
(Ett rum. Olika typer av skrivpapper ligger utspridda 
på golvet. Rahim går runt och letar bland papper. I 
ett hörn av rummet sitter Patienten).

RAHIM    
Fan... fan... fan...

(Patienten skriker).

HÅLL KÄFTEN... fan...

(En knackning).

KOM INTE IN.

(Hamsa in. Han håller en blombukett i handen).

HAMSA
Hallå? Rahim? Äru där?

RAHIM
HAAAAAMSAAA! BROOOR!

HAMSA
RAAAAAHIM! BROR!

RAHIM
Åkte du hela vägen från Tensta? Hit? Till Uppsala? 
Shiiiiiit, vänta, vänta, vad är det där?

HAMSA
A dom här e -

RAHIM
Du vet att man ger blommer efter och inte före va?

HAMSA
Efter vadå?

RAHIM
Vad tror du? Läsningen! Juste läsningen. Fan...

(Rahim börjar leta bland papper)

HAMSA
Rahim...

RAHIM
Du kan inte bara dyka upp hur som helst.

HAMSA
Så Mr. Big man ortenförfattare har gått å blivit för 
fin för sina polare?

RAHIM
Var inte sån, jag är bara upptagen.

HAMSA
Vadårå?

RAHIM
Jag ska gigga på ett kulturcafé.

(Patienten skriker).



Håll KäfTEN. 

Det är en av mina grannar, svär den är HEEEELT... 
vrickad.

HAMSA
Vrickad? Va händer för två år sen du hade sagt 
horunge.

RAHIM
Det är inte två år sen och jag är FETT SEN.

HAMSA
Sen... va håller du på me om du e sen?

RAHIM
Jag letar efter en grej.

HAMSA
Va för nått?

RAHIM
En text.

HAMSA
Som du ska läsa? På de dära... va sa du...

RAHIM
Kulturcafét.

HAMSA
Kan ja hjälpa till?

RAHIM
Nej.

HAMSA
Men du e ju sen å -

RAHIM
Nej.

HAMSA
Okej... men va e de för text?

RAHIM
En text.

HAMSA
Men va handlar den om?

RAHIM
Inget.

HAMSA
Handlar den om Hamsa?

RAHIM
Nej.

HAMSA
Säg walla den handlar inte om Hamsa.

RAHIM
Nej.



HAMSA
Den handlar om Hamsa.

RAHIM
Nej.

HAMSA
Bror kom igen, va inte sån!

RAHIM
Nej.

HAMSA
JA VET!

RAHIM
Nej.

HAMSA
Läs en text för mig, å ja säger om den e keff.

(Rahim slutar leta bland papper).

RAHIM
Det kanske vore bra med lite feedback...

HAMSA
AJDEEEEEEE.

RAHIM
Aja du var ju ändå där.

HAMSA
JA SA JU ATT DEN HANDLA OM MIG!

RAHIM
Du vet den där gången vi stod i kön till klubben.

HAMSA
Vilken av gångerna?

RAHIM
Du vet när vi skulle till Solidaritet av alla ställen.

(Svag klubbmusik hörs. Rahim och Hamsa ställer sig i 
kö.

Patienten skriker).

HÅLL KääFt... förresten, kom hit.

(Patienten tar på sig en bluetooth-snäcka).

Vi var på väg in på Solidaritet -

HAMSA
De va Laroy.

RAHIM
Skitsammainteviktigt... i alla fall, vi var på väg in 
och du babbla en massa om hur du hade jobbat svart för
din soctant psykosat och sagt haffa jobb, du får inget
mer bidrag.



HAMSA
Ja jobbade som telefonförsäljare å tog inte soc.

RAHIM
Skitsammainteviktigt... i alla fall vi köade COOOOK 
länge, FÖR LÄNGE, yani två, tre timmar säkert -

HAMSA
En kvart max.

RAHIM
Och vi kom fram till vakten.

PATIENTEN/STUREPLANSVAKTEN
Känner jag dig?

HAMSA
Nej?

PATIENTEN/STUREPLANSVAKTEN
BACKA FRÅN REPET DÅ. Leg tack. Mmmm. Mmmmmm. Grabbar 
jag är ledsen.

RAHIM
Va?

PATIENTEN/STUREPLANSVAKTEN
Ni kommer inte in med de där skorna.

HAMSA
Air max?

PATIENTEN/STUREPLANSVAKTEN
Det är hål i dem.

HAMSA
Skojaru me mig de är hål i dom, äru bäng?

PATIENTEN/STUREPLANSVAKTEN
Ledsen grabbar.

