
PAUL STANGER Tid: En

L: Kt
augustinatt 1996

Träsken norr om Baton Bouge

Hettan var tryckande, natten levde.
Runt om männen var a1lt Ievande, tiIl och med träsket.

De satt inuti en Van, en vinröd Dodge som ti11hörde Baton Rouge-
po1-isens spaningsgrupp. Så gjorde även männen i framsätet. Mannen

bakom ratten var Paul- Stanger, femtio år fyllda och en veteran inom
kåren. Han hade ett händelserikt Iiv bakom sig och det var just
händelser i det förflutna som han gång på gång återkom ti11 nu när
samtalet i bilen hade dött u,t, och endast den mänskliga tystnaden och
träskkörens tenorer, f anns kvar att fylla ut,.rt,omrurnmet med

Paul kastade en snabb blick på mannen brevid sig.Mannens namn

var Thomas J. Webster. Vad J:et stod för visste ingen, men på gatan
kallades han för "Freud" kort och gott, detta pga hans psykologiska
intuition och subtila metoder; han kände al-1tid på sig när en person
var som sårbarast och brukade då misshandl-a fram ett erkännande.
Dessutom såg han ut som Dennis Franz; rötägget i den där TV-po1i-sseri-en
kort, halvfet och fu1. Likheterna var så pass påfa11ande att Paul
brukade undra om det var TV som efterapade verkligheten, elIer tvärtom.
"Freud" kl-arade sig dock aIltid undan utredningar och sånt, så på

så sätt hade han väl- sina kvaliteter.
Paul tog blicken från "Freud", som började ladda magasinet ti11

tjänstevapnet för tjugofemte gången i ordningen, vred sig om och
kastade en blick på byltet som 1åg och vred sig av och an i bagage-
utrymmet. Byltet hette Roy, en gång i tiden en schysst ki1Ie, sonen
ti11 en metodistpastor, skötsam och så, men livet hade behandlat honom

som skit,.Tru var han inte mer än en alkoholiserad skugga av sitt forna
jag.Roy 1åg nu och sov i sina egna spritångor och spydunster, De hade
hittat honom vid vägkanten när de var på väg ut ti11 Back Harlow Road,
och helt enkelt plockad med honom.

Anl-edningen tilt denna nattutflykt var enkel; de spanade på en

gammal man vid namn Crabbes e11er nåt. Han var misstänkt för otukt
med minderåriga och var ett schysst spaningsobjekt. Det hela var l-ite
1ångtråkigt, men Paul hade varit med om värre. För ti11fältet satt de

och hö11 uppsikt över ett hus som knappt syntes där det 1åg ensligt
beläget i halvmörkret.

Kanske skulle spaningsobj ektet snart dyka upp, tänkte Paul,' .

lutade huvudet bakåt och gäspade.

Orua",









Ronald Stanger Tid: 23
' Plats:

namn St
fronten

2:KL

: e December 1944

En I-1ten by vid
Clairmont på väs

Snön fal-1er över ett öde kraterlandskap, 1ångt ifrån Ronalds
Baton Rouge med svara vintrar och gott 1ste. Det är krig i Europa,
inte för första gången, inte he11er den sista.

Däremot är det tveksamt om Ronald kommer att uppleva något mer

krig.
Han sitter i en kä11are under det som en gång varit ett bageri,

magen är uppsliten från naveln ti11 nedre revbenet på vänster sida.
Ett förband är lagt, rrrsn det ser il-Iä ut.

Han tog värvning redan -42 vid tjugotvå års å1der, aIlt i ett.i,
ungdomligt vansinne och leda över den trista tillvaron som väntade
honom om han stannade kvar i staterna - ett utdraget döende vid
cementfabriken, ett 1iv som familjefar i något bostadsområde i utkanten
av Baton Bouge, kort sagt; ett 1i-v utan framtid.

Nu 1ängtar han tiIlbaka, bort från en säker död i en by som heter
St nånting. Nu börjar granaterna fa11a, dova 15-centimetersgranater
fal1er från himlen som manna, 1öjIiga B-centimetersgranater letar sig
in mellan husen. Han sluter ögonen, smärtan river. hans inre.

När han vaknar är han inte 1ängre ensam, han har fått besök av en

tjock mening soldat som han vagt känner igen, samt en sjukvårdare som

inte legat på l-atsidan; dropp är fästat vid armen, smärtan är försvunnen
ett nytt förband är Iagt. I hörnet av rummet skymtar ett ungt ansikte,
ti11 hä1ften dolt under en ståIhjäIm; hjä1men är tysk, den unge mannen

likaså.
"Tjena, du kan kal1a mig Doc.'l; säger den ena.

"Bubba John-John", presenterar sig den andre surt och med en utpräg1ad
s y d s t a t s d i a I e k t .

"Jag tänkte vi kunde dö tillsammans här, saker och ting går åt helvete
därute, omrj-ngningen är s1uten", är det sista Ronald hör I'Doc,'! säga
j-nnan han återigen förlorar medvetandet.
,..Det sista han ser är en leende tysk.



FÄNRlK RONALD STANGEB
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Paul Stanger Tid: En sommareftermiddag lg5g
PIats: En Trailerpark Baton Boug

I skuggan av en sönderrostad oIj ecistern b1,a.nd näss1or och
ölburkar leker tre barn, två pojkar och en liten flicka. De båda
trettonåriga pojkarna, Paul och hli11, är kusiner och den Ii1la flickan
är PauIs nj-oåriga syster, Denise.

Scenen sku11e kunna kalIas för idyllisk om det inte vore för
a1lt skräp, det vildvuxna ogräset, den ri11a frickans rödgråtna
ögon och hennes försupna mor som sitter utanför famlljen Stangers
en gång vita, numera smutsgula husvagn och halsar whiskey.

Barnen leker en 1ek de lekt många gånger förut och den ser al1tid
ut på samma sätt. tdil1 får förestä11a far i huset, el-1er husvagnen om

man så vi11, Deni-se hans fru - Janet, Paul en ädel hjälte med livs-
uppgift att hjä1pa nödstä11da kvinnor, och oljecisternen förvandlas
i barnens fantasi ti11 familjens husvagn.

I Iekens första akt sitter Denise och 1åtsasdricker ur en av de
otaliga ölburkar hennes mor tömt vid ett tidigare tillfä11e. In på

scenen vinglar talill och börjar gorma och skrika otrevligheter ti11
stackars Denise.
- Förbannade subba, sitter du här och super upp mina pengar nu igen!

Will brukar ha svårt för att håI1a sig för skratt, men Pauls regi
är stenhård och han tvingar ur Will ord som vanligtvis skuIle resultera
i en rejä1 örfi1 om någon vuxen hörde dem.

Vid det här laget är det dags för Denise att börja 1-ipa, något man

inte behöver be offi, det kommer som bakfyllan dagen efter; vare sig
man vi11 eller inte och all-tid mer än man tror är möjIigt.

Nu är det dags för |rlill att övergå ti11 handgripligheter och
börja srå den bö1ande Denise.11i11 som är en 1iten, tanig och vä1-
uppfostrad pojke ger Denise några fumliga 1åtsassmälLar och hon

stupar övertygande ti11 marken.
Det är nu Paul överger banan som regissör och ger sig in i dramats

andra akt som hjäIte och huvudperson. Med en pinne, e11er ett annat
tillhygge, stormar han in på scenen och börjar bulta på tliilI tilIs
denne ligger gråtande på marken och kvider:
- Jag är död, jag Iovar, jag är död!

Då hjä1per PauI sin syster att resa sig och ger henne en tröstande
kram och viskar ti11 henne att aIlt ska bli bra.

llrlill är inte särskilt förtjust i den här leken och vore inte
Paul- hans bästa och enda vän sku11e han sky familjen Stanger som

pesten. Paul däremot kan inte tänka sig en annan 1ek värd att 1eka.



