
 

KATEGORI SCEN 

 

TÄVLINGSBIDRAG 7 
Den sista jointen 

 

 

Loran Batti 

1995 

Uppväxt i: Gottsunda, Uppsala 

Bosatt i: Gottsunda, Uppsala 

1 



 

Jonnie - Amo?.. Amo? 

Amo(64) - Ååhh, Lill-Amo. 

Jonnie -  Amo! Det var inget somna om, jag kommer och hälsar på imorgon. 

Amo - Nejnej, kom in nu jag kunde ändå inte sova.. Hej gubben, hur mår du?  

Jonnie -Hej Amo det är bra walla du då?. 

Amo - Walla Stor-Amo mår bra men cellgifterna har knullat mig. 

Jonnie - Är den jobbig?  

Amo - Dom började med behandlingen för några dagar sen och det gör ont i hela kroppen, 

snart är håret borta också men det spelar ingen roll längre. 

Jonnie - Vad menar du Amo. 

Amo - Stor-Amo har levt sitt liv Lill-Amo, detta är slutet. 

Jonnie - Slutet? 

Amo -  Vad gör du här? 

Jonnie - Jag kunde inte sova och jag tänkte på dig och jag vet inte.. kände bara för att hälsa 

på dig. 

Amo - Äre så? 

Jonnie - Aa 

 

BEAT 

 

Amo - Hur är det hemma? 

Jonnie - Det är bra, morsan mår bra, hon är på mig Amo som det brukar vara. 

Amo - Systrarna då? 

Jonnie - Alla mår bra Amo, Zevin förlovade sig förra veckan också. 

Amo - oooojjj, du måste gratta från Stor-Amo habibi. 

Jonnie - Ska göra det Amo... 

Amo - Vad har hänt med mashaklet? 

Jonnie - Det är samma skit Amo, ingen vill lösa något. 

Amo - Vad har Stor-Amo sagt till dig?  

Jonnie/Amo - Håll dig undan folk. 

 

Amo -  håll dig undan Jonnie, enklare än så är det inte. Folk är parasiter, de vill förtära ens 

inre för att själva må bra, det är därför man egentligen aldrig har många vänner i slutet.. 
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Förstår du?  Det är inte ditt problem, det är inte din sak. Folk kommer och går Lill-Amo, gör 

inte samma misstag som jag, där man ska försöka fixa allt och vara problemlösaren, det går 

inte, det är omöjligt. Speciellt om du gör det gratis Lill-Amo. 

Jonnie - Men det är mina vänner.. 

Amo - Och dom vill lösa det? 

Jonnie - Nee. 

Amo -  Men då vet du det. Nuförtiden flyter alla över marken, människan har tappat sig själv, 

dom vill inte lösa något, de försöker mätta sin hunger med makt och respekt. Det är sharafen 

som dödar oss och vilka njuter av det? Den vita mannen.. Dom vill att vi ska döda varandra 

så dom inte behöver göra det. Så snälla Jonnie, släpp det där. 

 

BEAT 

 

Jonnie - Amo behöver du hjälp?! 

Amo - Hjälp Amo upp. Så.. Gubben i garderoben där finns det en tjocktröja och jacka, hämta 

rullstolen också. 

Jonnie - Okej Amo.. Så… Här, in med armen här, så..Och här..Så.. Okej jag håller i 

rullstolen. 

Amo/Jonnie - ett, två och tre. 

Jonnie - Vart ska vi? 

Amo - Bara till fönstret… Lill-Amo, öppna fönstret… Titta, stjärnorna tittar fram, 

mashallah.. 

Jonnie - Fryser inte du? 

Amo - Jag ska ändå dö så vad spelar det för roll? Ohhh frisk luft, eller luft åtminstone, luktar 

förjävligt i sjukhus. En blandning av urin, svett, liggsår och död. Sen vill dom att folket ska 

hålla hoppet vid liv, lägg in en jävla luftrenare i varje rum så man kan dö med bra luft i sig 

åtminstone. 

Jonnie - Det är sant.. Men Amo, Vad har dom sagt? 

Amo - Walla Amo vad ska dom säga? Det är kört, det är bestämt. 

Jonnie - Vad är bestämt? 

Amo - Döden. 