RAHIM
Och jag minns hur fuckin sur jag var, rassevakten hade
precis släppt in ett gäng somalier och du sa att han 
säkert fyllt sin blattekvot. Jag va lack, men du var 
lackare, du sa:

HAMSA
Nu fan räcker de.

RAHIM
Och du gick in på Sleven runt hörnet, och du köpte en 
varmkorv, med stört mycket senap, och gick fram till 
vakten och sa:

HAMSA
HÄR RASSEHORUNGE, FÖRSÖK KVOTA IN DEN HÄR.

(Hamsa kastar korven på Patienten/Stureplansvakten. 
Tumult uppstår).

RAHIM
Och jag bara stod där och tänkte på den där 
varmkorven, den varmkorven var fuck you. Fuck you för 
alla gånger du stått i kön och vetat att det redan då 



är kört.

HAMSA
Fuck you för alla gånger arbetsgivaren sett ditt namn 
på CV:t och slängt de.

RAHIM
Fuck you för alla gånger en tant på tuben flyttat en 
fyra bort och tänkt "jo, visst luktar det fan konstigt
om de där".

HAMSA
Fuck you för varje gång nån säger "men var kommer du 
ifrån EGENTLIGEN?"

RAHIM
Och du tänker: aha, du vill veta varför jag har den 
här hårfärgen.

HAMSA
Men de där hände inte.

(Patienten tar av sig bluetooth-snäckan).

Vi va ju väcka, vi hade spliffat och hinkat i kön å 
vakten sa att de va åldersgräns.

RAHIM
Skitsammainteviktigt -

HAMSA
Å den dära varmkorven va det nån tjoad luffare som 
kasta. Vi smet bara in på klubben medan han blev 
misshandlad av vakten.

RAHIM
INTE VIKTIGT OKEJ?

HAMSA
INGENTING av de där va sant.

(Patienten skriker).

RAHIM
HÅLL KÄFTEN, HÅLL KÄFTEN, ALLA HÅLL KÄFTEN. Jag har 
inte tid för det här jag är sen, gigga (Rahim börjar 
bläddra bland papper) jag ska gigga, gigga, var är den
där fucking jävla texten.

HAMSA
Asså hur äre bror?

RAHIM
BRA. BARA BRA BRA.

HAMSA
E du hundra på de?

RAHIM
Du, Hamsa, jättekul att ses men jag hinner inget mer.

HAMSA
Mannen vadå inte hinner?

RAHIM
Jag måste verkligen hitta en text.



HAMSA
Okej, Rahim, hur länge har du letat?

RAHIM
Jag vet inte -

HAMSA
Bror FÖR LÄNGE. Svär på allt, snart kommer förvandlas 
till de där pappret. Ajde låt mig försöka leta, ja e 
fett bra på sånt.

RAHIM
Hamsa nej sluta du kan inte -

HAMSA
Gå å softa lite, ajde, låt mig fixa de här.

RAHIM
Men du vet ju inte ens vad du ska leta efter
-

HAMSA
Kolla ja hitta värsta texten på direkten! Yani "Skriet
från förorten" TUU-UNG-ASTE titeln.

RAHIM
Hamsa nej läs den inte...

Sluta läs, sluta läs NU...

Hamsa -

HAMSA
Va håller du på me?

RAHIM
Det är fi -

HAMSA
INTE ETT ORD AV DE HÄR E SANT.

RAHIM
Det är fiktion -

HAMSA
Ska vi gå igenom de här tillsammans?

RAHIM
Hamsa sluta.

(Patienten skriker).

HAMSA
HÅLL käf... förresten, kom hit!

(Patienten tar på sig en bombarjacka).

Okej enligt texten: du å ja i lekparken, en sexa 
folköl å en femma nått annat. Brända sådär asnajs 
sitter å snackar om målarfärg chillar g när den här 
shonun glider fram från ingestans å ba:

PATIENTEN/BOMBARJACKAN
Hell seger!



RAHIM
Och det är då i texten jag får flipp och slänger en 
näve grus i ögonen på honom.

HAMSA
Å i texten blev han aslack fick psykos, drog en kniv å
skrek:

PATIENTEN/BOMBARJACKAN
JAG SKA HUGGA SÖNDER DIG DIN ÄCKLIGA MUSLIM.

RAHIM
Men precis när han skulle hugga slog jag undan benen 
på rassesvinet, satte mig över honom och matade honom 
i skallen gång på gång på gång på gång.

(Rahim slår undan benen på Patienten/Bombarjackan, 
sätter sig över honom slår honom upprepade gånger i 
huvudet. Patienten/Bombarjackan skrattar till en 
början, men skratten övergår till skrik).

HAMSA
DE RÄCKER.

(Skriken upphör).