Snart kommer dramats förstu u[t att upprepa sig, men den här gången
är det ingen lek, utan den bistra verkligheten. Paul-s far, Bonald
Stanger kommer snart hem från sitt arbete på cementfabriken för att
misshandla sin fru och sina barn.

Paul kan inte tänka på något annat än att efter akt ett borde akt
två komma. Scenen är iordningsstä11d, rekvisitan - alltifrån faderns
hullingförsedda livrem, moderns ö1burkar, tilI den rostiga yxan Paul
hittade i träsket - är på sin p1ats.

Ridån går upp.



P
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Paul- Stanger Tid: Maj L963

Plats: Baton Bouge, Louisiana

I norra utkanten av Baton Rouge ligger ett stort skrotupplag.
Här trängs gammal och fly, bi11ig och dyr.Är du på jakt efter ett
nytt topplock, behöver du kanske byta ut en sliten kardanknut elIer
är det förgasaren som krånglar? Då har du kommit till rätt stä11e,
här finns allt och lite ti11 bara man 1etar.

Ti11 ljudet av några hundar som skä11er, en bilkross som trycker
ihop en liten fu1 europeisk bi1 ti11 storleken av en hockeytrunk och

en skrothandlare som köps1år med en arg liten gumma, promenerar Paul
och PauIs styvfar Martin omkring i maklig takt. De letar efter en ny

Ijuddämpare ti11 Pauls Ford Thunderflash 58:a. Under letandet för de

ett 1ågmä1t samtal om Pau1, hans skolgång och framtid.

- Pau1, vet du vad du vi11 göra efter skolan, jag menar det är hög tidr-
att bestämma sig.
- Vet inte riktigt, ti11 cementfabriken vi11 jag inte, av förstå1iga
skä1, ryktena du vet.
- Hmm, jag förstår.
- Jag har fundrat på att söka ti11 polisen, men jag vet inte.
- Det 1åter som om du har en ide. Du har ju gjort en del framsteg i
skolan, så det verkar ju inte orimligt att du skul1e b1i antagen.
- Jag vet inte riktigt. . .

- Paul, du ska veta att jag hå11er av dig som ofi;,du var min egen sonr
och vilket va1 du än gör så. . .

En sådan far kan jag nog leva med, tänkte Paul i sitt stilIa sinne
när de satte kurs mot grindarna.

Senare samma kvä11

Paul och polaren Terry, även kal1ad Terry Tönt, har efter många om

och men lyckats sätta dit den nya Ijuddämparen på PauJ.s Ford och har
gett sig ut på en liten provtur.

Terry är en snä11 liten tönt, med a1ltför mycket ointressanta
kunskaper på 1ager, och varje gång han öppnar käften brukar han kIäcka
ur sig ett obegripligt resonemang om andragradsekvationer oeh så.
Men PauI vet att om man bara sitter tyst och Iyssnar så upptäcker man

att a1lt han säger i-nte är helt åt helvete, tex har han förklarat för
Paul hur en explosionsmotor fungerar.

f kvä11 ska Paul ta med Terry ti11 den 1okala samlingsplatsen för
traktens ungdomar, vilket är en vackert be1ägen plats vid en l-iten sjö



utanför stan. Där ska de träffa öaro1, en klasskamrat, och hennes bästa
väninna, Andrea. Carol påstår att Andrea är kär i Paul och det sku11e
PauI inte ha något emot, tvärtom det sku1le han git1a, för Andrea
är en söt och trevlig tjej som det är svårt att inte bli förälskad i.

Terry vet förstås inget om Andrea, för kär1ek är en av de få
saker som Paul kan bättre än Terry.

Det kan b1i ku1 i kvä11; bilen är i toppform, nysmord med Radec

Motorolja, humöret är också på topp. A11a kommer att vara vid sjön;
Jerry - a1ltid med något nytt på gång, trevliga Carol och den alldeles
förtjusande Andrea. 0ch Terry förstås, men han räknas nästan inte.



(»
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Paul Stanger Tid: En ruggig septemberkväI1 -69
' PLats l: Baton Bouge

Att gi-fta sig med Andrea hade sett ut som en jättebra idd. Nu

fyra år efteråt förstod han vad som menades med att skenet bedrar.
Men man är inte mer än människa och har rätt att göra några misstag.
r kvä11 ska han göra ytterligare ett par på en schysst bar tirl-
sammans med polarna.

Polarna är vitde Jerry, festl+9. perry och svarte Jim, a1la
trötta knegare på cementfabriken, precis som pau1. Hur han på ett
smidigt och taktfullt sätt ska förklara för Andrea att han ska ut med

polarna och supa sig redlös, istä11et för att si-tta hemma och leka
man och hustru, det vågar han bara inte tänka på. Men i morgon ska han
göra al-It bra igen, köpa blommor och käka ute. Men först behöver han
en helkvä1l,med polarna, det är vad en jobbig arbetsvecka kräver.

Han svänger in,på ,ppfarten ti11 huset han köpt för 1ånade pengar,
stannar bilen och kliver ut.

Med några grumliga tankar om att han är ämnad för en bättre tilIvaro,
st,egar han med bestämda steg mot ytterdörren.

0K, om hon börjar gnä11a är det bara att s1å dövörat ti11, sen gör
iag allt bra i morgon, tänker han när han sätter n-yekatrn i 1åset.



Fänr,ik Pas] Stanger USMC

Tid: En april
Plats: Doc's
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kvä11 7973

Sugerbowl i
utkanten av Saigon, Vietnam

AIlt var som vanligt - ingenting var sig Iikt.
Barstolarna var rangliga, klientel-et det samma, musiken
Det fanns två sorters drinkar, de man inte kunde dricka
var odrickbara. Svalkande ö1 fanns det däremot i floder.

likaså
och de som

Papa Baht jazzade som vanligt runt i lokalen och såg ti11 att ingen
satt ensam e11er törstig. De färgglada nattfjäri1arna, som inte hade
något emot att flyga omkring på dagarna för att försöka hj-tta någon
övergiven amerikansk soldat att spinna en kokong runt, utgjorde som

vanrigt hä1ften av barens k1iente1. Flyget och frottans vita
permi-ssionsuniformer gick bra ihop med de djupröda tapeterna i baren,
medan armdns olivgröna passade bättre ihop med de dova färger man valt
att ha på väggarna i de små rum som 1åg på övervåningen och som gick
under följande beteckningar; Paris, Paradiset, 9-hålsrundan (den med

trill-ingarna) , sarnt Flatlössf armen.
Det kändes dystert, det borde inte göra det,,han var i sä11skap

av goda vänner; det var Roy, honom hade han inte känt så 1änge, han var
en ung och grön frukt, sonen tiIl en metodistpastor, och tårigsamrt harde

fått mogna i Vietnams dj ungler. .rJim Crow hade han känt sedan barnsben,
han var stor och svart och hade gjort två rundor. Den tredje i sä1I..
skapet var Brokaw, han hade aldrig tjänat i uniform, men hade ändå
som journalist för The Evening News varit vld fronten och sett det
mesta, De kom bra övereEs"

Anledningen tilI hans nedstämdhet 1åg 1ångt till-baka i tiden; han

mindes Andrea, kvinnan han hade gift sig med, men som hade krossat hans
hjärta, slitit ut det ur kroppen ocb 1ämnat det på en bakgård där
herrelösa hundar hade pissat på det. Han både saknade och hatade henne.

A andra sidan hade han anledning ti11 att vara uppåt; han hade bara
fyra pj-nnar kvar ti11 muck och snart skul-1e han 1ämna det här hå1et
bakom sig.Med sig skurre han ha ett Purple Hart, ett ärr som 1öpte
från armbågen ti11 axe1n, en påse gräs som sku11e räcka i två veckor,
en samling kinesiska porslinsapor, samt mj-nnen som sku11e förfö1ja
honom livet ut. Men frågan som ständigt dök upp hörde hemma i framtiden;
"Vad i helvete ska jag göra nu?"

Detta var den främsta anledningen ti11 att han satt och väntade i
barenl Tony "The slim guy" Constanza sku11e dyka upp, han hade känn-
ingar i den undre vär1den, kanske hade han något på gång.



