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Årets bok 2021 

Anna Höglund: Didi och Gogo väntar på bussen. Lilla Pirat, 2021 

Med denna eminenta bilderbokisering av Samuel Becketts I väntan på Godot kan du gå på teater 

varje dag, rentav flera gånger. Bläddra förbi den sammetsröda teaterridån på försättsbladet och du 

möter grisarna Didi och Gogo som väntar och väntar, på en buss som kanske kommer någon gång, 

kanske aldrig. 

Höglunds tolkning är fri men lyckas fånga originalpjäsens absurda humor och existentiella kärna 

förbluffande på kornet. I regn och sol, genom dag och natt fördriver vännerna tiden på 

busshållplatsens gröna bänk så gott de kan. De samtalar, tjafsar, kivas, grälar och blir sams igen. Gogo 

ängsligt frågvis: Varför sitter vi på den här bänken? Didi med mycket lite tålamod för vännens 

besvärliga frågor. För tänk om det inte alls finns någon buss och allt bara går ut på att vänta? Nog är 

det ju en himla tur då att de i alla fall har varandra. Ridå! 

Glöm all ängslig ålderskategorisering av det här mästerverket. Tryck det istället i händerna på de – 

oavsett ålder – som antingen är lite för säkra på sin sak, eller de som inte räds konsten utan vill att 

den ska, som Lennart Hellsing så träffande påpekade, ”krasa mellan tänderna”.  

Maria Lassén-Seger, bilderboksbesatt 


