRY: 
(In, ser sig snabbt omkring, går sen direkt till högerdörren, öppnar den, griper Oliver i kragen 
och drar ut honom.) Jo, du är just en snygg unge! (Ruskar Oliver och ger honom en örfil.) 
 
OLIVER: 
Noah talade illa om min mor! 
 
MRS. SOWERBERRY: 
Nå, än sen då, din otacksamma lilla usling! Hon förtjänade det och mer till! 
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OLIVER: 
Det gjorde hon inte! 
 
MRS. SOWERBERRY: 
Jo, det gjorde hon! 
 
OLIVER: 
Det är lögn!! 
 
MRS. SOWERBERRY: 
(Brister ut i häftig gråt.) 
 
MR. SOWERBERRY: 
Nej nu...! (Börjar klå upp Oliver.) 
 
MR. BUMBLE: 
Jag säger detsamma! (Hjälper till att slå. Ljus ner.) 
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Scen 5: 
(Liten scen. Oliver in från vänster och sjunger:) 
 
OLIVER: Var - finns den 

som vill va en äkta vän? 
Vem kan älska nån som jag? 
Allt jag vet är hugg och slag 
 
Allt jag drömt 
Är att nån ska säga ömt 
Att jag räknas, har en röst 
Nån som har ett ord till tröst 
 

KÖR: Vem blir glad av namnet Oliver? 
Vem kan älska nån som Oliver? 

 
 
RÄVEN: 
(In.) Hur är det fatt, min sötnos? 
 
OLIVER: 
Jag är så trött och hungrig. Jag har gått i en hel vecka. Jag har rymt. 
 
RÄVEN: 
En hel vecka?! — Är du på väg till London? 
 
OLIVER: 
Ja - har du husrum där? 
 
RÄVEN: 
Nej. 
 
OLIVER: 
Pengar? 
 
RÄVEN: 
Nej. 
 
OLIVER: 
Bor du i London? 
 
RÄVEN: 
Ja, när jag är hemma. Du vill väl gärna ha tak över huvudet i natt, va? 
 
OLIVER: 
Ja, det skulle jag verkligen vilja ha. 
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RÄVEN: 
Jag måste till London i kväll och jag känner en riktigt fin gammal herre där, som nog låter dig 
bo gratis — det vill säga — om du blir presenterad för honom av någon gentil herre som han 
känner. Och jag skulle kunna tänka mig att den gamle fine herrn nog skulle kunna skaffa dig 
ett lönande arbete. 
 
OLIVER: 
Vad heter du? 
 
RÄVEN: 
Jag heter Jack Dawkins, men kallas för det mesta för Räven. 
 
RÄVEN: Se det som ditt hem 

Du är en i vår familj 
Jag kan bli din bästa vän 
Ja, vad du vill, säg bara till 
 
Du är en av oss 
Du får mat och rum förstås 
Vi delar på det mesta 
Och Fagin är vår boss 
 

KÖR: Välkommen till vårat enkla hål! 
Och vänskap som är starkare än stål 
Du kan kalla det ditt hem 
Det gamla ser du ej igen 
Kom in i värmen nu 
Så blir du en av oss, vi gentlemän 
Välkommen till vårat enkla hål! 
Och vänskap som är starkare än stål 
 

OLIVER: Jag ser det som mitt hem 
Och som en i er familj 
Jag blir din bästa vän 
Ja, vad du vill, säg bara till 
 
Jag är en av er 
Du har stil vad jag kan se 
Jag letar något enklare 
och du får mig att le 
 

KÖR: Välkommen till vårat enkla hål! (osv. Ridån går upp till stor scen och hemma  
hos Fagin, där finns Charley och Betsy.) 

 
CHARLEY: Det här är vårat hem 
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Vi är som en stor familj 
Det finns plats för mer än fem 
Och kanske ännu några till 

 
Här har vi det rätt bra 
det är inget lyxhotell 
det finns nästan alltid mat 
och vi har tak varenda kväll 

KÖR: Välkommen till vårat enkla hål! (osv.) 
Ljudfil: http://dikotomiproduktion.se/raven_utkast.mp3 
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Scen 6: 
(Stor scen. I fonden en kamin. Framför denna ett bord, på bordet ett ljus i en tomflaska, ett 
par muggar, smör och bröd samt ett fat. Till vänster finns ett klädstreck och på det hänger en 
massa näsdukar. Fagin står vid kaminen och steker korv, Betsy och Charley spelar något 
spel. Utifrån höres en vissling.) 
 
FAGIN: 
Vem där? 
 
RÄVEN: 
(Utifrån.) Ruter i trumf! 
 
FAGIN: 
(Öppnar dörren. Räven och Oliver in.) Men — ni är ju två stycken... Vem är den andre? 
 
RÄVEN: 
Det här, Fagin, är min vän Oliver Twist. 
 
FAGIN: 
Jaså... det var trevligt att träffa dig, Oliver, mycket trevligt. Det här är Betsy och här är 
Charley. 
 
BETSY: 
Godafton! 
 
CHARLEY: 
Trevligt. Charley var namnet. 
 
BETSY: 
Det har ju Fagin redan sagt! 
 
CHARLEY: 
Ja, men jag sa det igen. Har inte du något annat att göra än att hålla på och rätta mig? 
 
BETSY: 
Jo, men det är roligare att reta dig. 
 
FAGIN: 
Ta av korvarna från elden, Räven! (Till Oliver.) Jag ser att du tittar på alla mina näsdukar. Ja, 
tycker du inte att det är en vacker samling? Vi har nyss räknat dom för att lämna dom till 
tvätt. (Skratt.) 
 
RÄVEN: 
Fagin, jag lämnar grabben här, jag måste kila ut ett slag. Jag tar de här två med mig. (Ut 
tillsammans med Charley och Tom.) 
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FAGIN: 
(Leder fram Oliver till bordet. Oliver sätter sig, Fagin ger honom några korvar. Oliver börjar 
äta. Fagin drar sig undan till ett litet bord med ett skrin på. Öppnar skrinet och ta fram ett 
guldur.) 
Duktiga pojkar, och trofasta in i det sista. Talade inte om varifrån de kom, skvallrade aldrig 
på gamle Fagin. Varför skulle dom förresten ha gjort det? Dom hade ju ändå snaran om 
halsen, dom skulle inte ha blivit hängda en minut senare för det. Nej då, duktiga pojkar, 
duktiga pojkar. (Lägger tillbaka uret, plockar sedan upp ytterligare saker. Tittar bort mot 
Oliver, som nyfiket tittar tillbaka. Fagin slår igen skrinet, tar en brödkniv från bordet och rusar 
upp mot Oliver.) 
Vad gör du? Spionerar du på mig?! Vad har du sett?! Svara pojke! Och det genast om du är 
rädd om livhanken!! 
 
OLIVER: 
Jag har inte sett nånting! 
 
FAGIN: 
Såja,  min gosse, det vet jag mycket väl... jag ville bara se om jag kunde skrämma dig. Du är 
en duktig pojke, Oliver, en mycket duktig pojke. Du såg väl inga av de här vackra sakerna? 
 
OLIVER: 
Jo, det gjorde jag, sir. 
 
FAGIN: 
Gjorde du…? De... de tillhör mig, Oliver. Det är hela min förmögenhet. Allt vad jag har att 
leva av på min ålderdom. Och så säger folk att jag är en girigbuk. 
(Räven, Betsy och Charley in.) 
 
FAGIN: 
Nå, ni har väl arbetat riktigt duktigt nu? 
 
RÄVEN: 
Väldigt. 
 
CHARLEY: 
Precis som djur. 
 
FAGIN: 
Duktiga pojkar! Nå, vad har Räven med sig då? 
 
RÄVEN: 
Ett par plånböcker. 
 
FAGIN: 
Späckade? 
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RÄVEN: 
Å ja, rätt så... 
 
FAGIN: 
(Synar dem.) De kunde ha varit tjockare, men mycket snygga och välgjorda. Tycker du inte 
att han är en skicklig hantverkare, Oliver? 
 
OLIVER: 
Jo, det är han verkligen. 
 
FAGIN: 
Nå, och du då, min gosse? 
 
CHARLEY: 
Näsdukar (Drar fram några näsdukar.) 
 
FAGIN: 
(Undersöker näsdukarna noga. Under tiden lägger också Betsy saker i en låda.) Hm, jaha... 
dom är verkligen mycket snygga. Men du har inte märkt dem bra, Charley, så vi får sprätta 
bort monogrammet med en nål. Vi ska lära Oliver att göra det. Ska vi det? 
 
OLIVER: 
Ja, gärna. 
 
FAGIN: 
Tycker du inte att det skulle vara roligt att kunna fixa näsdukar lika lätt som Charley, min 
gosse? 
 
OLIVER: 
Jo, om ni bara vill lära mig det, sir! 
 
FAGIN: 
Om vi vill! Titta noga nu, så här går det till! 
(Under sången stoppar Fagin en snusdosa i ena byxfickan, en plånbok i den andra och en 
klocka med kedja i västfickan. I skjortan sticker han en kråsnål, knäpper rocken, stoppar ner 
en näsduk i rockfickan och börjar gå av och an med en käpp i handen. Då och då stannar 
han och låtsas titta in i ett skyltfönster. Hela tiden följer gatubarnen tätt efter Fagin, men 
varje gång han vänder sig om, smyger de undan så kvickt att man inte kan se vad de har för 
sig. Slutligen trampar Räven honom på tårna medan Charley springer på honom bakifrån 
och på ett ögonblick har de nappat till sig alla grejor han stoppat på sig. Verserna i sången 
kan delas mellan Fagin och gatubarnen.) 
 
FAGIN: Det är inte alltför lätt 

för den som inte sätter sprätt 
på alla pengar som man ändå inte har 
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Och när mörkret faller på 
och man är ensam i sin vrå 
Då är det bäst att va’ en sån som gärna spar 
 
Och har man ingenting att spara 
Gäller det att klyftig vara 
Och då spejar man så listig som en räv 
 
Man går bakom och man smyger 
bland de fina herrars tyger 
Och så länsar man en ficka sisådär 

KÖR: Och så länsar man en ficka sisådar 
Ja, då länsar man en ficka sisådär 
 

FAGIN: Man blir liksom Robin Hood 
dock inte alltid blir man trodd 
fastän man tagit till en fattig från en rik 
 
Och på glittret sen vi delar 
Även jag måste ju leva 
Tänk på det innan du ger mig nån kritik 
 
Och om man sitter tung och dyster 
Gläds man snart åt all den lyster 
som man sparat med sitt slit och sitt besvär 
 
Man är kvick och lite sluger 
Snart man hittat nåt som duger 
Och så länsar man en ficka sisådär 

KÖR: Och så länsar man en ficka sisådar 
Ja, då länsar man en ficka sisådär 
 
La la la la  
La la la la la la la la la la (några gånger) 

Ljudfil: http://dikotomiproduktion.se/fagin_utkast.mp3 
 
 
FAGIN: 
Nå, har ni allt, pojkar? 
 
RÄVEN: 
Jajamensan, Fagin! 
 
FAGIN: 
Duktiga pojkar, duktiga pojkar! (Till Oliver.) Nå, min gosse, tycker du inte att vi har det trevligt 
här? Nu ska pojkarna ut och roa sig. 
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OLIVER: 
Roa sig? 
 
FAGIN: 
Ja, såvida dom inte händelsevis kommer över något medan dom är ute. I så fall kan du lita 
på att dom inte låter tillfället gå sig ur händerna. Lär av dom, min gosse. Gör precis som dom 
säger åt dig och följ deras råd — i synnerhet Rävens. Han kommer att bli en stor man med 
tiden, och det kommer han att göra dig till också om du rättar dig efter honom. 
 
RÄVEN: 
Kom nu grabbar så sticker vi! 
 
FAGIN: 
Kom snart hem igen! Låt inte gamle Fagin vänta för länge. Tänk på mitt hjärta. 
 
(Alla pojkar, utom Oliver ut.) 
 
FAGIN: 
Nå, min gosse, sticker näsdukssnibben ut ur fickan på mig? 
 
OLIVER: 
Ja sir, det gör den. 
 
FAGIN: 
Försök nu att ta näsduken utan att jag märker det, som du såg de andra göra när vi lekte 
nyss. (Historien upprepas.) Är den borta? 
 
OLIVER: 
Ja, här är den, sir! 
 
FAGIN: 
Du är en pigg pojke! Jag har aldrig sett en så pigg liten pojke! Här får du en shilling. Om du 
fortsätter på det här viset, kommer du att bli den störste mannen i din tid, ännu större än Bill 
Sikes.  
 
OLIVER: 
Vem är Bill Sikes? 
 
FAGIN: 
Det kommer du att få se. Kom hit nu så ska jag lära dig hur man tar bort monogrammet på 
näsdukar! (Ljus ner, ridå på halvscen.) 
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Scen 7: 
(Liten scen. Oliver, Räven och Charley in. Mr. Brownlow sakta in från andra sidan. Går en bit 
in på scenen och stannar, som om han väntade på någon.) 
 
RÄVEN: 
(Tvärstannar, lägger fingret för munnen och hejdar sina kompisar.) 
 
OLIVER: 
Vad är det? 
 
RÄVEN: 
Tyst! — ser ni den där gubbstrutten där borta? Han blir bra. 
 
CHARLEY: 
Prima vara! Oliver, nu får du visa vad du går för. 
 
OLIVER: 
Jag vill inte. 
 
RÄVEN: 
Kom igen, fegis! 
 
OLIVER: 
Nej, säger jag! (Oliver står kvar, Räven och Charley smyger sig fram mot Brownlow, Räven 
sticker handen i hans ficka och drar upp en näsduk. Under tiden har Monks kommit in och 
sett alltihop, tittar intresserat, försvinner sedan ut. Brownlow reagerar omedelbart.) 
 
MR. BROWNLOW: 
Ta fast tjuven! Ta fast tjuven!! (Grabbarna sticker. Oliver sist. Polisen in, Räven och Charley 
kommer undan, men ett slag från polisen fäller Oliver.) 
 
POLISEN: 
Var det den här pojken? 
 
MR. BROWNLOW: 
Ja, jag är rädd för att det var han. Stackars gosse, han har ju slagit sig. 
 
POLISEN: 
Det var jag som slog honom. Jag ska ge honom på käften! (Tar Oliver i kragen och reser 
upp honom.) Upp med dig!! 
 
OLIVER: 
Det var inte jag, sir! Det var två andra pojkar. Dom finns här i närheten! 
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POLISEN: 
Nej, det gör dom visst inte. 
 
MR. BROWNLOW: 
Gör honom inte illa. 
 
POLISEN: 
Nej då, jag ska inte göra honom illa. Jag känner dig nog, det är inte värt att du försöker nåt, 
din satunge! 
 
MR. BROWNLOW: 
Ja... jag vill helst inte göra sak av det här.  
 
POLISEN: 
Domaren är inte långt borta, vi reder ut det här direkt. Vänta här, det är en order! (Han går ut 
i kulissen.) 
 
MR. BROWNLOW: 
Det finns någonting i den där gossens ansikte, något rörande och intressant... 
Var har jag sett det där ansiktet förut? 
 
POLISEN: 
(In.) Ni måste inför domaren nu, sir. Hans nåd blir ledig om ett ögonblick. 
(Ridå upp till stor scen, polisen leder fram Oliver till vittnesbåset.) 
 
MR. BROWNLOW: 
(Går över till domaren, som sitter bakom ett bord och läser tidningen, och lägger upp sitt 
visitkort.) Här är mitt namn och min adress, sir. 
 
MR. FANG: 
Vem är ni? — Konstapeln! Vem är den här karlen? 
 
MR. BROWNLOW: 
Mitt namn, sir, är Brownlow. Tillåt mig att få veta namnet på den domare som så omotiverat 
förolämpar en person vilken står under rättvisans beskydd. 
 
MR. FANG: 
Konstapeln! Vad är den här karlen anklagad för? 
 
POLISEN: 
Han är inte anklagad alls, ers nåd. Han är målsägare mot pojken. 
 
MR. FANG: 
Jaså, han är målsägare mot pojken. Låt honom avlägga eden! 
 
MR. BROWNLOW: 
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Innan jag gör det måste jag be att få säga några ord, och det är att jag verkligen aldrig, om 
jag inte själv hade upplevt det, skulle kunnat tro... 
 
MR FANG: 
Håll mun! 
 
MR. BROWNLOW: 
Det tänker jag verkligen inte göra! 
 
MR. FANG: 
Håll ögonblickligen munnen!! Annars låter jag kasta ut er ur rättssalen. Ni är synnerligen 
oförskämd! Hur vågar ni spela översittare mot en domare? 
 
MR. BROWNLOW: 
Nej, vet ni vad! 
 
MR. FANG: 
Låt den där personen avlägga eden. Jag vill inte höra ett enda ord till! Låt honom avlägga 
eden! 
 
POLISEN: 
Lovar ni att säga sanningen, hela sanningen och ingenting annat? 
 
MR. BROWNLOW: 
Jag lovar. 
 
MR. FANG: 
Nå, vad är pojken anklagad för? Vad har ni att anföra? 
 
MR. BROWNLOW: 
Jag stod och väntade på någon... 
 
MR. FANG: 
Håll mun! Finns det några vittnen? 
 