Ätminstone hoppades Paul på det, det skulte kanske ge svar på.,en de1
frågor.

Hans tankar drunknade i sorlet från omgivningen, hans egen oviss-
het dränkte han i ö1, framåt sjusnåret hade han riktigt svårt att hå11a
sig flytande.
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PffiuI S tan gwr
Tid: Senhösten 1980

Plats: Fartyget "Caracas"
utanför USA: s västkust

Här satt han nu i styrhytten på "Caracas", ett panamaregistrerat
fartyg, tilI bredden fy11t med kokain, destination L.A.

Vad det var som fört honom hit visste han i-nte sjä1v, kanske var det
ödet, e11er hans egna drivkrafter, men en sak var säker; det var inte
försynen. Han tänkte.

Det började gå upp för honom att han under hela sitt vuxna 1iv hade
kastats fram och tillbaka me11an ytterligheter, på samma sätt som den

fruktansvärda storm som rasade utanför hytten kastade fartyget mellan
vågdalar och vågtoppar.

I närmare åtta års tid hade han varit involverad i Ijusskygga
verksamheter, han hade dödat-den här gången utan uniform som ursäkt,
han hade tjänat väI under gamla gubben Constanza, en argentinare med

fingrarna i fl-era syltburkar, han hade snabbt avancerat i hierarkin.
Men nu hade han börjat tänka. På det liv han aldrig fått leva, den

familj han aldrig haft; det var ljusår me1lan nuet och de lyckliga
ungdomsåren efter faderns död. Han hade varit stark, men nu hade han

börjat vackl-a.
Det var dessa tankar, men även situationen som han nu befann sig i,

som.qjorde honom nervös och osäker. Saker och ting var inte som de

sku11e vara, tom Tony "Fat guy" Constanza, bossens brorson och ansvarig
för det här mångmiljonprojektet, hade börjat darra på 1äppen,'det var
säIIsynt.

Förutom Tony och han sjä1v fanns det ytterligare två personer i
styrhytten; Caldwelt-2:e styrmannen, också han nervös, samt en figur
vid namn Hoax, hög som World Trade Center och lika opåtitt:-g som

Kidney-Ron. Stämningen var tät, relationerna spända.
Utanför tog stormen fart, under däck surrade puertoricanerna som

ilskna bålgetingar kring kokainlasten.
Något skul1e ske-ett avgörande var nära.





ROY L: K2

l{efuckyfucky,!{e fuck you long time,fuckyfucky,long time. . -

Mannen-'- Roy - ligger på ett 6kitigt go1v. GoIvet i en Van,
ett reservdäck ti11 huvudkudde.

Noodles !Noodles ! Veryveryveryveryvery cheap Noodles ! fNC0HING ! ! !
Vanen tillhör Baton Bouge-polisens bilpark, i framsätet sitter
Paul och "Freud", båda är spanare.

Ydu lick my cunt-I happy ! Very cheap ! You happy !

Mlen det vet inte Roy ofi, han känner visserligen Pau1, men

har man supit som Bukowski de senaste tjugo åren är minnet
inte vad det en gång varit.

I like working for uncle Sam,Dick,Dick,Dick,Dick,fucky...
Hoy är upplockad,spanarna hittade honom i ett dike en sen

augustikväI1 1996. . Nu sover han.
fucky long Noodles ! Da Nang, Viet Trahn, Dai Lath. . .

Fe1, han är medvetslös. Kråsskjortan luktar spyor, käften
är vidöppen. 0rden "Mänskligt vrak" har fått en ny innebörd

J7 , see trees of green (fucky!) red roses too (fucky!I... d
Han har inte al-1tid varit som han är nu.,,Något hände med

honom i ett fj ärran l.and f ör 1änge sedan.
and I love the smel1 of napalm in the morning-the smeJ-l of victory!

Han drömmer; suddiga fragment av händelser far genom hans
murkna tvättsvamp ti11 hjärna.

Incoming! ! ! Charlie,FNL,VC,VD-"1{hen you're in Saigon...'
Det är inte den rättfärdiges sömn. Det är upplevelserna i
Vietnam i koncentrerad form. Det är inte trevligt.

Hhat a wonderful world...(fucky!)
Han vaknar.
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Walter Cobbs 2:KZ

Den som skriver detta heter/hette Walter Cobbs,

fänrik, tillika sjukvårdare i Förenta staternas armd,

2:a armdkåren. Det är december 1944.
Jag är intelligent, talar tre språk flytande, är utbildad

inom medicin, hade ett Iiv framför mig.Gud hade planer för mig,
jag skulIe bIi något. 24 år här på jorden är en kort tidsrymd, inget
1iv att tala om.

,Troligtvis kommer j ag att dö här, precis på den plats j ag sitter och

skriver detta
Inringningen är sluten, staden heter St Clairmont,

ti1I Bastogne.
Teutonerna kom genom snöstormen för en vecka sedan

förutse något sådant. De marscherar mot segern. Nu är
att dö.

Jag är åtminstone inte ensam; fänrik Stanger är sårad, jag sköter
om honom. Jag kommer att stanna med honom i det här utbombade huset
tiIl slutet. "Bubba" har fångat en teurton som han leker med; över-
människan och det stora dumma barnet kommer att dö tillsammans - en

mänsklig komedi. Jag skrattar.

det är tre miI

, ingen kunde

det vår tur

Det är en dag kvar ti11 j uJ-afton, 15

Iyser upp mörkret fal1er som j ulgranar

Detta är mitt livs testamente - Det

Hic Niger Est,

WALTER..COBBS

centimetersgranaterna som

från skyn.

är här1igt att leva !



t/iALTER COBBS
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Terry A1j-as: The Geek

0m det stämmer som Descartes skrev, att jag tänker, a11tså
finns jag, då är det inte a1ls säkert att Jerry finns. Det sku11e
vara ganska svårt att förklara det för Paul, 0K att Paul inte är
dum, men han skul1e nog aldrig gå med på att Jerry inte finns. Det
är lite klurigt det där med vad som finns och inte finns, ta
relativitetsteorin tex, den bevisar att tiden inte finns. Men det
är inte många som förstår det, gympal-äraren tex är helt övertygad
om att minuter och sekunder existerar, han är på övertygad att han
anuänder det som grund för att sätta betyg. Men 0K, Jerry finns
nog trots a11t, det borde vä1 vara bevisat i och med att han lyckades
spränga kemilabbet i luften - jag har fortfarande ett ärr i skall-en
från en E-kolv som kom flygande och begravde sig i min hårbotten.

Paul däremot är nästan för bra för att fi-nnas, bara det att han

har tagit med mig på den här åkturen upp till sjön är en vänlig
handling som jag beundrar honom för. 0K att jag måste hjä1pa honom att
meka med bilen och att han 1åter mig fara som en trasa fram och till-
baka me11an tanken och topplocket, men det är en hygglig ki11e som

kan lyssna när j ag f år m j-na pratanf al-1 och bara måste f örklara något
nytt revolutionerade forskarrön om acceleratorer som skjuter iväg
neutroner som krockar med varandra och bildar spår i dimkammare, och
liknande.

Paul verkar vara nervös för något, undrar vad det kan vara, det
kanske är något prov han inte 1äst ti1lräckligt ti11. Sjä1v är jag
bara nervös för att någon av de stora grabbarna är uppe vid sjön, då

brukar jag a1ltid få ett helvete med att håI1a mig undan.
0m bara Paul inte körde så fort, man kan ju tro att han försöker

komma upp i Ijusets hastighet, vilket förstås är omöj1igt och även
om det lyckadesskulle det inte vara så roligt för då skul1e tiden stå
sti11a, och det skul1e al-Itid vara 1963, och så här liten och tanig
vi11 jag inte vara i aII evighet.
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Klockan är nu kvart över fyra och om femton minuter börjar mitt
nya Iiv. Så fort Paul kommer innanför dörren ska jag berätta a11t.
Jag ska berätta att jag ska 1ämna honom, hur jag varit notoriskt
otrogen, att jag har en annan och att jag inte älskat honom de

senaste åren.

