********
(En soffa. ELLEN med espressokopp, slår ett nummer på en
sladdlös telefon.)

ELLEN:
Ellen Jonemark. Jag skulle vilja tala med min son.
Jaså, han sitter i möte. Det gör han.
Has det någon aning om hur länge det förväntas pågå?
Jasså.
Är det möjligen så att de tar paus någon gång?
Det kan man inte veta, nej.
Skulle man kunna, jag menar undantagsvis, besvära honom med
ett kort telefonsamtal?
Viktigt? Nja. Det är bara att hans far har blivit överkörd av en
buss.
(Lägger på)

Sugga.

(Utanför scenen hörs en espressoapparat. ELLEN ut med sin
tomma kopp, samtidigt som hon slår ett nummer).

Helvete.

(In med espressokopp. Trycker på telefonknapparna)

Helvete.

(Trycker på knappar)

Helvete.

(Trycker)

Filippa. Det är farmor.

Farmor.

Hej, hej.

Födelsedagspresenten? Tackar du för den nu? Det är ett halvår
sedan.

Har du mamma i närheten?

Jag hör henne.

Hennes egen jävla telefon är upptagen, därför.

Jag hör henne, och jag ska prata med henne.

Hon ska köra dig till tennisen, och ni är redan försenade, jag har
förstått det, Filippa.

Så se till att hon lägger på.

SE TILL ATT HON LÄGGER PÅ.

Helene. Det är Ellen.

Nej, du kan inte ringa senare. Senare sitter jag häktad.

Var det roligt? Det tycker inte jag.

Crister har blivit överkörd av en buss.

Buss. Överkörd av. Inte åkt i. Fast det skulle förmodligen också
ha tagit livet av honom.

Död på fläcken.

Du kan se det på Rapport ikväll om du inte tror mig.

Patrik sitter i möte.

Han sitter I möte säger jag. Vad är det för oväsen?

Kör du bil och pratar i telefon? Det tycker jag du ska sluta med.

Jag vet att det är lagligt, tack. Jag tycker i alla fall att du ska sluta
med det.

Jag har försökt, men hans sekreterare tror hon är en ärkeängel.

En ärkeängel.

Glöm det.

Det finns ingen anledning.

Det är inte nödvändigt.
Det är inte nödvändigt. Helene. Det är inte…

Du behöver inte komma för min skull.
“Bra präster är alltid fullbokade”, vad menar du med det?

Begravningsbyrå? I dag?

Annons?

Vilka arrangemang?

Helene. Vilka arrangemang?

(Stirrar på telefonen. Lägger på)

Helvete.

(Ljuset går sakta ner. Ljudet från espressoapparaten hörs i
mörkret, ev. Mozart. Ljuset upp. HELENE och ELLEN i en stel
omfamning)

HELENE:
Åh, Ellen.

ELLEN:
Åh, Helene.

HELENE:
Jag ringde Patrik.

ELLEN:
Satt han i möte?

HELENE:
Den där sekreteraren måste han göra sig av med, men det är en
senare fråga. Hon sa åtminstone att hon skulle underrätta
honom.

ELLEN:
Och?

HELENE:
De håller på med nedskärningar, tjugo procent av personalen
bara här i Sverige. Det är rena blodbadet.

ELLEN:
Blodbadet?

HELENE:
Du vet vad jag menar. Han kunde inte bara resa sig upp och gå.
Det är förfärligt.

ELLEN:
Det där är väl inget nytt.

HELENE:
Jag menar det med svärfar.

ELLEN:
Din svärfar var en skitstövel. Dessutom var det jag som knuffade
honom.

(En telefon spelar en melodi i HELENES väska, hon tar upp den)

HELENE:
Hallå?

VAD?
Du har slagit fel nummer.

(Lägger på)

Det var nån som slagit fel nummer.

ELLEN:
Vill du ha kaffe?

HELENE:
Har du Decaf?

ELLEN:
Decaf?!

HELENE:
(Telefonen i väskan ringer igen, hon svarar)
Hallå?

Va?

Nej, jag suger inte ku...

Vilket nummer?

Nej, det är inte Filippa.

Hennes mamma.

Hennes mamma, säger jag ju.

Nej. Och det gör inte Filippa heller.

Är det du, Hasse?

(Tittar på displayen. Lägger hastigt på)

ELLEN:
Är du helt säker på du inte vill ha kaffe?

HELENE:
Ge mig en kopp då.

ELLEN: (Ut)

HELENE:
Herregud.

(Slår ett nummer)

Filippa?
Det är mamma.

Du har tagit min telefon. Jag menar, jag har tagit din telefon. DU
HAR MIN TELEFON. Stäng av den.

STÄNG AV DEN SÄGER JAG.

När vi har pratat färdigt, menar jag förstås.

Vem ringde?

Den där äckliga? Jag har ingen aning om vem du menar.

Jaså Hasse. Han skojade bara, lilla vän.

Vi ska ordna ett surpriseparty. För pappa. Till hans födelsedag.
Så du får inte säga ett knyst till pappa.

En surprise ska väl vara en surprise, eller hur.

Jag säger ju, att han skojade.

ELLEN: (in med espresso, HELENE ser henne inte)

HELENE:

Jag visste inte heller att vi hade samma ringsignal.

Jag är hos farmor nu.

Hon verkar samlad, om man säger så.

Det är klart att du ska spela, the show must go on, det sa farfar
alltid.

Ha nu en bra match, älskling. Och inte ett ord till pappa, hörrudu.
Om partyt, menar jag.

Kram, kram, puss.

Pussåkram.

Herregud.

(Slår ett nummer)
*****