Jonnie - Har dom sagt det? 

Amo - Nej men den är bestämd. 

Jonnie - Av vem? 

3 



Amo - Vem tror du?... Allting står skrivet Lill-Amo och jag har levt mitt liv, jag är inte nöjd 

över allt jag gjort och så. Ödet är en vacker sak, jag tänkte på dig för någon dag sen Lill-Amo 

och nu är du här. En sista stund med en grabb som jag älskar. 

Jonnie - Amo förlåt men walla jag fattar ingenting. 

Amo - Vadåra? 

Jonnie - Du snackar om att du ska dö hit och dit, vadå dö. Du är fucking Stor-Amo, du kan 

inte dö.. Inte nu. 

Amo - Gubben. Det enda vi vet med säkerhet är att en vacker dag så dör vi. Jag önskade bara 

att jag tänkte på det viset förr, nu är det försent. Jag värdesatte aldrig min familj, mina 

syskon, inte ens mitt egna kött o blod.  Du vet Jonnie, Ångesten har alltid funnits där, sånna 

som oss lever med en konstant ångest, livet vi lever ger oss ångest. Men. Vi trycker undan 

det, röker bort den, knullar bort den, dricker bort den. Men. Den är alltid närvarande och jag 

känner den nu som aldrig förr.. Nu när allt viktigt är förstört. 

 

BEAT 

 

Amo - Är dom dina vänner? 

Jonnie - Vadå? 

Amo - Du sa att dom är dina vänner. Är dom det? Genuint? 

Jonnie - Genuint, yani äkta? 

Amo - Ja 

Jonnie - Aa, det är mina bröder. 

Amo - Och de som dom har krig mot? 

Jonnie - Vadå? 

Amo - Är dom dina vänner? 

Jonnie - Amo. Alla vi är vänner, alla vi gick i samma dagis, lekte med varandra, yani vi var 

alla ett.. Och jag fattar att saker och ting förändras när man blir äldre, det blir mer 

grupperingar och sånt men inte såhär. 

Amo - Det beror på vem det är du frågar Lill-Amo, sharafen och ens bollar är det viktigaste, 

det är det första man får lära sig när man kommer går den skolan vi gått. 

Jonnie - Men inte såhär Amo. 

Amo - Inte såhär… Vad är din roll i det här? 

Jonnie - Jag har fungerat som medlaren i det här för jag är närmre Salle än någon annan i 

orten. 
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Amo - Vem är Salle? 

Jonnie - Salle Bakkar, Xalto Bakkars son. 

Amo - Jag har hört mycket om han, att han verkligen gått in i mörkret. 

Jonnie - A han har gjort några sånna här (gestikulera pistol).. 

Amo - Vad säger han då? 

Jonnie - Han säger att det inte finns något att lösa om grabbarna inte kommer till han 

personligen och ber om ursäkt. 

Amo - Vad säger grabbarna? 

Jonnie - Vad tror du Amo? Såklart dom inte vill bli till horor. 

Amo - Men kan dom ge Salle en bra fight då? 

Jonnie - Vet inte.. 

Amo - Jonnie, backa bak. Lita på Stor-Amo, backa långsamt bak ochb 

Jonnie - Det funkar inte så Amo. 

Amo - Varför inte? 

Jonnie - De mina bröder Amo! Det är mina närmsta! Grabbarna har alltid varit där för mig, 

ska jag vara en fitta och bara dra? Det funkar inte så. 

Amo - Så du ska kriga mot Salle? 

Jonnie - Det sa jag inte. 

Amo - Det gör du indirekt ju?! Fattar du inte Jonnie att du måste välja sida snart? Förr eller 

senare måste du välja sida, det är oundvikligt.  

Jonnie - Jag vill inte välja sida. 

Amo - Du måste, det är så det funkar när det är krig. Antingen är du med någon av de eller 

inte med alls. Tror du att det här är ett spel eller? Er generation har tappat det! Skjutvapnen 

har aldrig varit så heta som nu och ni dödar varandra för vad? För slagsmål? Yani, förr i tiden 

detta skulle aldrig hända, alla skulle ses på parken och göra upp med knogarna sen skaka 

hand och gå vidare. Men nu?! Nu finns det ingen heder kvar, ingen respekt, ingen kärlek. Vad 

tror du kommer att hända Lill-Amo? 