POLISEN: 
Nej, ers nåd. 
 
MR. FANG: 
Har ni för avsikt att komma fram med er anklagelse mot pojken eller ej? Ni har avlagt eden. 
Om ni står där och vägrar att avlägga vittnesmål, kommer jag att låta bestraffa er för 
vanvördnad mot domare. Det ska ta mig... 
 
MR. BROWNLOW: 
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Jag hoppas att domaren inte ska anse pojken som en tjuv; han umgås visserligen med 
tjuvar, men jag ber att domaren behandlar honom så skonsamt som lagen tillåter. Han har 
redan blivit illa tilltygad, och jag fruktar att han också är sjuk. 
 
MR. FANG: 
Sjuk? Jo, det där känner jag till. Försök inte med några knep nu, din lille gatstrykare, det 
kommer du ingenstans med. Vad heter du? — Vad heter du, din förhärdade skurk?! (Till 
polisen.) Vad heter han? 
 
POLISEN: 
Han säger att han heter Tom White, ers nåd. 
 
MR. FANG: 
Jaså, han ville inte sjunga ut med det. Nå, det är bra. Var bor han? 
 
POLISEN: 
Var han kan komma åt, ers nåd. 
 
MR FANG: 
Lever hans föräldrar? 
 
POLISEN: 
Han säger att de dog när han var liten, ers nåd. 
 
OLIVER: 
Skulle — skulle jag kunna få något att dricka…? 
 
MR. FANG: 
Dumheter! Försök inte att lura mig!! 
 
POLISEN: 
Jag tror verkligen att han är sjuk, ers nåd. 
 
MR. FANG: 
Det är han visst inte! 
 
MR. BROWNLOW: 
Håll i honom! Han faller!! 
 
MR. FANG: 
Stå kvar på er plats!! Låt honom falla om han har lust. 
 
OLIVER: 
(Faller avsvimmad till golvet.) 
 
MR. FANG: 
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Jag vet att han bara gör sig till. Låt honom ligga bara, det tröttnar han nog snart på. 
 
MR BROWNLOW: 
Hur ämnar ni behandla målet, sir? 
 
MR. FANG: 
Summariskt. Han döms till tre månader tukthus — villkorligt. Utrym lokalen! 
 
MR BROWNLOW: 
(Böjer sig över Oliver.) Stackars gosse — stackars gosse! 
(Ridå går på halvscen som nu är tom. Monks och Fagin möts utomhus, Monks tar kontakt 
med Fagin, viskar något, ger honom några mynt.) 
 
LJUSNEDTONING 
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Scen 8: 
(Liten scen. Oliver ligger i en säng och sover. Mrs. Bedwin sitter bredvid sängen och syr. 
Oliver vaknar.) 
 
OLIVER: 
Vad är det här för ett rum? Vart har dom fört mig? Det var inte här jag somnade. 
 
MRS. BEDWIN: 
Tyst min gosse, du måste hålla dig stilla, annars blir du sjuk igen. Du har varit mycket dålig. 
Lägg dig nu ner igen och var en snäll pojke. — Åh Herre Gud, så tacksam den lille stackaren 
är! Och en sådan söt liten gosse. Hur skulle hans mor ha känt det om hon suttit hos honom 
och hade kunnat se honom nu? 
 
OLIVER: 
Hon kanske ser mig, hon kanske har suttit hos mig. Det känns nästan som om hon gjort det. 
 
MRS. BEDWIN: 
Det kommer sig av febern, min gosse. 
 
OLIVER: 
Ja, det gör väl det, för himlen är ju så långt borta. Men om hon visste att jag var sjuk, måste 
hon ha känt medlidande med mig till och med där uppe. För hon var själv mycket sjuk innan 
hon dog. Men hon vet nog ingenting om hur jag har det... 
 
MRS. BEDWIN: 
(Torkar först ögonen, sedan glasögonen.) 
 
MR. BROWNLOW: 
(In.) Nå, hur är det, min vän? känner du dig bättre? 
 
OLIVER: 
Ja tack, Sir. 
 
MR. BROWNLOW: 
Du är väl hungrig också? 
 
OLIVER: 
Nej sir. 
 
MR. BROWNLOW: 
Och inte törstig heller, väl? 
 
OLIVER: 
Jo Sir, jag är mycket törstig. 
 
MRS. BEDWIN: 
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Precis vad jag trodde. 
 
MR. BROWNLOW: 
Det är inte konstigt att han är törstig. Ni kan ge honom lite té. Var noga med att han inte blir 
kall, är ni snäll. (Ut.) 
 
OLIVER: 
(Tittar på tavlan som hänger ovanför honom.) 
 
MRS. BEDWIN: 
Tycker du om tavlor, lille vän? 
 
OLIVER: 
Jag vet inte riktigt. Jag har inte sett så många. Ett sånt vackert ansikte den där damen har 
 
MRS. BEDWIN: 
Äsch, målarna gör alltid damerna vackrare än de är i verkligheten, annars skulle dom ju inte 
få några beställningar. Den mannen som uppfann den där maskinen som man tar porträtt 
med borde ha förstått att den kunde det ju aldrig bli någon framgång med. Den är alldeles för 
ärlig. 
 
OLIVER: 
Är det där ett porträtt? 
 
MRS. BEDWIN: 
Ja, det är ett porträtt. 
 
OLIVER: 
Av vem då? 
 
MRS. BEDWIN: 
Ja kära du, det vet jag sannerligen inte. förmodligen känner varken du eller jag henne. Du 
tycker visst om det? 
 
OLIVER: 
Det är väldigt vackert... Men ögonen ser så sorgsna ut, och de tycks titta rätt på mig. Det är 
som om porträttet vore levande och ville tala till mig. 
 
MRS. BEDWIN: 
Herre, min skapare! Prata inte på det där sättet, barn, du är klen och nervös efter 
sjukdomen. 
 
MR. BROWNLOW: 
(In.) Mrs. Bedwin, har pojken fått något stärkande? Lite teblask kanske? 
 
MRS. BEDWIN: 
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Han ska just få en kopp buljong. 
 
MR. BROWNLOW: 
Usch! Ett glas portvin skulle han må mycket bättre av, eller vad säger du, Tom? 
 
OLIVER: 
Jag heter Oliver, sir. 
 
MR. BROWNLOW: 
Oliver? Oliver vad då? 
 
OLIVER: 
Oliver Twist, sir. 
 
MR. BROWNLOW: 
Konstigt namn. Men varför sade du då till domaren att du hette Tom White? 
 
OLIVER: 
Det har jag aldrig sagt, sir. 
 
MR. BROWNLOW: 
Då måste det vara något misstag... 
 
OLIVER: 
Nej, visst inte... 
 
MR. BROWNLOW: 
Men vad vill det här säga? Mrs. Bedwin, titta hit ett slag! 
(Han ser först på porträttet och sedan på Oliver. Pekar för Mrs. Bedwin som kväver ett skrik.) 
 
BLACK OUT 
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Scen 9: 
(Stor scen. Hemma hos Fagin. Betsy sitter ner. Räven och Charley in.) 
 
FAGIN: 
Var är Oliver? Var har ni gjort av pojken? (Fram, griper Räven i kragen, skakar honom.) Vart 
har Oliver tagit vägen? Ut med språket annars stryper jag dig!!! 
 
RÄVEN: 
Bylingen har tagit honom! Släpp mig!!! (Med ett ryck glider Räven ur rocken. Räven springer 
bort och tar en eldgaffel och gör ett utfall mot Fagin. Fagin hoppar undan, tar en mugg på 
bordet, kastar den mot grabbarna som duckar. Muggen far ut genom den öppna dörren.) 
 
SIKES: 
(Utifrån.) Vad fan är det fråga om?! Vem var det som kastade det där på mig?! 
(Gatubarnen försöker gömma sig eller hålla sig undan medan Sikes kommer in.) Det var tur 
att det var ölet och inte muggen som träffade mig, annars kunde det ha gått åt helsike för 
någon. Jag borde ha kunnat förstå vem det var, eftersom ingen annan än en helvetes rik 
gammal ockrare kan ha råd att kasta bort någon annan dryck än vatten, och inte det heller 
såvida han inte har lurat vattenverket på varenda droppe. Fan ta mig, om inte min halsduk är 
våt av öll! (Sätter sig.) Vad står egentligen på, Fagin? Misshandlar du pojkarna, din gamle 
blodsugare? Det förvånar mig att dom inte slår ihjäl dig. Det skulle jag göra om jag vore i 
deras kläder. Du duger inte till någonting utom att som prov på fulhet förvaras i sprit, men jag 
tror inte att man har så stora glasburkar. 
 
FAGIN: 
Tyst, tyst, Mr. Sikes, tala inte så högt. 
 
SIKES: 
Kom inte med ditt mister till mig, du har alltid något sattyg i bakfickan när du gör det. Du vet 
vad jag har för namn, använd det! 
 
FAGIN: 
Nåja, Bill Sikes, du tycks vara på dåligt humör idag? 
 
SIKES: 
Det kan väl hända. Det verkar som om du också är på tämligen dåligt humör, såvida du inte 
har samma oskyldiga ansikte när du kastar muggar på folk, som när du pratar bredvid 
munnen och... 
 
FAGIN: 
Är du galen?! 
 
SIKES: 
Vad bråkar ni om? 
 
FAGIN: 
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De här två eländiga varelserna har låtit Oliver bli tagen av polisen och jag fruktar att han 
kanske pratar för mycket. Han har redan varit hos domare Fang. 
 
SIKES: 
Det är högst troligt. Nu har du nog råkat i knipa, Fagin. 
 
FAGIN: 
Och så är jag rädd för att om det är ute med oss, så är det nog ute med en hel del andra 
också, och att det i så fall blir betydligt värre för dig än för mig, min käre vän. 
 
SIKES: 
Någon måste försöka ta reda på vad som hände i domstolen. Om han inte bara skvalIrar 
utan också blir inburad kan vi ingenting göra förrän han kommer ut igen. Vi måste se till att vi 
får tag i honom på något sätt. 
 
FAGIN: 
Nu vet jag! Nancy går nog dit! (Till Räven.) Hämta hit henne! 
 
RÄVEN: 
(Ut — in igen tillsammans med Nancy.) 
 
FAGIN: 
Kära du, du hjälper oss och går dit, va? 
 
NANCY: 
Vart? 
 
FAGIN: 
Bara bort till polisstationen, kära du. Ta reda på vart Oliver har tagit vägen, vi måste ha 
tillbaka honom hit. Vad säger du om saken? 
 
NANCY: 
Att det inte går, så det tjänar inget till att försöka Fagin. Vad som helst, men inte det! 
 
SIKES: 
Vad menar du med det? 
 
NANCY: 
Precis vad jag säger. 
 
SIKES: 
Men du är just den rätta för det, ingen här i kvarteret känner igen dig. 
 
NANCY: 
Och eftersom jag inte vill att dom ska göra det heller, så säger jag alltså nej. 
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SIKES: 
Hon går nog, Fagin. 
 
NANCY: 
Nej, det gör hon inte! 
 
SIKES: 
Jo, det gör hon! Annars slår jag ihjäl henne! 
 
NANCY: 
(Efter en ögonduell med Sikes.) Okej då, jag går. 
 
FAGIN: 
Vänta ett ögonblick, min lilla flicka! (Tar fram en korg och ger henne.) Bär den här i handen, 
det ser mera respektabelt ut. 
 
NANCY: 
(Med spelad förtvivlan.) Ack min bror! Min stackars älskade, rare, oskyldige lille bror! Vad har 
det blivit av honom? Vart har de fört honom? Åh, var barmhärtiga, snälla herrar och tala om 
för mig vad som har hänt den käre gossen! Snälla herrar, gör det! (Hon drar sig mot dörren 
och försvinner ut.) 
 
FAGIN: 
Den där flickan är då sannerligen fullfjädrad. 
 
SIKES: 
Hon är en prydnad för sitt kön. (Fyller glasen på bordet, slår näven i bordet.) 
Låt oss skåla för henne och önska att alla kvinnor vore som hon! 
(De skålar och dricker. Under sången blir gatubarnen modigare igen och hänger på.) 
 
FAGIN: Inte alla flickor sköter sig som vårat exemplar 

Hon kan stjäla, hon kan luras, ja, hon är som en hel karl 
SIKES: När hon rör sig kvickt på gatorna så får man passa sig 

Ena dagen är hon en fin dam, en annan en lakej 
 
FAGIN & SIKES: Hon gör skäl för all sin mat och all sin lön 

Hon är en verklig prydnad för sitt kön 
 
SIKES, FAGIN GATUPOJKAR OCH KÖR: 

Nancy, begåvad så som få 
Nancy, vi utbringar en skål 

 
La la la la la la la la la hej hej hej 
La la la la la la la la la la la 
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BETSY: När jag blir lika stor som dig, då vill jag bli som du 

Och klä ut mig, låtsas va en riktigt stilfull änkefru  
 
NANCY: Snälla Betsy du ska inte lyssna, det är inte sunt! 

Dom kan prata, dom kan skryta men allting är bara strunt 
 

FAGIN & SIKES: Hon gör skäl för all sin mat och all sin lön 
Hon är en verklig prydnad för sitt kön 
 

SIKES, FAGIN GATUPOJKAR OCH KÖR: 
Nancy, begåvad så som få… (osv.) 
 

Ljudfil: http://dikotomiproduktion.se/en_prydnad.mp3 
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Scen 10: 
(Liten scen. Samma uppställning som tidigare, men tavlan är nu borta. Oliver sitter påklädd 
på sängen. Mrs. Bedwin sitter på stolen bredvid och syr. Oliver tittar upp mot väggen.) 
 
MRS. BEDWIN: 
Ja, som du ser så är den borta 
 
OLIVER: 
Ja, men varför har den tagits bort? 
 
MRS. BEDWIN: 
Den togs ner därför att Mr. Brownlow sade att den tycktes oroa dig och därför kanske kunde 
hindra dig från att bli frisk. 
 
OLIVER: 
Nej då, den oroade mig inte alls. Jag tyckte om att se på den. 
 
MRS. BEDWIN: 
Nå ja, skynda dig bara att bli frisk så fort som möjligt så ska den nog bli upphängd igen, det 
lovar jag dig. Men låt oss nu tala om nånting annat. 
 
MR. BROWNLOW: 
(In.) Ja, här finns en hel del böcker, inte sant? 
 
OLIVER: 
Ja, väldigt många, sir. Jag har aldrig sett så många böcker tidigare. 
 
MR. BROWNLOW: 
Du ska få läsa dom om du uppför dig väl, och det kommer du säkert att tycka bättre om än 
att bara titta på pärmarna. Skulle du vilja bli en lärd man och skriva böcker? 
 
OLIVER: 
Jag tror hellre jag vill läsa dom, sir. 
 
MR. BROWNLOW: 
Skulle du verkligen inte vilja skriva böcker? 
 
OLIVER: 
Kanske det vore bättre att bli bokhandlare... 
 
MR. BROWNLOW: 
Nåja, var inte rädd. Vi ska inte göra dig till författare så länge det finns ett hederligt hantverk 
att lära. 
 
OLIVER: 
Tack sir. 
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MR. BROWNLOW: 
Nu — nu vill jag att du hör noga på vad jag säger, Oliver. Jag tänker tala öppet med dig, 
därför att jag är säker på att du kan förstå mig lika bra som många äldre personer skulle 
kunna. 
 
OLIVER: 
Säg bara inte att ni tänker skicka iväg mig, Sir! Jaga inte bort mig så jag måste gå omkring 
på gatorna igen. Låt mig få stanna här som tjänare. Skicka mig inte tillbaka till det där 
hemska stället jag kom ifrån! 
 
MR. BROWNLOW: 
Mitt kära barn, du behöver inte vara rädd för att jag ska överge dig, såvida du inte ger mig 
anledning till det. 
 
OLIVER: 
Det kommer jag aldrig, aldrig att göra, sir! 
 
MR. BROWNLOW: 
Nej, det tror jag inte heller. Jag har visserligen blivit bedragen förr av människor som jag har 
försökt att bistå, men trots det är jag synnerligen böjd att tro på dig. Du säger att du är 
föräldralös och inte äger en enda vän i världen. Om du talar sanning, ska du inte sakna en 
god vän så länge du lever. 
 
MRS. BEDWIN: 
(Har under detta sakta gått ut. Hon kommer in igen.) Mr. Grimwig är här, sir. 
 
MR. BROWNLOW: 
Kommer han hit upp? 
 
MRS. BEDWIN: 
Ja Sir. 
 
MR. BROWNLOW: 
Mr. Grimwig är en gammal vän till mig och du behöver inte fästa dig vid att han är lite brysk 
av sig. I grund och botten är han en riktig hedersman. 
 
OLIVER: 
ska jag gå dit ner, sir? 
 
MR. BROWNLOW: 
Nej, jag vill helst att du stannar här. 
 
MR. GRIMWIG: 
(In. I ena handen håller han ett apelsinskal.) Titta! Ser ni det här? Är det inte högst 
märkvärdigt att jag inte ska kunna hälsa på en god vän utan att hitta sånt här i hans trappa. 
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Det var ett apelsinskal som gjorde att jag blev halt, och jag vet att ett apelsinskal kommer att 
bli min död! (Får syn på Oliver.) Vad är det här nu då? 
 