Ätminstone ska jag försöka berätta det för honom, han kommer antag-
ligen inte vilja Iyssna, s1å dövörat ti11 och a1lt vad det heter. Men

det har han ingenting för, nu finns ingen återvändo.

Jag har varit ledig hela förmiddagen och packat, mina saker är
nu nedpackade i tre resväskor som står vid ytterdörren. Klockan kvart
i fem kommer en taxi att köra mig tiII Daybreak hotel där jag ska
träffa Ri-chardr.,

Mitt nya liv kommer att innehå11a alIt det som mitt gamla
saknade, och det kommer sakna a1lt det som mitt gamla innehö11. Inga
fler jular med Pauls dementa, insnöade morsa. Inga fler förtroliga
samtal med hans hysteriska syrra. Ingen cementfabrik, inga djäv1a
Jerry och Perry.

0ch framföraI1t, ingen Paul .

Bara Richard.





5:K2 ;BPerry @
Början på en utekvä11 September 1969

Änttigen fredag! Nu djäv1ar ska jag ut!
G1öm cementfabriken, försök komma ihåg replikerna.

"Tjena går du hit ofta?"
(Dum replik, a1la går hit på fredagarna. )

"VilI du att Jag bj uder dig på en drink?'r
(Nej, jag vi11 att du knul-1ar den där jukeboxen, vad tror du?.

"Ku1 att de har uppfunnit ett pi11er mot fula kärringar!,'
(Ja, men fortsätt förfu1a världen du.)

Raggningsrepliker växer inte på träd, men det ska vä1 inte vara
något problem för en cool ki11e som jag - utseende har jag också. 0m

det inte vore för den där jäv1a kråknäsan som bosatt sig mitt i
skal-l-en.

Få s€, Louise är 1edig, den där Ijushåriga servitrisen är inte så

dum. Dorothy v j-l-1 j ag inte ens ta i med tång, hon har nog knullat runt
med varenda byggarbas i countyt, hon 1åter nog som en på1kran när det
går för henne.

(Ku1 skämt, 1ägg det på minnet att berätta för polarna.)
Polarna ja, Paulie behöver muntras upp, det är säkert kuckel

hemma, Jerry däremot kan dra, jag gi1lar lnte att b1i provocerad
av honom. Jim behöver nag hjä1p med att hitta ett bröd åt sin stora
Hot Dog.

Fan, livet leker ju, det här brir nog en kvär1 att minnas. 0m det
inte vore för replikerna - vi tar en till:

"Det där nagellacket är snyggt, det har jag inte sett förut."
(Nej, de sä1jer det inte på Mars!)

Fan ! ! !





Roy

Saigon 6 Apri

Kära mor och far, jag är på en fyradagars
i Saigon och tänkte ta ti1lfä11et i akt och

er, för under tjänstgöringen är det sä11an man

tiIl privata göromå1.

6:KZ
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får tid över

Jag blev mycket glad för ert brev och jag tänker mycket på er
också. Tyvärr har jag inte kunnat gå på några gudstjänster på sistoo€1
då fä1tprästen avlidit i någon trop:isk sjukdom och vi har ännu inte
fått någon ny ti11 bataljonen. Min stridsparskamrat Robert från
Bronx ligger på sjukhus sen han klev på en mina under ett patrul-1-
uppdrag förra veckan. Läkarna säger att han har goda chanser att över-
Ieva, men han har förlorat båda benen. De skeppar hem honom vilken dag

som helst.
Men ni behöver inte oroa er för mig, vi har en mycket duktig och

erfaren Iöjtnant som ser ti11 att vi kommer hem välbehå11na från varje
uppdrag. Nästa vecka blir 1ugn, då ska vi bevaka en väg inte 1ångt
härifrån och ti11 fronten kommer vi inte förrän veckan därpå.

Han avbryter skri-vandet.
- Fy fan vad rädd jag är, säger han tilt sig sjä1v och instämmer:
- Fy fan vad rädd du är.
- Men det kan jag inte skriva, mor sku11e b1i förkrossad.
- Ja det sku11e hon.
Han sitter på Doc's Sugerbowl och pratar med sig sjä1v. Doc's är ett
av de bättre stälIena i- Saigon. Här kan man få sig en rejäI fy11a, men

det kan han he1ler inte skriva. Det mesta som händer är sådant som inte
1ämpar sig att skriva, hem ti11 far - metodistpastorn och sin svaga

oroliga mor, om. Han räknar över sina finanser för att se om det räcker
tiIl en hora, e11er om han får nöja sig med öI i kvä11. Det räcker tiIl
bådadera. Han fortsätter skri-va:

Mor och far, jag tänkte också be-
rätta att jag såIt mitt krucifix.
Jag vet att det var en s1äktklenod,
men jag tror inte 1ängre på någon
j ävIa gud och j ag behövde pengar
för att köpa mig en hora och en

rejä1 fy1Ia. qlag tror inte jag
kommer hem.

Roy



Han viker ihop pappret och stoppar det i fickan, ser s1g om och

upptäcker att både Paul och Jim sitter 1ängre bort i baren. Han reser
sig upp för att gå över tilI dem.

Bud:flaskan hå11er han i ett fast grepp - den är det enda han har
att hå11a sig ti11.
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En månad tidigare:
( En hacienda på den argentinska landsbygden )

Vi ser en fet man inpressad i en sidenkostym, sittandes, svettandes
i en karmstol vid ett runt bord.0van: ljusbIå himmel med en ondsint
brännande so1. Runtomkring: Terass utanför en spansk vi11a med vit-
rappade väggar. I mitten: fdel gentlemän av latinskt ursprung, oklander-
Iigt k1ädda, småpratandes. f centrum: Farbror Constanza, med ett
vinnande mångmilj onsleende på sina 1äppar. Brevid honom: Brorsonen
vi nyss nämnde.

Nu får vi tjudintryck också; skratt - uppsluppna, nöjda, genuint
uppriktiga. Nervösa? Ätminstone ett - återigen mannen i sidenkostymen.

En kokainaffär värd 87 miljoner i L9B0 års doll-arvärde har just
avslutats - det kan man köpa många skratt för.

Nuet:
(Styrhytten på 6500-tonnaren "Caracas " , destination L.A)

Vi ser samma man, han bär fortfarande en sidenkostym, han har inte
blivit smalare, däremot svettas han trots att en kylslagen storm
härjar utanför hytten.

Han är inte ensam; en knarkarfigur som just skjutit sönder rådio-
hytten sitter och l-eker med en påse ammunition, en annan man i trettio-
årsål-dern sitter tillbakalutad mot en av väggarna, och en tredje man,

ik1ädd en grå stickad tröj a med gradbeteckningar som skval-l-rar om att
han är andre styrman, står vid rodret. Stämni-ngen är tryckt, mannen

är nervös, blickar växIas,..sn,6,rt kommer något att ske.
Fartyget kränger, tiden s1äpar sig fram med avskurna hä1senor, i

lastrummet hån1er 4,7 ton kokain:

En kokainaffär värd 87 miljoner hå11er på att fotvandra åt helvete.
Tony är ansvarig, han har bara sextio dol1ar på fickan - det får man

inte många skratt för.
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1: K3,'FREUD''

Två motstridiga uppgifter rörande en snut kalIad "Freud":

1,. Bapport : 0 6243 / 4 , 960824 Baton Bouge Polisdistrikt 6 .

Angående rasistiska tendenser inom B. B. P. D 6.
Efter anmä1an gjord 960507: 05997, angående den påstådda misshandel-n
av en viss Terry Ace, född 650316, har jag sett det nödvändigt att
utreda händelsen. Detta är de resultat som framkommit.