Jonnie - Jag vet inte. 

Amo - Du vet. 

Jonnie - Jag vet inte Amo. 

Amo - Du vet visst! Vad kommer att hända? 

Jonnie - Jag vet inte Amo 

Amo  - Vad kommer att hända?!! 
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Jonnie - Någon kommer att bli klippt!!! Okej! Någon kommer att bli klippt! Mannen.. Någon 

kommer att bli klippt, kommer det vara någon av mina och vem i så fall? Kommer kriget att 

fortsätta efter första klippningen? Vad ska man göra?! Ska man ljuga rätt i deras föräldrars 

ansikten, se i deras ögon och säga att man inte vet?! Kommer jag att gå en gång i månaden till 

min brors gravplats och be al-fatiha i vetskap om att han som klippte min fucking bror 

fortfarande andas!!? Lack vad ska jag veta Amo? Ha?! Vad? 

Amo - Jonnie.. Det är därför jag säger till dig backa.  

Jonnie - Hur ska jag backa Amo?! Snälla säg till mig? Skulle du backa? Har du backat? Har 

Stor-Amo någonsin backat? 

Amo - Nej. 

Jonnie - Exakt, så jag vet inte vad som kommer att hända och jag vet inte vem som kommer 

att dö först, det enda jag vet med säkerhet är att någon dag kommer min telefon att ringa och 

då är jag inte här i sjukan och hälsar på dig Amo. 

 

BEAT 

 

Amo - Jag har aldrig backat för någon. Och jag har aldrig sänkt min sharaf för något. Men 

Lill-Amo, se på mig. Se på mig! Jag är en gammal gubbe med cancer i hela kroppen och 

vilka hälsar på mig? Min familj? Nej! Mina syskon? Nej! Min dotter? Nej!.. Så vad har allt 

det där tuffa gett mig ha? Vad har det gett mig förutom stress, ångest, gråa hårstrån och 

cancer? Det är det jag försöker säga till dig Lill-Amo. Det är inte värt det.. 

Jonnie - Jag hälsar på dig. 

Amo - Och du är som min son och jag blir så glad över att du fortfarande bryr dig om en 

gammal gubbe som mig. Men i slutändan så förstörde det där livet allt för mig. Tänk dig 

Lill-Amo, jag har inte träffat min dotter på tjugo år. Tjuuugo år! Vad är jag för pappa va? 

Vad är jag för man om jag inte ens tar hand om mitt egna kött och blod?!.. 

 

BEAT 

 

Jonnie - Du har rätt Amo.. 

Amo - Förlåt Jonnie, det var inte meningen att bli så upprörd men jag bryr mig om dig. Sen 

så vill jag att din förstfödda ska heta Stor-Amo, orkar inte att du blir känslig efter den här 

konversationen och börjar glömma sånt. 

Jonnie - Jag vet Amo. 
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Amo - Du vet Stor-Amo funkar på en flicka också, det är inne nu med att barn ska heta något 

som är normbrytande yani. 

Jonnie / Skrattar lätt 

Amo - Hörru Lill-Amo råkar inte ha lite röka på sig? 

Jonnie - Amo ska du verkligen röka? 

Amo - Stor-Amo ska ändå dö, vad spelar det för roll? 

Jonnie - Okej men låt mig mecka den så går vi ut. 

Amo - Neeeejneej. Vi röker här. 

Jonnie - Vadå här? 

Amo - Ja här. 

Jonnie - Amo har du tappat det? Dom kommer ringa snuten direkt. 

Amo - Nyss var du värsta gangstern, höjde rösten mot Stor-Amo och pratade om att skjuta 

folk men du vågar inte röka en holk nu på sjukhuset? 

Jonnie - Men brandlarmet då? 

Amo - Jag har stirrat på den där fucking grejen nu i några månader och det är exakt en sån 

som alla har hemma hos sig, med andra ord så kan man ta ur batteriet. Så snälla Lill-Amo, ta 

ur batteriet, täpp till dörren med blöta handdukar och rök en med mig. 

Jonnie - Va? Är du säker? 

Amo - Ja gå kolla själv så får du se. 