MR. BROWNLOW: 
Det är unge Oliver Twist, som jag har talat om. 
 
OLIVER: 
(Bugar sig djupt.) 
 
MR. GRIMWIG: 
Ni menar väl inte att det är den här gossen som har haft feber? Ett ögonblick! Säg ingenting! 
- Jaså, då är det den här pojken som åt apelsinen. 
 
MR. BROWNLOW: 
Nej, nej, nej, han har inte ätit någon apelsin. Lägg nu ifrån er hatten och säg nånting åt min 
lille vän. 
 
MR. GRIMWIG: 
Jag blir alldeles utom mig av sånt här. Det ligger ständigt apelsinskal här på gatan, och jag 
vet att det är doktorns pojke borta i hörnet som lägger dit dom. En ung kvinna halkade på ett 
i går kväll och slog sig mot mitt staket. Så snart som hon hade kommit på benen igen, såg 
jag henne rikta blicken mot doktorns fördömda röda lykta. Gå inte till honom ropade jag 
genom fönstret, för han är en mördare! En människa som gillrar fällor för folk! Och det är han 
också! Om han inte är det så... (Stöter käppen i golvet. sätter sig, tar upp en lornjett och 
granskar Oliver.) Jaså, det här är pojken? 
 
MR. BROWNLOW: 
Ja, det är det . 
 
MR. GRIMWIG: 
Hur står det till, pojke? 
 
OLIVER: 
Jo tack, mycket bättre, sir. 
 
MR BROWNLOW: 
Oliver, gå ner till Mrs. Bedwin och säg till henne att vi gärna vill ha lite té. (Oliver bugar och 
ut.) Är det inte en vacker liten gosse? 
 
MR. GRIMWIG: 
Jag vet just inte det. 
 
MR. BROWNLOW: 
Vet ni inte? 
 
MR. GRIMWIG: 
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Nej. det gör jag inte. Jag ser aldrig någon skillnad på pojkar. Jag känner bara till två sorter, 
pojkar med mjölansikten och pojkar med biffsteksansikten. 
 
MR. BROWNLOW: 
Och vilketdera slaget tillhör Oliver? 
 
MR. GRIMWIG: 
Mjölansiktena. En av mina vänner har en pojke med biffsteksansikte. Dom säger att han är 
en vacker pojke. Han har klotrunt huvud, röda kinder och stirrande ögon, en förfärlig pojke 
med lemmar som tycks vilja svälla ut ur sömmarna på hans kläder. Och han har en röst som 
en lots och aptit som en varg. 
 
MR. BROWNLOW: 
Men den där beskrivningen passar ju inte in på Oliver, så ni behöver inte reta er på honom. 
 
MR. GRIMWIG: 
Nej, det kan väl hända. Men han har kanske ännu värre fel. Varifrån kommer han? Vem är 
han? Vad är han? Han har haft feber, än sen då? Feber är väl inget utmärkande för bra 
människor? Dåliga människor kan väl också få feber ibland. Jag kände en man på Jamaica 
som blev hängd för att han hade mördat sin husbonde och han hade haft feber sex gånger, 
men inte ansågs det som någon förmildrande omständighet. Struntprat! 
 
MR. BROWNLOW: 
Ärligt talat, min vän, vet jag ännu inte riktigt vem han är. Men jag ska ta reda på det. 
 
MR. GRIMWIG: 
Nå, och när tänker ni få höra en fullständig och sanningsenlig berättelse om hans levnad och 
äventyr? 
 
MR. BROWNLOW: 
Imorgon förmiddag. 
 
MR. GRIMWIG: 
Jag ska säga er en sak. Han kommer inte att berätta för er. Han kommer att dra er vid 
näsan, min vän. 
 
MR. BROWNLOW: 
Det kan jag svära på att han inte gör. 
 
MR. GRIMWIG: 
Gör han inte det så åtar jag mig att äta... 
 
MR BROWNLOW: 
Jag kan sätta mitt liv i pant på att han kommer att tala sanning. 
 
MR GRIMWIG: 
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Och jag vågar mitt huvud på att han kommer att ljuga. 
 
MR BROWNLOW: 
Vi får väl se... 
 
MRS. BEDWIN: 
(In med ett paket.) Nu har böckerna från bokhandeln kommit. 
 
MR. BROWNLOW: 
Så bra, låt budet vänta, det är en sak han ska ha med sig tillbaka. 
 
MRS. BEDWIN: 
Budet har redan gått. 
 
MR. BROWNLOW: 
Ropa på honom då! det är viktigt. Bokhandlaren är en fattig man och böckerna är inte 
betalda. Dessutom är det några böcker som ska skickas tillbaka också. 
 
OLIVER: 
(In.) 
 
MR. BROWNLOW: 
Jag är angelägen om att skicka tillbaka de där böckerna i kväll. 
 
MR. GRIMWIG: 
Låt Oliver gå med dom då! Honom kan ni ju lita på. 
 
OLIVER: 
Ja, låt mig gå dit med dom, sir! Jag ska springa hela vägen. 
 
MR. BROWNLOW: 
Ja, du ska få gå, min gosse. Böckerna ligger på en stol bredvid mitt skrivbord. Gå och hämta 
dom. (Oliver ut, in igen med ett paket.) Du ska hälsa och säga att du ska lämna igen de här 
böckerna, och att du har kommit för att betala honom de fyra pund och tio shilling som jag är 
skyldig honom. Här har du en fempundssedel, alltså ska du ha tio shilling med dig tillbaka, 
 
OLIVER: 
Jag ska inte vara borta i tio minuter, sir! (Ut.) 
 
MRS. BEDWIN: 
Gud signe hans söta lilla ansikte! Jag har liksom inte hjärta att släppa honom ur sikte. (Ut.) 
 
MR. BROWNLOW: 
Låt mig se, han kan väl vara tillbaka om högst tjugo minuter. Det är mörkt vid den tiden. 
 
MR. GRIMWIG: 
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Jaså, ni inbillar er verkligen att han kommer tillbaka? 
 
MR. BROWNLOW: 
Gör inte ni det då? 
 
MR. GRIMWIG: 
Nej, det gör jag inte. Pojken har en ny kostym på sig, en packe dyrbara böcker under armen 
och en fempundsedel i fickan. Han kommer att söka upp sina gamla tjuvvänner och skratta 
åt er. Om den där pojken nånsin kommer tillbaka till det här huset så åtar jag mig att äta upp 
mitt eget huvud! 
 
MR. BROWNLOW: 
Vi får väl se... 
 
LJUSET NER 
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Scen 11: 
(Stor scen. Fagin, Sikes, Räven, Charley och Betsy. Utifrån hörs bråk och Olivers upprörda 
röst.) 
 
OLIVER: 
Släpp mig! Låt bli mig!! Hör du inte vad jag säger?! Släpp mig, säger jag!!! 
(Nancy och Oliver in.) 
 
CHARLEY: 
Oh, där är han ju, Fagin! Titta på honom! Jag står inte ut. Det är så genomkomiskt så jag 
inte står ut! Håll i mig så jag får skratta ut ordentligt!! 
 
RÄVEN: 
Titta så fina kläder han har, Fagin, och så snobbigt sydda sedan! Kors i alla mina dar så 
snobbig han är. 
 
BETSY: 
Och titta på böckerna sen! 
 
CHARLEY: 
Han har då sannerligen blivit en fin herre från topp till tå! 
 
FAGIN: 
Det gläder mig ofantligt att se dig så fin, min lille vän. Varför skrev du inte och talade om att 
du tänkte komma? Då skulle vi ha haft lite varm mat i ordning åt dig. (Letar igenom Olivers 
fickor, hittar en sedel.) 
 
SIKES: 
Vad är det här för nånting? Den är min, Fagin. 
 
FAGIN: 
Nej visst inte, min vän, den är min. Du får ta böckerna. 
 
SIKES: 
Om jag inte får den, jag och Nancy vill säga, så går jag tillbaka med pojken igen. — Nå, får 
jag pengarna? 
 
FAGIN: 
Det här är inte riktigt rättvist, eller hur Nancy? 
 
SIKES: 
Rättvist…? Tror du inte att jag och Nancy har bättre för oss än att hålla utkik efter alla ungar 
som råkar illa ut - för att dom hamnat i dina klor? Hit med den, ditt gamla giriga benrangel! 
Det här är vår andel för besväret, du kan ju behålla böckerna om du är road av att läsa, 
annars kan du säkert sälja dom. 
 

41 



CHARLEY: 
De är väldigt stiliga. Vackert språk också. Tycker du inte det, Oliver? 
 
BETSY: 
Den här ska jag läsa. (Tar en bok.) 
 
CHARLEY: 
(Tar boken från henne.) Som om du kan läsa. 
 
BETSY: 
(Tar tillbaka den.) Lyssna här då... 
 
OLIVER: 
Sluta! Dom tillhör den gamle herrn som tog hand om mig när jag höll på att dö i feber. Snälla 
ni, skicka tillbaka böckerna och pengarna till honom! Håll mig kvar här hela mitt liv, men var 
snäll och skicka dom tillbaka till honom! Han kommer att tro att jag stal dom, den gamla 
damen — alla som var så snälla mot mig — kommer att tro att jag stal dom. Var barmhärtiga 
och skicka tillbaka dom. 
 
FAGIN: 
Du har så rätt, Oliver, du har verkligen rätt. Dom kommer att tro att du har stulit dom. Det 
kunde inte ha slumpat sig bättre om vi själva hade ordnat saken... 
 
NANCY: 
Nej, naturligtvis inte. Det förstod jag så fort jag fick se honom komma gående med böckerna 
under armen . 
 
FAGIN: 
(Hämtar en påk.) Jaså, du tänkte smita din väg, min gosse? Tänkte du det? — Du ville ha 
hjälp och ropade på polisen, va? Sådana påhitt ska vi nog bota dig emot, min gunstig junker! 
(Ett hårt slag över ryggen. Nytt slag.) 
 
NANCY: 
Sånt där tänker jag inte stå och se på! Du har ju fått tag i pojken, det räcker väl! låt honom 
vara ifred säger jag, annars ska jag drämma till någon av er, så jag själv hamnar i galjen. 
 
FAGIN: 
Kära Nancy, du är verkligen styvare än vanligt ikväll. Ha ha, lilla vän, du spelar verkligen din 
roll alldeles utmärkt. 
 
NANCY: 
Gör jag? Akta dig så att jag inte spelar alltför bra, för i så fall blir det du som råkar illa ut, 
Fagin! 
 
SIKES: 
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Vad menar du med det här? Vad menar du egentligen?! Jäklar anacka, vet du vem du är, 
och vad du är?! 
 
NANCY: 
Ja då, det vet jag visst det! Var inte orolig du!! 
 
SIKES: 
Nå, håll dig lugn då, annars ska jag nog se till så att du blir spak för lång tid framåt. Du är 
just en snygg en för pojkspolingen att ha till vän! 
 
NANCY: 
Ja, Gud hjälpe mig, det är jag! Och jag hade hellre fallit död ner på gatan än fört honom hit. 
Från och med ikväll är han en tjuv, en lögnare, en skurk, allt ont som finns. Är det inte nog 
för den gamle uslingen — ska han dessutom slå honom?! 
 
FAGIN: 
Seså, vi måste använda en hövlig ton... 
 
NANCY: 
En hövlig ton? Din skurk! Ja, det förtjänar du verkligen från mig! Jag stal åt dig redan när jag 
var hälften så gammal som den där! Jag har haft samma yrke i tolv år. Vet du inte det? 
Svara! Vet du inte det?! 
 
FAGIN: 
Jo jo, men det är ju ditt levebröd. 
 
NANCY: 
Ja, det är det!! Det är mitt levebröd och de kalla, våta, smutsiga gatorna är mitt hem, och det 
var du, din usling, som drev mig ut på dom, och som kommer att hålla mig kvar där dag och 
natt tills jag dör!! 
 
FAGIN: 
Om du säger mycket till så kommer det att hända dig en olycka som är bra mycket värre än 
allt det här! (Nancy försöker hoppa på Fagin. Sikes håller fast henne. Hon svimmar.) 
 
SIKES: 
Så där ja, nu är hon lugn för tillfället. Hon är ovanligt stark i armarna när hon är på det 
humöret. 
 
FAGIN: 
Det är besvärligt att ha med kvinnor att göra, men dom är listiga och inom vår yrke skulle vi 
inte kunna klara oss utan dom. Charley, se till att Oliver kommer i säng! 
 
CHARLEY: 
Det är väl bäst att han inte har sina bästa kläder på sig imorgon, va? 
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FAGIN: 
Nej, naturligtvis ska han inte ha det. 
 
CHARLEY: 
Ta av dig de där fina kläderna så ska jag ta hand om dom. Åh, vad det här var livat! 
(Charley hämtar en packe gamla kläder. Oliver börjar klä av sig. Gatubarnen turas om att ta 
kläderna och posera med dem. Sång.) 
 
GATUBARNEN: Se på snobben Oliver 

Med mössan käckt på sned 
Tror minsann han är nånting 

CHARLEY: Tillåt mig att le 
 
GATUBARNEN: Se på snobben Oliver 

Som läser i en bok 
Och tror att han är klok och lärd 

BETSY: Fastän han är en tok 
 
GATUBARNEN: Se på snobben Oliver 

Så märkvärdig han är 
Skjortan struken, ren och vit 

RÄVEN: Den passar mig, se här! 
 
GATUBARNEN: Se på snobben Oliver 

Han för sig som en sprätt 
Tror han är en gentleman 

BETSY: Det kan inte va’ lätt 
Ljudfil: http://dikotomiproduktion.se/snobben_oliver.mp3 
 
( Ljus ner.) 
 
  

44 



Scen 12: 
(Stor scen. Oliver sitter vid bordet och putsar Rävens skor. Räven, Charley och Betsy står 
bredvid.) 
 
RÄVEN: 
Synd att han inte är stralare. 
 
CHARLEY: 
Ja, han förstår inte sitt eget bästa. 
 
RÄVEN: 
Du vet väl inte ens vad en stralare är, kan jag tro. 
 
OLIVER: 
Jo, jag tror det, det är väl en tju... en sån som du? 
 
RÄVEN: 
Ja, och jag skulle skämmas över att vara nåt annat. Ja, det är jag, och det är Charley också 
- och Betsy och Fagin och Sikes och Nancy. Det är vi allihop. 
 
CHARLEY: 
Varför vill du inte låta Fagin lära upp dig? 
 
RÄVEN: 
Så att du kan göra din lycka! 
 
CHARLEY: 
Och sedan dra dig tillbaka med en förmögenhet och spela fin herre, som jag tänker göra så 
snart det blir sju torsdagar i en vecka. 
 
OLIVER: 
Jag har inte lust. Om de bara ville släppa mig härifrån. Jag... jag... skulle helst vilja gå min 
väg. 
 
CHARLEY: 
Men Fagin vill helst inte det! 
 
RÄVEN: 
Gå? Har du ingen stolthet i kroppen? Skulle du vilja gå härifrån och bli en börda för dina 
vänner? 
 
CHARLEY: 
Nej, fy tusan! Det vore ju rentav lumpet!! 
 
RÄVEN: 
Jag skulle då aldrig kunna göra det. 
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OLIVER: 
Men ni kan i alla fall lämna era vänner i sticket och låta dom bli straffade för vad ni har gjort! 
 
RÄVEN: 
Ja, men det var bara av omtanke om Fagin, därför att bylingarna vet att vi arbetar ihop med 
honom, så han hade kunnat råka i knipa om vi inte hade tagit till schappen. Det var därför vi 
kilade, inte sant, Charley? (Tar upp några mynt ur fickan.) Titta på det här! Här ska levas 
glada dagar! Vad tusan spelar det för roll var det kommer ifrån? Här har du! Det finns många 
fler att få från samma håll. Jaså, du vill inte? Du är då ett riktigt nöt! 
 
CHARLEY: 
Det är orätt gjort. Tycker du inte det, Oliver? Han kommer säkert att få dingla. 
 
OLIVER: 
Nu förstår jag inte vad du menar… (Alla gatubarnen skrattar.) 
 
RÄVEN: 
Visa honom Charley! 
 
BETSY: 
Ja, visa honom! 
 
CHARLEY: 
(Tar tag i sin halsduk och låtsas hänga sig.) Fattar du nu då? Titta så han glor! Jag har aldrig 
träffat en sån strålande kompis som den här killen, han kommer att bli min död, det vet jag 
(Skrattar.) 
 
RÄVEN: 
(Granskar skorna som borstats.) Du har fått en dålig uppfostran. Fagin kommer nog att få 
fason på dig ändå, annars blir du den förste som han har misslyckats med. Det är bäst att du 
börjar genast, för innan du vet ordet av kommer du i alla fall in i yrket, så du förlorar bara tid 
genom att trilskas. Kom ihåg en sak, gosse, att om du inte hugger vimplar och rovor... 
 
CHARLEY: 
Vad tjänar det till att snacka på det där viset? Han förstår ju inte vad du menar! 
 
RÄVEN: 
Om du inte tar näsdukar och klockor, är det nån annan som tar dom och på det viset blir det 
ju förlust både för ägarna och för dig, och inte vinst för nån utom för de där rackarna som tar 
dom — och du har lika stor rätt till sakerna som dom. 
(Fagin, Sikes och Nancy in.) 
 
