Hvad så, tøser?
Er I blevet slappe
i knæene?
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Han har brækket
benet. Vi skal have
ham op herfra.

Hey, dernede! Se så at få
fingeren ud! Vi har ikke
hele dagen!

Arh!

Ååååh!

Okay, flyt ham ud til siden, så
de andre kan komme hen til
stigen. Vi får ham ud, når jeres
hold bliver afløst!

Lede skiderikker! Som om det ikke var
nok, at vi får peanuts i løn... Hvorfor
skal de også behandle os som hunde?

Han ligger
i vejen.

Det er for meget!
Hørte I det,
drenge?

Hold op med det
der, Ricky.... Du ved
godt, jeg ikke bryder
mig om, at du leger
med våben på mit
kontor.

Ja, ja, far.
Slap nu af..

Chef! Chef!

Bang...
Bang...
?
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Graverne
har standset
arbejdet... Der er
sket et uheld!

De er meget
ophidsede!

Jeg kommer.
Det skal jeg
nok tage mig
af.

Et
uheld?

Vent lidt,
far. Jeg går
med.

Hør efter, alle sammen!
Jeg beordrer jer til at
genoptage arbejdet...
nu! Ellers tilbageholder jeg lønnen!

Hvem er den sårede?
Nummer
132.

I burde have givet
ham en skinne på
og båret ham op.

Vi har krav på respekt. Vi rører
os ikke ud af stedet! Vi er ikke
dyr, og I skal ikke...

Vi ville spilde for
meget tid, hvis
kæden gik i stå.
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Dyrk det lige, far!
Der er ikke en, der
rører sig!

Så du lige, hvordan jeg lukkede
kæften på ham, far? Ha, ha, ha!
Så kan de lære det!

Store idiot.

DEN LILLE KAT ER DØD
Hvad laver du på de her kanter?

Må jeg
sætte mig?

Hey! Hvad er det,
jeg ser? Det er jo
vores ven Julius!*
Længe siden...

Det kunne
jeg spørge dig
om... Hvor er
Jeremiah?

Spiller du stadig
sækkepibe?

Jeremiah? Han er på besøg
hos nogle gamle bekendtskaber... Og jeg er ikke
velkommen.

Nå?
Også dig.

Det kom lige så
stille snigende...
I begyndelsen gik
hun i gang med at feje i
hjørnerne og inde under
bordet... Så købte hun
sæbe.
Sæbe...?
Hold da op!
Lige mine ord. Og
jeg idiot så det ikke
komme. Jeg spillede
bare min musik.

Er du
der?

Hvordan det?
Romea... Hun har dumpet
mig, så jeg er helt nede.

Du ligner heller ikke ligefrem én,
der er på vej til fest.
Ikke for at blande
mig, men hvad gik
der af hende?
Det...

... og så
begyndte
hun at
vaske sig.

Og som om det ikke
var nok, hængte hun
en af der dimser op,
som dræber fluer...
Det var dråben.
Jeg gik helt i
baglås og
flippede ud.

Og så strøg hun
garanteret direkte hjem
til sin rige farmand.
Nemlig...

Hey, hører
du efter?

* se ”Slangen i paradiset”
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Jeg kunne ikke gøre noget...
Hun er rejst...
Rejst.

Hør nu her,
kammerat, du
gafler nok en
anden... En, der
er bedre

Det bliver
ikke
Romea.

Hvad skulle han
skyde den mand for? Ham...
Ham nummer 251? Jeg har
sådan en lyst til at
stikke ham én...

Nej, Ray! Du rører ikke
min søn! Han prøvede bare
at beskytte dig. Du skulle
hellere takke ham.

Måske ikke lige så
snavset... men tæt på.
Ingen grund til at
hænge med
hovedet. Vil du
have en øl?

Takke ham? Ved du, hvad den
slags pjat kan koste mig? Ved
du, hvor meget jeg skal betale
for at opnå de lokale politikeres
”forståelse”? Takket være
din kære søn! 17 år og totalt
uansvarlig!

Ray, min skat. Det handler også
om din søn... Vores søn. Han skal
have tid til at blive moden. Har
du helt glemt, at du også har
været ung? Vær nu sød... Giv
ham et knus!

Drop det
nu, mor.

Snart 18.

Som
om det
hjælper!

Ray!

Hvor er din far dog
snæversynet nogle gange.

hul i det!
Han kan skabe
sig udenfor.
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Tag nu bare et
stykke til... Det er
hjemmebagt tærte.

Lena kommer om lidt
Når hun har skiftet
den lille... Jeg
snupper lige en
lille tår... Det
bryder hun sig
ikke om.

Hvad med værelset?
Er det godt nok?

Helt fint.

Synd for dig. Man
har kun ét liv, så jeg
tager det hele med.

*Jake...!
Du ved
godt,
jeg...

Den er jeg med på.

Bare et lille
glas. Jeg
holder
Jeremiah med
selskab.

Men jeg
vil nødig
se dig uden
tøj på.

Du har
altid en god
undskyldning.

Se, jeg har
en lille kat.

Kom, Stevie. Kom
herhen, lille skat. Så
onkel Jeremiah kan se,
hvor stor du allerede
er blevet!

Du må ikke
holde
killingen
sådan, Steveskat. Du
kvæler den.

Jeg
vil ha’
chips.

Mor vil
gerne have, du
spiser noget
andet.

Jeg
vil ha’
chips. Godt...

Onkel
Jeremiah?

Men så kun
den her ene
gang. Lover
du det?

Ja.
Kunne du
tænke dig et
stykke tærte,
som mor har
lavet til dig?
Et lækkert
stykke tærte!

Nej, jeg vil
have chips.

Du skal ikke se
sådan på mig,
Jake...! Det er ikke
spiritus.
Jeg siger
ikke et ord,
Lena-skat.
Øhh... Her er...
Her er meget
stille her.

Og naboerne er bare
vildt søde. De har
også små børn. Steve
er tit ovre at lege
hos dem.

Du gætter aldrig,
hvor meget vi
har givet for
det her hus!
Prøv at komme
med et bud.

D-Du skal puste
i den... Hey... Ikk’... Ikk’ i
næsen... Jeg ska’ ha’ den...
i munden bagefter...
Hey... K-Kurdy...

Åh... Er det ikke
den lille, der
græder?

Kom med
et bud!
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Jeremiah har
også smagt
den.

* Se ”Grænselandet”

Jeg kan ikke mere.