Jonnie - ..Abow du har rätt.. Fucking snåla kuksugare, det är ett sjukhus och dom snålar på 

brandlarm?! 

Amo - Horungar 

Jonnie - Riktiga horungar. Tror du inte dom snålar för att själva käka lite av cashen? 

Amo - Jag hade gjort det.. 

Jonnie - Jag också, ska bara hämta grejerna från jackan….Så! Stor-Amo ska bli 

flummiliflumflum.. Jag har fan aldrig kickat med dig. 

Amo - Bättre sent än aldrig.. Fyfan vad den meningen passar bra nu.. Låt mig se på 

haschet…. Ojojoj, det här är grejer.. Fyfan.. Lägg inte i mycket, Amo kommer slockna på 

stolen då. Vems är det? 

Jonnie - Mitt, superduperhasch från Christiania 

Amo - Ooh! Christiana, Amo var där år åttiofem och åt svamp med massa hippies. 

Jonnie - Svär?! 

Amo - Ja, du glömmer bort att du är Lill-Amo. Mecka en åt Stor-Amo nu. 

Jonnie - Ska du verkligen röka Amo? 
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Amo - Jonnie, det räcker nu. Njut av denna sista stund med mig nu. 

Jonnie - … Okej Amo.. 

Amo - Din generation… Du vet förr på min tid det fanns vett och etikett, moral, sharaf, 

respekt. Nuförtiden ska alla äga en pistol och leka stor fisk… Ni, andra generationens 

svartskallar dödar varandra och staten ser bara på. Du vet väl att det är vad dom vill? Att ni 

rensar varandra så att dom inte behöver göra det. 

Jonnie - Så. 

Amo - Man märker att du är en knarkare. Skiter i det jag säger, tänker bara på att mecka den. 

Jonnie - Man blir det tillslut. Här Amo, låt mig tända den åt dig.. 

Amo - Oj… Fyfan mina lungor… Wow, den slog hårt den här… 

Jonnie - Så Amo… Endast positiva tankar nu. 

Amo - Positiva tankar… Habibi, det enda enda positiva i mitt liv är borta.. Jag kan bara tänka 

på första gången jag såg henne.. Första träffen. 

Amo(30) 

Så jag är i ett annat land med varmt klimat som erbjuder bra mat och riktigt fint schmurk. Jag 

är här själv för att se till så att affären går som den ska gå och efter att alla varor undersökts 

noga skakar vi hand och affären är klar. Hursomhelst, benim är klar och Torro som är min 

nära vän från det här nätverket bjöd mig till en fest uppe bland bergen. Jag tänker skitsamma, 

det är sista dagen, allt har gått bra och jag är helt fuking maxxad av att undersöka varorna så 

yani varför inte? Drar hem till hotellet fixar mig, kör sedan upp till villan för att gå loss. Det 

är värsta festen, vackra människor, rika människor och jag var i minoritet. Inte sådär “aahh 

jag är enda svartskallen”, nejnej jag var inte i keffa Sverige längre, alla här var svartskallar, 

utan jag var mer i minoritet som att om de ville dra en hallå på mig så skulle dom kunna dra 

den och jag skulle ruttna bort där bland bergen. Man vet aldrig, det är såhär den här 

branschen fungerar. 

 

Amo(64) - jag var inte rädd om du börjar tro det? 

Jonnie - När fan är Amo nervös? 

Amo - Aaaldrig 

Jonnie - Aaaaaldrriiigg… Jalla Amo, passa jointen.  
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Amo(30) 

Väl inne på festen märker jag att Torro och grabbarna inte är där och att jag är helt stackars, 

själv. Folket kan inte engelska och den enda spanskan jag kan är “quanto?”. Men som tur är 

var jag inte helt själv, benim hade med sig sin bästa kompis, lilla vita, och den här lilla vita är 

inte skit som svennarna drar på Stureplan, nejnej. Habibi det här var direkt från djungeln, en 

lina och om du inte hade en toalett i närheten så var det kört för din röv. Som tur är kan lilla 

vita alla språk.. Hursomhelst, jag går runt där, tittar, drar några schatt och jag märker att 

magen börjar tappa det. Efter flera toalettbesök behövde jag mat och vatten, walla jag bajsade 

ut mina tarmar, ni vet när bajset är helt senapsgult? Jag åkte på den.. Letar överallt efter mat 

som inte luktade kaviar och efter en stund var jag i ett vardagsrum där skit många satt och 

lekte fina, jag ser att det finns en svängdörr och att flera servitörer springer in och ut. Tamam! 