FAGIN: 
Alldeles riktigt! Lita på vad Räven säger. (Skrattar.) Han kan yrkeskatekesen på sina fem 
fingrar. (Gatubarnen och Oliver ut.)  
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Det är verkligen kallt i kväll, kära Nancy. Blåsten tränger ju rakt igenom en. 
 
SIKES: 
Den måste vara vass som en syl om den kan tränga igenom ditt hjärta. Ge honom nåt att 
dricka, Nancy, men raska på! Man kan ju bli sjuk själv bara av att se det där magra kadavret 
skaka som ett spöke som nyss har stigit upp ur graven. 
 
NANCY: 
(Hämtar en flaska i ett skåp. Sikes häller upp.) 
 
FAGIN: 
Det räcker, Bill. Tack ska du ha! 
 
SIKES: 
Är du rädd att vi ska supa dig under bordet? (Sveper ett glas.) Så där ja, nu är jag klar, så 
kom nu fram med vad du har på hjärtat! 
 
FAGIN: 
Jo, den där villan i Chertsey, Bill... 
 
SIKES: 
Ja, vad är det med den? 
 
FAGIN: 
Åh, du vet nog vad jag menar, gör han inte det, Nancy? 
 
SIKES: 
Nej, det gör han inte. Tala ur skägget och nämn sakerna vid deras rätta namn, och sitt inte 
där och blinka och tala i gåtor, som om det inte vore du som hittat på det där inbrottet. Vad 
menar du? 
 
FAGIN: 
Tyst, Bill, tyst! Någon kan höra oss. 
 
SIKES: 
Ja, låt dom höra då! Det bryr jag mig inte om. 
 
FAGIN: 
Seså, det är bara det att jag alltid är försiktig, som du vet. Jo Bill, angående det där huset i 
Chertesy, när ska det bli av? Ett sånt silver, kära du, ett sånt silver! 
 
SIKES: 
Det blir inte av. 
 
FAGIN: 
Vad säger du?! Blir det inte av?! 
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SIKES: 
Nej. Åtminstone går det inte i en handvändning, som vi hade tänkt oss. 
 
FAGIN: 
Då har inte saken skötts på rätt sätt! 
 
SIKES: 
Jodå. Jag ska säga dig att Toby Cracket har gått och hängt kring villan i fjorton dagar, men 
han har inte kunnat få någon av tjänarna att nappa på kroken. 
 
FAGIN: 
Du vill väl ändå inte inbilla mig att ingen av de bägge betjänterna går att tala med? 
 
SIKES: 
Jo, det är just vad jag menar. Dom har tjänat hos den gamla frun i tjugo år, och om man så 
ger dom femhundra pund får man inte med dem på saken. 
 
FAGIN: 
Men du menar väl inte att kvinnfolken skulle vara lika omedgörliga? 
 
SIKES: 
Precis lika omöjliga. 
 
FAGIN: 
Till och med mot den tjusige Toby Cracket? Tänk på hur fruntimmer är skapta, Bill. 
 
SIKES: 
Ja, till och med mot den tjusige Toby Cracket. Han säger att han har haft på sig 
löspolisonger och kanariegul väst hela den fördömda tid han har gått där nere och passat, 
men det har inte tjänat nånting till. 
 
FAGIN: 
Han skulle ha försökt med mustasch och ett par uniformsbyxor. 
 
SIKES: 
Det har han också gjort, men det hjälpte lika lite. 
 
FAGIN: 
Men det är ändå bra sorgligt att gå miste om så mycket, när vi hade gjort oss så stora 
förhoppningar! 
 
SIKES: 
Ja, det är en förbannad otur! — Är det värt fem gulingar extra om det utan risk kan göras 
utifrån? 
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FAGIN: 
Ja. 
 
SIKES: 
Står du för det? 
 
FAGIN: 
Javisst, min vän. 
 
SIKES: 
Då kan det ordnas så fort du vill. Toby och jag klättrade över trädgårdsmuren i förrgår natt 
och undersökte dörrar och fönsterluckor. Den där villan är igenbommad som ett fängelse om 
nätterna, men det finns ett ställe där vi kan ta oss in. 
 
FAGIN: 
Var då? 
 
SIKES: 
Jo, när man går över gräsplanen... 
 
FAGIN: 
Ja…? 
 
SIKES: 
Tja, det kan ju göra detsamma var det är. Du kan i alla fall inte klara dig utan oss. 
 
FAGIN: 
Som du vill, min vän, som du vill. Behöver du ingen mer hjälp än Toby? 
 
SIKES: 
Nej, bara en kofot och en pojke. Den förstnämnda har vi redan medan du måste skaffa oss 
den andra. 
 
FAGIN: 
En pojke? 
 
SIKES: 
Men han måste vara smal. 
 
FAGIN: 
Hör du Bill... 
 
SIKES: 
Ja, vad då? (Fagin nickar mot Nancy.) Nancy! Vill du hämta en öl åt mig? 
 
NANCY: 
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Du vill inte ha nån öl. 
 
SIKES: 
Jo, det vill jag! 
 
NANCY: 
Prat! Fortsätt bara, Fagin, jag vet vad han tänker säga så han behöver inte genera sig för 
mig. 
 
SIKES: 
Inte behöver du väl bry dig om henne, Fagin. Du har ju känt henne tillräckligt länge för att 
kunna lita på henne. Hon är inte den som babblar. 
 
NANCY: 
Hör du, Fagin, tala du med Bill om Oliver. 
 
FAGIN: 
Du har då sannerligen huvudet på skaft, min lilla flicka. Det var just om Oliver som jag tänkte 
tala! 
 
SIKES: 
Vad är det med honom då? 
 
FAGIN: 
Han vore just den rätta pojken för dig. 
 
SIKES: 
Han? 
 
NANCY: 
Ta honom du. Det skulle jag göra i ditt ställe. Han är kanske inte så slipad som dom andra, 
men det gör ingenting om han bara ska öppna en dörr åt dig. Du kan lita på att han duger. 
 
FAGIN: 
Det vet jag att han gör. Han har fått mycket övning de här senaste veckorna och det är ju på 
tiden att han börjar arbeta för uppehället. För övrigt är alla de andra för storvuxna. 
 
SIKES: 
Ja, han är förstås lagom stor... 
 
FAGIN: 
Och han kommer att göra allt vad du vill, bara du skrämmer honom tillräckligt. 
 
SIKES: 
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Skrämmer honom? Jag kommer inte att skrämma honom på skämt, det kan du lita på. Om 
han krånglar efter att vi har börjat arbeta så får han stå sitt eget kast. Då får du inte återse 
honom levande, Fagin. Tänk på det innan du skickar iväg honom. 
 
FAGIN: 
Jag har redan tänkt på alltsammans. Jag har haft ögonen på honom, må ni tro. Bara han en 
enda gång känner att han är en av oss, att han är en tjuv, så har vi honom fast — för hela 
livet! 
 
SIKES: 
Vi? - DU har honom fast, menar du? 
 
FAGIN: 
Ja, det kanske jag gör. 
 
SIKES: 
Och varför gör du dig så mycket besvär för den där bleknosiga valpen, när du vet att det 
finns minst femtio pojkar som dräller omkring i Common Garden varenda kväll? 
 
FAGIN: 
Därför att dom inte duger åt mig! Om jag sköter den här pojken på rätt sätt kan jag uträtta 
lika mycket med honom som med tjugo andra. Dessutom har han en hållhake på oss nu… 
Har han bara varit med om en stöld, då får jag makt över honom. 
 
NANCY: 
När blir det av? 
 
FAGIN: 
Ja, när blir det av? 
 
SIKES: 
Jag kom överens med Toby om att göra det imorgon natt. 
 
FAGIN: 
Det är bra. Det är inte månsken nu. 
 
SIKES: 
Nej. 
 
FAGIN: 
Är allt ordnat för att skaffa undan bytet? (Sikes nickar.) Och... 
 
SIKES: 
Ja, allt är klart. Bry dig inte om detaljerna. Nu går jag, men jag kommer strax tillbaka. Ha 
grabben klar då! (Ut tillsammans med Nancy.) 
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FAGIN: 
Oliver! 
(Oliver in.) 
Nu ska du få ge dig ut på en liten resa, förstår du. Tillsammans med Bill Sikes. 
 
OLIVER: 
Ska jag stanna kvar där, sir? 
 
FAGIN: 
Nej, visst inte, lille vän.   Så grymma är vi inte att vi skickar bort dig. Å nej då! Men du vill väl 
allt bra gärna veta varför du ska följa med Bill, eller hur? (Oliver nickar.) Nå, vad tror du 
själv? 
 
OLIVER: 
Det vet jag faktiskt inte, sir. 
 
FAGIN: 
Då får du vänta tills Bill talar om det för dig. Du får ha det här tända ljuset, och här har du en 
bok som du kan titta i tills de kommer och hämtar dig. God natt, min vän. 
 
OLIVER: 
God natt. 
 
FAGIN: 
Var försiktig, Oliver, var försiktig. Bill är en rå människa. Vad som än händer dig så säg 
ingenting, utan gör bara som han säger. Kom ihåg det! (Ut.) 
 
(Oliver sätter sig och tittar i boken. Sikes in.) 
 
OLIVER: 
Vem är det? 
 
SIKES: 
Det är bara jag. Kom hit pojkvasker, så ska jag ge dig en lektion. Till att börja med — vet du 
vad det här är? 
 
OLIVER: 
Jaa... 
 
SIKES: 
Titta på noga nu! Det här är krut, det här är en kula. Nu är den laddad. 
 
OLIVER: 
Ja, jag ser det, Sir. 
 
SIKES: 
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Hör på nu! Om du säger ett enda ord när du är ute tillsammans med mig, utom när jag talar 
till dig, så har du i samma sekund hela laddningen i skallen på dig. Hör du vad jag säger? 
 
OLIVER: 
Ja sir. 
 
SIKES: 
Bra. Kom då så går vi! 
 
KÖR: Farväl, Oliver, farväl 

V skulle kunna önska lycka till, men vi vet alltför väl 
Att lyckan inte kommer stå dig bi 

 
Farväl, Oliver farväl 
Gå vidare mot nya dagar, du blir ännu en som jagar 
sånt som bara är en fantasi 

 
 
LJUS NER 
 
PAUS 
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ANDRA AKTEN 
 
Scen 1: 
(Liten scen. Mrs. Corney sitter och ska dricka té. Hon häller ur tekannan.) 
 
MRS. CORNEY: En sån fånig liten kanna 

En så löjlig liten sak 
Den rymmer bara té för en 
Så ensam som jag 

 
Vad gör den alls för nytta? 
Och vad ska den tjäna till? 
Lika övergivna båda två 
Som tiden stod still 

 
En sån fånig liten kanna... 

Ljudfil: http://dikotomiproduktion.se/oliver_fanig_kanna.mp3 
 
(Det knackar.) 
 
MRS. CORNEY: 
Ja, kom in bara! Det är väl nån av gummorna som håller på att dö, kan jag tro. De passar 
alltid på att dö just som jag ska äta. Stå inte där och släpp in kyla, vet jag! Vad står på nu 
då?! 
 
MR. BUMBLE: 
(Utifrån.) Ingenting alls, Mrs. Corney, ingenting alls 
 
MRS. CORNEY: 
Nej, men bevare mig väl! Är det Mr. Bumble? 
 
MR. BUMBLE: 
(In.) Till er tjänst, min fru. 
 
MRS. CORNEY: 
Ett sånt otäckt väder, Mr. Bumble. 
 
MR. BUMBLE: 
Ja, det är verkligen förskräckligt. Det är sannerligen inte något kommenalt väder, snarare 
motsatsen. Kan ni tänka er att vi i eftermiddag har delat ut tjugo limpor och en och en halv 
ost, men ändå är fattighjonen inte nöjda. 
 
MRS. CORNEY: 
Nej, naturligtvis inte. När är de egentligen det? 
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MR. BUMBLE: 
Ja, säg det. I förrgår kom en man — ja, ni har ju varit gift så jag kan berätta det för er — och 
han hade bokstavligen inte så mycket som en trasa över baken, och han kom till 
uppsyningsmannens dörr och sade att han måste få hjälp. Eftersom han inte ville gå sin väg 
skickade uppsyningsmannen ut en halv kappe potatis och ett kvarter havremjöl åt honom. 
Herre Gud, sade den otacksamme lymmeln, vad har jag för nytta av det här? Ni kunde lika 
gärna ha gett mig ett par glasögon av järn! - Som ni vill, sade uppsyningsmannen och tog 
tillbaka sin gåva, men här får ni inget annat. Då går jag ut och lägger mig på gatan och dör, 
sade slusken. Å nej, det gör ni nog inte, sade uppsyningsmannen. 
 
MRS. CORNEY: 
Ha ha ha, det var minsann bra sagt. Vad hände sedan? 
 
MR. BUMBLE: 
Jo, han gick sin väg och han dog verkligen på gatan. Det får man väl ändå säga var en 
obstinat fattiglapp? 
 
MRS. CORNEY: 
det överträffar verkligen allt jag skulle ha kunnat tänka mig. Men tror ni inte att såna där 
extra allmosor egentligen är olämpliga? Ni är ju en man med stor erfarenhet, så ni bör ju 
begripa det. Vad anser ni? 
 
GUMMAN: 
(In.) Ursäkta frun, men gamla Sally har inte långt kvar. 
 
MRS. CORNEY: 
Och vad har jag med det att göra? Jag kan inte hålla henne vid liv! 
 
GUMMAN: 
Nej frun, det kan ingen göra. Det finns ingen hjälp för henne. Jag har sett många människor 
dö och jag vet nog när döden är i närheten. Men hon är så orolig och säger att hon har 
nånting att berätta som ni måste höra. Hon kommer inte att dö lugnt förrän frun kommer. 
 
MRS. CORNEY: 
Ja ja ja, vilket besvär! Gamla gummor som inte ens kan dö utan att med flit störa sina 
överordnade. Mr. Bumble, ni kanske är vänlig och väntar tills jag kommer tillbaka. (Ut. 
Scenen ner i svart.) 
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Scen 2: 
(Liten scen. Samma uppställning som akt 1, scen 1.) 
 
MRS. CORNEY: 
(In, följd av gumman.) 
 
SALLY: 
(I sängen.) Vem... Vem är det? 
 
GUMMAN: 
Tyst, tyst och lägg dig ner. 
 
SALLY: 
Jag kommer aldrig mer att lägga mig levande. Jag ska tala om det för henne. Kom hit — 
kom närmare. Låt mig få viska något till er. Hör nu på vad jag säger. Just i det här rummet, 
just i den här sängen låg en gång en ung varelse som jag skötte. När hon togs in här var 
hennes fötter såriga av en lång vandring, och hon var alldeles nersölad av damm och blod. 
Hon födde en gosse och sen dog hon. 
 
MRS. CORNEY: 
Nå. än sen då? 
 
SALLY: 
Jag bestal henne — det gjorde jag. Hon hade inte hunnit kallna när jag stal det. 
 
MRS. CORNEY: 
Stal vad, för Guds skull? 
 
SALLY: 
Det enda hon ägde. Hon behövde kläder att värma sig med och mat, men hon hade bevarat 
den och gömt den vid sitt bröst. Den var av guld, rent guld som kunde ha räddat hennes liv. 
 
MRS. CORNEY: 
Guld? (Ger tecken till Gumman att gå ut, hon lyder, sen låser Mrs. Corney dörren) Fortsätt!! 
Vem var modern? 
 
SALLY: 
Hon bad mig att gömma den väl och hon litade på mig, eftersom jag var den enda kvinna 
som var hos henne. Jag stal den redan i mitt hjärta när hon visade den för mig, och gossens 
död är jag kanske också skuld till. De skulle ha behandlat honom bättre om de bara hade 
vetat... 
 
MRS. CORNEY: 
Vetat vad?!! Tala ut!! 
 
SALLY: 
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Gossen växte upp och blev så lik sin mor att jag aldrig kunde låta bli att tänka på henne när 
jag såg honom. Stackars flicka! Vänta — jag har mer att berätta. Jag har inte talat om allt för 
er. 
 
MRS. CORNEY: 
Nej, men skynda på annars blir det kanske för sent! Vad hette gossen? 
 
SALLY: 
De kallade honom — Oliver. Guldet som jag stal var... 
 
MRS. CORNEY: 
Ja ja, vad då? (Under de sista replikerna har Gumman knackat utanför. Efter att Sally lagt 
ner huvudet sista gången går Mrs. Corney och öppnar.) 
 
GUMMAN: 
(Fram till sängen.) Stendöd. 
 
MRS. CORNEY: 
Ja, och när allt kommer omkring så hade hon inget att berätta. 
 
 
LJUSET NER 
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Scen 3: 
(Stor scen. Hos Fagin. Räven, Charley och Betsy spelar kortspel, whist. Fagin vid kaminen. 
Efter en stund börjar Charley skratta hejdlöst. A CAPELLA: LITEN KORTSÅNG.) 
 
FAGIN: 
Vad är det som står på? 
 
RÄVEN: 
Det är Charley, han har inte vunnit ett enda spel. 
 
CHARLEY: 
Jag önskar att du hade sett spelet. Räven vinner ju alltid, jag och Betsy spelade mot honom 
och träkarlen. Han har en sån förbannad tur att man omöjligt kan slå honom! 
 
