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I
Dani the girl
Is playing songs for me
Beneath the marquee
Overload
Red Hot Chili Peppers, “By the Way”

När John armbågade sig in i konsertlokalen genom den solida
väggen av kroppsvärme och koldioxid träffade minnena och
vemodet honom som ett ton med tegelstenar. Det var däremot
inte kombinationen av öl, cider, svett och parfym som gjorde det,
för den kunde man få tag på nästan var som helst på en
fredagskväll. Scenrök kunde emellertid aldrig misstas för annat
än scenrök.
Det räckte med att ta ett djupt andetag och inhalera några
partiklar av den våta, torra, äckliga, härliga substansen för att
blick och axlar skulle sänkas unisont och medvetandet skulle
tappa fokus. Plötsligt var här och nu inte längre här och nu, utan
här och för länge sedan.
Det var ingen namnlös, ansiktslös gitarrist som skymtade vid
sceningången, det var hans yngre jag som stod där uppe i ett
moln av nervositet och upphetsning med en svart Jackson i ett
krampaktigt grepp, i otålig väntan på att få gå ut på scenen. John
kände suget i magtrakten, spekulerade i hur fjärilar kunde flyga i
ett vakuum, noterade hur puls och blodtryck utförde ett gradvis
accelerando och crescendo i takt med att bandet innan närmade
sig slutet på sin sista låt. Där är det sista avslaget – nu är det hans
tur! Han närmast snubblar tvärsöver scenen, andas in den

familjära doften från en förstärkare på högvarv, sträcker sig efter
kabeln – det här har han gjort förut, så varför kan den jävla
handen inte vara stilla!? – och sedan är det dags att ställa sig och
inte se ut över publiken, för givetvis gör rök, mörker och ljus att
det inte går att se någonting, han bara känner trycket från
tvåhundra par ögon. Hela kroppen spänns av förväntan. Vilken
sekund som helst kommer han sätta plektrumet till strängarna
och kraften ur de fyra 12-tumshögtalarna kommer inte bara vråla
honom i ansiktet, den kommer också sträcka ut en stor näve
genom golvet och krama om hans bröstkorg. När som helst nu
kommer fyra hi-hatslag någonstans där bakifrån, och då är det
igång!
Inte den här gången. I kväll skulle han stå här nere, och titta på,
medan de andra skulle stå där uppe, och spela. Precis som förra
gången, precis som gången innan det, precis som alla andra
gånger de senaste...
John kastade sig i desperation in på första bästa tankebana för att
slippa göra den uträkningen.
Det var ett tecken i tiden att han behövde en illusion om en
särskild inbjudan för att gå på hårdrocksfestival. Och inte ens den
illusionen hade hållit särskilt länge. John hade föreställt sig att
han skulle hålla hov längst bak vid baren i den bakre delen av
lokalen, folk skulle komma fram till honom, och det var en tanke
som han var helt okej med. Tills han insåg att det givetvis inte
skulle gå att hålla Frågan med stort F stången: ”spelar du
fortfarande?” Det skulle självfallet vara tusen gånger mer
patetiskt att ljuga, han skulle givetvis säga sanningen och inget
annat, och den inställsamma respekten skulle subtilt glida över i
en lättad skadeglädje.
Till och med det hade visat sig vara för mycket att förvänta sig.
Mannen som låg bakom inbjudan hade hastigt skymtat förbi på
väg ut mot logerna, Patrik höjde ena handen till hälsning och en

kort stund såg det ut som att han var på väg bort för att byta
några ord och John var tillräckligt mycket på väg upp från
barstolen att han höll på att välta och stå på huvudet när Patrik i
stället avvek.
Det var lika bra att stanna kvar och paxa barstolen, tänkte han.
Sedan tystnade skvalmusiken och det blev mörkt – tillräckligt
länge för att det skulle vara mörkt, som en konsert som skulle
börja, och inte bara en ljustekniker som råkade nysa.
Konsertstämningen infann sig efter ett kort vilset ögonblick, och
John kände avundsjukan stiga som ett bittert moln ur svalget när
det första bandet kom upp på scen. Givetvis såg de äckligt
avspända och coola ut när de gick in: det var säkra händer på
instrumentkablarna, ögonkontakten med de främre raderna
utstrålade vana och självförtroende.
Det behövdes bara några takter för att John skulle bestämma sig
för ytterligare en öl – samt att det skulle bli en tidig kväll. Ibland
när han tackade ja till sådana här saker var det för chansen att se
någon som gjorde något nytt eller var särdeles duktig, eller
kanske båda två: i vilket fall som helst någon som kunde
inspirera en eller åtminstone stimulera tävlingsinstinkten. Men
det här som han hörde nu var samma gamla malande, nedstämda
gitarrer, samma musik som han kanske skulle ha fått ut mer av
under gymnasiet men inte riktigt begrep sig på längre. Inom kort
visste han att han skulle återkomma till sin alldeles egen refräng,
men det blev svårare och svårare att överrösta den hånande
falsettkören. Om han kunde göra det så mycket bättre själv,
varför satt han här nere?
Den enda trösten var att publiken reagerade med ungefär samma
entusiasm som han själv efter första låten, och snart skulle det bli
ytterligare två –
En tung knytnäve landade på hans axel och John hörde en bullrig
baryton rabbla en oförståelig harang på ett obefintligt språk. Han

vände sig snabbt om och famlade i förvirringens mörker medan
han febrilt försökte placera den långe killen med det axellånga,
mörka håret.
”Hallå!” utropade John med alldeles för mycket glädje, förvåning
och lättnad i tonfallet och sträckte fram handen.
”Tjänare”, sade Magnus Karlsson medan han grep om Johns
hand och dängde till honom på axeln.
”Kul att se dig!” sade John och när Magnus gled ner på barstolen
bredvid sköljde det en våg av tacksamhet över honom, en inte
helt välkommen känsla.
”Detsamma, detsamma!” sade Magnus och vinkade till sig en
fatöl. ”Ska du spela eller?”
”Nej, jag tror inte det”, kom det, irriterat och bittert, innan han
lade band på sig själv. ”Jag är här för att titta, jag fick ett sms av
Patrik, han spelar med –”
”Jajamän, jag fick också det”, sade Magnus och satte upp ölglaset
till en skål och välkommen.
John skålade med honom och satte glaset till munnen för att
dölja sin fullkomligt omotiverade besvikelse.
”Fan, när sågs vi senast?” sade Magnus.
John blåste ut kinderna och tog sig en funderare. Det kändes som
att Magnus med gigbag på axlarna var ett stående inslag bland
Göteborgs arkitektur, men när hade det varit senast?
”Det måste ha varit runt Lucia”, sade han till slut. Det fanns
minnesbilder av Åsa, och Claudia, och Claudias sambo, en glad
kväll med mycket att dricka – och ett skumt latinfunkpopband
med en märkligt bekant basist. ”Jag var ute med tjejerna på
jobbet.”