Jag har hittat köket, går mot svängdörren, alla tittar på mig och tänker “Vem är den här katten 

som är klädd i bara svart?”. Helt maxxad jag går, leker skiiit tung och precis när jag är vid 

fucking dörren, gissa vad som händer. En horunge till servitör öppnar upp den, jag får dörren 

i ansiktet, faller ner med kaviar över heeela mig och på det låg den där horungen till servitör 

över mig. Jag reser mig upp, är skit lak, skriker och gormar för yani, jag måste dra upp 

sharafen, jag vet inte vad horungen till servitören säger på spanska men jag uppfattar det som 

att han lägger det på mig, att det är mitt fel att jag åkte på den. Jag brinner och precis när jag 

ska ge horungen till servitören en örfil så känner han en hand på min axel, jag vänder mig om 

för att köra och där står hon. Hennes gråbrungröna ögon. Jag ser mig själv i dom. 

 

 

Marlène 

Jag stod ute på terassen och rökte en cigg första gången jag såg honom. Han kom in dit med 

en svart bil och jag dör för svarta bilar så jag tänkte vem är det här? Han kliver ut och jag ska 

vara helt ärlig, han var inte den kattigaste men energin han utstråla.. Ojojoj, ni vet vad jag 

menar, när en person sprutar en sorts energi och den lägger en sorts förbannelse över en, jag 

blev besatt. Vem fan är han tänkte jag, och jag är inte en modig tjej för att vara ärlig, jag 

brukar aldrig gå fram till killar eller så men han.. Han måste jag få prata med. Så jag går in 

från terassen, springer ner för att möta upp honom men han var inte där och då började det bli 

lite psycho varning på mig. Jag vet inte vem han är, om han är singel, hur han egentligen ser 

ut men jag var tvungen att hitta honom. Går runt i hela huset utan att hitta honom och efter en 

tid ger jag upp, jag tänker att jag borde nöja mig med den där arkitekten för ikväll, går till 
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vardagsrummet där alla keffa män satt och lekte viktiga och där. Dääär ser jag honom, han 

går helt rakryggad, man ser att han är muskulös, han har backslick vilket är sliskigt men lite 

sexigt, han är lite kortare än mig och det är knas meeen skitsamma. Antingen gör jag det här 

eller inte och om jag inte gör det så kommer jag att ångra mig. Jag försöker gå efter honom 

och jag inser snabbt att han går mot svängdörren till köket, fortsätter att följa efter som en 

psycho och precis när stackaren ska in öppnar en servitör upp dörren rakt i hans ansikte, han 

faller ner, han har kaviar och servitören över sig, jag ser att han skäms, några skrattade t.om. 

men inte jag. Jag skrattade inte utan jag kände med honom och jag ser att efter att han inser 

att folk skrattar åt honom blir han arg, nästan våldsam. Inte ens då! Inte ens dåååå backade 

jag.. Jag blev kåt på det för att vara ärlig, men innan han gjorde något så la jag min hand på 

hans axel och han vände sig om med knytnävarna redo. Vi såg varandra för första gången och 

när jag såg i hans ljusbruna ögon kändes det som att det bara var vi som var där på festen. Det 

kändes som att tiden stod still och att vi hade känt varandra hela livet. Vi såg samma sak. 

 

Jonnie - Allah yerhama. 

Amo(64) - Snart ska jag få träffa henne igen, efter all denna tid, efter all skit jag gjort och 

gått igenom så kommer jag att få träffa henne. Hon kommer skälla ut mig och kanske slå mig, 

men så länge jag får se dom där gråbrungröna ögonen igen så spelar det ingen roll. Allah 

Yerhama… Min vackra fru. Så mycket glädje och energi.. Hon var stark också, aldrig träffat 

en sån stark kvinna. Hon lärde mig mycket.. Lill - Amo du ska alltid respektera kvinnor. Dom 

är jordens Gudinnor, utan dom finns inget liv. Ta hand om din mor, dina systrar och din 

framtida fru. Låt inget komma emellan er, för hur du än vrider och vänder så är det endast 

familj som kommer att besöka dig när du ligger inför dödsbädden. För när dom är borta och 

du står själv där med kuken i handen, bara då kommer du inse vad du gått miste om. 

