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ROY  
(Ropar efter Belize.) En sån fräckhet till och du står och steker Big Mac i helvetet redan 
imorrn kväll! (Paus. Han drar till sig telefonen på nattduksbordet.) Och ta och skaffa hit en 
riktig telefon, va, en med R-knapp, jag menar titta på det här eländet, den har ju bara en 
enda linje, hur ska jag kunna tillfredsställa några grundläggande fysiska behov på den 
här? (Funderar ett ögonblick, plockar upp telefonen och klickar på linje-knappen några 
gånger.) Och vem är du då, växeln, eller? Du ger mig linjen, va. Ja, men då får du ringa 
upp. Men det är brådskande, förstår du, så nu tar du och ringer det här jävla numret, 
annars stryper jag mig själv med telefonsladden. Washington 733-8525. (Kort tystnad.) 
Martin Heller. Jaså hej, Martin. Det är klart jag vet vad klockan är, men jag kan inte sova, 
jag är igång med att dö. Du Martin, dom här pillren dom har satt mig på, azido-met-
hatalo-molamocca-vad fan det nu-tommydin. Japp. AZT. Jag vill ha ett eget förråd, 
Martin. Garanterat äkta vara. Ett eget privat förråd som jag kan kontrollera själv, här på 
rummet hos mig. Inga placebo, ja har aldrig vart nåt bra på tester, Martin, jag fuskar 
hellre. Så nu tar du och skickar hit mina piller och en krya-på-dig-bukett. PRONTO, 
annars ringer jag upp CBS och sjunger en trudelutt: Balladen om den bedårande Ollie 
North och han hemliga Contras-fond. (Håller luren på visst avstånd från örat: Martin är 
uppbragt.) Äh, du bara tror att du vet allt vad jag vet, inte ens jag vet allt jag vet. Ofta 
hittar jag bara på det, och lik förbannat visar det sig stämma! Det är ett trick vi lärde oss 
på femtiotalet. Imorgon, din värdelösa fittiga jävla förtorkade skithög. Ett stort fint paket 
med piller år farbror Roy. Annars ska jag förpassa dig till helvetet sju gånger om. (Han 
slänger på luren.)


