BITTAN (Kommer in på scenen igen.)
Men har ni bara en säng pojkar? Den var ju väldigt stor visserligen, nästan som en
dubbelsäng. Men var sover döh David?
DAVID
Alltså vi...alltså jag...jag menar....
CASPAR (Slår ihop händerna, med synbart överspelad entusiasm.)
Vi har faktiskt inte hunnit fixa nån säng till David än, och lägenheten är ju lite dragig ibland
så vi sover faktiskt tillsammans, sängen är ju tillräckligt stor för oss båda. Jag vet inte riktigt
vart vi skulle ställa Davids säng heller, det är ju lite trångt. Men det funkar.
BITTAN
Jaha. Ja så kan man ju också lösa're, men va säger tjejerna då?
CASPAR
Tjejerna?
BITTAN
Ja, tjejerna. Två söta pojkar som ni två måste ju ha massor med tjejer efter er, tycker inte dom
att de e konstigt? Hur gör ni när har tjejer här då? Sover ni på soffan då? Den ser ju inte allt
för bekväm ut. Men vet ni, vi har ju en sån där ihopfällbar säng hemma i garaget som vi kan
ta med nån gång, jättepraktisk. De passar ju för sånt här somsagt-living eller vad det nu heter.
Torkel, döh vet vilken ja menar va? Den skulle vi ju kunna ta med nån gång, wedit bekväm e
den minsann, mer bekväm än soffan skulle ja tro. Lite omodern kanske, men den går ju att
ställa undan, mycket praktiskt när ni får dambesök också. Singlar ni slant om sängen eller,
eller det e kanske inget ni vill berätta om för lilla mamma, de förstår ja, va dum ja e.
TORKEL
Hur hade döh tänkt att de skulle kunna svara på fråger om döh inte ger dem en syl i vädret?
De sätter väl upp en socka på dörrhandtaget. Han flyttade ju in för ett tag sen, de löser säkert
det där ska döh se. Annars så kanske de klarar sig själva, döh vet, två grabbar, en säng och en
burk vaselin.
BITTAN
Men Torkel så döh säger! Usch. Sånt skämtar man faktiskt inte om.
TORKEL (till Bittan.)
Ja men vadårå? De vore väl praktiskt. Och vaddå, du som gillar Richard Woolf skulle inte du
gilla de?
DAVID
Öhh jo alltså, det är rätt bra som det är faktiskt. Soffan funkar menar jag. Det har ju funkat
hittills. Och inte ska ni behöva besvära.

BITTAN
De e inge besvär alls. Dä e ju woligt att hjälpa te. Vi träffas ju så sällan, o inte winger döh
heller. Döh va ju inte ens hemme te jul. Vi vet ju inget längre. Va e de döh läser nu igen?
DAVID
Statsvetenskap.

BITTAN
Aha. Va intressant, läser ni om politik å sånt då eller?
DAVID
Typ.
BITTAN
E de woligt då? Man får ju aldrig veta nåt nu för tiden. Man blir ju lite orolig, man vet ju vad
som kan hända i stora städer. Hur träffades ni över huvudtaget?
CASPAR
På resecentrum.
BITTAN
Wesecentrum?
TORKEL
Ja men snälla älskling, döh vet väl vad wesecentrum är.
BITTAN
Ja såklart ja gör, ja tycker bara att det e ett lite konstigt ställe att träffas på. Hur gick de te?
Berätta!
CASPAR
Jo alltså, jag hade missat min buss och vi var typ ensamma i vänthallen och David satt med
näsan i en bok…
TORKEL (Avbryter.)
En bok? Som vanligt då alltså, han gör inte annat den där pojken.
BITTAN
Torkel, va tyst nu.

(Hon räcker Torkel kakfatet.)

Här, ta en kaka te. Berätta nu Kasper.
CASPAR
Caspar!
BITTAN
Va?
CASPAR
Jag heter Caspar. Med C i början och a på slutet, inte Kasper. Men i alla fall, han läste ”En
förlorad värld” ni kanske minns TV-serien? Och jag har alltid velat läsa den så vi började
prata om boken. Och sen började vi prata om lite annat och så sa David att han inte trivdes i
studentkorridoren och jag sa att jag gärna skulle vilja ha nån att dela lägenheten med och ja,
så blev det.
BITTAN
Me gu va woligt. Vilken charmig historia, den måste vi berätta om fö Majken sen. Jo jag såg
första avsnittet av den, va inte wedit nåt för mej.
CASPAR
Den är väldigt bra som roman också.
BITTAN
Ja de vet ja inget om, ja läser inte så mycke böcker.
CASPAR (En smula överlägset.)
Ja, romanen Brideshead Revisited av Evelyn Waugh. En riktigt intressant roman om
dekadens, religionens makt och människans förljugenhet.
BITTAN
Förljugenhet säger du, låter komplicerat. Ja tänker så sällan på sånt när ja läser.
CASPAR
Jaha, vad brukar du läsa för något då?
BITTAN
Ja de blir ena olika, men Camilla Läckberg har ja ju läst allt av.
CASPAR (Skeptisk och mer överlägsen.)
Camilla Läckberg? Karakteristiskt banalt svensk deckarnonsens alltså.
BITTAN
Ja tycker de e wätt bra, säger oss mycket om hu mänskor e...

CASPAR
Platta och stereotypa menar du?
DAVID
Älskl...
(Tystnad, samtliga i rummet tittar på David för en sekund.)
DAVID
Caspar du behöver väl inte, ja menar alltså…Ska du inte ha mer kaffe?
CASPAR
Nej tack, det är bra.
DAVID
Säkert?
CASPAR
Ja.
BITTAN
Näe vet ni va, nu blev de lite dålig stämning här inne känner ja. Kasper, kan döh inte berätta
lite mer om dej. Döh plugga döh me eller?
CASPAR
Caspar! Och jag läser historia.
BITTAN
Historia. Va intressant. Ska döh bli lärare sen då eller? Eller jobba på museum kanske?
CASPAR
Nej jag tänker doktorera.
BITTAN
Men måste man inte läsa medicin då?
CASPAR (Ännu mer överlägsen.)
Nej alltså, forska. Jag tänkte forska i historia.
BITTAN
Åh... vad spännande. Om nåt speciellt?

CASPAR
Konsekvenserna av krig i Europa med fokus på efterdyningarna av första världskriget och hur
det påverkade Europas monetära relationer både nationellt och internationellt.
BITTAN
Låter ju... intressant. Å va gör dina föräldrar, döh kom härifrån stan va?
CASPAR
Ja, från Hjulsbro. Pappa är civilingenjör på SAAB. Mamma är lektor i religionsvetenskap och
forskar om bibelns plats i folkhemmet.

BITTAN
Bibeln säger’öh? E ho religiös då?
CASPAR
Inte mer än de flesta. Mamma ser på religion ur ett sociologiskt perspektiv, hon är rätt
sekulariserad själv.
BITTAN
Sek-u-al-i-ser-ad. Ja det är något annat än att vara dagisfröken det.
TORKEL
De e väl inge fel med att vara dagisfröken?
BITTAN
Förskolelärare heter de faktiskt!
TORKEL
Men döh sa ju...
BITTAN
Tyst nu Torkel. Döh förstår inte sånt här i alla fall. Ja ser döh karlar, dom förstår ingenting. Å
inte pratar dom väl om sånt på Elfa heller kan ja tänka ma.

