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Utdrag ur Bot 

I ANNAS och HENRIKS kök. SANDRAS och MARKUS barn har döpts. MARIE 

står och diskar. MARKUS kommer in i köket med mera disk. 

MARKUS 

Jag kan fortsätta. 

MARIE 

Det går bra. 

SANDRA 

Nä, du har gjort tillräckligt för idag! 

ANNA 

Ja verkligen, pappa och jag skulle inte ha klarat oss utan Marie. 

HENRIK 

Nog måste ju gudmor också få dricka kaffe! Ska pappa hämta lite kaka 

åt dig? 

ANNA 

Om det finns något kvar. Tänk att Markus har blivit så duktig på att 

baka. Tänk att vi har 

två sådana duktiga barn. 

SANDRA 

Vi har förresten inte tagit någon bild på Marie och Oscar. 

MARIE 

Vi tog ju vid kyrkan. 

SANDRA 

Jo, men inga på bara er två. Du kan sätta dig här. 

MARIE 

Jag ser helt hemsk ut. 

SANDRA 

Du är ju jättefin! Ta honom bara. Är du rädd? 
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HENRIK 

Hon är bara inte riktigt van ännu. 

ANNA 

Du tar i såhär och så stöder du huvudet bara. 

SANDRA 

Ta i bara, inte går han sönder. 

MARIE 

Måste vi göra det nu? 

ANNA 

Det är väl klart, nu när du är ännu är finklädd. 

HENRIK 

Och du måste ju öva! 

MARIE får babyn i famnen. 

MARIE 

Jag vill inte. Ta bort honom. Ta bort honom! 

Babyn börjar gråta, SANDRA tar tillbaka honom. MARIE går och 

fortsätter med disken. 

SANDRA 

Han är säkert hungrig. Jag går och matar honom. 

SANDRA går ut. 

MARKUS 

Vad var det där? 

MARIE 

Jag är trött. 

ANNA 

Jag tror nog Sandra blev lite sårad. 

HENRIK 

Jo. 
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MARKUS 

Varför ville du inte hålla i honom? 

MARIE 

Jag håller på och diskar. 

MARKUS 

Du har knappt rört vid honom. 

MARIE 

Kanske jag inte vill röra vid dina ungar. 


