
   
 

   
1 

 

FRA NUL TIL NI 

 Lykke og paradis, kan opnås med sjælelig renhed  

 

 

 

 

Illusionen  

Det er mørkt og koldt uden for, jeg kan se nogle unge fyre stå ved en kæmpe aloe Vera plante på 

den anden side ad gaden, de ryger noget tjald og den tykke røg hvirvler langsomt op i himlen, de 

hoster, hakker og griner, jeg går et par ekstra skridt, så stopper jeg op, jeg har en aftale med Sigurd, 

Sigurd er sælger og jeg er hans køber, det fucking koldt, at stå herude og vente, han sagde det ville 

tage en halv time, nu er der gået de femten minutter, jeg kan lugte hashen helt herhen og kan ikke 

holde det ud, jeg går derover til de andre, måske må jeg ryge lidt med bare et par hvæs til Sigurd 

kommer, jeg tager sgu chancen og går derhen. Vi begynder med det samme, at udveksle et par ord, 

de virker nu lidt skumle, men jeg har fået lov til, at ryge lidt med på deres krudt, til gengæld har jeg 

aftalt, at de må ryge med på min i morgen nåh! Der kom Sigurd, man kan altid høre Sigurd, hans bil 

er en gammel skrot aflagt Cadillac fra hans afdøde forældre, han solgte huset, fik en pæn klækkelig 

sum og købte stoffer i store mængder. Sigurd bor i en lejlighed på Santa Monica Blvd, hos sin 

kæreste Ashanti, hvor han opbevarer alt sit stof, penge og pistoler, han er sådan en slags type rigtig 

forretningsmand, en af de seje, Sigurd er  

dansker, hans far var amerikaner og hans mor var dansk, han mistede begge sine forældre i en 

tragisk bil ulykke, da de var på ferie i Danmark, Sigurd og hans forældre boede i Danmark i 5 år, men 

besluttede sig for, at flytte tilbage til USA, Sigurd mangler ikke noget faktisk har han alt, hvad han 

behøver, selvom han godt kan savne sine forældre og mindes ved dem jævnligt, han besøger deres 

gravplads når han er i humør til det, men han har aldrig rigtig vendt tilbage til Danmark siden hans 

forældre døde, han har stadig nogle familiemedlemmer dér. Ashanti er afroamerikaner, hendes 

forældre er flyttet til New York, hvor hendes far har fået et godt hospitals tilbud, han er nemlig 

hjertekirurg, hendes mor er hjemmegående husmor, men engang imellem gør hun rent, eller passer 

naboens hun bare for, at have noget, at lave så ikke hun keder sig. Ashanti videochatter med sin mor 

og far hver morgen kl. 9.00. Det er rutinemæssig morgen bekymring siger hun, det samme gælder 

hver aften fast tid videochat kl. 17.00 det er rutinemæssig aften bekymring. Ashanti er en populær 

ung kvinde på 23, hun er altid så livlig og glad, hun går og synger lidt for sig selv mens hun gøre rent, 

eller når hun står ude i køkkenet og tilbereder noget hurtigt, at spise. Hun bliver kaldt for Shanti af 

sine veninder, de shopper rundt i L.A. og hygger sig, snakker om drenge og andet tøsesnak. Ashanti 

er en smuk ung kvinde og får lidt for mange tilbud af nabolagets drenge, men hun afviser dem som 

regel, Ashanti elsker Sigurd og hun tror også, at Sigurd er en trofast elsker, de har nemlig talt om, at 

blive gift en dag, så hun går og dagdrømmer engang imellem, Sigurd har hun kendt siden sin 

barndom.  Jeg hedder Juán jeg er 15 år, bor stadig hjemme hos min mor, hun er mexicaner, 45 år 

gammel, vi bor på Wilshire Blvd i en 3 værelses lejlighed, jeg har en bror en lille bror, han hedder 

Ramirez og er 10 år gammel, han går stadig i folkeskole, hans lærer siger, at Ramirez er en dygtig 

elev, han er en begavet artig dreng, der undgår konflikter og passer sin skole på et fremragende 

niveau, det gjorde jeg ikke, jeg var den højlydte dreng i klassen, jeg kom altid op, at skændes med de 