”Ja jävlar”, sade Magnus, ”på Pustervik! Jag kommer ihåg det!
Fan, jag missade dig den kvällen, jag hade tänkt att höra om du
ville dra vidare.”
Det fladdrade till lite kort inom John, men sedan glödde ilskan
till på nytt. Var det inte svårare än att han satt hemma och
väntade på ett samtal?
”Ska du spela förresten?” frågade John.
Magnus bruna ögon glimtade till.
”Ja, det hade nog gått hem här”, kom sarkasmen åtföljd av ett
kort gnäggande skratt.
John skrattade med honom, Magnus grävde fram sin snusdosa
och de mönstrade varandra. Om Magnus hade lagt om musikstil
sedan gymnasiets glada dagar var det i alla fall ingen risk att man
inte skulle känna igen honom. Klädstilen kanske hade blivit
aningen snofsigare, men det var fortfarande svartaste svart som
gällde, och såvitt John visste hade Magnus fötts med långt hår,
två dagars skäggstubb och en handboll med Generalsnus under
överläppen. Nu satte han dit prillan med ett målmedvetet tryck
med tummen och tog till orda:
”Hur går det, vad har du för band nu för tiden?” frågade Magnus.
John suckade och stirrade ner i sitt glas.
”Jag har inget band”, kom det till slut tillsammans med en massa
utandningsluft.
”Va?”
”Har inte haft nåt på två år”, sade John. Där kom det, där hade
han sagt det.
”Skojar du!?” sade Magnus.

John lyfte blicken från glaset och vilade den på Magnus. Han
ryckte på axlarna.
”Spelar du inte alls längre?”
”Jodå, jag spelar. Jag satt och plinkade lite i onsdags faktiskt.”
Den meningen lät betydligt mindre patetisk inuti hans huvud och
John ångrade sig halvvägs ute. Magnus betraktade honom
tankfullt och skakade nästan omärkligt på huvudet.
”Det är ju fan skandal! Du får ju ta och bilda ett band!”
”Ja, jag vet”, sade John. ”Det känns som att om jag hade fått en
femma varje gång någon sade det skulle jag ha råd att anställa ett
band.”
”Vad tror du att det betyder?”
”Att det är hög tid. Så då gör jag det. Här och nu! Är du med?”
Meningarna slank ur honom gradvis, det var som ett jam med
andra musiker som var på samma nivå, där varje idé byggde på
den tidigare och innan man visste ordet av var man någon helt
annanstans. John kände hur det snurrade inombords – tänk
om…
Magnus log brett.
”Ett till? Kanske lite väl häftigt.” Sedan blev han allvarlig. ”Du
kan ju lira om något, så det är inte det, men... Äh vad fan, jag
flaxar redan runt så mycket. Men seriöst, du måste satsa på
någonting nu alltså.”
John släppte ut en suck som bara han själv hörde.
”Jag vet. Och det är inte att jag inte vill. Ibland blixtrar det till
och jag får för mig att sitta en hel kväll och öva och sedan kan jag
knappt sova för att jag är så uppe i varv med alla fantasier om att
stå på scen, alla låtidéer som virvlar runt i skallen” – John kom

av sig av att Magnus satt och nickade med stigande entusiasm –
”och sedan vaknar jag nästa dag och så är det tillbaka på kontoret
igen.”
Magnus fick ett nästan teatraliskt besviket uttryck i ansiktet.
”Så kan man ju inte hålla på!” sade han bestört.
”Nej, jag vet”, sade John och sjönk ihop igen.
De hade båda släppt konserten sedan länge till förmån från
denna reunion som egentligen inte var en reunion, och
förmodligen var det band nr 3 som precis hade gått upp och kört
igång. Men någonstans längst bak i skallen fanns det alltid en
liten del som låg på standby, som registrerade, analyserade och
systematiserade musik, och signalerade medvetandet om det var
någonting som han riskerade att missa. Han hade redan noterat
att det var klassisk heavy metal, lite långsammare, lite dovare,
ungefär som en trött coverbandsversion av låtarna som aldrig
platsade på Iron Maidens 90-talsplattor. Förmodligen hade
Magnus gjort detsamma, för han beställde in ytterligare två öl,
som om han inte alls hade bråttom från baren för att gå in och
sätta sig i logen med kollegorna, eller vad som nu var syftet med
hans besök här i kväll.
”Vad kör du nu förresten”, frågade Magnus och flyttade över ett
av ölglasen till John, ”har du kvar din gamla Ja–”
Det var bara sju, åtta toner, ett litet fill i slutet av riffet efter första
refrängen, men det räckte för att penetrera den deppiga dimman
och få hans huvud att snäppa runt nästan 180 grader på axlarna.
”Häng med!” sade John, nappade åt sig sitt glas och hoppade ner
från barstolen.
Det första han tänkte när han tog några snabba steg fram mot
scenen var att han ännu inte blivit överträffad på en amatörscen,
och sedan var han tvungen att fundera efter varför han fick just

den tanken och ingen annan, och vad det skulle spela för roll om
han stod upp eller satt ner. När andra refrängen var slut och
hårdrocksbalken i den musikaliska lagstiftningen stipulerade att
ett gitarrsolo var omedelbart förestående kände John att han höll
andan och nästan var på väg upp på tårna. Skulle sviten ta slut
nu?
Där kom det. Den här gitarristen stod huvud och axlar över alla
andra som John hade hört i kväll, eller någonsin på det här
stället, om han fick vara ärlig. Musiken var inget vidare, men den
svarta Fendern hanterades på ett sätt som fick Johns käkar att
mala av avundsjuka. Och det var inte lika mycket tekniken som
attityden och kontrollen. Visst glänste det till emellanåt, men det
som fick hans ansikte att anta en grönaktig nyans var den fulla,
runda, maffiga tonen och ett så gott som perfekt vibrato. Det lät
professionellt, seriöst och givetvis förbannat bra! Plötsligt kände
han en lätthet i bröstet, precis som när blixten och det
efterföljande dundret nästan som i efterhand fick honom att inse
att han varit nedstämd ett tag. Han hade ju inte här att göra, det
var ju bara att jaga hem och börja öva, för så här fick man ju inte
spela, det var ju för tusan –
Hon slängde håret ur ansiktet efter att hon hade spelat färdigt sitt
gitarrsolo och John blev stående med öppen mun. Längst bort i
medvetandet, som utanför en gigantisk gelatinbubbla, verkade
det som att Magnus gastade någonting över musiken. John vände
kropp och huvud en aning mot Magnus som för att markera att
han hört, men ögonen var fästa vid tjejen. Givetvis var det inget
snack. Nu när han visste vad han letade efter och framför allt inte
bara förutsatte det gamla vanliga passade allt liksom in: sminket,
nagellacket, klädseln och vid närmare eftertanke såg han ju
självfallet lite attribut som svällde och putade lite varstans.
”Kolla in!” hojtade han till Magnus och fick anstränga sig för att
inte börja hoppa upp och ner på stället.