BETSY: 
Han är helt omöjlig! 
 
FAGIN: 
Vill man vinna över Räven måste man stiga upp och om morgnarna och öva sig. 
 
CHARLEY: 
Om morgnarna? Man måste ha på sig stövlarna om nätterna och sen minst en kikare för 
varje öga om man ska överlista honom. 
 
RÄVEN: 
Vi spelar en gång till och så slår jag vad om att jag tar första sticket. En shilling. (Paus.) 
Betsy? 
 
BETSY: 
Du är galen! 
 
RÄVEN: 
Charley? 
 
CHARLEY: 
Ja, hade jag ingenting bättre att slösa bort en shilling på, så… 
 
RÄVEN: 
Vad ni är tråkiga. Vad tror du Charley sitter och tänker på, Fagin? 
 
FAGIN: 
Hur skulle jag kunna veta det? Kanske på sina förluster, eller någonting annat. 
 
CHARLEY: 
Nej, inte alls. 
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RÄVEN: 
Jag skulle vilja säga att han har gått och blivit kär. Titta så han rodnar! Nej, men det här var 
väl livat! Charley är kär!! 
 
FAGIN: 
Bry dig inte om dem, kära du. 
 
CHARLEY: 
Den saken angår ingen annan här! 
 
FAGIN: 
Nej, det har du alldeles rätt i. Räven pratar alltid så mycket dumheter. Bry dig inte om 
honom. 
 
BETSY: 
Kom Charley, vi struntar i de där. 
 
RÄVEN: 
Tyst! Jag tyckte jag hörde klockan pingla. (Alla ser mot dörren.) 
 
SIKES: 
(In.) God kväll, Fagin. (Sätter sig.) Men glo inte på mig så där, människa!! Jag kan inte prata 
förrän jag har fått nåt till livs, så fram med lite mat och låt mig få äta i lugn och ro. (Fagin ger 
Charley en vink att sätta fram ett fat. Fagin sätter sig mitt emot Sikes.) Först och främst, 
Fagin... 
 
FAGIN: 
Ja ja! 
 
SIKES: 
Först och främst, hur är det med Toby? 
 
FAGIN: 
Vafalls? 
 
SIKES: 
Men du menar väl inte…? 
 
FAGIN: 
Menar! Var är dom? Var är pojken? 
 
SIKES: 
Det misslyckades. 
 
FAGIN: 
Det vet jag. Mer? 
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SIKES: 
De sköt och träffade pojken. Vi satte iväg över fälten med honom emellan oss. De tog upp 
jakten på oss, hela grannskapet kom på benen och hetsade hundarna efter oss. 
 
FAGIN: 
Pojken...? 
 
SIKES: 
Toby bar honom på ryggen och flög iväg som en stormvind. Vi stannade ett tag för att ta 
honom emellan oss igen. Huvudet hängde ner på honom och han kändes alldeles kall. De 
var alldeles i hälarna på oss, var och en måste tänka på sig själv om han skulle klara sig 
undan galjen. Vi skildes åt och lämnade ungen i ett dike, Jag vet inte om han levde eller var 
död. 
 
FAGIN: 
(Ger upp ett tjut och rusar ut.) 
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Scen 4: 
(Stor scen, hemma hos Fagin. Nancy sitter och Fagin står.) 
 
FAGIN: 
Nå lilla vän, var tror du att Bill finns för närvarande? 
 
NANCY: 
Jag vet inte, har jag ju sagt! 
 
FAGIN: 
Och pojken också! Tänk dig Nancy, att dom lämnade honom i ett dike! 
 
NANCY: 
Pojken har det bättre där än här hos oss. Bara inte Bill råkar illa ut, så hoppas jag att pojken 
ligger kvar i diket och ruttnar där! 
 
FAGIN: 
Vad säger du?! 
 
NANCY: 
Ja, det gör jag! Jag tycker det är skönt att slippa se honom och veta att det värsta är över. 
Jag står inte ut med att ha honom i närheten!! 
 
FAGIN: 
Hör nu på vad jag säger, din slinka! Hör på mig som med sex ord kan stoppa Bill. Om han 
kommer tillbaka och inte har pojken med sig, döda honom då själv om du vill att han ska 
slippa undan galjen. Och gör det i samma ögonblick som han sätter foten i det här rummet, 
annars är det för sent, det kan du lita på! 
 
NANCY: 
Vad vill allt det här säga? 
 
FAGIN: 
Vad det vill säga? Pojken är värd hundratals pund för mig – ska jag gå miste om ett fint kap 
bara för några banditers skull? 
 
NANCY: 
Plåga mig inte! Om Bill inte lyckas den här gången så gör han det en annan gång. Han har 
ordnat många affärer åt dig och han kommer att ordna många fler och när han inte kan så 
kan han inte — så talar vi inte mer om den saken! 
 
FAGIN: 
Ja, men i fråga om pojken... 
 
NANCY: 
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Pojken får väl ta samma risker som dom andra! Och jag säger igen att jag hoppas att han är 
död och utom räckhåll för er. 
 
FAGIN: 
Ja, men beträffande det där jag sa nyss? 
 
NANCY: 
Du måste säga alltsammans en gång till om det är nåt du vill att jag ska göra. Men det är 
bättre att du väntar med det till i morgon. 
 
MONKS: 
(In.) Fagin! 
 
FAGIN: 
Åh, är det…? 
 
MONKS: 
Ja! Nå, vad blev det för resultat? 
 
FAGIN: 
Inte något vidare bra. 
 
MONKS: 
Inte något vidare dåligt heller, hoppas jag? 
 
FAGIN: 
Jo tyvärr. 
 
MONKS: 
Det här var illa planlagt. Varför behöll ni honom inte här tillsammans med de andra och 
gjorde honom till ficktjuv? 
 
FAGIN: 
Så ni pratar! 
 
MONKS: 
Har ni inte gjort det dussintals gånger med andra pojkar? Om ni bara hade haft lite tålamod, 
skulle ni inte ha kunnat få honom dömd och skickad ut ur landet, kanske på livstid? 
 
FAGIN: 
Vad skulle det ha varit bra för? 
 
MONKS: 
För mig. 
 
FAGIN: 
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Men inte för mig. Han skulle ha kunnat bli till nytta för mig. När man är två om en affär är det 
inte mer än rimligt att båda parters intressen blir tillgodosedda, inte sant? 
 
MONKS: 
Nå, än sen då? 
 
FAGIN: 
Jag såg att det inte var lätt att uppfostra honom till arbetet. Han var inte lik de andra 
pojkarna. 
 
MONKS: 
Nej, tydligen inte. Annars skulle han för länge sen ha blivit tjuv. 
 
FAGIN: 
Jag hade ingen hållhake på honom. Han hade inte gjort nånting. Jag hade inget att skrämma 
honom med, och det måste vi alltid ha i början. Vad kunde jag göra? Skicka ut honom 
tillsammans med Räven och Charley? Det fick vi nog av från början! Jag var orolig för oss 
allesammans. 
 
MONKS: 
Det rådde inte jag för. 
 
FAGIN: 
Nej då, visst inte! Och jag skaffade honom tillbaka åt er med flickans hjälp, men sedan 
började hon ta hans parti. 
 
MONKS: 
Stryp flickan! 
 
FAGIN: 
Nej, det kan vi inte kosta på oss just nu. Ni vill att han ska bli tjuv. Om han finns i livet ska 
jag göra honom till det — men om det värsta har hänt och han är död... 
 
MONKS: 
… så är det inte mitt fel i alla fall! Kom ihåg det! Från första början sade jag er: allt utom 
döden! Om de har skjutit ihjäl honom så har jag inte haft ett enda finger med i spelet, hör ni 
det?! 
 
BLACK OUT 
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Scen 5: 
(Liten scen. Hemma hos Mrs. Maylie. Oliver ligger och sover. Han har ena armen i band. 
Rose, Mrs. Maylie och doktorn står vid sängen.) 
 
MRS. MAYLIE: Vad står på? 

Är han skjuten? Stackars barn 
Hur ska det gå? 
En så liten, så inhumant 

 
DOKTORN: Vad jag hört 

Var han del av ett banditers pack 
Betjänten sköt 
Han blev träffad, hela ligan stack 

 
MRS. MAYLIE: Jag har hört och sett ganska mycket 

men det här tar nog varje pris 
 
DOKTORN: Själv har jag sett mycket värre än så 

Hans titel är kort och koncis 
 
DOKTOR, KÖREN: Tjuvarnas lärling 

Tjuvarnas lärling 
Han är nog inte bättre än så 

 
Tjuvarnas lärling 
Tjuvarnas lärling 
Jag vet vad det blir av två plus två 

 
MRS. MAYLIE: Är det sant 

Att han är en sån förhärdad skurk? 
Doktorn säg 
Såg betjänten klart fast det var mörkt? 

 
DOKTORN: Det finns chans 

till ett tvivel, visst är det så 
Men jag skulle inte 
satsa mycket på nåt sånt ändå 

 
MRS. MAYLIE: Jag har hört och sett ganska mycket 

men det här tar nog varje pris 
 
DOKTORN: Själv har jag sett mycket värre än så 

Hans titel är kort och koncis 
 
DOKTOR, KÖREN: Tjuvarnas lärling 
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MRS. MAYLIE: 
Vad vill det här säga? Det här stackars barnet kan ju omöjligt ha varit tjuvarnas lärling! 
 
DOKTORN: 
Lasten tar sin boning i många tempel, och vem kan väl påstå att inte ett tilldragande hölje 
kan hysa den inom sig? 
 
POLISEN: 
Det är sant, sånt har man ju sett. 
 
ROSE: 
Men vid så unga år! 
 
DOKTORN: 
Kära fröken, brottsligheten är lika lite som döden begränsad enbart till gamla människor. 
 
ROSE: 
Men kan ni verkligen tro att den här bräckliga gossen frivilligt har varit medhjälpare åt 
samhällets värsta avskum? 
 
DOKTORN: 
(Skakar på huvudet.) 
 
ROSE: 
Men även om han har varit brottslig, så tänk på hur ung han är. Faster, tänk för Guds skull 
på det, innan dom låter släpa honom i fängelse! Var barmhärtig mot honom! 
 
MRS. MAYLIE: 
Mitt älskade barn, tror du att jag skulle vilja kröka ett hår på hans huvud? 
 
ROSE: 
Nej. 
 
MRS. MAYLIE: 
Nej, visst inte. Mina dagar är räknade och jag hoppas själv på barmhärtighet lika visst som 
jag visar den mot andra. Vad kan jag göra för att rädda honom, doktorn? 
 
DOKTORN: 
Jag tror att jag ska kunna ställa allt tillrätta, om ni bara ger mig oinskränkt rättighet att 
skrämma er butler, Giles, och den där gossen Brittles. Ni har väl inget att invända mot det? 
 
MRS. MAYLIE: 
Nej, såvida det inte finns något annat sätt att rädda barnet. 
 
DOKTORN: 
Nej, det finns det inte. Det har ni mitt ord på. 
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ROSE: 
Då ger faster er oinskränkt fullmakt. Men snälla doktorn, var inte strängare mot dem än 
nödvändigt. 
 
DOKTORN: 
Ni tycks tro att alla är benägna att vara hårdhjärtade idag. Men för att återkomma till den här 
gossen: Betjänten som sköt honom kan gott få tro att han svävar mellan liv och död, men jag 
skulle tro att han snart vaknar och jag kommer då att behöva förhöra honom i er närvaro. 
Om vi kommer fram till att han verkligen är en inpiskad kanalje — då ska han lämnas åt sitt 
öde, i varje fall utan ytterligare ingripanden från min sida. 
 
ROSE: 
Nej faster! 
 
MRS. MAYLIE: 
Jag tror nog att det är bäst att vi lyssnar på doktorn. 
 
DOKTORN: 
Jo! Är det överenskommet? 
 
ROSE: 
Han kan inte vara en förhärdad brottsling! Det är alldeles omöjligt! 
 
DOKTORN: 
Nå, då är det ju så mycket större skäl att gå in på mitt förslag. (Nickar till polisen som går ut.) 
 
MRS. MAYLIE: 
Vi gör som ni säger, men ta det varsamt med Giles, han har haft en händelserik natt. 
 
MR. GILES: 
(In med polisen.) Hur står det till med patienten, sir? 
 
DOKTORN: 
Å jovars, men jag är rädd för att ni själv har försatt er i en besvärlig situation, Giles. 
 
MR. GILES: 
Jag hoppas verkligen, sir, att ni inte menar att han kommer att dö. Jag skulle inte vilja döda 
en pojke — nej, inte ens den där ohängda gossen Brittles - för allt silver i hela grannskapet! 
 
DOKTORN: 
Det är inte det saken gäller. Är ni protestant? 
 
MR. GILES: 
Ja sir. 
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DOKTORN: 
Nå, säg mig då — Kan ni gå ed på att den här gossen är samma gosse som tjuvarna hjälpte 
in genom fönstret i natt? Ut med språket! Se så, låt mig inte vänta för länge — Var vänlig 
och hör noga på vad han svarar, konstapeln. Det är helt enkelt bara en fråga om identifiering 
som ni snart ska förstå. 
 
POLISEN: 
Ja, det är just vad det är, sir. 
 
ROSE: 
Faster, vad gör doktor Losberne egentligen? 
 
MRS. MAYLIE: 
Var tyst och lyssna nu, han vet nog vad han gör. 
 
DOKTORN: 
Det begås ett inbrott i ett hus och ett par män uppfattar en skymt av en pojke i ett moln av 
krutrök. De själva är förvirrade av mörkret och förskräckelsen. Följande morgon kommer en 
pojke till samma hus, pojken har armen i band, och de bägge männen bär våldsam hand på 
honom — och sätter hans liv på spel. De svär på att det är han som är tjuven. Nu är frågan 
den, ifall omständigheterna bevisar att männen har handlat rätt. Om så inte är fallet är frågan 
vilken situation de då har försatt sig själva i? 
 
POLISEN: 
Ja, är detta inte verklig juridik så skulle jag bra gärna vilja veta vad som är det. 
 
DOKTORN: 
Jag frågar än en gång, kan ni gå ed på att det här är samma gosse? 
(Polisen håller handen till örat för att uppfatta svaret. Giles och Brittles ser på varandra och 
skakar på huvudet.) 
 
MR. GILES: 
Nej sir, det kan vi inte... 
 
DOKTORN: 
Det här, konstapeln, är den gosse som råkat bli träffad av ett vådaskott inne på grannens 
mark, dit han hade gått utan lov. Han kom hit i morse för att få hjälp, men istället blev han 
misshandlad av den där skarpsinnige herrn, och nu svävar hans liv i fara, vilket jag som 
läkare kan intyga. 
 
MR. GILES: 
Jag jag gjorde det i största välmening, Sir. Jag försäkrar att jag trodde att det var den pojken, 
annars skulle jag aldrig ha gett mig på honom. Jag har inte något omänskligt sinnelag, sir. 
 
POLISEN: 
Trodde det var vilken pojke? 
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MR. GILES: 
Inbrottstjuvarnas pojke. De hade absolut en pojke med sig. 
 
DOKTORN: 
Nå, tror ni fortfarande det? 
 
MR. GILES: 
Jag vet inte, jag vet verkligen inte. Jag tror inte att det är samma pojke. Jag är nästan säker 
på att det inte är det. Ni förstår ju själv att det inte kan vara han. 
 
POLISEN: 
Är den här mannen berusad, sir? 
 
DOKTORN: 
Nej, men en ovanlig fårskalle!  
 
MRS. MAYLIE: 
Då tycker jag att vi kan låta den här stackars pojken vara ifred en stund. Rose kan stanna 
och vaka över honom. (Alla utom Rose ut.) 
 
ROSE: 
Stackars liten. Vi ska resa ut på landet. Lugnet därute kommer att göra dig frisk på några 
dagar. Vi ska låta dig göra nytta på hundratals sätt, bara du blir så pass kry att du orkar. 
 
OLIVER: 
Å kära fröken, om jag bara kunde hjälpa er med att vattna blommor eller passa era fåglar 
eller springa ärenden, så skulle jag ge vad som helst för det! 
 
ROSE: 
Du ska inte ge nånting alls, och om du bara gör dig hälften så mycket besvär som du nu 
lovar så kommer du verkligen att göra mig mycket glad. 
 
OLIVER: 
Glad? Så snällt av er att säga så. 
 
ROSE: 
Du kan inte ana hur lycklig jag är vid tanken på att min kära faster kanske fått bli den som 
räddar en medmänniska ur ett sånt elände som du måste ha varit med om. 
 
OLIVER: 
Men ändå känner jag mig otacksam. 
 
ROSE: 
Mot vem då? 
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OLIVER: 
Mot den fine gamle herrn och hans rara hushållerska som var så snälla mot mig. Jag är 
säker på att dom skulle bli glada om dom visste hur bra jag har det nu. 
 
ROSE: 
Ja, det är jag övertygad om, och faster har också lovat att när du blir så kry att du orkar med 
resan så ska hon ta dig med för att hälsa på dem. 
 
OLIVER: 
Har hon? Jag vet inte vad jag kommer att ta mig till när jag får se dem igen! 
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Scen 6: 
(Liten scen. Mr. Bumble och Mrs. Corney sitter vid ett bord.) 
 