Jonnie - Allah Yerhama.. Ja Amo, du vet hur jag är. 

Amo - Jag vet gubben, jag vill bara påminna dig… Fyfan vad jag blev hög. Oj oj oj oj! 

Jonnie - De nice ellerhur? 

Amo - Bra röka, bra sällskap, vad mer kan man önska sig? 

Jonnie - Att du passar jointen. 

Amo - Din lilla valp, här… Cancern tog henne fyra år efter Zevin föddes.. När var det då?.. 

96? 

Jonnie - sedan var det bara du och Zevin ? 

Amo - I några år men sen så försvann hon också.. 

Jonnie - Vadå försvann? 
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Amo - Soc tog henne. 

Jonnie - Va? 

Amo - Ja, dom tog henne. 

Jonnie - För vad? 

Amo(35) 

Det är något. Walla det är något. Eller är det jag som psykosar för jag dragit för mycket? Jag 

vet inte.. Det måste bero på att jag är maxxad.. Vänta.. Ge mig en sekund, ska bara samla mig 

- (DRAR EN LINA) - Såhär är det! Jag sitter här och väntar på en vapenleverans från den 

Estländska Maffian, dom ska köra grejerna till oss här i Sverige. Vi har jobbat tidigare och 

dom är reko, tror jag iallafall.. Nej ingen är fucking reko längre, folk golar, säljer sina vänner 

för pengar, tänk er att folk golar och kör, yani vad är det för gangster moral? Hursomhelst, 

planen var att dom skulle dyka upp i den här lägenheten, lämna leveransen, jag kollar till så 

att allt stämmer för att sedan lämna lägenheten för att sedan skicka dit någon annan som 

hämtar grejerna. Ingen använder mobiler eller något, det är helt idiotsäkert, ingen spaning kan 

ske om inte de har lagt några riktiga superchoris på oss.. Varför är jag såhär ängslig? Va? 

Varför är jag såhär nojig, jag brukar inte vara nojig, jag vet att jag dragit för mycket schmurk 

men dom skulle vara här för tio minuter sen.. Antingen har dom blivit stoppade och torskat 

eller kört vilse? Jaaaa, de kan ha kört vilse.. 

Någon knackar på dörren. Jag öppnar, det är dom! Okej okej, låt mig se grejerna.. Allt 

stämmer, tack grabbar, här är pengarna, gå ut ni först så går jag ut om någon minut! 

Det är lugnt! Det löste sig, jag hade bara psykos.. Förstår ni? Hahah blev till en fitta nästan. 

Jag sätter mig ner vid bordet och tallriken, ska fixa en sista lina och precis när jag ska fira att 

affären har gått igenom ser jag blåa sirener lysa igenom fönstret.. Någon har golat.. Åtta år 

för grovt vapeninnehav och ringa narkotikabrott. 

 

Jonnie - Amo? Det här har du aldrig berättat. 

Amo(64) - Vad finns det att säga? 

Jonnie - Vad hände sen då? 

Amo - Sen? Sen? Habibi vad ska hända sen. Först försvann ena halvan av mitt hjärta därefter 

försvann den andra halvan. Vad finns det senare om inte bara mörker? 

Zevin 

Jag är ingen bra människa. För att vara helt ärlig så är jag inte det. Min pappa ligger på 

dödsbädden och jag vägrar hälsa på han. Vaför? Jag vet inte varför, kanske för att jag är så 

jävla stolt, eller för att jag är så jävla trött på att folk i min omgivning bara försvinner så jag 
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stöter bort alla. Vad fan vet jag? Var han där för mig? Va? Var han där för sin dotter 

någonsin? Självklart det finns fina minnen men han försvann sen, bara sådär. Jag fick bo i ett 

svenskt familjehem där fadern var värsta rasisten. Mitt rum var källaren, han färgade mitt hår 

till blont och kallade mig Berit, det enda jag fucking såg fram emot under den tiden var 

lördagsgodiset, inget annat, det fanns inget annat och varför? För att min fucking pappa lekte 

mangaz! Skulle göra snabba pengar och aldrig behöva leva som en vanlig människa. Först 

ska min underbara mamma dö sen ska han försvinna och nu ska han också dö. Jag har aldrig 

behövt någon i mitt liv, jag har aldrig haft föräldrar som backat mig, jag har klarat mig själv. 