Det dunkade i honom när det drog ihop sig till hennes nästa
sexton takter i rampljuset, och han blev inte besviken. Det var
som att ta Gary Moore och Tony Iommi och kanske lite av Adrian
Smith och klämma ihop det i det här inte helt oattraktiva paketet
och John fick anstränga sig för att inte armarna skulle flyga upp i
utgångsställning för luftgitarr. Hon hade ett säreget sätt att böja
strängar: först upp snabbt till målet, sedan släppte hon
omedelbart och lyfte sakta tillbaka upp tonhöjden, och först när
hon hållit tonen i något ögonblick lade hon till lite vibrato. Vad
var det Steve Lukather hade sagt? ”Böj en sträng en gång och jag
kan tala om för dig om du kan spela gitarr eller inte.” Det var helt
enastående att se på och han välsignade varje liten omständighet
som dragit sitt strå till stacken för att han skulle komma hit i
kväll.
”Herrejävlar!” andades han ut när de återtog sina tidigare platser
vid bardisken. Det var de första ord han uttalat på en kvart. Han
sökte Magnus blick och fick fatt i den efter några ögonblick.
”Va? Vad? Nej, tycker du det?” var det enda Magnus hade att
säga.
Magnus hade formellt inte fel, det var ett rätt slätstruket band,
för att inte säga pinsamt, men det var ju inte det som det
handlade om just nu! John fick nästan sätta sig på sina händer
för att överkomma impulsen att ta Magnus mobiltelefon ur
händerna på honom och gå loss i dimman med att och pladdra
om allt som han precis upplevt. Magnus stod fortfarande
bortvänd, och när John kom av sig aldrig så lite och började
landa märkte han att pulsen fortfarande var uppe på en
förhållandevis hög nivå, och dessutom protesterade
ansiktsmusklerna när han ville plocka ner dem från det där galna
leendet som han måste ha burit på i femton minuters tid.
Plötsligt insåg han att det här bara var band nummer tre och att
han skulle behöva sitta här i åtminstone en timme till, och det var

tillräckligt för att han skulle brista ut i ett trumsolo med fingrarna
mot låren. Han ville ju inte sitta här, han ville ju gå hem, och ta
upp sin gitarr, och se till att han var minst lika bra som hon!
Magnus skulle han ju träffa förr eller senare i vilket fall.
Magnus tittade upp från mobilen och gav honom ett kort
ögonkast, som för att försäkra sig om att John satt kvar. Nej, han
skulle vara kvar här så länge som Magnus ville ha hans sällskap.
Det var aldrig något fel i att odla en sådan kontakt, en basist av
den kalibern, för –
”Sodavatten. Is. Lime”, hörde han plötsligt någonstans snett
bakom sig till vänster och hoppade nästan högt när han sneglade
över axeln.
Det måste vara hon! Det var precis samma mörka lite urringade
topp, samma mörka hår, men hon hade draperat det bakom
öronen, vilket inte smickrade henne för fem öre. Nu blev John
varse de detaljer som undgått honom på långt håll och det var
nästan en lättnad i sammanhanget att hon bara var skicklig på
gitarr. Hade hon även varit drömsnygg skulle det bara ha varit
orättvist. Tjejen som nu inte längre hade sin Fender på sig gav
honom ett kort ögonkast, inte tillräckligt långt för att få kontakt,
men lagom för att han skulle hinna se precis det han letade efter.
Hennes smala ögon lyste av en säregen efterglöd och de tunna,
rödmålade läpparna hade spänts i ett diskret men definitivt
triumferande leende. Han skulle ge mycket för att ha den känslan
rusande genom sig nu.
I nästa ögonblick verkade hon märka att hans blick dröjt sig kvar,
och vände sig trött mot honom.
”Kanongig!” utropade John överrumplad.
”Tack!”
”Du lirar gott”, sade han sedan.

Tjejen med Fendern vred avigt på munnen, nickade kort och gav
sig sedan därifrån med drinken i högsta hugg.
Jaha, tänkte John och vände sig framåt med hettande kinder.
Och så finns det de som helt enkelt inte kan ta en komplimang.
”Vad hände?” frågade Magnus yrvaket. Han verkade ha stoppat
undan telefonen.
”Jag vill inte prata om det”, sade John men kunde inte hindra sig
själv från att fnissa åt det absurda i situationen.
Trots att han svävade fram och tillbaka mellan att vara upprymd
och generad kändes det som om rollerna blivit ombytta under
den senaste halvtimmen. John kände sig plötsligt klarvaken,
medan Magnus blev betydligt mer fåordig och inåtvänd. Efter att
ljuset tändes och de hälsade på sina bekanta som stod framför
scenen med handdukar och vattenflaskor och belåtna flin
förutsatte John att Magnus skulle bli stående tills städpatrullen
kom och slängde ut dem, men när John markerade att han skulle
röra sig hemåt följde Magnus med honom.
Det var en högst egendomlig upplevelse: John försökte tre gånger
att få igång en konversation om kvällens händelser, men verkade
inte hitta startmotorn på Magnus. Där inne, i lokalen, hade det
kanske inte varit så konstigt om samtalet blev sparsmakat, men
här ute, i en tystnad som relativt sett kändes som ett audiellt
svart hål, blev Magnus tigande snart outhärdligt. John fick snart
för sig att Magnus var arg för någonting, för han sade ingenting
förrän de var halvvägs nerför Andra Långgatan. Men även om
han bara yttrade sig för att bomma en snus verkade han ha
kontroll över röstläge och ton. Sedan teg han konsekvent tills
John stannade vid gatukorset 20 meter från porten där han
bodde.
”Jag får ditt nummer”, sade Magnus.

John rabblade siffrorna och efter en stund kom ett litet
vibrerande från jeansfickan.
”Vi hörs i veckan”, fortsatte Magnus med ett kryptiskt leende och
sträckte fram en kylslagen hand till avsked.
John stod kvar och tvekade en stund. Han hade missat någonting
och det retade honom att han inte kunde komma på vad det
kunde vara. Sedan var det som om han plötsligt blev varse var
han var någonstans, och att det var svinaktigt kallt. John
skyndade in genom porten, de stelfrusna fingrarna fann
dörrnycklarna, och när han väl krånglat av sig ytterkläderna gick
han raka vägen fram inte till stereon, inte till datorn, inte till
TV:n, utan till gitarren.

II
What can this strange device be?
When I touch it, it gives forth a sound.
It’s got wires that vibrate – and give music!
What can this thing be that I’ve found?
Rush, ”2112”

”Har du glömt av tiden eller?”
Johns huvud flög upp och det tog en sekund innan han insåg att
Jesper stod och knackade med kaffekoppen på dörrkarmen in i
Johns och Claudias lilla krypin.
Han kastade ett öga på klockan. Fjärde dagen i rad! Normalt
brukade han sitta och räkna ner till allt: till niofikat, lunchen,
halvtrefikat, hemgången. De brukade kunna ställa klockan efter
hans regelbundna uppdykande vid kaffemaskinen och nu var de
tvungna att komma och hämta honom.
”Jäklar, vad fokuserad du har varit de senaste dagarna!” sade
Jesper efter att tystnaden vid kaffemaskinen måste ha blivit för
mycket för honom.
John reagerade först efter ett par sekunder.
”Ja, det kanske jag har”, sade han till slut, men kom inte på vad
han skulle säga efter det, och när de tog sina vanliga platser vid
de vanliga ståborden tappade John tråden i samtalet från första
början. Han blev stående med blicken riktad ned i kaffemuggen
och tankarna tillbaka i den gångna helgen och veckan.
Sekunderna före medvetandet kom ifatt kroppen på morgonen
var alltid de intressantaste: hur man kunde existera i ett sådant