MR. BUMBLE: 
Ja, här sitter vi nu, du föreståndare för fattighuset och jag en före detta pedell. Och i morgon 
är det två månader sedan det skedde. Det förefaller som en mansålder. Jag sålde mig för 
sex teskedar, en sockertång och en gräddkanna, några gamla möbler och tjugo pund i reda 
pengar. Jag var verkligen billig - ett riktigt vrakpris! 
 
MRS CORNEY/BUMBLE: 
Vrakpris! Du hade minsann varit dyr till vilket pris som helst, och Gud ska veta att jag 
betalade mycket nog för dig! 
 
MR. BUMBLE: 
Mrs... Bumble! 
 
MRS. BUMBLE: 
Nå? Tänker du sitta här och snarka hela dan? 
 
MR. BUMBLE: 
Jag tänker sitta här så länge jag har lust till det, och fast jag inte snarkade så tänker jag 
snarka, gäspa, nysa, skratta eller gråta allt eftersom det behagar mig, för det är mitt 
privilegium! 
 
MRS. BUMBLE: 
Ditt privilegium? 
 
MR. BUMBLE: 
Ja, just det ordet sade jag! Mannens privilegium är att befalla. 
 
MRS. BUMBLE: 
Och vad är då kvinnans privilegium? 
 
MR. BUMBLE: 
Att lyda! Din stackars salig man borde ha lärt dig det, så kanske han fortfarande hade varit i 
livet. Jag önskar att han vore det, stackars man. — Ja, gråt du bara. det öppnar lungorna, 
renar hyn, stärker ögonen och mildrar sinnet. så gråt på! 
 
MRS. BUMBLE: 
Packa dig härifrån, såvida du inte vill att jag ska ta mig till nånting rent förtvivlat!! — Nå, 
tänker du ge dig av? 
 
MR. BUMBE: 
Javisst, min vän, ja visst. det var inte alls min mening. — Jag går nu, söta du. 
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(Drar sig över scenen, Mrs. Bumble ut.) Alltsammans på två månader. Två månader! Fy 
tusan för att vara gift. För bara två månader sedan var jag inte bara min egen herre, utan 
också alla andras, vad det kommenala fattighuset beträffar, och nu... 
 
MONKS: 
(In.) Var det mig ni tittade efter? 
 
MR. BUMBLE: 
Inte som jag vet, såvida ni inte är mr... 
 
MONKS: 
Nej, jag förstår, annars skulle ni ju ha vetat vad jag heter. Men det vet ni inte. Jag råder er att 
inte fråga om det heller. 
 
MR. BUMBLE: 
Jag menade inget ont, unge man. 
 
MONKS: 
Och jag har inte gjort något heller. Jag tycker bara att jag har sett er förr. Den gången var ni 
annorlunda klädd. Har ni inte varit pedell här tidigare? 
 
MR. BUMBLE: 
Jo, det har jag varit. Kommenal pedell. 
 
MONKS: 
Ja, just det. Vad är nu nu då? 
 
MR. BUMBLE: 
Föreståndare för fattighuset. 
 
MONKS: 
Bra, så hör då på! Jag kom hit idag för att leta reda på er, och jag skulle vilja ha lite 
upplysningar av er. Jag begär inte att få dem för intet, hur obetydliga de än är. Ta det här till 
att börja med. (Ger honom ett guldmynt.) Försök nu att tänka er tillbaka till — låt mig se — i 
vintras för tio år sen. 
 
MR. BUMBLE: 
Det är en lång tid — Jaha, nu har jag gjort det. 
 
MONKS: 
Scenen är fattighuset. 
 
MR. BUMBLE: 
Ja. 
 
MONKS: 
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På natten. 
 
MR. BUMBLE: 
Ja. 
 
MONKS: 
I den hålla där eländiga slynor födde skrikande ungar som socknen fick vård om. 
 
MR. BUMBLE: 
Ni menar förlossningsrummet? 
 
MONKS: 
Ja. — Där föddes en gosse... 
 
MR. BUMBLE: 
En hel massa gossar. 
 
MONKS: 
Den jag menar var en ynklig, blek pojkvasker som sattes i lära hos en likkistemakare här — 
och som sedan rymde till London, enligt vad man antog. 
 
MR. BUMBLE: 
Men då menar ni Oliver! Unge Twist. Naturligtvis minns jag honom. 
 
MONKS: 
Det är egentligen inte honom jag frågar efter. Honom har jag hört tillräckligt om. Det gäller en 
kvinna, den där häxan som skötte hans mor. Var finns hon? 
 
MR. BUMBLE: 
Ja, var finns hon? I varje fall förekommer det inga förlossningar där, dit hon nu har kommit. 
Så jag förmodar att hon är arbetslös. 
 
MONKS: 
Vad menar ni? 
 
MR. BUMBLE: 
Att hon dog i vintras. Men det finns en kvinna som var tillsammans med den gamla gumman 
strax innan hon dog, och den kvinnan kanske skulle kunna kasta ljus över den sak ni 
efterforskar. 
 
MONKS: 
Hur ska jag få tag på henne? 
 
MR. BUMBLE: 
Det kan bara ske genom mig. 
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MONKS: 
När då? 
 
MR. BUMBLE: 
Nu direkt. Kom med här! (De går över scenen. Mrs. Bumble in.) 
 
MONKS: 
Är det den här kvinnan? 
 
MR. BUMBLE:  
Ja, det är hon. Kära du, skulle du vilja berätta... 
 
MRS. BUMBLE: 
Nej! — förresten, vad då? 
 
MR. BUMBLE: 
Om gamla Sally . 
 
MRS. BUMBLE: 
Sally? Nej aldrig! Ni tror förstås att kvinnor aldrig kan bevara en hemlighet. 
 
MONKS: 
Jag vet en som dom alltid bevarar tills den kommer i dagen. 
 
MRS. BUMBLE: 
Vilken då? 
 
MONKS: 
Förlusten av sitt goda namn och rykte. Och jag är inte heller rädd för att en kvinna ska sprida 
ut en hemlighet om den skulle kunna bli anledningen till att hon fick dingla i galjen eller 
deporteras. Begriper ni? 
 
MRS. BUMBLE: 
Ja... 
 
MONKS: 
Nå, ju förr vi kommer till saken dess bättre för oss alla. Det är alltså så att ni var inne hos 
den där käringen den natten hon dog, och att hon berättade nånting för er? 
 
MRS. BUMBLE: 
Ja, det är riktigt. 
 
MONKS: 
Då blir den första frågan vad hennes meddelande rörde sig om. 
 
MRS. BUMBLE: 
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Det blir den andra frågan! Den första gäller hur mycket meddelandet kan vara värt. 
 
MONKS: 
Vem kan säga det utan att veta vad det rör sig om? 
 
MRS. BUMBLE: 
Ingen kan det bättre än ni, det är jag övertygad om. 
 
MONKS: 
Hm! Det kanske är värt pengar... 
 
MRS. BUMBLE: 
Kanske det. 
 
MONKS: 
Nånting som togs ifrån henne? Nånting som hon bar på sig? Något som... 
 
MRS. BUMBLE: 
Det är nog bäst att ni bjuder en summa. Jag har redan hört tillräckligt för att vara säker på att 
ni är rätte mannen att tala med. Hur mycket är det värt för er? 
 
MONKS: 
Kanske ingenting alls, kanske tjugo pund. Tala ut och låt mig veta vad jag har att rätta mig 
efter! 
 
MRS. BUMBLE: 
Lägg fem pund till den summa ni nämnde. Ge mig tjugofem pund i guld så ska jag berätta 
allt jag vet för er, men inte förr. 
 
MONKS: 
Tjugofem pund! 
 
MRS. BUMBLE: 
Jag talade så tydligt jag kunde, och det är ingen stor summa. 
 
MONKS: 
Ingen stor summa för en lumpen hemlighet som, när allt kommer omkring, kanske inte är 
värd någonting alls. En hemlighet som dessutom har legat död och begraven i tio år eller 
mera. 
 
MRS. BUMBLE: 
Sådana saker håller sig bra, och liksom ett gott vin fördubblas deras värde med åren. Vad 
det beträffar att ligga död, så finns det de som ligger döda i tusen år och som till slut har 
underliga ting att förtälja. 
 
MONKS: 
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Men om jag nu betalar så mycket pengar för ingenting? 
 
MRS. BUMBLE: 
Då kan ni lätt ta tillbaka dom igen. Jag är ju bara en kvinna, ensam och utan beskydd. 
 
MR. BUMBLE: 
Nej min vän, inte ensam och inte utan beskydd heller. Jag är ju här, söta du. Och dessutom 
är den här mannen en alldeles för stor gentleman för att gå till handgripligheter mot 
kommenala personer. Jag är inte längre en ung man och jag har sett mina bästa dagar, om 
jag så får säga. Men jag är en mycket energisk ämbetsman och jag har ovanliga 
kroppskrafter om jag blir uppretad. Det behövs bara att jag blir lite uppretad. 
 
MRS. BUMBLE: 
Du är ett nöt och det vore bättre om du höll tand för tunga! 
 
MONKS: 
Jaså, han är er man? 
 
MRS. BUMBLE: 
Han – min man! 
 
MONKS: 
Jag tänkte väl det. Så mycket bättre. Jag drar mig mindre för att ha att göra med två 
människor, när jag märker att det endast finns en vilja. Jag menar allvar; se här! (Räcker 
över en penningpung.) Var så god och berätta er historia! 
 
MRS. BUMBLE: 
När den där kvinnan, som vi kallade gamla Sally, dog var hon och jag ensamma. 
 
MONKS: 
Fanns det ingen annan hos henne? Ingen sjuk krake i nån säng? Fanns det ingen som 
kunde höra? 
 
MRS. BUMBLE: 
Inte en själ. Vi var alldeles ensamma. Jag stod bredvid henne när döden kom. 
 
MONKS: 
Bra. Fortsätt! 
 
MRS. BUMBLE: 
Hon talade om en ung kvinna som hade fött ett barn till världen några år tidigare, inte bara i 
samma rum utan i samma säng där Sally nu låg och kämpade med döden. 
 
MONKS: 
Såå??? Så underligt det går till här i världen. 
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MRS. BUMBLE: 
Barnet var det som ni talade med honom om, och det var modern som gumman bestal. 
 
MONKS: 
Medan hon levde? 
 
MRS. BUMBLE: 
Efter att hon var död. Hon plundrade liket innan det ens hade hunnit kallna. Hon stal det som 
den döda modern under sina sista andetag hade bönfallit henne att ta vara på för barnets 
räkning. 
 
MONKS: 
Sålde hon det? I så fall till vem och för hur länge sen? 
 
MRS. BUMBLE: 
När hon med mycken möda hade berättat för mig vad hon hade gjort föll hon 
tillbaka i sängen och dog. 
 
MONKS: 
Utan att säga nånting mera? Det är lögn! Mig lurar ni inte. Hon sade något mera! Jag tar livet 
av er båda två om jag inte får veta vad det var! 
 
MRS. BUMBLE: 
Hon yttrade inte ett ord till. Men hon grep tag i min kjol med ena handen, som hon höll 
knuten. När jag såg att hon var död, och med våld lösgjorde hennes hand, fann jag den 
knuten kring en smutsig papperslapp. 
 
MONKS: 
Som innehöll...? 
 
MRS. BUMBLE: 
Ingenting. Det var bara ett pantkvitto. 
 
MONKS: 
På vad? 
 
MRS. BUMBLE: 
Det var på ett smycke. Panten förföll ett par dagar senare och jag löste in den, eftersom jag 
tänkte att jag kanske en dag skulle få nytta av den. 
 
MONKS: 
Var finns den nu? 
 
MRS. BUMBLE: 
Här! Det står Agnes ingraverat inuti den. Man har lämnat plats för efternamnet och sedan 
följer ett datum knappt ett år innan barnet föddes, det upptäckte jag. 
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MONKS: 
Och det här är allt? 
 
MRS. BUMBLE: 
Ja, det är allt. Jag vet förresten inget mer av historien än jag kan gissa mig till, och jag vill 
inte veta nåt heller. Men får jag nu ställa två frågor till er? 
 
MONKS: 
Fråga ni, sedan blir det en annan sak om jag vill svara. 
 
MR. BUMBLE: 
På det sättet blir det tre frågor. 
 
MRS. BUMBLE: 
Var det här vad ni väntade er av mig? 
 
MONKS: 
Ja. den andra frågan då? 
 
MRS. BUMBLE: 
Vad tänker ni göra för bruk av det? Kan det användas för att skada mig? 
 
MONKS: 
Nej aldrig — och inte mig heller. Vi har inget mer att säga varandra utan kan därför bryta vårt 
trevliga lag. 
 
MR. BUMBLE: 
Ni kan lita på mig, unge man. För allas och förstås min egen skull. 
 
MONKS: 
Det gläder mig å era vägnar. 
 
MRS. BUMBLE: 
Ta nu och ge er iväg härifrån så fort ni kan! 
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Scen 7: 
(Liten scen. Rose sitter på en stol. Nancy står bredvid henne.) 
 
NANCY: 
Det är så svårt att tala med er... 
 
ROSE: 
Men tänk nu inte på det, utan berätta varför ni ville träffa mig. 
 
NANCY: 
Å söta, rara fröken! Om det fanns flera såna som ni skulle det inte finnas så många som jag, 
det skulle det inte... 
 
ROSE: 
Sätt er. Om ni är fattig eller nödställd ska jag med största glädje hjälpa er om jag bara kan, 
det vill jag verkligen. Sätt er. 
 
NANCY: 
Nej, låt mig stå, och tala inte så vänligt till mig förrän ni har fått veta hurdan jag är. Jag 
ämnar lägga mitt eget och andras liv i era händer. 
 
ROSE: 
Ni? 
 
NANCY: 
Ja, just jag. Jag är den usla varelse ni har hört talas om, som lever bland tjuvar. Ja, rygga 
gärna tillbaka för mig, till och med de fattigaste kvinnor väjer undan för mig när jag tränger 
mig fram på gatorna. 
 
ROSE: 
Å, så förfärligt! 
 
NANCY: 
Tacka ni Gud på era bara knän att ni har haft vänner som tog hand om er när ni var barn, 
och att ni aldrig har behövt svälta eller frysa som jag har fått göra. Gatan och rännstenen har 
varit min vagga och de kommer nog också att bli min dödsbädd. 
 
ROSE: 
Det gör mig så ont om er, det skär i hjärtat att höra er tala! 
 
NANCY: 
Gud välsigne er för er godhet! Om ni anade hur jag ibland känner mig skulle ni sannerligen 
beklaga mig. Men jag har smugit mig bort från människor som säkerligen skulle mörda mig 
om de visste att jag hade varit här, bara för att berätta för er vad jag har råkat höra. Känner 
ni en man som heter Monks? 
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ROSE: 
Nej. 
 
NANCY: 
Men han känner er, det var genom att uppsnappa vad han sade som jag fick veta var ni 
fanns. 
 
ROSE: 
Jag har aldrig hört hans namn. 
 
NANCY: 
Förmodligen använder han falskt namn. Jag lyssnade till ett samtal mellan honom och 
Fagin. Av det jag hörde förstod jag att Monks hade fått syn på Oliver i sällskap med två av 
våra pojkar, det var samma dag som han försvann från oss. Monks kom överens med Fagin 
om att ifall vi tog tillbaka Oliver skulle Fagin få en summa pengar. Han skulle få ännu mera 
om han gjorde Oliver till tjuv. 
 
ROSE: 
I vilket syfte? 
 
NANCY: 
Jag vet inte riktigt, för jag höll på att bli upptäckt och blev tvungen att ge mig iväg, men jag 
tror att det handlade om pengar, för igår kväll kom han tillbaka och jag lyssnade vid dörren. 
De första ord jag hörde Monks säga var: Det enda beviset på vem gossen är ligger alltså på 
flodbottnen, och den gamla käringen som fick det av hans mor multnar i sin kista. Och han 
fortsatte att tala om pojken och blev alldeles vild, och sade att han nog var alldeles säker på 
den unge slyngelns pengar nu. 
 
ROSE: 
Men vad vill det här säga — ? 
 
NANCY: 
Det är rena sanningen. Och sedan sade Monks, att han ständigt skulle hålla utkik efter 
honom. Så falsk ni är, Fagin, sade han, har ni ändå aldrig lagt ut sådana snaror som jag 
tänkt ut för min unge bror. 
 
ROSE: 
Hans bror? 
 
NANCY: 
Ja, just det sade han. 
 
ROSE: 
Ni menar väl inte att han sade det på allvar? 
 
NANCY: 
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Jo, det kan ni lita på att han gjorde! Men det börjar bli sent och jag måste hinna hem utan att 
någon misstänker att jag har varit ute i ett sånt här ärende. Jag måste genast gå min väg. 
 
ROSE: 
Men vad kan jag göra då? Hur ska jag kunna använda den här informationen utan er? 
Tänker ni verkligen gå tillbaka? Jag kan genast kan kalla hit en herre från rummet bredvid 
och om ni upprepar er förklaring för honom kan ni utan dröjsmål bli förd till en plats där ni är 
fullkomligt säker. 
 
NANCY: 
Jag vill gå tillbaka. Jag måste hem igen, därför att bland de män jag talade om, finns det en 
man som jag inte kan lämna, nej inte ens för att bli räddad från det här livet. 
 
