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Julafton 

Fia 

 Hej! Välkommen in! Åh, vad kul det är att se dig.  

Elisa  

Detsamma! Jag såg belysningen där ute, så pampig alltså.  

Fia 

Jamen, du skojar... Patrik och Tommy var ute hela söndagen.  

Elise  

Men åh, vad fint att se dig. Hur mår du?  

Fia  

Jodå, bra, mycket på jobbet, såhär innan jul.  

Elise  

De e stressig.. jag fattar. 

Fia 

Äsch, de är inte så farligt. Jag ska inte klaga!  

Elise 

Men juste jag hörde ju om Tommy och hans blindtarm. Usch så hemskt, när Wille 
hade blindtarmsinflammation var jag helt slut i en vecka efteråt.  

Fia  

Ja, det var verkligen läskigt.  

Elise 

Ja, och han som är så liten, man vet ju inte vad de tänker.  

Fia 

Nä juste... fast jag kände på mig att något var fel.  
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Elise 

Ja, såklart, en mamma vet alltid bäst. Men det kan ju vara svårt att kommunicera när 
de är så små. Jag minns att jag kände mig så hjälplös med Wille. Jag kan bara tänka 
mig hur du måste ha känt, ja, med alla komplikationer.  

Fia 

Ja, det var väldigt jobbigt. Tommy brukar inte vara så känslig så den här gången 
förstod jag att något var fel.  

Elise 

Ja såklart, fast det är ju svårt och veta hur länge de haft ont. Jag hörde att om man 
kommer in tidigt med barnet så minskar risken för komplikationer. Men det gick ju 
bra tillslut... trots allt. Det ska bli så fint och träffa alla i jul.  

Fia 

Jamen apropå det. Jag pratade med mamma och pappa och de kommer hit klockan 
två på julafton.  

Elise  

Hit? 

Fia 

Ja, ni är såklart välkomna då också, så firar vi som vi brukar!  

Elise 

Jaha, nä men det måste det ha blivit ett missförstånd. Ni som haft så mycket med 
jobb, flytt och sjukdom, inte ska ni behöva stå för det i år. Vi är hemma hos oss 
istället. Ja, och jag har redan ordnat med taxi för mamma och pappa, du vet ju att man 
måste vara ute i så god tid så här års.  

Fia 

Jaha. Fast det är inget besvär, vi ser fram emot att fira jul här hemma, nu när vi 
äntligen kommit till rätta med allt. Och Patrik tänkte ändå hålla sig nykter, så han kan 
köra mamma och pappa.  

Elise 

Det skulle såklart vara jättefint att fira här men, kom vi inte överens om att vi skulle 
fira hos oss? Som vi brukar. Minns jag helt fel?  
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Fia 

Ja, fast jag och mamma och pappa bestämde att vi skulle vara här. Och jag vill väldigt 
gärna att vi firar här hemma eftersom vi aldrig gjort det förut och ja, vi inte vet hur 
länge mamma och pappa finns kvar.  

Elise 

Jag förstår det. Men ska vi inte först och främst tänka på vad barnen vill. Det är ju 
ändå deras högtid och de är vana vid att vi firar hemma hos oss. Ungarna har förberett 
så mycket för att Tommy ska komma.  

Fia 

Ja, men det har Tommy gjort här hemma med.  

Elise 

Ja, fast Fia, Tommy har ju varit sjuk. Jag förstår att du blev besviken men nu är 
traditionen att vi firar hemma hos oss. Vi måste tänka på barnen, dem får hela tiden 
anpassa sig efter oss vuxna.  

Fia 

Ja, fast det är ju lika mycket Tommy som har sett fram emot att fira jul här hemma.  

Elise 

Ja, det är klar han har det. Jag menar bara att efter ett sånt tufft år som han har haft så 
tror jag att det är väldigt bra att hålla fast vid traditionen. Barn mår bra av rutiner och 
trygghet. Ni har haft ett svårt år och min enda önskan är att Tommy får en helt vanlig 
jul, där han kan slappna av.  

Fia 

Hur menar du, skulle det inte vara möjligt här hemma? Jag tror jag vet bäst om vad 
min son känner...  

Elise 

Förlåt, det var inte så jag menade. Men du, vi kanske inte ska prata om det här nu. Jag 
förstår att det varit mycket, ibland vill man att allt ska bli perfekt, men det man 
egentligen behöver är avlastning och lugn.... Fia avbryter  

Fia 

Fast vänta, vänta, jag vet faktiskt själv vad som är bäst för mig. 
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Elise 

Ja det har du alltid vetat. Men nu handlar det inte om dig och det är det jag vill att du 
ska förstå. När pappa var sjuk var jag och hälsade på honom varenda dag. Jag vill inte 
göra dig upprörd, men förlåt, vart var du då? I Australien, eller va det Thailand just 
då? Nu ber jag dig att för en gång skull tänka lite på oss andra.  

Fia 

Det är så jävla lågt att dra upp det där varenda gång du vill få något som du vill. Ska 
jag straffas hela jävla livet för att jag faktiskt gjorde någonting av det? Du är så jävla 
tråkig, vet du det? Vad fan har du gjort med ditt liv? Det enda du har sett är insidan av 
er jävla trevåningsvilla. När jag kommer hem till dig så dör min själ, jag skrumpnar 
ihop till ett ruttet jävla russin... allting du rör vid förvandlas till ett tomt skal av 
ångest, du är bara en fet jävla tom fasad, till och med din familj har du förvandlat. Är 
du lika kall mot din man som du är mot mig? Va? Hur fan kan han älska dig? Och 
dina barn... avbryter sig själv  

Tystnad  

Elise 

Jaha, då var det sagt.  

Tystnad 

Det är ju uppenbart att du inte är helt balanserad. Jag får väl ta och ringa mamma och 
säga att julen är inställd för att hennes döttrar uppenbarligen hatar varandra... Det är 
ju väldigt tråkigt, med tanke på, som du sa, att det kan vara deras sista jul.  

Fia 

Ahh, men asså. Du är helt jävla hopplös. Jag ger upp!  

Elise 

Så bra. Innerst inne vet du ju att det blir bäst. För ungarnas skull.  

Fia 

Nä men asså, jag menade inte... okej, du vinner som vanligt. Vi är hemma hos er. Jag 
orkar verkligen inte bråka mer.  

Elise 

Tack, jag uppskattar det. Det kommer bli en så fin julafton. Jag ser så mycket fram... 
eller hela familjen längtar verkligen.  
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Fia  

Ja, vi med. 

Elise 

 Vi hörs senare i veckan då.  

Fia  

Ja, absolut.... hej.  