komplett tankemässigt och känslomässigt vakuum. Ibland var
ovetskapen lycka, den här lördagsmorgonen var det precis
tvärtom. Den första sensationen var inte törsten eller
vimmelkantigheten, utan ett avlägset högfrekvent surrande,
nästan ett vinande, i öronen. Han viftade framför sig i den
mentala dimman – och belönades omgående med en hastig
associationskedja: surrande i öronen betydde rockkonsert,
rockkonsert betydde –
John flög upp ur sängen och han var inte ens säker på att han
nuddade golvet förrän han stod i duschen. Det var dock inte
förrän han försökte springa rakt igenom dörren till duschkabinen
på vägen ut som han förstod att han måste lugna ner sig lite.
Musikaffären skulle lik förbannat inte öppna förrän tio hur han
än jagade upp sig just nu, och hans noja skulle bara leda till
frustration på andra om han fortsatte på det här sättet.
Trots sin utstuderade, tillkämpade lugna morgonrutin, inklusive
45 minuter med gitarren, var han på plats fem minuter innan
affären öppnade, och behövde koncentrera all sin viljestyrka på
att bara stå och titta på vita och röda Marshall-stackar och
neonfärgade Ibanezer i skyltfönstret och inte vanka av och an
som en osalig ande. Förmodligen undslapp sig den sömnige
affärsföreståndaren någon syrlighet när John trängde sig in
genom dörren, men John hade koncentrationen på helt annat
håll.
Världen som han steg in i var på något märkligt sätt hemtam och
vilt främmande samtidigt. John insåg att han smög omkring
bland gitarrer och förstärkare innan han kom på sig. Som om
någon plötsligt skulle komma och lägga handen på hans axel och
köra ut honom ur affären för att han inte varit där på länge! Det
funkade ju inte riktigt så. I stället drog han ett djupt andetag och
såg sig om efter gitarrer att sätta upp på dagens spellista och

började med att sträcka sig efter en Stratocaster. De hade inget i
svart, men silvermetallic dög mer än väl.
Han var inte hemma förrän två på eftermiddagen, och lade
omedelbart den nyinköpta ölen på snabbnedkylning medan han
tömde ut påsen från musikaffären över vardagsrumsbordet.
Musiken var också given: han satte tillbaka The Who, Cream och
Deep Purple i hyllan och dammade i stället av Metallica, Slayer
och Pantera. John byggde upp ett litet näste på
vardagsrumsbordet med prylar, telefon och dryck, för nu skulle
han inte resa sig förrän han fått sin Jackson i nyskick igen.
Just nu såg den stackars gitarren rent bedrövlig ut. Strängarna
hade förlorat sin metalliska lyster och klang för flera månader
sedan, och han kom väl ihåg att kroppen en gång i tiden faktiskt
varit blanklackad. Men det var halsen som var i det mest skriande
behovet av lite kärlek och omtanke, för meningen var att
greppbrädan skulle vara i ebenholts, och den såg just nu ut som
stearinvaxat rosenträ. Fem band från sadeln höll han också på att
ge upp på grund av mjölksyran i högerarmen – men kom in i
andra andningen när han såg att arbetet faktiskt gav konkreta
resultat. När han torkade bort överskottet av citronolja talade det
för sig själv och då var det lätt att finna energin till att fortsätta.
19 band senare fick John fråga sig själv om gitarren ens sett så
bra ut när han kommit hem med den.
Det här var normalt det vanskliga läget, tänkte John roat när han
började återställa kroppen till ursprungsskick. Det var så mycket
meck med att få gitarren ren och de nya strängarna på plats att
han brukade unna sig en paus, som om han inte var försiktig lätt
skenade iväg till en hel vecka. Men inte i dag. Nu var det en
kapplöpning med tålamodet innan han kunde få på strängarna så
att han kunde tvätta händerna, hämta en ny öl och börja.
Laptopen förblev avstängd med locket nedfällt, fjärrkontrollerna
till TV och DVD-spelare låg kvar orörda på vardagsrumsbordet,

han avbröt skivan mitt i en låt, för nu var det dags. Äntligen,
tänkte John när han satte sig upprätt i soffan, lade in en ny snus,
grep plektrumet och gick igång.
Fortfarande hade det inte hänt något oerhört, sade han sig när
han gick och lade sig med skalor, boxar, modus och tonarter
snurrande genom skallen – och den plötsliga aktiviteten
värkande i fingertopparna. Nästa kniviga moment var söndagen,
för det var då det skulle utrönas huruvida detta bara varit
ytterligare en sådan där isolerad, febril gitarrspelarlördag som
han trots allt kunde få emellanåt – eller början på det nya som
han längtat så länge efter. John behövde inte ens ägna en
medveten tanke åt det när han vaknade: han hade knappt
tålamod att gå in och duscha innan det var dags att börja. Där
han var van vid att lata sig med lagad söndagsfrukost och nyheter
på Internet i två timmar mumsade han nu i sig två skivor rostat
bröd med smör medan kaffet kokade upp. Sedan följde den
rykande koppen med honom raka vägen till det hörn av soffan
där han lämnat Ms. Jackson under gårkvällen.
Om gitarren blev förvånad av den plötsliga anstormningen av
uppmärksamhet var det ingenting mot vad pappershögen på
kontoret erfor dagen därpå. John var på plats klockan sju, och
hade han reflekterat över det skulle han ha blivit förvånad att han
inte satt och sjöd av ilska över hur Windows tog 15 minuter på sig
att komma igång efter en kallstart. Datorn fick ägna sig åt sin
sömndruckna morgonrutin medan John tog itu med att sortera
upp alla papper, pärmar, mappar och kataloger som låg på
skrivbordet – med den oundvikliga följden att när Claudia dök in
strax efter åtta var hon nära att gå fram till honom, presentera sig
och fråga vad som hänt med John. I vart fall antydde hon
någonting sådant senare den dagen när hans nya produktivitet
började gå henne på nerverna. John noterade hennes korta,
snäppiga tonfall och lätt sarkastiska fraseringar i utkanten av

medvetandet. Det var helt fantastiskt att få ner inkorgen från 53
mail till 12, få undan en hel hög med papper, hinna med all
uppföljning som krävdes – utan att för den sakens skull behöva
sitta över en timme och komma hem utschasad och viljelös. I
stället studsade han ner för trapporna till Östra Larmgatan prick
halv fem, med ett samvete som var lika rent som skrivbordet och
inkorgen, och kunde för första gången på länge njuta av att känna
stadslivets puls. Han var helt alert, helt med, existerade helt i
ögonblicket, och det enda som kunde komma i närheten av att
vara negativt var att det skulle ta en kvart att promenera hem –
eller fem minuter att springa hem och en timme att lugna ner
andhämtningen efteråt.
Det blev tyst vid fikabordet, alla blickar riktades mot honom,
någon skrattade och John insåg att någon ställt honom någon
fråga och till slut hörde han frågan liksom i efterhand.
”Jag har börjat spela igen”, sade han till slut. ”På allvar.”
”I band eller?”
”Det kommer. Det kommer.”
Redan den kvällen tog det slutligen stopp. Han hade haft ont i
fingertopparna redan på lördagen, men varit fast besluten att
köra vidare och undersöka om det verkligen gick att spela tills
fingrarna blödde. Det skulle egentligen räcka med en dags
uppehåll för att valkarna skulle hinna ifatt, men det kom inte på
fråga. Den här gången hade han inget val: han hade knappt
hunnit värma upp förrän en plötslig, intensiv, stickande smärta i
vänster pekfinger fick honom att tvärstanna. John försökte bita
ihop och spela genom smärtan, men fann snart att han fick ge sig.
När hjärnan reflexmässigt drog bort fingret från strängen som
från en het spisplatta var det dags att lägga av. Det blödde inte,
utan förmodligen var det något litet metallfragment som lossnat
från strängarna och borrat in sig i fingertoppen. Eller också var