ældre drenge på skolen, som regel endte det også altid i slagsmål, trusler og tæsk og så en tur til 
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rektor hr. Smith. En kammerat og jeg gemte os altid bag stenmuren til skolegården når alle var gået 

til time, smadrede vi deres bmx’er så de ikke kunne cykle blærende hjem, og når de fandt ud af, at 

det var os, vanket der bank, men vi stak altid af, og gemte os til de ikke gad lede efter os mere, først 

der kryb vi ud af vores gemmested, det var nemlig nede hos pedellen, han vidste aldrig noget om, 

hvad der foregik på skolen, og han spurgte aldrig til, hvorfor vi kom ned til ham på hans kontor, 

måske troede han bare, vi var nysgerrige, vi er stadig bedste venner i dag, han er hel mexicaner, 15 

år gammel og hedder Flaco. Flaco og jeg gik på Beverly Hills High school og har altid haft en fælles 

drøm, vi drømmer om, rigdom, berømmelse, lækre chick’s, store fede biler og business i succes, 

paradis i overflod, men hvordan ved vi ikke endnu, vi ryger tit tjald hjemme hos Flaco, han bor alene 

med sin mor ligesom jeg, hans far blev skudt af en rivaliserede bande. Flaco’s far var selv 

bandemedlem af banden i Jurárez-kartellet, det er en af de farligste og vildeste narko- bander i 

Mexico, hans far rejste én gang om måneden derned for derefter, at importere det med hjem til 

USA, han tjente mange penge, mange sorte penge, som forsvandt ud i den blå luft, da han døde. 

Flaco’s mor arbejder nu som house keeper på Montage Hotels & Resorts i Beverly Hills hun er 

fuldtids ansat og tjener $10.00 i timen, det er ikke ret mange penge i forhold til det luksus liv hun 

blev vant til, da Flaco’s far levede, men det kan betale huslejen, telefonregningen og bringe mad på 

bordet, ind imellem samler hun også på rabat kuponer til de diverse supermarkeder, det hjælper 

rigtig meget på husholdingen, da Flaco ingen reelt set bidrag yder endnu, det gør jeg heller ikke, min 

mor arbejder sammen med Flaco’s mor på samme hotel i Beverly Hills, de drøfter tit om vores 

fremtid, hvordan den mon vil ende, samme klicheer, samme bekymringer mødre jo altid har, men 

Flaco og jeg er komplet ligeglade, vi elsker vores frie liv, vi er stadig unge, vores filosofi og motto er i 

ét, som det lyder; ”Lev livet i sus og dus, så længe dit unge blod flyder med rus”. Det er blevet 

midnat – jeg overnatter hos Flaco i dag, -Flaco og jeg har røget  os ordentlig skæve på Sigurds krudt, 

Sigurd har altid gode vare, men han vil ikke lade folk klodse, det skal være kontant betaling på 

stedet, Sigurd er en modig ung fyr, han kender mange mennesker inden for pusher miljøet, engang 

kom han i slagsmål med en anden gruppe i pusher miljøet, det en afroamerikansk bande og 

bagmanden, som også er lederen af banden hedder Simba han er en af de farligste og mest 

respekterede i miljøet alle slags stoffer, våben, ammunition, falske udstedte pas, ludere i kvarteret, 

de skumleste natklubber i kvarteret, penge i overflod, han ejer det halve og alt tilladelse søges vi 

Simba. Simba er det man kalder en Shot -Caller. Simba er en stor muskuløs mand, han ryger 

cubanske cigarer, går i jakkesæt og køre i Ferrari, Porsche og Mercedes, han bor det mest luksuriøse 

sted i Los Angeles på The Pacific Coast Highway, Malibu, Simba er også forlovet til en Smuk ung 

veltrænet og velformet afroamerikansk kvinde, hun hedder Chika og er 29 år gammel, hun er meget 

velkendt i byen, hun har sin helt egen make-up artist og sin helt egen frisør, som er noget feminin, 

Flaco og jeg kalder ham for the lady. Nogle gange tager Flaco og jeg på The Pacific Coast så vi kan 

lure hans forlovede lidt af, hun er virkelig smuk med hendes lange valnøddefarvede krøllede hår, 

hendes store blågrønne øjne, den faste store gode numse, når hun går på stranden i sin koralfarvede 

bikini, vrikker blidt med numse og hendes store flotte bryster, det er ikke til at tage fejl af, at Simba 

vel nok har en vældig god smag. Flaco og jeg har tit talt om hendes bryster de var jo sikkert lavet af 

silikone. Flaco og Jeg prøver altid, at få kontakt til Chika. Vi ved godt det kan være risikabelt, hvis 