Efter genomgång av samtliga anmälningar gjorda av afro-amerikaner
och andra minoritetsgrupper, mot kriminalinspektör Thomas J. Webster,
även ka11ad "Freud", ätrgående reglementsvidrigt polisiärt över- .-
vå1d med påstådda rasistiska motiv i samband med spanings uppdragr
och ingripanden, har jag kunnat konstatera att samtliga anmälningar
saknar grund.

Thomas J. frlebster är med sina fj orton år en veteran inom kåren i.-
högt aktad av sina kollegor och har även tilldelats ett flertal
utmärkelser för sitt arbete i tjänsten.

De anmäIningar som inkommit har uteslutande gjorts av svarta
kända kriminella som av naturriga skä1 inte bara hyser agg mot
kriminalinspektör Webster, utan även mot a1la de poliser som varje
dag sätter sitt l-iv på spel för att i tjänsten skydda hederliga
medborgare.

Anmä1ni-ngarna har troligtvis sin upprinnel-se i de ogrundade
rykten som cirkulerar bland stadens kriminella och som gör gä11ande
att kriminalinspektör hlebster sku1le ha mördat, e1ler 1åtit mörda,r-
samt styckat en svart hallick vid namn Charlie Todd, detta då t'

denne enligt dessa rykten sku11e ha vägrat betala kriminalinspektör
Webster för beskyddarverksamhet och andra tjänster.

Den gjorda utredningen av dessa anmälningar och rykten har
visat att dessa i samtli-ga fal-r har varit ogrundade, och att
ingen större utredning angående förhålrandena vid Baton Rouge
Polisdistrikt 6, för titlfä11et är nödvändig

P. D Troutman, Polischef vid B. R. P. D 6
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2. f Thomas J. Websters privata bibliotek:
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Thomas J. ldebster, "Freud" bland vänner och kriminella, skrattade tyst för sig
sjäIv när han 1äste kriminalkomissarj-e Troutmans l-i-1la lapp. "Jaså, jag är en

schysst snut, det var mer än jag visste", tänkte "Freud".
Livet gick vidare - nya fal1, nytt avskum att ta hand om. Här satt han mitt i

den sköna augustinatten i B.B..P.D:s vinröda Van som under pågående spani-ngsuppdrag

stod parkerad på Back Harlow Road ute i träsket norr om staden. Brevid honom satt
Paul Stanger, också spanare,;lite mesig, men ändå att lita på. I baksätet Iåg ett
fyllo,,,en polare til1 paul; och snarksov i spritångorna och spydunsterna från sin
egen käft. !!Freud" vevade ner rutan och kastade ett öga bort mot huset som 1åg

höfjt i nattens dunkel. Där bodde spaningsobjektet, en gammal man misstänkt för
otukt med minderåriga, det var honom de väntade på.

"Freudrl lekte förstrött med den helmantlade 9-milli-metersammunitionen, väntade

och spanade. Natten var ung.

".,lag kanske är en schysst snut trots al1t", tänkte han där han satt.
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"Bubba" John-John

Du är John-John, kallas för l'!Bubba".

Sinnesslö, fet och resultatet av generatj-oners inavel.
Kallad "Bubba" sedah barnsben.

A1ltid "Bubba", utom kanske i sko1an...
"John-John, dig kommer det aldrig bIi något EV", sa 1äraren

Men annars. .

"Bubba, dum som en ga1t, fet
"Bubba, kan du hämta den där

???

Han skrattade gott med sina vänner åt min förvi-rring.
Sen fick jag stryk.
Är Ut, år in, år Ut, år i-n.

Sen kom Iriget, jag var sjutton.
Mannen med det vita skägget och cylinderhatten som ser ut
som vår flagga med stjärnor och aIIt, behövde någon som

bar en kulspruta.
Jag hade en överkropp med stora muskler och vi11 äta tre
måI mat om dan.

Det va:i. då.
Nu sitter jag här i det som en gång varit ett hus. Det är

december och ka11t. Platsen heter C1ärmont och tyskar.na ä

övera11t. Dom har anfallit det trodde ingen.
Jag är inte ensam.

Fänrik Stanger har ont i magen, honom måste iag 1yda.

'!Doc" heter "Doc", han har aldrig haft något annat namn.

Han tar handr,om fänrik Stanger.
Jag har fångat en tysk, vet inte vad han heter, men

andra tyskar skj uter.
Jag heter John-John , kaIlas för '' u Bubba " , i ag vil-1
härifrån.

"Bubba " är rädd !

som en suggal',
b1ad1ösa kniven

skrek hans vänner.
utan skaft", sa far
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En,liten uppsats av årgång 1959.

Jag heter llliIl och är tretton år gammal. 0m en

jag fjorton och blir stor. Jag gi11ar att sporta
och frimärken som jag samlar på.

Jag bor hemma hos mamma, men jag har ingen pappa för han dog

när han krigade för freden. Jag minns honom fortfarande, han hade

en mustash och var gråhårig. Han var gammal.

I skolan giIlar jag idrott och det här ämnet bäst.Jag har aldrig
skolkat utom en gång när j ag och PauI som är min bästa vän Shj_re-
sku1le fånga groder j- träsket. När mamma fick veta det blev hon arg.
Jag fick ingen veckopeng och fick inte gå på RiaIto och se den hemska

varulven när a1la andra fick.
Paul- fick också. Han är min bästa vän. Han och jag och hans syster

som heter Denise brukar leka vid den stora tunnan hemma hos Paul som

bor i en husvagn. Hans pappa brukar bråka men är snä11- mot mig och
kal1ar mig liten krigare när a1la andra är jäv1a kommunister. En gång

när han var fuIl fick vi skuta med hans pistol från kriget på öIburkar
som Pauls mamma hade druckit. Sen vart han arg.
Paul är jättefiffig och hittar på lekar men ibland blir han lessen,_
han mår kanske inte bra. Det är inget att bry sig om säger mi-n mamma

för han är konstig. Pappan a1ltså.

Så här ser det ut:

l-\ä. bor ?au L

!\ä" bo r
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vecka fy11er'
med mina vännerg
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Carol

Kära dagbok 7 /5 -63
Livet är fortfarande ett helvete och jag har inte fått höjd vecko-

peng. Att jag inte skrivit på några dagar beror på att Mr Harris hatar
avgångsklassen på Jefferson High och ger den ofantliga mängder labbar,
hemuppgifter, 1äxor, 1äxprov, prov och terminsprov. 0ch i den för-
bannade klassen går förstås jag.

Den enda ljuspunkten under veckan som gått, förutom att jag
träffar Rick varje dag (varför går han aldrig fram ti11 mig och
säger att han äl-skar mig), är att Mrs Morgan var sjuk och vi hade
världens 1äckraste kiIle som vikarie. Han hette också Rick, precis
som Bick al-Itså. Jag ska uppriktigt be ti11 gud att han är kvar ti11
på måndag. Hoppas att Mrs Morgan blir riktigt, riktigt sjuk. För min
de1 får hon gärna dö. Då kanske hennes vidriga dotter skulIe b1i tyst
ett tag. Fy Caro1, så får man inte tänka, fy,,fy.

I kvä11 ska Andrea och jag sticka iväg tiIl sjön och träffa några
från klassen. Nu är Andrea kär i Paul och du kan inte förestä11a dig
hur sur hon sku1le vara om hon visste att jag berättat det för honom.

Eftersom Paul är en trevlig, men blyg ki11e och Andrea är en trevlig
men blyg tjej, och att de sku11e bli det perfekta paret, sa jag tirl
Paul att han sku11e komma upp ti11 sjön han också. Han sa att han
hade annat att göra, men jag vet att han kommer vara där och om det
så krävs både list och vål-d ska jag para ihpp dem.

Så 1änge jag inte kan få Rick, kommer min livsuppgift vara att
para ihop mina vänner.

Nu ropar mamma att maten är klar. Vi hörs.
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Jim Crow - en ruggig septemberkvä11 1g6g

Klockan hade hunnit bli en decimeter över fyra innan visslan
började tjuta på cementfabriken där Jimmy och hundratjugo andra
stackars djäv1ar malde kalksten ti11 det material med vilket
framtidens städer skulIe byggas.