det hans kropp som protesterade mot de här drastiska
förändringarna genom att lägga in ett smärtsamt veto.
På fredagsmorgonen hade flisan fortfarande inte gett sig av och
det gick inte ens att använda ett tangentbord ordentligt. John
försökte så gott han kunde att övervinna muskelminnet och
knappa mail, offerter och order med nio fingrar. Samtidigt pågick
det en vild kamp inom honom: en del av honom ville ha det till
att han vilade sig i form, den andra undrade vad i hela fridens
namn han skulle ta sig till i kväll. John kunde inte komma på en
endaste film han ville se och de plattor som han återupptäckt
under veckans lopp skulle bara påminna honom om vad som för
tillfället var omöjligt. En liten röst harklade sig längst bak i
huvudet, men han tystade ner den genom att tappert försöka
vissla på första bästa melodi som kom för honom. När han kom
till snabbköpet kunde han inte bestämma sig för vad han var
sugen på, och efter en del planlöst virrande i butiken plockade
han mekaniskt till sig ingredienserna till tandoorikyckling och
morrade ikapp med magsäcken under promenaden hem.
Han stod alldeles för länge och valde DVD att strötitta på till
maten, men det var inte förrän han gett upp och slutligen satt sig
vid vardagsrumsbordet som telefonen ringde. John svor en lång
och ful ramsa medan han skyndade tvärs över rummet. Vem det
än var hade vederbörande haft precis hela dagen på sig att sätta
sig i kontakt med honom, och så ringer de nu!
Han blev bara ännu mer förvirrad när han hörde att det inte var
ett telefonsamtal, utan porttelefonen som spelade upp sin atonala
jingel innan den vagt bulgariska harangen klingade över linjen.
Magnus steg in i lägenheten i stor gala med 111 mellan
framtänderna och en ryggsäck som såg ut att vara både knökfull
och tung. John stod förvirrad kvar i hallen, men fann sig
tillräckligt att han erbjöd Magnus förfriskningar. Magnus tog
emot ölburken med en grymtning, öppnade den girigt och drog

ett par djupa klunkar innan han sysselsatte sig med ryggsäcken.
John ursäktade sig och gick tillbaka ut i vardagsrummet för att
försöka få i sig i vart fall några bitar kyckling medan de
fortfarande hade en temperatur så att de kunde anses vara
tillagad mat.
”Sitter du och äter?” frågade Magnus efter han planat ut på soffan
snett mittemot John.
”Nej, faktiskt inte ännu”, var det svar som John bestämde sig för
bland flertalet betydligt mer sarkastiska alternativ.
”Mähm!” sade Magnus och flaxade med händerna.
”Är du hungrig, vill du ha något?”
”Nä det är lugnt, jag käkade på Donken innan”, sade Magnus och
sträckte ut sig över den kortare soffan samtidigt som han fick
halva rummet att vibrera med honom i en kombination av
gäspning och morrande stretchövning.
Det var inte rättvist, tänkte John. Magnus verkade besitta den
märkliga förmågan att konvertera skräpmat och alkohol till
muskelmassa. Han kunde inte föreställa sig att det fanns tid till
träning mellan varven med arbete och repningar med femton
band, eller vad det nu var. Och trots att han var ett par
centimeter kortare än John verkade han en hel storlek större:
Magnus dominerade alla rum han någonsin gick in i. Detta
inkluderade också att bli den naturliga
uppmärksamhetsmagneten från det täcka könet, när John sett
dem spela senast hade basisten haft konstant sällskap av två rätt
så läckra tjejer och han kunde inte svära på att det varit samma
två tjejer hela kvällen.
Men så fort John tänkt den tanken såg han Magnus som på nytt,
och plötsligt verkade det som att all luft verkade ha gått ur
honom under den stora gäspningen. Han såg menlös och

oimponerande ut där han låg på Johns andra soffa och ritade
mönster i imman på ölburken. Till slut var John tvungen att bita
sig i kinden för att inte brista ut i skratt över situationens enorma
bisarrhet. Här satt han med halvkall mat som kändes som den
tagit två timmar att bära ut till vardagsrumsbordet, och mittemot
sig hade han en person från den allra yttersta, ytligaste delen av
vad som hade gällt för bekantskapskrets för fem år sedan – och
som nu fläkt ner sig över Johns soffa som om de kände varandra
hur väl som helst.
Den första stunden njöt han av att få ägna sig åt måltiden under
tystnad, men i takt med att han avverkade portionen blev han
mer och mer förundrad över Magnus frånvaro, som någonstans
längst in hade ett påtagligt drag av otålighet över sig. Det var som
om de var på väg tillbaka till det udda ställe där de befunnit sig
under promenaden från Majorna till Haga. Till slut sökte John
närmast i desperation efter någon replik att slå på tystnaden
med, men kom till sitt förtret inte på någonting, och då fick han i
stället för sig att dra ut på det så länge som det bara gick. Det var
Magnus som hade kommit hem till honom. Uppenbarligen hade
han något i kikaren. Det var inte Johns uppgift att dra det ur
honom.
Startskottet kom när John med tillkämpad beslutsamhet svalde
den sista tuggan och reste sig med tallriken. Magnus tog andra
vägen in i köket och de stirrade häpet på varandra när de möttes
där ute. Fortfarande hade ingen sagt någonting. John satte sig till
rätta på soffan och tittade under stigande förundran på när
Magnus radade upp Coca-Cola, ostbågar och grillchips på bordet.
Han skulle precis kläcka ur sig något raljant om tonårsfestande
då Magnus trevade i ryggsäcken på nytt och halade fram en flaska
Jack Daniel’s, som fick hedersplatsen i mitten av bordet.
”Ta-da!”