ROSE: 
Men att ni ingripit för den gossens skull gör att jag tror att ni ännu skulle kunna räddas. Låt 
mig hjälpa er till ett bättre liv! 
 
NANCY: 
Fröken, ni är den första som någonsin har sagt så vänliga ord till mig. Om jag hade fått höra 
dom för några år sedan skulle dom kanske ha kunnat få mig att vända mig bort från ett liv i 
synd, men nu är det försent - försent! 
 
ROSE: 
Det är aldrig försent att ångra sig! 
 
NANCY: 
Jo. det är det. Nu kan jag inte lämna honom — jag kan inte vålla hans död. 
 
ROSE: 
Varför skulle ni göra det? 
 
NANCY: 
Om jag berättade för andra det som jag har anförtrott er och det blev orsak till att han greps, 
skulle han säkert bli dömd till döden. 
 
ROSE: 
Men hur är det möjligt att ni, för en sådan mans skull ger upp hoppet om att genast bli 
räddad? Det är ju vanvett! 
 
NANCY: 
Jag vet inte vad det är, jag vet bara att så är det och inte bara med mig utan med hundratals 
andra som är lika usliga och eländiga som jag. Nu måste jag gå. 
 
ROSE: 
Jag borde inte låta er gå. 
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NANCY: 
Jo, det bör ni, och jag vet att ni kommer att göra det. 
 
ROSE: 
Men var kan jag få tag i er igen om det blir nödvändigt? Finns det någon plats där jag kan 
träffa er? 
 
NANCY: 
Vill ni lova mig att min hemlighet blir bevarad och att ni kommer ensam, och att jag inte blir 
skuggad eller förföljd? 
 
ROSE: 
Det har ni mitt hedersord på. 
 
NANCY: 
Varje söndagkväll från klockan elva tills den slår tolv kommer jag att gå på London bridge, 
om jag är i livet. 
 
ROSE: 
Ni har rätt att fordra något av mig, inte bara för att ni frivilligt har gett mig de här 
upplysningarna, utan också för att ni är nästan hopplöst förlorad. Vill ni inte åtminstone ta 
emot lite pengar av mig? 
 
NANCY: 
Inte en penny. 
 
ROSE: 
Jag vill så gärna göra något för er. Jag skulle verkligen vilja hjälpa er! 
 
NANCY: 
Den största tjänst ni kunde göra mig, vore om ni genast tog livet av mig, det vore ju alltid 
något vunnet med att slippa dö i samma helvete som jag har levat i. Gud välsigne er, fröken, 
och måtte han hopa lika mycket lycka över ert huvud som jag har hopat skam över mitt. 
 
SÅNG: ROSE och NANCY 
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Scen 8: 
(Stor scen. Hemma hos Fagin. En klocka ringer.) 
 
FAGIN: 
Äntligen. — Äntligen! (Ut och in med Sikes.) 
 
SIKES: 
Där har du! Ta väl vara på det och se till att du får så mycket som möjligt för det. Det var 
minsann besvärligt att komma över det. Jag trodde att jag skulle ha hunnit hit för tre timmar 
sedan. 
 
FAGIN: 
(Låser in knyttet.) 
 
SIKES: 
Vad är det med dig? Varför glor du på mig så där? 
 
FAGIN: 
(Riktar sitt pekfinger mot Sikes.) 
 
SIKES: 
Han har blivit tokig! Nu är det bäst att ta sig i akt... 
 
FAGIN: 
Nej nej, det är inte dig det gäller, Bill. Dig har jag ingenting — ingenting att anmärka på. 
 
SIKES: 
Jaså, du har inte det? Det var ju tur — för en av oss... 
 
FAGIN: 
Jag har nåt att säga dig, Bill, som kommer att göra dig ännu mer uppskakad än vad jag är! 
 
SIKES: 
Men så sätt igång då! Men skynda på, annars tror Nancy att jag har åkt fast. 
 
FAGIN: 
Fast! — Den saken har hon redan ordnat själv! 
 
SIKES: 
Vad är det du säger?! Berätta!! Gör du inte det så blir det för att du inte kan andas. Öppna 
munnen och tala rent ut! Fram med det, din förbannade hund! 
 
FAGIN: 
Anta att den där gossen, som ligger där — anta att han skulle skvallra — förråda oss alla — 
efter att först ha sökt upp de rätta personerna och sedan stämt möte med dem för att 
beskriva hur vi ser ut, och de gömställen där de lättast kunde gripa oss. Anta att han gjorde 
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allt det och dessutom röjde en plan som vi alla mer eller mindre har varit inblandade i — att 
han gjorde det av egen fri vilja — vad skulle du göra då? 
 
SIKES: 
Vad jag skulle göra? Om han hade livet i behåll tills jag kom, skulle jag krossa skallen på 
honom under min järnskodda klack till lika många småsmulor som han har hårstrån på 
huvudet! 
 
FAGIN: 
Nå, men om det hade varit jag som gjort det? Jag, som vet så mycket och kunde få så 
många att hamna i galjen? 
 
SIKES: 
Jag vet inte - jag skulle göra nånting i fängelset så att de slog mig i järn, och om jag blev 
förhörd tillsammans med dig skulle jag kasta mig över dig i rättssalen och slå in skallen på 
dig! 
 
FAGIN: 
Skulle du…? 
 
SIKES: 
Om jag skulle! Det fick du väl se! 
 
FAGIN: 
Nå, om det var Charley eller Betsy, eller... 
 
SIKES: 
Vem det än vore, skulle jag behandla honom på samma sätt! 
 
FAGIN: 
(Skakar på Räven, som ligger och sover.) Han är trött — trött för att han har spionerat så 
länge på henne — på henne, Bill! 
 
SIKES: 
Vad menar du? 
 
FAGIN: 
(Till Räven.) Berätta det en gång till — bara en gång till så att han får höra det! 
 
RÄVEN: 
Berätta vad? 
 
FAGIN: 
Det där om Nancy! Du följde ju efter henne...? 
 
RÄVEN: 
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Ja. 
 
FAGIN: 
Till London Bridge? 
 
RÄVEN: 
Ja. 
 
FAGIN: 
Och där träffade hon två personer? 
 
RÄVEN: 
Ja, det gjorde hon. 
 
FAGIN: 
En herre och en dam, som bad henne att utlämna alla sina kamrater, först och främst 
Monks, och det gjorde hon — och att beskriva honom — och det gjorde hon, och att berätta i 
vilket värdshus vi brukar träffas, och det gjorde hon — och vilka tider vi brukar gå dit, och det 
gjorde hon. Alltsammans gjorde hon! Hon berättade vartenda ord utan att de yttrade en enda 
hotelse — gjorde hon inte det? 
 
RÄVEN: 
Jo, det gjorde hon. 
 
FAGIN: 
Och vad var det de sade om förra söndagen? 
 
RÄVEN: 
Ja, men det har jag ju redan talat om. 
 
FAGIN: 
Berätta det en gång till! 
 
RÄVEN: 
De frågade henne varför hon inte kom förra söndagen, som hon hade lovat. Hon svarade att 
hon inte hade kunnat komma. 
 
FAGIN: 
Varför - Varför? Tala om det för honom! 
 
RÄVEN: 
Jo, hon sade att Bill, som hon förut hade talat med dom om, hade hindrat henne med våld. 
 
FAGIN: 
Och mera då? Vad sade de mera om Sikes? Berätta det för honom! 
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RÄVEN: 
Jo, hon sade att det var svårt för henne att gå hemifrån utan att han visste vart hon tog 
vägen, och därför hade hon — när hon första gången skulle besöka damen — (Skrattar.) jag 
kunde inte låta bli att skratta när hon sade det — hon hade gett honom opium i hans 
medicin! 
 
SIKES: 
Vad tusan!? (Fagin tar tag i honom.) Släpp mig! 
 
FAGIN: 
Bill! Bill! Låt mig få säga ett ord, bara ett enda ord! 
 
SIKES: 
Tala inte till mig, det råder jag dig! 
 
FAGIN: 
Låt mig bara få säga ett enda ord. Du går väl inte... 
 
SIKES: 
Vad då? 
 
FAGIN: 
Du går väl inte — alltför — våldsamt tillväga, Bill? Jag menar, inte så våldsamt att du 
äventyrar vår säkerhet. Handla slugt, Bill, men inte alltför djärvt! 
 
SIKES: 
(Snabbt ut.) 
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Scen 9: 
(Stor scen. Mr. Brownlow och mr. Grimwig sitter i rummet. Rose in.) 
 
MR. BROWNLOW: 
Är ni möjligen Rose Maylie? 
 
ROSE: 
Ja, och ni är väl mr. Brownlow, sir? 
 
MR. BROWNLOW: 
Ja, det är jag. Det här är min vän mr. Grimwig. Vill ni vara så vänlig och lämna oss ensamma 
några minuter, Grimwig? 
 
ROSE: 
Jag tror inte er vän behöver göra sig omaket att gå. Om jag är riktigt underrättad är han 
invigd i den angelägenhet som jag skulle vilja tala med er om. Jag är säker på att jag 
kommer att göra er mycket förvånad, men ni har en gång visat stor välvilja och godhet mot 
en mycket kär vän till mig, och jag är övertygad om att det kommer att glädja er att få höra 
något om honom. 
 
MR. BROWNLOW: 
Så...? 
 
ROSE: 
Han heter Oliver Twist. 
 
MR. GRIMWIG: 
(Har börjat bläddra i en bok, tappar den.) 
 
MR. BROWNLOW: 
Min kära, unga fröken, ifall det står i er makt att ge mig något bevis som kan förändra den 
oförmånliga uppfattning jag en gång i tiden tvingades bilda mig om den stackars gossen, så 
låt mig få höra det! 
 
MR. GRIMWIG: 
Ett rötägg! Jag åtar mig att äta upp mitt eget huvud om han inte är ett rötägg!! 
 
ROSE: 
Han är ädel och god och har ett gott hjärta. 
 
MR. BROWNLOW: 
Vill ni vara vänlig och tala om för mig vad ni vet om det stackars barnet. Först måste jag 
dock påpeka att jag använde alla medel som stod mig till buds för att finna honom, så det 
här är en stor lycka för mig — en stor lycka! Men, miss Maylie, ni har ju inte sagt mig var han 
finns. Varför tog ni honom inte med er hit? 
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ROSE: 
Han sitter nere på gatan och väntar i en droska. 
 
MR. BROWNLOW: 
Utanför porten?! (Ut.) 
 
MR. GRIMWIG: 
Jag ser att ni blir obekväm i mitt sällskap. Bli inte rädd. Jag är gammal nog att vara farfar åt 
er. Ni är en rar flicka. Jag tycker om er. Här kommer de! 
 
MR. BROWNLOW: 
(In tillsammans med Oliver.) Men det finns ju en till som vi inte får glömma. Mrs. Bedwin, 
kom hit! (Mrs. Bedwin in.) Men ni blir ju blindare för varje dag som går! 
 
MRS. BEDWIN: 
Ja, det gör jag, sir. Vid min ålder blir ens syn inte bättre med åren. 
 
MR. BROWNLOW: 
Det kunde jag också ha sagt er, men sätt på er glasögonen och se efter om ni 
inte kan upptäcka varför jag skickade efter er. 
 
MRS. BEDWIN: 
Oh Herre Gud! Det är ju min egen lille gosse!!! 
 
OLIVER: 
Min kära fostermor! 
 
MRS. BEDWIN: 
Jag visste väl att han skulle komma tillbaka. Så frisk han ser ut och så fint klädd han är. Var 
har du hållit hus hela den här långa, långa tiden? Ack, han har samma rara ansikte, fast det 
inte är så blekt. Och samma milda ögon! 
 
MR BROWNLOW:  
(Till Grimwig och Rose.) Skulle ni vilja följa med mig in i ett annat rum, så jag får en 
fullständig redogörelse om vad som har hänt. (Ut.) 
(Ridå, över till liten scen. Brownlow och Grimwig in.) 
 
MR. GRIMWIG: 
Nå, men vad tusan ska vi då ta oss till? Ska vi skicka ett tackbrev och hundra pund var till de 
där lösdrivarna som bevis på vår uppskattning och som ett erkännande för deras vänlighet 
mot pojken? 
 
MR. BROWNLOW: 
Nej, vi måste gå mycket försiktigt tillväga. 
 
MR. GRIMWIG: 
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Försiktigt! Jag skulle vilja skicka dom allesammans till...! 
 
MR. BROWNLOW: 
Det gör detsamma vart! Men tänk efter ifall vi genom att skicka dom — var det nu må vara - 
kan ha hopp att uppnå vårt mål. 
 
MR. GRIMWIG: 
Vilket mål? 
 
MR. BROWNLOW: 
Jo, helt enkelt att få reda på vilka Olivers föräldrar var och att återskaffa honom det arv som 
han, om den här historien är sann, har blivit berövad. 
 
MR. GRIMWIG: 
Hm! Det hade jag sånär glömt. 
 
MR. BROWNLOW: 
Ser ni, även om vi kunde hålla flickan utanför saken, och vi lyckades med att få de där 
skurkarna ställda inför rätta, vad skulle vi väl åstadķomma för nytta med det? 
 
MR. GRIMWIG: 
Åtminstone några av dem skulle hamna i galjen, övriga deporteras. 
 
MR. BROWNLOW: 
Det vore utmärkt, men om vi griper in och förekommer dem tror jag att vi begår en högst 
dåraktig handling, i direkt motsats till våra egna – eller åtminstone Olivers – intressen. 
 
MR: GRIMWIG: 
Hur så? 
 
MR. BROWNLOW: 
Om vi inte kan förmå den där Monks att bekänna färg får vi ytterst svårt att komma till botten 
av hemligheten. Anta att han blir gripen, vad har vi då för bevis mot honom? Såvitt vi vet är 
han inte delaktig i någon av tjuvligans stölder. Om han inte blir fullständigt frikänd får han 
möjligen fängelse för lösdriveri, och sedan skulle hans läppar vara så envist slutna att han 
lika väl kunde vara döv, stum och blind. 
 
MR. GRIMWIG: 
Då frågar jag er ännu en gång huruvida ni anser att det här löftet till flickan ska anses 
bindande, ett löfte som visserligen gavs i den bästa av avsikter, men som... 
 
MR. BROWNLOW: 
Bry er inte om den saken. Först måste vi träffa flickan för att få veta om hon vill peka ut den 
där Monks. Om hon inte vill eller kan göra det, måste vi förmå henne att upplysa oss om var 
han brukar hålla till, så att vi kan hitta honom. Vi kan inte träffa henne förrän på söndag kväll. 
Jag skulle vilja föreslå att vi håller oss lugna till dess och inte säger någonting om det här. 
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Scen 10: 
(Liten scen. Nancy sitter halvklädd på en säng. Sång.) 
NANCY: Det har aldrig varit särskilt lätt att vara nån som jag 

Jag blev lämnad här på gatan på min femte födelsedag 
Jag fick lära mig att stjäla, jag blev tjuv, ja vad du vill 
Allt jag har i den här världen är den man som kallas Bill  

 
Han är inte alltid vänlig, det vet alla som han mött 
Men nånstans har han ett hjärta som har känt och som har blött 
Han behöver mig, det tror jag, jag är viktig, tycker han 
Jag ska alltid va lojal, det är det enda som jag kan 

 
SIKES: 
(In.) Upp med dig! 
 
NANCY: 
Är det du Bill? 
 
SIKES: 
Ja det är det. Upp med dig, sade jag! (Tar ett ljus och kastar det i golvet.) 
 
NANCY: 
Bill, varför ser du på mig så där?! 
 
SIKES: 
(Griper henne om huvudet och strupen och lägger handen över munnen på henne.) 
 
NANCY: 
Bill! Jag ska inte skrika! — Inte en enda gång — hör på mig! Tala till mig!! Säg mig, vad har 
jag gjort?! 
 
SIKES: 
Det vet du bäst själv, din satans kona! Du blev bevakad i natt. Man hörde vartenda ord du 
sa! 
 
NANCY: 
Men skona mig, för Guds skull! Bill, käraste Bill, du kan väl inte ha hjärta att döda mig?! 
Tänk på allt jag avstod ifrån för din skull i natt! Tänk dig för innan du gör något dumt! Jag 
släpper dig inte. Jag har inte svikit dig, vid min syndiga själ, det har jag inte!! — Bill, de jag 
talade med i natt berättade om något hem i ett annat land. Låt mig söka upp dom en gång till 
och be dem vara lika barmhärtiga mot dig, och låt oss sedan båda lämna den här hemska 
platsen och försöka glömma hur vi levt. Det är aldrig försent att ångra sig. Det sade de åt 
mig, och nu känner jag att det är så, men vi måste ha tid — bara en smula tid! 
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SIKES: 
(Ger henne två hårda slag i huvudet med sin pistol. Hon vacklar och faller, med blodet 
forsande. Reser sig, med svårighet, upp på knä, knäpper händerna mot Bill.) 
 
NANCY: 
Gode Gud, visa mig lite barmhärtighet... 
 
SIKES: 
(Ser på henne och ger henne ett dödande slag. Hon sjunker ihop och Sikes står och tittar på 
sina blodiga händer.) 
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Scen 11: 
(Stor scen. Mr, Brownlow, Monks och Grimwig in.) 
 