Simba opdager Flaco og jeg bager på hans dame kan vi vende os til tanken om, at vi nok ikke lever 

ret længe. Det er nok risikoen værd tænker vi, men tøver stadig, så vi har ikke rigtig fået nosser til, at 

tage kontakt til Chika endnu. Vi nøjes stadig med, at kigge på hende. Flaco og jeg bader og slikker sol 

skiftevis, så der altid er en af os som kan holde øje med om Simba pludselig skulle dukke op, man 

kan aldrig regne med, hvornår Simba er det ene sted og så et andet sted, han har rigtig mange faste 

kunder og han skal hele tiden præstere og passe på sit ry. Lidt efter kommer Flaco op af vandet, han 

smiler stort hele vejen, Flaco spørger om vi ikke skal rulle os en ordentlig fed joint, -jeg svare ham, at 
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det kan vi godt, hvis han laver den klar imens jeg hopper lidt i vandet igen, -Flaco vil altid gerne rulle 

jointen fordi han ved, at hans er de bedst rullede, -Flaco ved lige hvor meget af hver ingrediens der 

skal i jointen, så den ikke kradser for meget i halsen, mine joints har det nemlig med, at blive lidt for 

stærke så det er som regel altid Flaco der får tjansen af, at rulle og han har heller aldrig klaget over 

det så jeg tror, at han gerne vil samtidig med han nyder udførelsen af opgaven. –Juán! Juán! –Flaco 

begynder, at råbe efter mig, han er nok færdig med, at rulle jointen så jeg skynder mig op af vandet 

og går derhen, jeg sætter mig ned ved siden af Flaco, han tænder for op for jointen og vi falder i 

søvn, -senere vågner vi op, hvor solen nærmest har bagt os halv færdige, hverken Flaco eller jeg har 

ur på os, vi lod vores telefoner blive hjemme hos Flaco og der er ingen mennesker, at se mere på 

stranden, Chika er også gået hjem tror vi, damn! Det brand varmt- Flaco og jeg beslutter os for, at 

hoppe ned i vandet så vi kan køle lidt af, efter vi blev bagt af den californiske hede, solen står højt, vi 

gætter på klokken er omkring ét, vi er drøn sultne- så da vi kommer op af vandet, tager vi hjemturen 

ved, at runde af forbi Mc. Donalds. Flaco og jeg bestiller 20 cheeseburger og en stor sodavand til 

hver, vi deler burgerne lige over 10 til hver, herefter tager vi hjem til Flaco ryger den sidste joint og 

slapper af lige indtil telefonen ringer, - det Sigurd, han spørger om jeg vil med til barbecue fest hos 

ham i weekenden, hans kæreste tager på besøg hos sine forældre, der bor i New York, -jeg siger til 

Sigurd, at det måske godt kan lade sig gøre, men han har lovet sin mor, at kigge efter Ramirez fordi 

hans mor skal på arbejde den aften, min mor vil ikke have, at Ramirez er alene hjemme, hun er 

bange og bekymret, fordi hun stadig tror, at mafiaen stadig vil hævne sig over min far, -han har 

inden sin død stjålet over 1,5 kilo kokain, hvor de så er endt henne ved ingen af os, det nåede han 

aldrig, at fortælle, fordi han aldrig nåede hjem fra Mexico igen, men banden hævder stadig, at de 

ikke har fundet deres vare igen og tror, at min mor ved hvor varerne befinder sig henne. –Jeg vækker 

Flaco og siger til ham, at jeg altså er nødt til, at tage hjem til mig selv, -jeg ringer til dig i morgen,-jeg 

har helt glemt, at min mor stadig fejre bryllupsdag, selvom min far er død og hun starter altid dagen 

med, at gå i kirke og bede til gud om, at lette hans synder for de ting han har gjort, dernæst går 

turen til min fars gravplads, hvor hun vander hans grav nænsomt, med hellig vand, hun lægger 

blomster på graven og græder konstant, min mor er både vred på ham og glad for, at han nu kan 

hvile i fred, hun lægger ikke skjul på, at hun savner ham, hun kysser hans grav og ønsker ham tillykke 

på deres bryllupsdag, -jeg følger hende altid på turen, -Ramirez er kun med når det ligger på en 

weekend, min mor vil gerne have, at han passer sin skole og når han kommer hjem er alting klart -jeg 

hjælper min mor lidt med forberedelsen af middagen, -jeg får altid æren af, at anrette maden, det er 

min fars livret og den skal være ekstra stærk- vi skal have Chili Con Carne med masser af salat og 

brød til, min mor sørger for desserten, som også er min fars ynglings dessert Churros med 

chokoladecreme, efter denne store måltid elskede han, at få et glas hvid ris drik, -jeg snupper mig en 

kold Margarita med lime i stedet – Ramirez må hjælpe min mor med oprydningen, når alt er kommet 