Magnus tittade omkring sig som om det var någonting som
fattades, och blicken föll till slut på Johns CD-hylla. Han stegade
energiskt bort till musiksamlingen och stod och verkade tänka så
att det knakade innan han lät höra ett triumferande:
”Bingo!”
Nu var John redigt förvirrad och det blev inte bättre när
högtalarna vibrerade igång med Queensrÿche.
”Har du drinkglas?”
”Jajamän”, sade John och gjorde en ansats att resa sig upp, men
Magnus förekom honom så att de höll på att ramla ihop i en hög
på vardagsrumsmattan. Den instrumentala uvertyren drog igång
på en dundrande volym och Magnus jagade tillbaka ut i köket och
hade hunnit öppna samtliga skåpsluckor innan John pekade
honom rätt.
Det var först när han spillt ut isbitar över hela diskbänken som
han kom på sig själv med att ha blivit sällsamt uppjagad av
Magnus egendomliga energi. Till att börja med måste han sänka
volymen till samtalsnivå, och först när det var ordnat kunde han
dra några djupa andetag och sjunka tillbaka ner i soffan. Musiken
fortsatte att strömma från högtalarna, Magnus skalle gick upp
och ner i takt med Revolution Calling medan han mixtrade med
is, whiskey och virke och John lutade sig tillbaka mot ryggstödet
och lade in en respektabel bonnpaj.
”Jag har spelat gitarr hela veckan”, sade han efter den första
klunken, tvärtemot sina föresatser att låta Magnus föra
konversationen.
”Okej”, sade Magnus avvaktande.
”Jag menar på riktigt”, sade John. ”Jag började direkt när vi kom
hem i fredags. Sedan satt jag i tio timmar på lördagen, tolv på
söndagen och varje morgon och eftermiddag sedan dess.”

”Det var som fan!” sade Magnus.
”Ja, verkligen”, instämde John. ”Och jag har bara lyssnat på
thrash”, fortsatte han med blicken fixerad på den fyrkantiga
whiskeyflaskan.
”Det var som fa-an!” sade Magnus. Han tystnade plötsligt, och
när John tittade upp satt Magnus med öppen mun och stirrade
på honom.
”Vad?” sade John.
Magnus tog ett par klunkar av sin drink, lade en isbit i munnen
och sög tankfullt på den innan han tuggade sönder den med en
serie konstiga miner. Hela tiden höll han blicken fäst vid John,
men till slut tittade han bort och skrattade.
”Vad?” upprepade John.
”Jag trodde det var tjejen”, sade Magnus med tydliga problem att
hålla skrattet borta.
”Vadå tjejen?”
”Ja, hon som spelade gitarr.”
”Vad var det med henne?”
”Jag trodde du blev tänd på henne och det var därför du var så
uppe i varv!”
”Nej, för tusan”, sade John. ”Jag blev impad. Jag tyckte hon var
jävligt bra och jag kom på mig själv med att jag inte är jävligt bra
längre.”
”Men du försökte limma på henne.”
”Det gjorde jag inte”, sade John och kände hur han rodnade av
minnet. ”Jag ville bara tala om för henne att det var snyggt
spelat.”
”Den skillnaden kan vara mindre än hårfin”, sade Magnus.

”Jag vet”, suckade John. Ibland kändes det som att det inte gick
att vinna hur man än gjorde.
De satt tysta i några ögonblick och sedan drog Magnus efter
andan igen.
”Jaha, nu kom jag av mig”, sade han med ett brett leende och
skratt i rösten. ”Det här är ett jävla sammanträffande”, sade han
sedan, men rösten liksom fadade ut i takt med att han blev
distraherad av någonting ute på gården, eller i tankarna.
”Vad är det för fel på dig?” sade John som nu kände hur energin
började omvandlas till otålighet och en smygande misstanke att
han blev driven med.
”Det är inget fel”, började Magnus, men fnissade till i det sista
ordet, drog efter andan, gjorde ett lustigt snarkljud och sedan var
det ingen hejd på det.
John stämde in och efter tio sekunder hade han och Magnus
trissat upp varandra så pass att ingen mindes ett jota av vad som
varit så roligt till att börja med.
Till slut kom Magnus tillbaka till moder jord igen och satt med
röda ögon och stirrade framför sig. Queensrÿche fortsatte att
spela på stereon och så började han plötsligt prata:
”Det är bara så roligt. Jag hade ett helt annat syfte med allt det
här”, sade han med en svepande gest över bordet med sprit, virke
och snacks.
”Jag hade inte för avsikt att låta mig hånglas upp till Operation:
Mindcrime”, sade John.
”Det var synd”, sade Magnus och började fnissa igen. Sedan satt
han tyst en bra stund och när han började prata igen var han
allvarlig. ”Jag har också lyssnat på hårdrock hela veckan. Det
började i lördags, jag satt och dammade av alla gamla skivor och
kassetter. Det var helt fantastiskt!”

”Visst är det!”
”Det kändes som att jag glömt av vem jag är.”
”Vem är du då?” frågade John.
”Jag vet inte längre”, sade Magnus, ”och jag blev jävligt skraj när
jag kom på det. Men nåt måste ju för helvete vara fel! Vad håller
jag på med egentligen? Spelar funk och pop och till och med latin,
vad har hänt? Jag tänkte ännu mer på det nu i veckan när vi
repade. Det var så länge sedan jag hade tråkigt på en repning att
jag knappt kom ihåg hur det kändes, men det var jävligt
obehagligt.”
”Alla kan väl komma in i en svacka ibland.”
”Jo, visst, men det har jag gjort förut och det har aldrig känts på
det här sättet.”
Magnus fick ett bekymrat ansiktsuttryck och släppte sedan loss
en nysning som fick fönstren att skallra.
”Å fy fasen”, började han och kom av sig kort innan han återtog:
”Men varje kväll efter repet var det tillbaka till kassetterna och då
kändes det som att komma hem igen, som om det var jag och inte
det där andra. Jäkla konstigt, faktiskt.”
John satt en stund och funderade och trots allt smög sig ett
segervisst leende på honom.
”Jag vet precis vad du menar. Jag minns inte när jag var så här
lycklig senast. Fast...”
”Vadå?”
”Jag är väldigt lättad att jag fick besök i kväll”, sade John, ”för jag
vet inte vad jag skulle ha hittat på utan gitarren i dag.”
”Vadå utan gitarren?”

”Jag var tvungen att sluta spela i går, jag fick en metallflisa i
pekfingret. Aj!” utbrast han. Den hade fortfarande inte
försvunnit.
Magnus skrynklade ihop ansiktet i en egenartad imitation av en
mops och Lars Ulrich samtidigt.
”Aj fan, vad typiskt!” sade han.
Väldigt typiskt, medgav John, men inte lika obegripligt som den
smygande tanken att det var precis så här han tillbringat två år av
sitt liv. Det hade heller inte varit särskilt länge sedan, och ironiskt
nog hade det inte krävts särskilt mycket för att hela livet skulle
vändas upp och ner. Det var och skulle förmodligen förbli ett
mysterium hur han kunde ha skrivit livets bok i vatten som han
gjort den senaste tiden.
”Vad skall du göra då?” frågade Magnus och nu lade det sig
musiken till trots en laddad tystnad över rummet, som om det var
nu de skulle komma till kritan.
”Vänta tills det här jävla fingret läker.”
”Ja ja, men sen då?”
John drog ett djupt andetag.
”Jag tänker sätta ihop ett band. Rättare sagt tänker jag bilda
bandet med stort B. Nu är det dags.”
”Okej!” sade Magnus och de tittade på varandra under några
andlösa ögonblick.
”Är du på?” sade John sedan snabbt, så att han inte skulle bli
förekommen.
”Ja”, sade Magnus omedelbart och satte glaset till munnen. Men
han verkade fastna i rörelsen; glaset balanserade med vätskan på
väg mot antingen hans läppar eller den mörkblå munkjackan och
Magnus blick var fäst vid någonting på andra sidan oändligheten.

