Michael Jackson i Bobygda
Herbert: Jag är så trött på sån där Findus lasagne i mikron. Kan du inte laga
nåt riktigt åt mig, Anette? Torsk med äggsås eller stekt salt sill med löksås
eller fläsklägg med rotmos.
Anette: Men Herbert. Inte hinner jag dä ä. Jag har sju till gamlingar som ska
ha sitt idag. Så, nu ska vi ta på oss haklappen.
Herbert: Ska vi? Jag vill inte ha nån jävla haklapp.
Anette: Men du spiller ju annars! Har du hört att Glanzes kusiner har gått
och gifta sig?
Herbert: Jaså? Ja, hå hå ja ja. Hur ska det gå då? Stackars ongar. Ja och Pär i
Öffse har gift sig med en thailändska han. Det är inte naturligt. Vad ska de
däringa thailändskorna hit å gö? Åk hem till sitt! Det är vad jag anser. Det
vet man ju hur sån där utsocknes är? Se bara på Perssons i Glombo. Idioter!
Anette: Perssons? Men de är väl ändå inte utsocknes?
Herbert: Är dom väl! Hanses farfar var från Ljusdal han.
Anette: Så Ljusdal är utsocknes?
Herbert: Branog.
Skrammel
Anette: Vad var det där för ljud?
Herbert: Va?
Anette: Ljudet.
Herbert: Va?
Anette: LJUDET!
Herbert: Inte vet ja ä.

Anette: Jag måste se efter. Män guuud. Dä ä nån som rotär i soptunnan din,
Herbert! Nån konstig typ.
Herbert: Men vad säger du människa?
Anette: Jomenvisst sörru. Dä där ä en utsocknes det. Syns lång väg. Jag ska
säga åt han, jag, (ut)
Herbert: Anette. Vänta. Ja vill följa mä ja mä!
Scen 8
Karin: Jag ber om ursäkt för det där…
Michael: Ingen fara. Det är cool.
Karin: Det händer inte så mycket här i Bobygda, så det här är stort.
Michael: Jag gillar att det inte händer så mycket i Bobygda. Det är därför jag
flyttade hit.
Karin: Ja, vad gör vi nu då?
Michael: Det är bara att vänta. Snart kommer paparazzi.
Karin: Hur känns det då?
Michael: Fruktansvärt. Det känns som om jag vill dö på riktig.
Karin: Det hoppas jag verkligen inte. Jag vill berätta en sak för dig. När jag
var tonåring blev jag mobbad i skolan. Du var min stora idol och jag skrev
ett brev till dig. Jag minns exakt vad jag skrev (flytta närmare).
Kära Michael,
Jag är ett stort fan av dig. Jag har det väldigt svårt hemma och i skolan.
Varje dag jag kommer hem från skolan önskar jag att jag var död, men
dina låtar får mig alltid att ändra mig. (Michael flyttar närmare)
Karin och Michael: Du ger mig hopp och liv.
Michael: Jag svarade på det där brevet, eller hur?
(båda flyttar närmare)
Karin: Ja, det gjorde du. Det förändrade mitt liv.

Michael: Var är barnens pappa?
Karin: Han dog för fem år sedan i en skoterolycka.
Michael: Jag beklagar.
Karin: Äsch. Han var ett svin.
Michael: Jaså? Du är värd mycket bättre.
Karin: Tycker du?
Tar händer.
Sång I can´t stop loving you.