Det var ett skitgöra, men han hade åtminstone ett arbete att
gå ti11 och mat för dagen.

Det var inte hel1er någon som djävlades med honom; han var stor,
stark, hade humör, dessutom var han llsvart och stoIt", som X brukade
säga att slavättlingarna var.

Det stämde iinte riktigt överens med verkligheten; han hade sett
alLt för många bröder gå ner sig i skiten, Slavskeppen fortsatte segla
västerut, den här gången ti11 det lustiga 1i11a l-andet i TV-rutan, som

för fem år sedan ingen kunnat namnet på, men som nu var fu11ständigt
nedlusat med bröder som med orden; "Always a nigger behind the trigger"
på,sina feta 1äppar, gick en säker död ti11 mötes, alrt i farbror
Sammys regi.

Men a1la vita var inte djäv1ar, bara de fresta. sjä1v hade han
åtminstone tre blekhyade vänner, aIla arbetskamrater, elIer kanske
var de bara två? Han var tveksam. Paul och Perry kunde han lita på,
Paul hade han känt sedan barnsben, de var båda två av livets olycks-
fåg1ar, men hade blivit så goda vänner att Jim skurre komma och
besöka honom om han så bodde på tröske1n ti11 helvetet. Jerry däremot.
var inte riktigt att lita på, han var "vi1d" som Jerry brukade säga om

sig sjä1v för att imponera på brudarna.
Han sku11e träffa dem i baren ikvä11, för att skö1ja ner kalk-

dammet, försöka luckra upp minnena från den gamla goda tiden och
skjuta framtiden på framtiden.

Det sku1le nog bti trevtigt.
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Undervegetationen var kompakt, över den

tomhet. 0vanför tomheten fanns trädkronorna

marken ; fienden.
Da Lath, Vietnam, aPriI 1973 '

Det var på den tiden då döden representerades

smutsgula varelsers totala brist på självbevarelsedrift'
De tre männen, vi kan kaIla dem för Jim, Joshua och Jeff (de hette

faktiskt så), Iåg tryckta utmed marken spanandes mot en fixpunkt som

svävade femtio meter Iängre fram i det vaccUm som detta gröna helvete

utgjorde. PIötsligt rörde sig marken under fixpunkten - bladen och

grenarna hade äntligen fått 1iv' sekunden efteråt dök det första huvudet

upp'

"0ne buffalogirl goes round the one side"' viskade Jeff '

Huvudet hade en kropp, kroppen hade aI'mar' armarna hö11 i en polsk-

tillverkad BAK pm-63. Vapnet följde kroppens halvcirkulära rörelse;

spanande, sökande. Sedan hukade sig kroppen; gestikulerande ' ord

artikulerades på främmande språk. sedan blev ännu en kropp synlig'

"Two buffalogirls goes round the one side"

Sedan ytterligare en innan grenarna åter sänkte sig mot

aIlt blev stilta borta vid fixpunkten'
"Threebuffalogirlsgoesroundtheoneside"'varde

Jeff yttrade, för sedan tog vansinnet fysisk form'

stilla
, under

AV SMA

marken och

sista ord

Varken Jim el1er Jeff trodde sina ögon (som ändå sett det

när Joshua reste sig upp ur undervegetationens trygga sköte,

och lobbade iväg en 40-millimetersgranat mot fixpunkten med

"Joshua fit the battle of Jeriko, Jeriko ' Jeriko ' ' ' "

Det sku1le ha varit oförsiktigt av bataljonschefen Cooney att ge

sig in i direkt konfrontation med de två elitkompanierna från Nord-

vietnams folkarmd som satt och tryckte i det största underjordiska

tunnelkomplex som fanns söder om den L7:e breddgraden'

Det skuIle ha varit 1önIöst att 1åta B 52:or uI det Strategiska

bombkommandot försöka bomba kompanj-erna ur sina håIor'
,,Joshua f it the battle of Jerlko, Jeriko, Jeriko. . . ''

Däremot tyckte korpral Joshua Taw att en Iätt beväpnad framskjuten

SpaningsglUpp på tre man, 16 kilometer in på fientligt territorium,

hade en schysst chans att vända krigslyckan genom ett vansinnesanfall

mesta),
log skevt

orden;

Det

minst )

tryggt

.and the walls came tumbling down"

somsedanhändeärhistoria,detvarjurängesedan(envecka
,tänkteJim,denendeöverlevande,nunärhansattmedarslet
parkeratpåenaVbarstolarnapåDoc'sSugerbow},enaVde



trivsammare barerna här i Saigon.
Runt omkring sig hade han tre goda vänner som alil:h kunde pissa i

kors - de var alItså vänner att 11ta på. I knät hade han en skrevande
sextonåring som för tio gröna skul1e göra sitt bästa för att suga ut
hans hjärna genom den trångaste av a1la kroppsöppningar så fort han

knäppte med fingrarna. Men viktigaste av a1lt; han hade bara fyra
pinnar kvar ti11 muck! Så vad hade han att oroa sig för?

Han förträngde a1lb onda minnen, lutade sig fram och bestä11de en

"Kinky Jew"; snart skulle han vara hemma igen.
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Tid: En höststorm 1980

Plats: Styrhytten på 6500-
tonnaren "Caracasrr, 34o 2A

Summan av 2:e styrman Caldwells tankar: N, 1,279 10'V.

Mycket skit oU, mycket skit !

Jag börjar bli gammal - 4t år x 365,25 dagar x 24 timmar +.4 x 24 + 6

ti.mmar, det blir; a11deles för 1ång tid här på jorden, men ännu växer
ingen mossa på mig.

Tvärtom, jag har mycket att stå i: Ungefär 4,7 ton 100 % rent kokain"
4,7 x 1000 kilo , 1,00% i första ledet = 9800 kiro 60% i andra ledet
lite svinn = 9700 kilo på gatan = 1.940.000 5-grams ziplocks - hmmm,

hmm, ungefär en jäv1a massa överdoser
Men al.1t är vä1 förpackat under däck, vaktat av seN puertoricaner

med onda ögon. Sjä1v är jag omringad av,'Fat guy,', ,'Junkie', och

"Shake it", de hå11er ko11 på mig; sittandes, vakandes, ski-tcooIa.
Fan, jag kommer fortfarande ihåg en tid när ,'Caracas" gick med

bananklasar mel-1an Bel-em och N.Y, och bananer inte var slang för den
senaste innedrogen.

Det b1åser nog upp til1 storm - 4!-47 knop = 20,B - 24,4 m/sek,
vilket sku11e vara en g:a på Beaufortsskalan, och så förstås - 4,7
ton knark. 0m ändå inte "Junkie" hade skjutit sönder radiohytten.
Kustbevakningen kommer åtminstone inte att borda oss mitt uppe i en

storm, såvida i-nte - såvida inte de tycker att det är misstänkt att
ett panamaregistrerat fartyg, med s1äckta lanternor, och som inte
svarar på anrop, försöker smyga in på deras territorialvatten.

Satan, satan, trippelsatan - hur hamnade jag i det här?
(0förstånd - Nej!)
(Taskig uppväxt - inte en chans ! )
(Ren dj äv1a dumhet - Bingo ! )
Vad kan hända?

"Junkie" står på näsan i en påse pulver.
"Shake it' bryter ihop.

Tony "Fat guy" Constanza goes for the shotgun!
Hoppas kustbevakningen hå11er sig i hamn i natt.
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UCECILU Baton Rouge Augusti 1996

Det börjar närma sig stängningsdags på Jackie's De1i.
Två gråhåriga servitriser plockar in den sista disken, kaffekoppar
och överfyllda askfat, samtidigt som de schasar iväg de sista kunderna.