Sedan var det som om han hittade tillbaka hit och han tittade
omkring sig lite förvirrat, som om han precis hört sig själv säga
någonting oväntat. ”Ja, jag är på”, upprepade han och vände sig
mot John och nu var det någonting som glittrade i de mörkbruna
ögonen.
”Gott!” utropade John och lutade sig fram över bordet med
utsträckt högerhand. Magnus satte sig upp rakare och tog den i
ett järngrepp. Därnäst sträckte han sig efter whiskeyflaskan för
att hälla upp nya drinkar och de skålade.
”Vad har du tänkt dig för sättning?” frågade Magnus.
John vaskade runt en klunk i munnen och ställde ner glaset på
vardagsrumsbordet.
”Om jag får som jag vill”, började John, ”nämligen det som jag
fantiserat om, så blir det gitarr, bas och trummor.”
”Trio?”
”Trio.”
”Trio i metal?” förtydligade Magnus. ”Det är väl metal du vill
köra?”
”Klart det är metal!” sade John. ”Och ja: power trio. Du och jag
och stans bäste trummis.”
”Vem då?”
”Vet inte, det får vi ta reda på.”
”Okej”, fnissade Magnus. ”Men tror du inte att det blir tomt?”
”Jo, jag har funderat på det”, sade John och stärkte sig med
ytterligare whiskey och Coca-Cola. ”Det var därför jag bad stans
bäste basist att gå med.”

”Jo, vi kan ju prova”, sade Magnus med lika stora delar stolthet
och skepsis i rösten. ”Det kunde i och för sig vara jävligt
annorlunda.”
Sedan skrattade han till.
”Jag hade inte väntat mig att du skulle göra en sådan
helomvändning på egen hand!”
”Inte jag heller”, sade John. ”Men du hade rätt. Det är fanimig på
tiden.”
”Eller hur”, sade Magnus och tog ytterligare en klunk av groggen.
”Har inte du själv gjort en rätt dramatisk U-sväng?” frågade John
några sekunder senare.
Magnus tog sig en rejäl funderare.
”Jo, det har jag väl”, började han och så fastnade blicken ute på
ljusgården igen.
”Vad var det som, ja…?” John viftade med ena handen för att
försöka gestikulera det han inte kunde sätta ord på. Sedan kom
det i alla fall i takt med att minnena flödade tillbaka och då sade
han nästan upprört: ”Vad var det som hände förra helgen
egentligen?”
”Jag blev så jävla arg”, sade Magnus oväntat häftigt. ”Det var så
fel, precis allt.” Han gjorde ett karateslag på soffans armstöd för
att punktera meningen. ”Patriks band var väl okej, men de andra
lät röva, och jag tyckte det var så förbannat fel att de skickligaste
musikerna i det rummet satt i baren. Och amatörerna stod på
scen.” Magnus tystnade förargad. ”Och så Jocke till råga på allt
jävla elände.”
”Vadå Jocke?”
”Har du inte hört?”

”Vad?”
”De åker upp till Stockholm nästa vecka, de har fått
skivkontrakt.”
Han visste att han ännu inte druckit särskilt mycket. Ändå kom
impulsen att skyndsamt förflytta sig till toaletten i väntan på en
plötsligt evakuering av maginnehållet.
”De är ju inte ens särskilt bra”, sade John till slut.
”Eller hur!” morrade Magnus. ”Jag blev rätt sned, blev jag.”
John grymtade medhåll och försjönk sedan i tankar.
”Så vad gör vi nu då?”
”Nu? Nu skall vi dricka den här flaskan ren”, sade Magnus.
”Passar mig utmärkt”, sade John och sög i sig en stor klunk Jack
Daniel’s och Cola. ”Och sedan då?”
”Nästa gång de kör en festival står du och jag på scen
tillsammans.”

III
I can see from your smile
You’re not here for the sunset
My Dying Bride, ”The Return of the Beautiful”

John vaknade av sig själv strax före nio och fann att han hade
somnat på rygg. Rättare sagt, sade han sig när han tittade upp i
det inte riktigt vita taket, hade han vaknat på rygg. Han fick
plötsligt för sig att han inte kunde röra sig, att någon nerv
någonstans i ryggmärgen hade fått för sig att göra gemensam sak
med hans pekfinger och frondera tillsammans mot honom. Men
fötterna vippade där nere vid fotändan av sängen och nu kom det
stora provet. Han slöt ögonen och förde pekfingret långsamt mot
tummen. Han kände kittlingen och sedan –
Yes! En varm känsla spred sig i hans mellangärde när han insåg
att han äntligen kunde gå tillbaka till gitarren. Så snart som –
John tittade på klockan och konstaterade att han utan vidare
kunde ligga kvar och dra sig en stund till. Han lade sig på sidan
och tittade mot väggen med de gråmålade garderobsdörrarna.
För första gången på länge hade han drömt en angenäm dröm
och den hade inte handlat om någon tjej. Han hade blivit
våldgästad av en gammal bekant från gymnasiet, de hade druckit
så mycket whiskey att det kändes som att det tagit sig in den
psykosomatiska vägen i hans blodomlopp så att han kände av det
nu, och sedan hade de –
Nej, det var ingen dröm. Han kände av whiskeyn därför att
Magnus haft med sig en flaska som de druckit kliniskt ren, att

John inte mådde sämre nu hade mer att göra med att spriten
spätts ut med så mycket Coca-Cola att han inte förväntade sig
behöva blinka förrän på torsdag, och –
Han hade ett band. De hade verkligen gjort det! När John väl
lyckades övertyga sig själv om att det faktiskt var sant fick blotta
tanken det nästan att bränna till i ögonen på honom. Hade någon
kommit till honom förra torsdagen med en sådan sak skulle han
ha skrattat tills vederbörande skamset lämnade rummet. Men
kanske var det en bisarr tanke, fick han plötsligt för sig att
utmana sig själv med. Det var ju bara en sådan grej som man
gjorde på fyllan, innan man kom på bättre tankar när man var
nykter och kunde se klart igen. Det här skulle ju aldrig funka,
tänkte John, och blev gradvis klarvaken under det att han
metodiskt försökte peta hål i sitt nya hugskott från alla håll och
kanter som han kunde komma på. Det är klart att Magnus inte
menade det där, det måste ha varit whiskeyn och ölen som
snackade. Men det spelade ingen roll! Inte här, inte nu. Nu skulle
han göra det här och om Magnus ville vara med så var det bara en
bonus, då kunde de ha två tredjedelars band på plats nästan
innan de började. Till slut fick John medge för sig själv att det
inte fanns någonting att peta hål. Det var nästan skrämmande
hur glasklart allting framstod. Det här skulle han bara göra!
Han låg kvar en stund och drog sig och lät fantasierna föra
honom bort: från lägenheten till en varm och kvav replokal, från
lokala scener till den där signaturen på ett papper, från en studio
till en bussresa någonstans där man drack öl ur vita
porslinssejdlar eller åt pommes frites med majonnäs. Det skulle
innebära ofantligt mycket jobb för att komma dit, och besvikelser
skulle garanterat dekorera vägkanten. Men besviken blev han
dagligen även nu, och då skulle det bara kännas bättre att jobba
med någonting han faktiskt kunde någonting om. Trots att han
jobbat i mer än två år kunde han fortfarande känna sig