på sin plads plejer vi, at sidde alle tre sammen i stuen og hygger os, vi kigger lidt frem og tilbage på 

gamle billeder af min far dengang han stadig var i live, min mor græder, hver gang vi når til 

bryllupsbillederne, men hun tørre dem bare af igen og går videre til næste billede, når vi har set alle 

albums igennem, sætter vi en kassette i videoen, det er en video min far og mor har optaget 

sammen, mens hun var gravid med mig og senere hvor hun bliver gravid med Ramirez og vi får lov, 

at se optagelserne fra vi var helt spæd til vi voksede op, på videoen ser man mig til jeg bliver 7 år 

gammel – Ramirez ser vi fra han var spæd til han blev 1 år gammel, det skægt når man ser sig selv på 

den måde –Ramirez og jeg nyder et hvert sekund af disse hjemme optagelser, og vi er meget stolte 

af begge vores forældre også, selvom min far var med i en stor mafia bande, som så endte med hans 

eget liv 7 etager ned i jorden.  
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 ”Festen”  

Shit! Shit! Jeg skulle have været tidligt oppe, nu er klokken snart blevet halv tolv, det er lørdag og 

min mor er sikkert allerede smuttet i supermarkedet sammen med Ramirez, det er i dag Sigurd 

holder sin barbecue fest og jeg har ikke noget røg på mig –Flaco og jeg røg det sidste i går og Sigurd 

er sikkert med sin kæreste på lufthavnen og vinke hende afsted til New York, pis! Nu ringer Flaco 

også, ”Hey hva så dér Flaco”- siger jeg mens, jeg flakker halv forvirret rundt på værelset ”Hey Juán, 

er du lige stået op eller hva” –jeg er på vej ind på badeværelset skal bare sådan virkelig tisse ”øh, ja 

undskyld jeg ikke nåede, at ringe dig op Flaco” –Flaco siger ”ro på, er der sket dig noget” Jeg får 

tisset den sidste tår og siger ” nej, nej –Flaco, jeg ringer dig lige op om en halv time ok, vi tales” –Jeg 

har travlt og må se, at komme i bad, hvis ikke jeg når, at tale med mor, kan det være, at jeg aldrig får 

nogle flere penge af hende, der skal købes hash og sprut til festen hos Sigurd i aften, sådan noget pis 

og jeg har lovet min mor, at passe på Ramirez mens hun er på arbejde, men det lige meget hun   

plejer, at få fri omkring halv ti i aften, så hun er vel nok hjemme omkring elleve eller lidt derover, jeg 

smutter i bad med det samme, tager rent tøj på og går ned i køkkenet for, at se hvad jeg kan finde, 

at spise der selvfølgelig ikke noget tilbage, nåh, men så kan jeg vel spise resten af den Chili Con 

Carne fra i går, selvom min mor nok har tænkt, at det skulle være Ramirez og min aftensmad, fuck 

det vi bestiller bare noget pizza i aften, men s jeg spiser løs kommer jeg i tanker om, at jeg sgu ringe 

til Flaco ”Hey Flaco skal vi mødes et sted, har du fået købt dig noget krudt” –Flaco svare ”nej det har 

jeg ikke” Jeg må finde ud af noget i en fart så jeg siger til Flaco, at Sigurd holder en barbecue fest i 

aften, hvor der vil være masser af lækre hotte piger, sprut og røg,-”vil du med Flaco” han tøver ikke 

ét sekund og springer på med det samme- ”selvfølgelig vil jeg det, hvor vildt Juán” godt, ”men du 

bliver nødt til, at tage noget krudt med herop til mig inden du kommer”- Flaco siger, at han nok skal 

skaffe noget ryger til os så jeg fortæller Flaco, at Sigurd er på lufthavnen og vinke Ashanti farvel til 

New York og lige så snart jeg får fat i ham ringer jeg til Flaco igen nåh, jeg må lægge røret på døren 

gik op, det mor og Ramirez, de har været i supermarkedet -jeg hjælper hende med, at bære poserne 

ind, da hun ser jeg har spist resten af maden fra i går – begynder hun, at råbe ad mig –”jamen mor, 

der var jo ikke andet” hun bliver hurtig ked af det så begynder hun, at få tårer i øjnene igen, jeg   

trøster hende og siger til hende, at jeg bare vil bestille noget pizza sammen med drengene –”Flaco 

kommer også på besøg”, hun kigger på mig og siger det ok, og undskylder fordi hun råbte ”du må 

love mig, at passe godt på din bror Juán” –Jeg siger til mor, at Flaco og jeg nok skal passe godt på 

ham i aften, ”vi skal da hygge os ikke os Ramirez” –Ramirez griner lidt og synes det sejt vi tre drenge 

skal hygge sammen i aften –Ramirez kan godt lide Flaco, lige så meget som han kan lide mig og ser 

han nok Flaco, som en slags storebror for sig, min mor har altid sagt, at Ramirez så op til mig, men 

han er bare meget klogere end mig -jeg gad jo ikke rigtig, at gå i skole, hvad skulle jeg dog bruge en 

uddannelse til, så både Flaco og jeg droppede ud af High School året før gradueringen. Sigurd ringer 