Vid ett fönsterbord sitter en gängIig ung man och stirrar ner i en

kaffekopp. Hans 1jusb1å ögon följer en tobaksflagasum..sj-mmar omkring
i den ljusbruna sörjan. Där sitter han och försöker,tränga bort si-na

erotiska fantasier. Eet är särskilt en fantasi sorn bitit sig fast.
Han står mittemot en fet man i fyrtioårså1dern. fngen av dem har

några k1äder på sig.Mannen tar ett fast tag om hans blonda kalufs
och trycker ner huvudet,.ner mot det äck1iga.
- Cecil min 1i11a pojke...ta den i munnen...sug den!

Mannen stönar hest av upphetsning och börjar stöta sin röda;i
ådriga lem mot Cecils ansikte. Han blundar och försöker svä1ja bort
den kväljande käns1an som han inte vet om den beror på ångesten inför
det äckli-ga Iiv han lever eller på tanken att ha en kuk som stöter
mot gomseglet.
- Hörru grabben, vi stänger nu. Hur mår du egentligen?

Det är en av de uttråkade, trötta servitriserna som har funnit
honom med nästippen strax över kaffekoppen. Han fortsätter blunda.
Servltrisen klappar honom 1ätt på huvudet.
- Vad heter du?

- Ceci1, svarar han med en Ijus, nästan femenin röst och tittar upp

mot kvinnan. Han besvarar hennes ömma leende och reser sig. Kvinnan
granskar honom. Han känner sig naken där han står, men naken är han

inte, han har en T-shirt och ett par avklippta jeans, som avslöjar
hans hår1ösa ben, på sig.

Jag heter inte CeciI, tänker han när han tränger sig förbi kvi-nnan,
det är bara mitt arbetsnamn. Han önskar nästan att hon kunde höra
honom, men det kan hon inte så tyst som han tänker. Han 1ämnar Delin
för att ragga kvä11-ens första kund.

Det blir mr Cobbs som plockar upp honom i en grå PIymouth. Mr Cobbs

är en respektabel man i sjuttioårså1dern med grå tredelad kostym och

en välkammad mustasch.0m han rakade av sig den och skaffade hugg-
tänder skulle han se ut som Bela Lugosi i Dracula, tänker Cecil och
lutar sig tillbaka i bilsätet. Mr Cobbs kör for't ut mot förorterna
och snart har Cecil lngen aning om var han är.
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JOHANNES BRIJCKER
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Artikel saxad ur Harpers Bazaar, julinummret 1959:

En amerikansk hemmafrus ljuva liv
av Patri.cia Morton

Under en av mina resor genom amerikas förtrollande stater, på

min oförtrutliga jakt efter den amerikanska drömmen, 1ät försynen
mig träffa Janet Stanger, en modern amerikansk kvinna, men samtidigt
en husmoder av den gamla skolan. Janet är en vacker kvinna i nedre
trettioårsåldern som Iever ett lyckligt familjeliv med man och två
underbara barn i en av de moderna förorterna ti11 Baton Rouge i det
vackra Louislana. Det här är hennes 1iv.

-.Janet, sku11e du vilja berätta lite om dig sjä1v och ditt liv?
- Visst Patricia. Jag är egentligen en aIldeles vanlig sydstatstös,

född i TuIsa, men uppvuxen i Baton Rouge. Mina barndoms år var
sagolika, jag har tre systrar och en bror, en stor familj al1tså.
Min far Albert, var tandläkare, han är pensionerad nu och bor i
södra Florida tillsammans med min mor. rJag saknar dem sjä1vk1art.
Mina systrar är a1la gifta och bor runt om här i Södern.

- På taI om det, du är sjä1v lyckligt gift,.e11er hur?
- Ja oh ja, Iycklig är bara förnamnet. Min man RonaId är fu11ständigt

underbar, en fantastisk familjefar, ett föredöme för Paul och Denise,
våra två barn.

- Hur träffade du honom?

- Ronald träffade jag när jag var mycket Uflg, bara sjutton år. Det var
en underbar afton, jag var ute och tog en promenad i månskenet, då

iag p1ötsligt snubblade och råkade fastna med foten i en grop - och
j ag kunde inte komma loss !

- Så hemskt! Vilken utsatt situation för en ung fl-icka.
- Ja, jag var verkligen iIla ute. Men det var då Ronald dök upp som

en riktig hjäIte, som ErroI Flynn du vet.
- Så oerhört romantiskt, och det var månsken sa du? Vad hände sedan?
- Ja,, sedan hjälpte han mig loss, tog mig i sina starka armar och sade;
- Berätta! Vad sa han? Viskade han några små kärleksord?
- Nej; han sIängde ner mig på marken, med orden;,'Nu ska du få se på kukl

Sedan vå1dtog han mig brutalt på plats. ElIer var det på vår brö11ops-
dag? Jag kommer inte ihå9, jag blandar ihop all-a våra speciella.
minnen tillsammans.

- Han våIdtog dig aIltså?
- Ja, innan han s1äpade med mig, tvingade mig att gifta sig med honom.

0ch nu sitter jag här i en fu1 djäv1a tra1lerpar,K, miserabel och över-
given, drickandes då1ig whiskey för att g1ömma. Jag brukar fördriva



dagarna med att hänga tvätt och se på när barnen leker, när jag
är så pass nykter att jag kan stå på benen alItså.

- Ja just det barnen, de måste vara ljuspunkterna i ditt liv?
- 0h ja, det bästa med barnen är att Ronald slutat misshandla mig nu

när han kan förgripa sig på Deni-se, hon är ju ändå nio år gammal och

måste 1ära sig livets hårda verklighet nån gång.

- 0ch Paul?
- Paul brukar han vaia,,snä11 mot, utom när han förtjänat att smaka på

den hullingförsedda livremmen, dvs när han öppnat käften och sagt
något dumt, e11er när han helt enkelt är för g1ad.

- Det verkar ju vara en spännande til1varo.
- Ja, ingen dag är den andra 1ik, vad mer kan man begära?

- Helt appropå familjelycka, är inte det där Azaleor?
- Jo, jag har planterat dem sjä1v. Vi11 du förresten se mj-n rosenspalj6?
- Det vore underbart. Förresten, din parfym är verkligen du! Är det

Dior Sensual?
- Ja, oh j a, den går så bra ihop med min röda k1änning.
- Den måste jag få se, den är säkert sååå moderiktig.

Vid närmare eftertanke tror jag att artikeln aldrig publicerades.

Men barnen, Paul och Denise, samt kusinen ll'li11,1ekte vidare på gårds-
planen borta vid oljecisternen, nässlorna växte sig kraftiga, augusti-
solen sken över idylIen. Utanför den gråa, en gång silverfärgade, hus-
vagnen satt den s1i-tna ensamma modern vid ett litet bord och drack och

drack och drack. Snart skulle familjefadern komma hem från cement-
fabriken och aIIt skul1e bIi som vanligt.
Vi Iämnar henne där.
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Jerry - en vild kil1e av årgång 1963

På parkeringen vid sjön har ett tjugotal ungdomar samlats för
att invänta skymningen. Det dricks ö1, det hångIas och,.väsnas. Den som

1åter mest är en ung ki11e k1ädd i jeans, skjorta och keps. Han heter
Jerry.

Jerry är en av de coolaste killarna på Jefferson High, han har
gjort nästan a1lt som finns att göra för en sjuttonåring bosatt i
en förort ti11 Baton Rouge. Bland höjdpunkterna i hans karriär kan
nämnas när han:

1. .Shitbombade polischefen Charlie Troutmans hus,

2, Hånglade med Suzy, tjejen med de största pattarna i Louj-siana
under rektorns avslutningstal.

3. Sprängde Jefferson Highs kemisal i luften, med hjä1p av lite
vatten och mycket natrium.

Man skuIle kunna säga att Jerry är en sprallig ki11e, i en ännu
spralligare tonårings kropp. Jerrys flarf.ar brukade skratta förnöjt åt
Jerrys a1la upptåg, och humma:

- Han är vild grabben, han är vild
Farfars son, Jerrys far, tycker inte al-1s att det är så roligt att

behöva 1ägga sina sparslantar på de räkningar som brukar bli resultatet
av Jerrys framfart. Därför har han beslutat att inte ge Jerry den

bi1 han 1änge tj.iah,a.t om, utan har istä11et gett honom en cyke1, ett
fordon med mycket 1ägre förstörelsepotential.

