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Flytten 

Fenja  

Var vill du att jag ska sätta den här? 

Elin 

Hallen. Akta, akta, den är ömtålig den där!  

Fenja 

Det är synd att du måste flytta, här är ju ändå ganska fint. Till sig själv. Men visst man 
skulle kunna måla om lite.... och så.  

Elin 

Syrran, jag blev vräkt. Strö inte salt i såren nu.  

Fenja 

Nä, nä, men det var ju inte ditt fel att du blev vräkt…men det är väl lika bra. Området 
är ju lite sådär. Nämen då, då går jag väl upp och hämtar sista lådan på vinden så kan 
vi ju börja packa in sen?  

Elin 

Ja grymt, sjysst! Fenja lämnar rummet Juste, fan.  

Elin börjar vanka av och an. Fenja ropar från i trapphuset.  

Fenja 

Himla stökigt uppe på den den här vinden!  

Elin 

Elin tar upp mobilen. Felbokad…? FELBOKAD? Säger du att FLYTTBILEN INTE 
KOMMER? VAD ÄR DET FÖR JÄVLA SÄTT? HAR NI FELBOKAT MIN 
FLYTTBIL?! Elin lägger på, Fenja kommer in. Jävla idioter. Dom har tydligen 
felbokat flyttbilden. Inkompetenta jävla lallare.  

Fenja 

Ja, vad tråkigt. Var det den firman jag tipsade om?  
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Elin 

Ja precis, men den var inte så bra som du trodde. Vilka jävla idioter som sätter mig i 
skiten.  

Fenja  

Oj, ja det var inte bra. Men du kanske kan ringa en annan firma?  

Elin 

Nä, det blir för jobbigt asså, dessutom blir det säkert skitdyrt med så här kort varsel.  

Fenja 

Ja, det är klart. 

Elin 

Ja, fan. Allt skit händer mig.  

Fenja 

Nä, men så farligt är det väl inte. Vi löser det.  

Elin 

Hur då? 

Fenja 

Nämen, vi kan ju faktiskt ta min bil.  

Elin 

Menar du det? Fy fan vad sjysst syrran. Ah, allt bara lättar från bröstet nu. Jag mådde 
så jävla dåligt.  

Fenja 

Ja, det här löser vi... Det är ganska mycket grejer. Men vi får köra några varv. Ja, det 
är väl bara att hugga i. Jag går ned och kör fram bilen. Hon lämnar rummet.  

Elin 

Elin vankar av och an. Okej... fan..... fortsätter packa lite, sjunker ned i ett hörn. 
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Fenja 

Bilen är framme, det är bara att börja bära. Men hur är det?  

Elin 

Jag är en värdelös människa. 

Fenja 

Nä, det är du inte alls. Det löste ju sig med bilen nu. 

Elin 

Jag har ljugit för dig om en grej. En jävligt stor grej. Du kommer tycka att jag är 
misslyckad när du får höra det här men jag måste säga som det är. Jag är inte en 
person som döljer saker för för min familj. Jag har ingen ny lägenhet! Så nu har jag 
sagt det! Nu kan alla skratta åt mig… åt hur jävla misslyckad jag är! 

Fenja 

Oj, men du hade fått en jättefin lägenhet? Vad hände med den?  

Elin 

Det var en jävla kärring i trappen som tjallade på mig, bara för att jag var snäll och 
hjälpte henne upp för trappan. Du vet ju hur dom är, gubbarna och kärringarna. Sånna 
jävla paragrafryttare och ögontjänare. 

Fenja 

Vad hände?  

Elin 

Jag berättade för kärringen att jag skulle flytta in i den där lägenheten. Ja och nu 
måste hon ha skvallrat för hyresvärden. Jag skulle ju hyra den svart, sorry asså. Det är 
så jävla svårt.  

Fenja 

Ja, vilken otur du har.  

Elin 

Ja, fan. Det är inte lätt. Men det löser sig. Jag har en polare som jag kan bo hos.  
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Fenja  

Jaha, vem är det då? Någon jag har träffat?  

Elin 

Haha, nä syrran. Det är inte riktigt en kille i din smak! Jävligt shady asså, men rolig. 
Haha… jävligt rolig faktiskt. Du skulle pissa på dig…  

Fenja 

Jaha, men är det verkligen en bra idé? Han håller väl inte på med knark?  

Elin 

Vissa saker mår du bäst av att inte höra. Det blir ett äventyr. Fast förvänta dig inte att 
bli hembjuden på middag…  

Fenja 

Nä men du, du kan få sova hemma hos mig några veckor... ja så hittar vi en annan 
lägenhet. Det blir bra. Det... blir bra. 

Elin 

Okej, härligt syrran! Fy fan vad kul vi ska ha ihop! Gött, du jag hämtar något vi kan 
skåla med, det här måste firas. Elin lämnar rummet  

Fenja 

Fenja ger i från sig ett avgrundsvrål, men blir sedan rädd att Elin hört det. Hon 
samlar sig igen. 

Elin 

Varsågod! 

Fenja 

Men ska vi försöka bli klara här innan vi firar?  

Elin 

Jaja, ta det lugnt, det löser sig! 