–Jeg går et andet sted hen for, at tage telefonen så min mor ikke kan høre, hvad vi taler om, jeg siger 

”Hey Sigurd, hva så er fuglen fløjet fra reden” – mens jeg griner lidt –Sigurd siger ”ja hun er sgu, er 

du klar til den store fest i aften” –Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare Sigurd situationen, 

men siger ”ja, hva Sigurd kan vi lige mødes et sted, du ved” –Sigurd forstår godt, hvad det er jeg 

prøver på, at sige så han siger ”Ja, hvor meget” –Jeg siger til Sigurd, at det skal være det samme som 



   
 

   
5 

 

Jeg plejer, men det er Flaco som kommer til det sædvanlige mødested, han har kontante penge med 

–Sigurd siger det bare er helt i orden og han vil være der ca. om en halv time –Jeg ringer til Flaco 

med det samme og fortæller ham, hvor han skal møde Sigurd henne –Flaco er helt med på den og vi 

aftaler, at han bare skal komme hen til mig når han har fået købt krudtet af Sigurd –Flaco er en loyal 

ven, han kunne aldrig finde på, at snyde mig –jeg ville heller aldrig snyde Flaco, han er min 

allerbedste ven vi er stort set altid sammen –Flaco kender godt Sigurd, de har mødtes flere gange 

før, men det er altid mig som tager kontakt til Sigurd når vi mangler noget godt ryger tjald –Flaco ved 

også godt, at når Jeg skal passe Ramirez, så må Jeg ikke gå nogen steder hen, fordi mor er bange for, 

at jeg ikke kommer hjem til tiden inden hun skal på arbejde, derfor behøver jeg ikke forklare Flaco 

ret meget -Sigurd ved det ikke og han skal heller ikke vide det –Jeg har fået en tekstbesked på min 

telefon, det Flaco han skriver, at han står og venter på Sigurd så jeg skriver tilbage til Flaco, at han 

bare skal vente –Sigurd plejer altid, at komme på tidspunktet –Flaco skriver tilbage, at han kan høre 

Sigurds gamle Cadillac –Jeg skynder mig ind i stuen prøver, at finde min mor, men Jeg kan ikke se 

hende nogen steder –Ramirez siger mor er på badeværelset og er ved, at gøre sig klar, hun skal 

mødes med Flaco’s mor ved indgangen, det gør de altid inden de går ind, så får de sludret lidt og går 

ind. Flaco’s mor hedder Daphne hun er en robust kvinde på 167 cm, hun er kort mørk håret og har 

næsten ingen rynker, hun har mørkebrune flotte øjne og elsker sit arbejde meget højt, da det er her 

hun møder mange nye mennesker. Min mor hun hedder Maria, hun er 170 cm høj har skulderlangt 

krøllet mørkebrunt hår og mørkebrune øjne, hun kan godt minde lidt om Flaco’s mor, men de har 

hver deres egen unikke personlighed, min mor er ikke lige så robust som Flaco’s mor er, men de er 

begge to slanke og har en pæn krop, min mors numse er lidt større end Flaco’s. Min mor er efter min 

fars død kommet lettere til tårer, hvor Flaco’s mor tit vil sige til hende, ”sikke noget pjat, op med 

humøret”, hun er psykisk stærkere end min mor er, men de kan enes og er blevet rigtig gode venner, 

når de er på arbejde sammen går de ikke til spise pause uden den anden er færdig og klar og de 

hjælper altid hinanden, hvis de mangler noget eller er kommet lidt bag ud på jobbet, det gøre de 

også privat, men som regel sker det sjældnere end ofte, da de er meget på arbejde og hænder det 

måske engang imellem, at de mødes til et glas kold Margarita og nachos hjemme hos dem begge 

skiftevis. -Ramirez spiller på sin PlayStation, imens kan jeg høre min mor er på vej ind i stuen, jeg se 

hun har lidt travlt –”der ligger nogle penge til dig i den forreste skuffe ude i køkkenet” –siger mor og 

kysser Ramirez på kinden inden hun går ud af døren, kort tid efter kan jeg høre en velkendt lyd, det –