DE DÄR HÄNDE INTE. SKA VI GÅ IGENOM VERKLIGHETEN? Du å
ja va tretton, vi satt å rökte i en lekpark. Den här 
fett tjackade pundarn som hela kvarteret visste va 
psykad, han va inte ens nasse, kommer från ingenstans 
å börjar stirra. Vi va så bänga att vi knappt visste 
va vi va å den här snubben går fram drar en kniv å 
säger:

PATIENTEN/BOMBARJACKAN
Tullen. Luren. Nu.

HAMSA
Å DU LÄMNAR MIG, AXAR IVÄG ÅT ANDRA HÅLLET, LÄMNAR MIG
ENSAM ME DE HÄR TJACKADE PSYKFALLET.

PATIENTEN/BOMBARJACKAN
Jaaaaaa svääääääär jaaaaa huuuuuggeeeer diiiiiig i 
ryyyyyggeeeeen ooooom duuuu väääändeeer.

HAMSA
Han fick min lur Å min femma.

RAHIM
Det... det... det var inte så.

(Patienten tar av sig bombarjackan).

HAMSA
Jo, de var EXAKT så de var Rahim.

RAHIM
Jag... jag har inte tid för det här.

HAMSA
Inte tid? Inte tid för vadå?

RAHIM
Du fattar inte det här, sluta bara.



HAMSA
Fattar inte? Äre ja som inte fattar?

RAHIM
Snälla jag får inte bli sen, hjälp mig leta bara.

HAMSA
OUUUUF ja ska hjälpa dig, som ja ska hjälpa dig.

RAHIM
Snälla sluta lalla Hamsa.

HAMSA
Hjälpa dig inse.

RAHIM
Text text var är den där texten -

HAMSA
Fattar du inte? Du lever inte i verkligheten.

RAHIM
Jag har bråttom vi får jiddra om det här sen.

HAMSA
De är torsdag Rahim.

RAHIM
Ja, jag vet.

HAMSA
Torsdag en vecka sen du hade läsning på kulturcafét.

RAHIM
Va?

HAMSA
Vi va alla där. Ja, din familj, t.om. din suedigäri 
från Muppsala.

RAHIM
Vad snackar du om? Jag har läsning om en timme -

HAMSA
Du dök inte upp. Vi va sextio pers som vänta, fattaru 
hur nojiga vi va?

RAHIM
Ja, för att DET INTE HAR HÄNT ÄN. Vad håller du på 
med?

HAMSA
Va ja håller på me...? Mannen på riktigt asså.

(Hamsa tar tag i Rahim)

Rahim var e vi?

RAHIM
Var tror du vi är?

HAMSA
Ja vet inte berätta för mig.



RAHIM
Hemma hos mig så klart.

HAMSA
Ser de ut såhär hemma hos dig?

RAHIM
Va?

HAMSA
Ja sa, ser de fuckin ut såhär hemma hos dig?

(Tystnad).

RAHIM
Nej...

HAMSA
Säg de.

RAHIM
Sluta.

HAMSA
Säg de.

RAHIM
SLUTA.

HAMSA
SÄG DE RAHIM.

RAHIM
NEJNEJNEJ.

HAMSA
Varför la dom in dig?

RAHIM
Jag vill inte.

HAMSA
Varför la dom in dig Rahim?

RAHIM
JAG VILL INTE.

HAMSA
Jo, varför la dom in dig Rahim?

RAHIM
slutaSLUTAslutaSLUTAAAAAA.

HAMSA
Rahim. Bror. Bästa bror.

RAHIM
NejnejnejnejnejnejNEJnejNEJneJ -

HAMSA
Jo. Snälla, snälla, för min skull. Okej?

RAHIM
Ok... okej...

HAMSA
Varför la dom in dig?



RAHIM
För att...

HAMSA
Ja?

(Patienten skriker)

RAHIM
För att jag inte hittade en text att läsa. En text som
var jag, som var ett uns sann. Allt skit jag skrivit 
är bara bråkdelar av en sanning, omgjorda i fiktion 
och borttappade. Jag pallade inte att ni skulle höra.

HAMSA
Så va gjorde du?

RAHIM
Sluta. Snälla, sluta.

HAMSA
Jo Rahim, va gjorde du?

RAHIM
Hamsa SLUTA NU.

HAMSA
Du måste berätta.

RAHIM
Nej jag måste inte -

HAMSA
Va gjorde du när du inte hittade en text?

RAHIM
Nejnejnej -

HAMSA
Du...

RAHIM
Klättrade upp...

HAMSA
Å sen?

RAHIM
Och sen... 

Högsta våningen.
 
Allt var stilla. 

När jag vaknade var jag här.