MR. BROWNLOW: 
Han vet vad han har att välja på — och om han nekar får ni släppa ner honom på gatan, 
tillkalla polis och på mitt ansvar låta häkta honom som bedragare. 
 
MONKS: 
Hur vågar ni tala på det viset?! 
 
MR. BROWNLOW: 
Ni tvingar mig. Släpp honom. Så där ja, ni kan gå. Men jag försäkrar er att i samma 
ögonblick som ni sätter foten på gatan låter jag häkta er! Mitt beslut är fast! 
 
MONKS: 
Och vem bär ansvaret för att jag har blivit förd hit? 
 
MR. BROWNLOW: 
Jag. Vill ni att jag offentligt ska framlägga mina anklagelser så vet ni ju själv vägen. Om ni vill 
välja en annan väg, ber jag att ni utan att yttra ett ord sätter er ner. Det är bäst att ni skyndar 
er! 
 
MONKS: 
Finns det ingen medelväg? 
 
MR. BROWNLOW: 
Nej! (Till Grimwig.) Lås dörren utifrån och kom in när jag ringer. (Grimwig ut.) 
 
MONKS: 
Det här är verkligen en älskvärd behandling från min fars äldste vän! 
 
MR. BROWNLOW: 
Det är just för att jag var er fars äldste vän. Det är det som nu förmår mig att behandla er 
med skonsamhet, Edward Leeford, och att rodna över hur ovärdig ni är att bära hans namn. 
 
MONKS:  
Vad har namnet med saken att göra? Vad betyder väl det namnet för mig? 
 
MR. BROWNLOW: 
Ingenting. Men ni har en bror. Jag viskade hans namn i ert öra ute på gatan och det var 
nästan tillräckligt för att förmå er att följa med hit. 
 
MONKS: 
Jag har ingen bror! Ni vet lika väl som jag att jag var enda barnet. 
 
MR. BROWNLOW: 
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Ja, jag vet att ni var den enda olyckliga följden av det äktenskapet. (Monks fnyser.) Men er 
far hade ännu ett förhållande, efter att de skilt sig. En Agnes som var nitton år och som hade 
en syster som bara var ett litet barn. 
 
MONKS: 
Jag har ingenting att säga. Ni får fortsätta om ni nödvändigt vill. 
 
MR. BROWNLOW: 
Er far blev tvungen att ge sig iväg på en brådskande resa till Rom och där angreps han av 
en dödlig sjukdom och dog hastigt. Men precis innan han reste sökte han upp mig. 
 
MONKS: 
Det har jag aldrig hört talas om! 
 
MR. BROWNLOW: 
Han lämnade mig en tavla — ett porträtt som han själv hade målat. Vad som slog mig var 
likheten mellan honom och porträttet. Jag behöver väl inte tala om för er att pojken lurades 
bort från mig? 
 
MONKS: 
Varför behöver ni inte det? 
 
MR. BROWNLOW: 
Därför att ni mycket väl vet det. 
 
MONKS: 
Jag? 
 
MR. BROWNLOW: 
Det tjänar ingenting till att neka. Jag ska visa er att jag vet mer än så. 
 
MONKS: 
Min bror! Ni vet ju inte ens om det där sköna paret efterlämnade en son! 
 
MR. BROWNLOW:  
Jag visste inte det, men har fått veta alltsammans under de senaste veckorna. 
Ni har en bror, och ni känner till honom väl. Han kallas Oliver Twist. Det var ni som förstörde 
bevisen för vem han egentligen är. För att använda era egna ord till er medbrottsling, den 
där gamle hälaren: "ligger de enda bevisen på gossens härkomst på flodbotten, och den 
gamla käringen som mottog dem från modern multnar i sin kista”. Ni ovärdige son — vågar 
ni fortfarande trotsa mig?! 
 
MONKS: 
Nej! - Nej! 
 
MR. BROWNLOW: 
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Dessutom har ett mord begåtts som ni är moraliskt, om också inte juridiskt skyldig till. 
 
MONKS: 
Nej! Jag vet ingenting om den saken. Jag skulle just undersöka hur mycket som var sant i 
den här historien när ni överrumplade mig. Jag trodde att det hade skett efter ett bråk. 
 
MR. BROWNLOW: 
Därmed avslöjades en del av era hemligheter. Vill ni nu berätta dom alla? 
 
MONKS:  
Ja, jag ska berätta. 
 
MR. BROWNLOW: 
Lovar ni att underteckna en sanningsenlig förklaring och att upprepa den i vittnens närvaro? 
 
MONKS: 
Ja, jag lovar. 
 
MR. BROWNLOW: 
Stanna då lugnt kvar här tills allt är ordnat. 
 
MONKS: 
Om ni begär det så ska jag också göra det. 
 
MR. BROWNLOW: 
Ni måste göra mer än så. Ni måste ge upprättelse åt en oskyldig liten gosse, res sedan själv 
vart ni vill. I den här världen behöver ni inte träffa honom mera. 
 
MR. GRIMWIG: 
(In.) Mannen kommer att bli gripen. Han blir tagen i kväll! 
 
MR. BROWNLOW: 
Mördaren? 
 
MR. GRIMWIG: 
Ja. dom har sett hans hund smyga omkring utanför något av deras nästen. Polisen är 
överallt. Jag har talat med några av dom som deltar i jakten och dom säger att han omöjligt 
kan komma undan. Staten har ikväll utfäst en belöning på hundra pund åt den som griper 
honom. 
 
MR. BROWNLOW: 
Jag lägger till femtio pund. Och ska själv kungöra det. Var är mrs. Maylie? 
 
MR. GRIMWIG: 
Så fort hon hörde att er vän lyckligt och väl hade anlänt hit med er i droskan, skyndade hon 
tillbaka. 
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MR. BROWNLOW: 
Men Fagin då? 
 
MR. GRIMWIG: 
När jag sist hörde talas om honom hade de ännu inte fått tag i honom, men han blir säkert 
fast förr eller senare. (Ut.) 
 
MR. BROWNLOW: 
Nå, har ni fattat ert beslut? 
 
MONKS: 
Ja. — Ni tänker väl inte utlämna mig? 
 
MR. BROWNLOW: 
Nej, det tänker jag inte. Stanna här tills jag kommer tillbaka. Det är ert enda hopp om 
räddning. 
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Scen 12: 
(Stor scen. Mr. Brownlow, Grimwig, Rose, Oliver, Mrs. Maylie och Monks.) 
 
MR. BROWNLOW: Jag förstår att det är pinsamt 

Jag skulle gärna skona er 
Men allt som har berättats 
Har gjort att jag förstått alltmer 
 
Er halvbror står framför er 
Son till Edwin Leeford 
- er far 

 
Hans mor var Agnes Fleming 

MONKS: Ja, det där är deras bastard! 
 
MR. BROWNLOW: Fortsätt du att spotta! 

Det tjänar ändå föga till 
Den enda som ska skämmas 
Är ni - jag kan er utantill 

 
Han föddes här i staden 
pojken Oliver som hela tvisten rör 

MONKS: På fattighuset som ni vet 
Ni vet ju redan allt sen vårt förhör 

 
KÖR: Oliver, Oliver 

Ditt liv har aldrig nånsin varit lätt 
Kanske kommer det en dag 
när allting äntligen bli rätt 
 
Oliver, Oliver 
Så märkt av alla platser som du sett 
Kanske kommer det en dag 
när du kan le åt allt som skett 
 

MONKS: Vår far for till Italien 
I Rom så blev han plötsligt sjuk 
Vi reste dit på dagen 
Min mor och jag, men allt tog slut 

 
Bland pappren på hans skrivbord 
fanns ett testamente och ett virrigt brev 
Brevet var till Agnes 
Det var skam och i princip ett friarbrev 

 
BROWNLOW: Vad gjorde ni med brevet? 
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MONKS: Vi brände allt när vi förstod 
att arvinge var Oliver 
en oäkting med min fars blod 

 
Jag svor att söka upp det barnet 
Och att söka hetsa det till döds 
Jag skulle utöva mitt hat 
Han skulle ångra att han någonsin har fötts 

 
KÖR: Oliver, Oliver 

Ditt liv har aldrig nånsin varit lätt 
Kanske kommer det en dag 
när allting äntligen bli rätt 
 
Oliver, Oliver 
Så märkt av alla platser som du sett 
Kanske kommer det en dag 
när du kan le åt allt som skett 

Ljudfil: http://dikotomiproduktion.se/oliver_final_alpha1.mp3 
 
MR. BROWNLOW: 
Det fanns ett villkor i testamentet, eller hur? 
 
MONKS: 
Ja… 
 
MR. BROWNLOW: 
Sin förmögenhet hade han delat lika mellan Agnes Fleming och hennes ofödda barn. Och 
om det blev en pojke, endast om han inte hade fläckat sitt namn med någon vanärande, feg 
eller brottslig handling. Först då skulle pengarna tillfalla er. 
 
MONKS: 
Det borde ha varit mitt namn i testamentet från början! Allt jag ville ha var upprättelse. Om 
inte den där lösmynta gatslinkan hade varit, skulle jag ha lyckats. 
 
MR. BROWNLOW: 
Medaljongen och ringen då? 
 
MONKS: 
Medaljongen och ringen var en gåva till Agnes Fleming från min far. Hon sparade sakerna 
ända till slutet, men sköterskan stal dem så fort hon hade tagit sitt sista andetag. Jag köpte 
dem bägge av en man och en kvinna som i sin tur hade stulit sakerna från sköterskan. 
 
MR. BROWNLOW: 
(Nickar åt Grimwig, som går ut och kommer in igen med Mr. och Mrs. Bumble.) 
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MR. BUMBLE: 
Nej, men kan jag tro mina ögon??!! Är det verkligen lille Oliver? Å, om du visste lille vän, hur 
mycket jag har oroat mig för din skull! 
 
MRS. BUMBLE: 
Håll mun, ditt nöt! 
 
MR. BUMBLE: 
Naturen måste ta ut sin rätt, min söta vän. Är det inte naturligt att jag känner mig rörd, jag 
som har fostrat honom kommenalt — när jag ser honom stå här bland de allra elegantaste 
damer och herrar? Jag har alltid älskat gossen som om han vore min... 
 
MR. GRIMWIG: 
Nej, hör nu, försök att lägga band på era känslor! 
 
MR. BUMBLE: 
Jag ska göra mitt bästa, Sir. 
 
MR. BROWNLOW: 
(Pekar på Monks.) Känner ni den här personen? 
 
MRS. BUMBLE: 
Nej. 
 
MR. BROWNLOW: 
Kanske inte ni heller? 
 
MR. BUMBLE: 
Jag har aldrig sett honom. 
 
MR. BROWNLOW: 
Och inte sålt något till honom? 
 
MR. BUMBLE: 
Nej. 
 
MR. BROWNLOW: 
Ni har kanske aldrig haft en viss guldmedaljong och en ring heller? 
 
MRS. BUMBLE: 
Nej absolut inte! Varför har vi blivit hitkallade för att svara på såna här löjliga frågor? 
 
GUMMAN: 
(In.) Ni låste dörren den där kvällen 

då gamla Sally dog,  
men i skenet ifrån elden 
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genom springorna vi hörde och vi såg  
Hon berättade vad hon hade gjort,  
Jag såg att ni hörde på 
Ni tog nånting från hennes hand fort 
Gick till pantbanken dan därpå 
 
En guldmedaljong och en guldring  
Det upptäckte vi och vi såg 
Ja, vi tittade när ni fick dom 
och jag vet faktiskt ännu mer ändå.  
Den unga modern visste 
att hennes stund var kommen snart 
Så hon hade gett sig av av 
att dö vid barnets faders grav 
 
Ni låste dörren den där kvällen 
då gamla Sally dog,  
men i skenet ifrån elden 
genom springorna vi hörde och vi såg 

Ljudfil: http://dikotomiproduktion.se/oliver_om_gamla_sally.mp3 
 
MR. GRIMWIG: 
Har ni kanske lust att träffa pantlånaren också? 
 
MRS. BUMBLE: 
Nej, när han (Pekar på Monks.) har varit feg nog att bekänna, vilket jag förstår att han har, 
och när ni nu har pumpat alla käringarna tills ni hittade den rätta, så har jag inget mer att 
säga. Ja, jag sålde sakerna och nu ligger de på ett ställe där ingen kan hitta dem. Än sen 
då? 
 
MR. BROWNLOW: 
Då är det inget mer. Det återstår oss bara att se till att varken ni eller er man hädanefter får 
något förtroendeuppdrag. Ni kan gå. 
 
MR. BUMBLE: 
Jag hoppas då verkligen att den här lilla olycksaliga historien inte medför att jag förlorar min 
kommenala syssla? 
 
MR. BROWNLOW: 
Jo, det kan ni var förvissad om, och ändå får ni nog anse att ni kom lindrigt undan. 
 
MR. BUMBLE: 
Alltsammans var hennes påhitt! Hon ville det absolut! 
 
MR. BROWNLOW: 
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Det är ingen ursäkt. Ni var närvarande då smyckena förstördes, och ni är därför i lagens 
ögon den som har största skulden, ty lagen förutsätter att er hustru handlar efter er vilja! 
 
MR. BUMBLE: 
Ja, om lagen förutsätter det, då är lagen en åsna! — En idiot!! Är det lagens syn på saken, 
så är lagen ungkarl och det värsta jag kan önska lagen är att den får ögonen öppnade 
genom erfarenhet — genom egen erfarenhet! (Ut.) 
 
MR. BROWNLOW: 
(Till Rose.) Darra inte, ni behöver inte vara rädd för de få ord jag har kvar att säga. 
 
ROSE: 
Om de angår — jag förstår inte hur de skulle kunna göra det — men om de på något sätt 
angår mig, så ber jag att få höra dom en annan gång. Just nu har jag varken mod eller 
styrka till det. 
 
MR. BROWNLOW: 
Jo, ni har mycket mer styrka än som behövs, det är jag säker på. Känner ni den här unga 
damen? 
 
MONKS: 
Ja. 
 
ROSE: 
Jag har aldrig sett honom förr. 
 
MONKS: 
Men jag har ofta sett er. 
 
MR. BROWNLOW: 
Fadern till den olyckliga Agnes Fleming hade två döttrar. Hur gick det med den yngsta – som 
bara var ett barn när fadern dog? 
 
MONKS: 
En fattig torparfamilj tog barnet till sig och uppfostrade det som sitt eget och så fick flickan 
framsläpa ett liv, som var så eländigt att det tillfredsställde till och med mig. (Med tydlig 
besvikelse.) Ända tills en förmögen änka i Chester råkade få se flickan och tog henne till sig. 
För två eller tre år sedan tappade jag henne ur sikte, och återsåg henne först för några 
månader sedan. 
 
MR. BROWNLOW: 
Ser ni henne nu? 
 
MONKS: 
Ja, stödd på er arm. 
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MRS. MAYLIE: 
Men inte desto mindre är hon mitt barn. Mitt allra käraste barn. Nu skulle jag inte vilja förlora 
henne för allt i världen. Min älskade lilla vän! Min egen lilla flicka!!  
 
ROSE: 
Den enda vän jag nånsin har haft! Den bästa och ömmaste vän man kan ha! Mitt hjärta är 
nära att brista! Jag kan inte uthärda allt det här! 
 
MRS. MAYLIE: 
Du har uthärdat mer än så, och har ändå alltid varit en god och mild varelse som har 
lyckliggjort alla i din omgivning. Sansa dig nu och kom ihåg, vem som väntar på att få 
omfamna dig. Lille Oliver vill krama sin moster. 
 
OLIVER: 
Inte moster! Jag kommer aldrig att kalla henne för moster — utan syster! 
Min egen älskade syster! (Scenen går ner i svart, alla går ut. Snart hörs introt till Rävens 
sång från första akten och gatubarnen kommer in, en efter en. I sången talar de till publiken 
och kan röra sig bland dem för att locka dem med sig till Fagin. I slutet tas refrängen om tills 
alla skådespelarna kommer ut på scenen och går ur karaktär för applådtacket, då kan 
orkestern börja spela temamelodin. Vid något tillfälle kan orkestern slå ut som att låten är 
slut, Fagin kommer då in och tar emot stulna saker och säger “Duktiga pojkar, duktiga 
pojkar”.) 
 
RÄVEN: Se det som ditt hem 

Du är en i vår familj 
Jag kan bli din bästa vän 
Ja, vad du vill, säg bara till 
 

CHARLEY: Du är en av oss 
Du får mat och rum förstås 
Vi delar på det mesta 
Och Fagin är vår boss 
 

KÖR: Välkommen till vårat enkla hål! 
Och vänskap som är starkare än stål 
Du kan kalla det ditt hem 
Det gamla ser du ej igen 
Kom in i värmen nu 
Så blir du en av oss, vi gentlemän 
Välkommen till vårat enkla hål! 
Och vänskap som är starkare än stål 
 

BETSY: Se det som ditt hem 
Du kan få det riktigt bra 
Sköt dig som du ska 
Och få en shilling varje dag 
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CHARLEY: Du är en av oss 

Det finns plats för ännu fler 
Vi brukar inte slåss 
I våra trevliga kvarter 
 

KÖR: Välkommen till vårat enkla hål! (osv.) 
 
Ljudfil: http://dikotomiproduktion.se/raven_final.mp3 
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