Sigurds Cadillac, åh nej, hva laver han her tænker Jeg, det banker på døren, Jeg går hen og lukker op, 

det er Flaco –Jeg kigger hurtigt over skulderen på Flaco for, at se om Sigurd er på vej ind nej, -Jeg kan 

se Sigurd køre videre afsted og lukker døren, ”Hey Flaco- det var på tide” siger jeg- ”hvad fanden 

tager du Sigurd med herhen for” spørger jeg –Flaco svare ”bare rolig, han kommer ikke herind jo” –

Jeg har fortalt Flaco, at han ikke må se jeg passer min lille bror og blev faktisk lidt sur på Flaco over, 

at han kommer kørende med Sigurd herhen –Flaco tænker ikke så langt, så han ved ikke, hvor flovt 

Jeg synes det er, nåh, ”kom bare ind og sæt dig ned” siger jeg til Flaco og går ud og laver to glas 

Margarita med lime til os ”skal du have en sodavand Ramirez” spørger jeg –Ramirez svare ”ja tak” –

Jeg aflevere sodavanden til Ramirez og blinker med øjet til Flaco imens jeg giver hoved tegn til, at 

han skal følge med mig ud i køkkenet –Flaco følger trop og kommer ud til mig, vi diskutere lidt 

derude om Sigurds fest i aften, -Jeg vil gerne vide om Flaco har fortalt Sigurd noget om, hvad vi skal 

lave i aften –Flaco svare ”nej”, så jeg siger til Flaco, at han skal lægge klumpen på bordet –Jeg giver 

Flaco halvdelen af beløbet for klumpen til Flaco, vi deler altid klumpen, så smutter vi ind på mit 

værelse –Flaco ruller en fed joint –jeg siger til Ramirez ”vi kommer ud til dig om lidt” –Ramirez svare 

ikke, han er dybt koncentreret inde i sit galaksespil, det er et spil, hvor man skal skyde efter nogle 

mærkelige flyvende ting ude i rummet –jeg lukker døren helt og beder Flaco om, at åbne vinduet så 

røgen ikke når ind til stuen –Ramirez må ikke fatte mistanke til noget –Ramirez er mors lille dreng, 
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han sladre bare til mor og mor vil flejne helt ud på mig, da det vil give hende deja-vu om dengang 

hende og Papa røg en fed sammen inden de blev gift –min mor ved godt, hvor afhængig man kan 

blive af, at ryge hash –Flaco og jeg har holdt det skjult for vores mødre i snart 10 år, det er længe –

Jeg tror nok vi er blevet afhængige ellers bliver vi det, -Jeg kan måske godt forstå min mors 

bekymring når det gælder stoffer fordi, at min papa jo endte med, at blive fastlåst i den rus, de 

hurtige penge og miljøet i det hele taget, -papa kunne godt lide det liv og han havde jo rigtig mange 

venner ude i bande-miljøet, alle i det sorte miljø kendte min papa, han importerede kokainen direkte 

fra Mexico og solgte det videre til de store fisk rundt omkring i USA, så han var næsten altid ude, at 

rejse –det var rejse på 1 klasses billetter andre gange med privat fly, hvis der skulle være ekstra 

dække under deres hemmelige handelsauktioner –papa kom helt tæt på de store mafiaer endda 

Simba kom han helt tæt på, Simba er en rigtig god skak spiller og ved lige, hvor han skal placere sine 

soldater for, at beskytte sig selv –Jeg har hørt rygter om, at Simba også sælger til nogle kendte 

berømtheder, som skuespillere, musikere og sangere, men der er også rigtig meget Simba holder 

skjult, -Flaco, Sigurd og jeg har hørt utallige rygter om Simba også, at han kender nogle folk inden for 

ordensmagten, FBI og CIA, ja sågar nogle politikere, men det er ikke noget vi kan bevise, det er jo 

bare rygter –Jeg kan høre nogle skridt uden for min dør –Jeg tror det er Ramirez, det banker på –Jeg 

siger ”vent lidt Ramirez, vi kommer ud til dig nu” –Jeg åbner døren og kan se Ramirez er på vej 

tilbage –Flaco og jeg sætter os ned i sofaen og kigger på Ramirez spiller –Jeg spørger Ramirez ”er du 

sulten” – Ramirez svare ”Ja lidt” –Flaco spørger om vi ikke skal lave vores mad selv –Jeg tænker det 

var da en god idé, så kan vi måske dele en pizza senere i aften –Jeg går ud i køkkenet for, at kigge 

rundt i køleskabet og skabende fordi, jeg skal finde ud af, hvad vi kan sætte sammen til det bliver 

noget mad –Flaco er hurtigere end mig til, at reagere, selvom vi begge to er lige skæve ved, at blive 

lige beruset – Flaco spørger Ramirez om han ikke godt kunne spise Enchidellas eller om vi bare skulle 

lave nogle hurtige Fajitas –Ramirez siger, at han gerne vil have Fajitas –Jeg hælder noget mere 