Som tur är har Jerrys polare Paul en bi-1, en snygg och snabrh-
Ford Thunderflash 5B:a. Paul har dessvärre inte greppat vad han borde
använda si-n skönhet ti11. Bilen är inte bara en väg ti11 frihet, utan
även ett redskap för att nå ära och berömmeIse. Jerry tänker på

Chickenrace. Vid två tidigare tillfä11en har han lyckats få Paul i
fä11an, och Paul- har aIltid vunnit, han är en riktig t(i11er.

Jerry har därför bestämt sig för att ta PauIs lycka i sina egna
händer och har nu fixat ett race mot Jimmie Razor, en grym ki1le
någonstans norrifrån.

Under tiden Jerry står och väntar uppe vid sjön på Paul,.funderar
han på hur mycket han ska ta i provision av de t20 doll-ar racet gä11er.

Bara Paul inte fegar sig.
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Jerry

Att Paul sket i Jerry och Jimmie Razor och stack iväg med den
där bruden Andrea var ju ingen Hit. Att han gick och gifte sig med

henne något år senare var inte helIer något som Jerry gladde sig åt.
Men a1lt det där är några år sen och Jerry är en kiIIe som

g1ömmer besvikelser lika fort som han vi11 härifrån. Det är fredag
eftermiddag, och cementfabriken som Jerry, Paul och de andra jobbar i,
1ägger sig för att dö, för att sedan återuppstå på måndag. Men Jerry
viIl inte återuppleva en ny måndag, han vilI härifrån snabbare än

blixten.
Han är fortfarande en vi-1d ki11e, men

lagar och bestämme1ser, tillsammans med

tvingas han 1ägga band på sig sjä1v. När
vuxen karl stä1Ier samhä11et en heI de1
tonåring kunde bortse ifrån.

"En förändring måste ske, det är en sak spm är säker. Här på

cementfabriken kan man inte slita arslet av sig hela sitt 1iv. Då

vore det bättre att slita arsl-et av gulingar i Vietnam. Där har vi
det - Vietnam; en plats för hjältar.,'

Tankarna på en ny ljus framtid muntrade upp honom, han fortsatte.
'0K! 1,+t=2. En förändring måste ske och jag skuIle passa som

hjärte i vietnarn. Undrar om Pau1, Perry och Jim brir sugna när jag
berättar om mina planer, på baren i kvä11. Paul skuIle säkert föIja
med om det inte vore f,ör den där trista subban Andrea. -Jag får över-
tala honom att dumpa henne och fö1ja med på hjältedåd. Knappast
troligt, men det är en sjuhelvetes idd.u

Tiden sprang iväg när han äItade dessa tilltalande tankar om och
om igen för.sig sjä1v. Nu var det bara tre minuter kvar ti11 heIg.

"Fy tusan vilken bra utekvä11 det kommer bri, hoppas att perry
är där.0m han somnar vid bardisken ska jag inte nöja mig med att
häI1a en öI över honom som förra gången, utan en hel tunna.,'

av förklarliga skä1, som

en kronisk då1ig ekonomi,
man är tjugotre och fu11-

krav som han som sprallig-
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Tom Brokaw

" There must be some kind of way out of
here, said the joker to the thief - there'§
so much confusion, f can't get no relief rr
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Vilka insikter, tänkte Tom, när han

hörde Jimpas grumliga stämma, mixat med

eviga gitarrsolon, skvala ut i den skumma

lokalen han satt i - vitka i-nsikter !

Musiken skänkte den form av tröst som

kommer sig av att man upptäcker att man inte
är ensam om att sitta med pungen i en rävsax
i detta helvete folk ka11ar för Vietnam.

"There must be sume kind of way out of here. . . "
I fjorton månader hade Tom, för The Evening News räkni-ng försökt

förmedla käns1an av hur det är att se en människa med bortsprängd under-
kropp försöka 1e in i en kamera, e11er med ord beskriva hur en sju-
åring sönderbränd av vit fosfor luktar.

Han hade inte lyckats - kunde inte han, kunde ingen.
Kunde -någon, vi1le han inte kunna.
I sådana fa11 sku11e han inte 1ängre betrakta sig som mänsk1i.g.

"DeadIine" hade under vistelsen fått en helt ny innebörd.
0m ändå kriget var över, jorden rund, människorna snäl-1a mot varandre

och han sjä1v stationerad någonannanstans. Kina tex, där hade han hört
att myndigheterna efter Nixons besök bjöd journalisterna på gratis-
drinkar och inte uppviglade människomassorna tilI att kasta buffelskit
på hederligt arbetande reportrar.

Tanken var absurd. Han började p1ötsligt skratta okontrollerat, men

skrattet övergick snart ti11 ett hest kraxande som inte på 1ånga vägar
påminde om en gIädjeyttring. Sä11skappt vid bardisken, som bestod av

idel skyttegravssorkar - de var hans bästa vänner, uppfattade genast
detta, tystnade och stirrade förvånat på honom.

"I can't get no relief"
Sekunderna gick och hans skeva,.leende s1ätades Ut, han 1og nu brett;
"f morgon drar jag härifrån och jag tar Jimpa med mig", viskade han.
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x
Tid: Någongång

Plats: Någonstans
Luther:Ho'ax:: "0ookeey - vi leker en 1ek, ett skepp kommer Iastat !"
Paul Stanger: "Lägg av ! "
l-. H: "Det börj ar på K - ett skepp kommer l-astat ! "

Tony "Fat guy" Constanza: "Ge upp för fan!"

IJ

r':l -

äH

P.S

L.H
"Förbannade knarkskalle" (mummel).

"0key, ni ger upp va? Skeppet var lastat
Fattar ni! Det var vårt skepp jag menade

vad det är, va! Det är KNARK! ! !"
"Du är en ku1 ki11e Hoax, men är det i-nte
annat, räknar ammuni-tionen e11er så?"

"Visst , visst; "

med KOKAIN! ! !

och Kokain vet ni

dags att du gör någotP.S

L.H

Tre minuter senare. . .

En man i trettioårså1dern, med en femtioåri-ngs ärrade förbrytar-
ansikte, sitter på en stol i styrhytten på "Caracas", ett fartyg
som far som ett nötskaI på vågorna mitt uppe i en höststorm utanför
USA:s västkust. I knät har han en plastkasse med gott och blandat,
a1lt ifrån,22 L-ong ti11 Elefantstutsarammunition, bordet är över-
lastat med vapen som får sin be1öning ur påsen.
L. H: "Den här 1i11a grisen gick tilI Steyern, och den andra 1i1la

grisen gick titl det här jäsnet, den tredje fick bo i Berettan.
T. C: "S1uta j iddra l "
2:e Styrman CaldweIl: " Det b1åser upp tilt storm, det kan bIi ett

litet helvete. "

L.H ; "0keey , då är det bäst att sj ä1v b1åsa på ! "

Mannen med grisarna dyker ner i en annan godispåse, en sådan vars
innehå11 ger visioner om en bättre vä11d, men vars effekter sä11an

leder dit.

T.C: "Sl-uta för svarte fan, innan vi 1ämpar dig överbord. Varför i
helvete tog vi med dig?

L.H: "För att jag är så här med Farbror Constanza!" (Mannen korsar
1ångfingret över pekfingret och hå11er upp handen i en demon-

strativ gest)

Tony "Fat guy" Constanza ser ut som om han fått hjärnb1ödning och

tar instinktivt ett fastare grepp om hagelhurran. Paul, mannen i styr-
hyttens andra hörn, har vaknat ti11 1iv och spänner ögonen i



situatlonens fula anlete, medan-f,an diskret sträcker sig fram och
knäppär upp ankelhö1stret, utifall att...

stämningen i styrhytten är så pass,tät att en columbiansk
Cocabladsplockare kan skära i den med en machete.
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