SJÄLV! Fattar ni?! Ni vill säkert att jag ska ge er det där vackra slutet där jag kliver in i hans 

sjukrum, säger att jag förlåter honom och omfamnar honom. Ska jag göra han hel? Nu?! Jag 

har aldrig varit hel, jag har tagit mig dit jag är nu på egen hand, ingen man har fucking varit 

där för mig… Jag minns att jag var han sidekick på alla hans möten, att vi åt på donken och 

badade i äventyrsbadet efter allt, det var så vi firade framgången yani. Jag minns att han grät 

när jag nästan drunknade i poolen där. Jag vet inte.. Jag vet inte längre, alltså varför kunde 

han inte bara försöka? Såklart jag inte ville träffa han efter att han lämna mig så länge men 

han kunde åtminstone försöka?! Eller.. Var det kanske jag som inte släppte in honom?.. 

 

Amo(64) - Hur mycket jag än försökte vägra hon. Lika envis som sin mor, vilket är en bra 

grej. Men jag är stolt över henne Jonnie. Hon har på egen hand fixat juridiken, skaffat familj 

och trygghet. Om hon finner lycka i ett liv utan mig så bli jag lycklig. Så länge hon är lycklig 

så är jag lycklig.. 

Jonnie - Ja men försökte du verkligen? 

Amo - Vadå försökte du verkligen? 

Jonnie - Ta det inte fel Amo men jag förstår henne. Min farsa lämnade oss och försökte 

komma tillbaka till mitt liv efter 13 år. Det funkar inte så. Jag lärde mig att raka mig själv, jag 

lärde mig att slåss själv, jag lärde mig själv att prata med tjejer. Varför tror du att jag älskar 

dig så mycket Amo? Du har varit mera pappa för mig än min riktiga pappa.. 

Amo - Walla du har blivit en sån vacker människa.. Stolt över dig. Lär dig av dina misstag.. 

Sluta leva det här luffarlivet, det kommer inte ge dig något gott. Förr eller senare ryker du, 

det vet du.. 

Jonnie - Jag vet Amo… Abow! 

Amo - Vad? 

Jonnie - Min parkering! 

Amo - Oj! Skynda dig. 

12 



Jonnie - Jag lägger i mer pengar sen kommer jag, en sekund bara. 

Amo - Nej Amo. det räcker för idag, walla Amo vill njuta den sista stunden själv.. 

Jonnie - Säker?..Låt mig hjälpa dig upp på sängen åtminstone. 

Amo - Nej habibi, dom här jävla latmaskarna jobbar ju, ska få dom att jobba lite när jag 

känner för det. 

Jonnie - Okej Amo… 

Amo - Habibi.. Jag älskar dig min pojk. Glöm aldrig bort Amo. 

Jonnie - Nej Amo, jalla jag kommer förbi imorgon.. 

Amo - Klä dig i svart då, jalla gubben.. Och Jonnie, kom ihåg denna kväll. Kom ihåg mina 

ord och kom ihåg min smärta.. 

Jonnie - Okej Amo. 

 

 

 

 

 

Amo 

Jalla habibi… 

Livet… Eller Hur.. Livet ger och livet tar men våra spår är för evigt kvar. Lyssna på Stor - 

Amo nu och knulla livet innan livet knullar dig. För i slutändan är det ditt liv…Dö med 

ångesten men dö med vetskapen om vad du gjort för att få den där ångesten. Vi är människor. 

Vi gör alla fel.  Det är mänskligt.. Vilken kväll, ellerhur? Den sista jointen.. Jag tänker att jag 

ska dö nu men döden kommer ändå aldrig åt min själ. Döden kommer inte åt själarna hos 

sånna som oss. 

Hör ni det? 

Vi är odödliga.. ODÖDLIGA - HAHAHA 

 

MUSIK 

Sicilian Clan - Ennio Morricone 

END 
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