Margareta på vores glas imens skære Flaco nogle kødstrimler ud –Jeg begynder, at blive lidt svimmel 

og sætter mig lige ned 5 minutter imens tænder Flaco for radioen, han danser lidt små fjollet til 

musikken mens han skære i kødet –Jeg griner af Flaco fordi han kan være så sjov nogle gange – Jeg 

rejser mig op og begynder, at hjælpe Flaco –Jeg skære noget salat og nogle grøntsager ud, placere 

dem i hver deres lille skål, så begynder jeg, at lave en hjemmelavet dressing –Jeg ved det er en 

dressing min mor plejer lave til når hun tilbereder Fajitas til os, den er en slags salsa lignende stærk 

dressing, som smager fantastisk til alt  

 slags kødretter –Jeg ser lige hurtigt efter, hvad Ramirez laver –han spiller stadig så jeg kalder ham 

ind til køkkenet –Ramirez kommer ind til os ude i køkkenet, han griner af os og siger vi er nogle tosse 

hoveder begge to –Jeg siger ”gå ind og sluk for din PlayStation og kom herud igen” –Ramirez går ind 

og slukker for sin PlayStation, da han kommer ud i køkkenet igen beder jeg ham om, at dække 

bordet op med de tallerkener Jeg har lagt frem på køkkenbordet –Ramirez skynder sig, at dække op 

imens han siger ”orj, det dufter lækkert” – Flaco svare igen på en ironisk måde ”jeg, er jo også en 

mesterkok Ramirez” –Ramirez kigger på mig med et underen blik i øjet og fniser –Jeg kan høre 

telefonen ringe inde på værelset –Jeg går derind og svare, det er Sigurd ”Hey Sigurd, Jeg kan høre 

støjen af musik og lækre damer i baggrunden” –Sigurd spørger ”ja, hva kommer i ikke? Festen er 

ligesom gået i gang” –Jeg ved ikke rigtig, hvad Jeg skal svare igen, men siger til Sigurd, at Flaco og Jeg 

lige skal ordne noget så kommer vi –Sigurd svare ”det ok, gutter, jeg venter på jer, vi ses” – Jeg svare 

”vi tales ved” –Jeg går hen og stiller mig op ad dørkarmen til køkkenet –Flaco kigger på mig imens 

han laver et tegn med øjet til mig –han spørger ”hvad sker der? hvem var det? ”  -Jeg giver Flaco et 

tegn tilbage med mit hoved om, at han lige skal gå med mig ind på værelset –Flaco lægger resten af 

maden klar på bordet og siger til Ramirez, at han skal fylde vores glas op med sodavand –vi går ind 

på værelset –Jeg forklare Flaco, at det var Sigurd der ringede lige før og han spørger, hvor vi bliver af 
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–Flaco spørger mig ”hvad sagde du så til ham” –Jeg fortalte Flaco, hvad jeg svarede til Sigurd –Flaco 

griner lidt, derefter tager han sig til hovedet og siger ”jamen så skal vi finde på noget, at sige igen, 

hvis Sigurd spørger, hvad det var vi sgu ordne” –Jeg forklare Flaco, at det gør han sikkert ikke så det 

behøver vi vel nok ikke bekymre os om –Jeg tænker lidt over det nok var lidt dumt sagt, men ellers 

ville Sigurd, da bare have spurgt om det med det samme i telefonen nåh, -Jeg siger til Flaco, at når vi 

hat spist så tager jeg opvasken hurtigt sammen med Ramirez imens han går ind på værelset og ruller 

en fed joint til –Flaco og Jeg går ind og sætter os til bords –vi joker og griner lidt frem og tilbage –

Ramirez synes maden er blevet god, han slikker sig om munden og sutter fingrene af – Ramirez 

spørger om vi ikke skal gå en tur over i den lille tivoli –Jeg kigger op på uret og tænker, hvorfor ikke 

der er jo 4 timer til mor kommer hjem og siger til Ramirez ”det kan vi da godt, men du skal hjælpe 

mig med opvasken først” –Ramirez er indforstået med aftalen, så imens de står ude i køkkenet, får 

ryddet af bordet og vasket op er Flaco inde på værelset, hvor han ruller en joint klar –Jeg hælder to 

glas Margareta med lime til os, bære det ind på værelset og sætter Ramirez til, at se lidt fjernsyn 

mens vi får røget jointen og drukket færdig (en halv time senere) –Vi begynder så småt, at komme 

afsted Ramirez jubler og er overlykkelig for, at komme afsted –Jeg siger til Ramirez, at han aldrig må 

fortælle mor vi er taget ud om aftenen over i tivoli, ellers kommer vi ikke aldrig mere derhen igen –

Ramirez lover, at han aldrig nogensinde vil fortælle det til mor –Ramirez siger ”Juán, jeg ved jo godt, 

hvor skrøbelig mor er blevet” –Flaco kigger på mig og Jeg kigger på ham –Tænker den dreng er godt 

nok kvik, han er ved, at blive stor –Flaco råber ”kom skynd jer, vi skal nå bussen” – vi begynder alle 

tre, at løbe møvende igennem alle menneskerne på gaden, den er altid overfyldt med alverdens 

slags forskellige turister fra verden over, tja, man kan vel godt sige L.A. er den mest livlige, 

farvestråelende og fantasifulde by. Next to New York. Byen sover aldrig, nattelivet er intenst, 

uhyggeligt og hyggeligt på samme tid –Vi når bussen i sidste øjeblik og får hoppet med på turen –

Ramirez kigger ud af vinduet på stående fod, der er aldrig nogen siddepladser i busserne her –vi skal 

stå op, der er ca. et kvarter til vi skal stå af – Ramirez har aldrig set nattelivet i byen før, så for ham er 

busturen en velsignelse - et par stop før vi skal stå af stiger 3 unge fyre på bussen, pis! Shit! Fuck! 

Siger Jeg og prøver på, at skjule mit ansigt –det er dem –Jeg har set dem før, det er de tre unge fyre 

der stod ved den store flotte kæmpe Aloe Vera plante, da Jeg ventede på Sigurd sent den kolde 

februar aften –Jeg fik jo lov, at ryge med på deres joint og til gengæld for det sgu de ryge med på 

min –den ene unge dreng kigger forunderligt på mig –Jeg kan se det på vinduet i bussen –Jeg tænker 

bare de ikke opdager mig nu –ikke mens Jeg har Ramirez med indtil Flaco siger ”Juán, hva laver du” –

Jeg siger hold nu kæft! –Flaco kigger rundt i bussen og kan se, at der står tre unge fyre og kigger 

mistænksomt på Juán indtil bussen stopper, hvor vi skal af –Vi skynder os, at møve ud af bussen så 

råber den ene af de tre ”Hey, der er han! Efter ham! Du står i gæld til os! ” –Flaco, Ramirez og jeg må 

skynde os væk, -jeg får hurtigt øje på en lille sidegade og siger ”kom skynd jer vi går den vej” –Vi 

skynder os væk fra den store menneskeflok, gemmer os inde bag en stor grøn port og venter ét par 

minutter –Ramirez spørger ”hvad laver vi her? Hvorfor gemmer vi os her Juán? ” –Jeg fortæller 

Ramirez, at det er fordi der er nogle store drenge efter os –Ramirez spørger ”kender du dem Juán” –

Jeg forklare Ramirez, at jeg ikke kender dem, -Jeg har kun set dem én gang og Jeg ved ikke, hvad de 

vil –Flaco hjælper mig ved, at sige til Ramirez ”Du spørger for meget, hold nu kæft! ” –Ramirez siger 

ikke noget mere, han sætter sig på hug op ad muren inde bag porten –jeg kan høre nogle skridt –Jeg 

siger til Flaco, at det er dem –Jeg kan høre de nærmer sig porten og de hvisker noget til hinanden –

Jeg er skidebange –Jeg tænker, hvis de får fat i mig får Jeg tæsk og bliver med garanti frarøvet penge 

og tjald fuuck! Siger Jeg til Flaco – Ramirez rejser sig op og giver tegn med sin hånd om, at vi skal gå 

med ham længere ind i gården –Flaco og Jeg følger med stille og roligt –vi gemmer os bag en kæmpe 

container Jeg kan høre de står ved porten og snakker –nu begynder de nærme sig containeren indtil 

–pludselig er der en der råber ”Hallo, hva laver i her? kan i så se, at komme væk her fra! dette er 