fullkomligt bortkommen i ett konferensrum. Men att spela gitarr,
skriva låtar, ha ett band – det kunde han!
Han skulle egentligen kunna satsa redan nu. Ända sedan han
började på firman hade han lagt undan pengar i fonder, och –
Hur hade han ens missat den kopplingen?
Det var bara att kasta sig ur sängen precis som han hade gjort en
vecka tidigare, men den här gången behövde han inte fördriva
tiden innan det var dags för butiken att öppna.
John hade inte ens börjat öva när Magnus ringde på
eftermiddagen. Det var alldeles för lätt att fastna på Internet med
att titta på gitarrer, framför allt efter den dag han haft i stan. Och
med tanke på att kvällsplanerna snabbt lades om från gitarrspel
till middag och utgång med Magnus hade han bara några få
timmar på sig. Han använde tiden väl, men när klockan började
ticka mot middagsdags blev det svårare och svårare att fokusera
koncentrationen på greppbrädan och han blev frestad att börja
göra sig i ordning.
Kanske var det bara att han hade lyssnat på sin gamla musik
under veckan som gått, och att han valde att lägga märke till
andra saker i spegeln, men John tyckte att han såg mer metal ut.
Efter att han trimmat och filat med maskin och hyvel sköljde och
torkade han sig och tittade belåtet in i spegeln. Tjejerna på jobbet
skulle förmodligen inte bli impade – tydligen var det slätrakat
som gällde där – men nu såg han ut som den han var. Framför
allt fick pipskägget och mustaschen honom att se ut som att han
var 24 och inte 14. Nu var det blonda håret också tillräckligt långt
att det var långt och inte bara oklippt. Nu skulle det inte bli mer
snack om att smeta det fullt med klibb för att få det att ligga på
plats, nu skulle gravitationen sköta det på egen hand.

Det blev ett kort stopp på Kungstorget för fräscht snus och när
han svängde in på Östra Hamngatan började det pirra i magen.
Det här var länge sedan!
Magnus tronade vid disken i sportbaren med en halvdrucken pint
Samuel Adams. John bestämde sig för en likadan och steg upp på
barstolen bredvid.
”Jag testade en Les Paul i dag.”
”Okej!” sade Magnus.
John fick sin öl och drog en djup klunk och då kom flinet tillbaka:
stort och brett och lika omöjligt att utplåna nu som när han stigit
ut ur musikaffären. Han sneglade i sidled på Magnus som
plötsligt såg ut att göra en snabb resa från tankfullt övervägande
till en förvåning som fick hans underkäke att fastna i öppet läge.
”Vadå, har du köpt en?”
”Nej”, flinade John. ”Då skulle jag väl inte sitta här.”
”Men du funderar på att slå till.”
”Jag funderar på det, ja!” sade John med skratt i rösten.
”Vad fan, har du rånat en bank eller nåt?”
”Nej”, sade John, ”men jag har lagt undan en massa pengar sedan
jag började jobba och slutade spela. Kanske inte avsett för detta,
men...” Hans röst tonade ut, leendet kom tillbaka och han
blundade och skakade på huvudet.
”Vad skulle du annars göra?” frågade Magnus häpet. För honom
var det en enkel matematik: livet var för kort för instrument som
bara var helt okej.
”Jag vet inte”, sade John närmast frustrerat, inte så mycket över
köpångest som hur det här hade kunnat vara så långt ifrån
uppenbart så länge. ”Absolut inte den blekaste aning.” Han drog

ytterligare ett par klunkar av ölet innan han trevade vidare. ”Jag
vet inte hur jag tänkte, men att lägga stålarna på en gitarr var nog
det sista jag funderade på. Resa, kanske, ta en månad i USA eller
Australien. Nya Zeeland.”
”Vet du att det känns helt bisarrt att sitta och höra nån som dig
säga en sån sak?”
”Jag tycker att det är helt åt helvete själv!” sade John. ”Och jag
fattar inte varför jag inte tänkt på det förrän nu.”
Men, sade han sig, så var det ju faktiskt inte. Han slutade inte
spela första dagen som han började arbeta, det hade varit en
process, och kanske hade det funnits någon sådan intention med
att lägga undan en tusenlapp i månaden, vilket sedan känts
gradvis mer och mer passé tills han slutat tänka som en gitarrist.
Eller insett att han inte behövde en Les Paul för att sitta i soffan.
”Vad var det för en Les Paul förresten?”
”Standard. Sunburst. Inte nog med det, det var den perfekta Les
Paulen, en sådan där som man ser på bild vart femte år och i
verkligheten ännu mer sällan än så.”
”Det är bara att slå till”, sade Magnus och fick det att låta så
självklart och enkelt att John var halvvägs uppe med klockan för
att se om affären fortfarande kanske kunde tänkas vara öppen.
De tömde sina öl, gick och satte sig och fick snart skinnklädda
menyer i händerna. Det var egentligen bara en formalitet,
Magnus var redan sugen på kycklingvingar, John kunde inte
bestämma sig för om han ville ha det eller nachos och därför blev
det tre förrätter på två man.
”Jag ringde runt i dag”, sade Magnus mitt emellan klunkar på öl
nummer två. ”Jag har slutat i alla mina andra band.”

John hade låtit sig bli distraherad av Flyers mot Rangers och
reagerade som med fördröjd utlösning. Sedan fäste han blicken
på Magnus.
”Va?”
”Jo, jag...”
”Jag hörde! Men... va?”
”Vadå va?”
”Är inte det väldigt förhastat?”
”Varför skulle det vara det?”
”Har vi ens haft det här projektet i 24 timmar ännu?”
Magnus tittade på klockan.
”Typ. Snart.”
”Och du som har ett alldeles utmärkt musikaliskt liv, konstanta
gig och en massa utmärkta musiker omkring dig, skall du slänga
bort allt det för det här?”
”Jao.”
”Du är ju galen!” sade John.
”Kanske det”, sade Magnus med osedvanligt lugn.
”Shit, hur fan vågar du lita på mig?”
Magnus tog ett djupt andetag men blev avbruten av att deras mat
kom in och de slängde sig över de varma tallrikarna och var en
bra bit genom dem innan någon kände för att yttra ett ord till.
”Hur går det på rekryteringsfronten?” frågade Magnus sedan
med kinder som hade kycklingvinge på insidan och sås på
utsidan.
”Jag vet inte om det är rätt att kalla det för en front”, sade John
som förmodligen inte såg bättre ut själv. ”Jag har nog gjort mig

skyldig till ett alldeles för flitigt användande av de brända
skeppens taktik.”
”Jag försökte när jag ändå var igång med att ringa.”
”Jag misstänker att det inte gick särskilt bra med tanke på att det
inte var det första du berättade.”
”Det är helt riktigt.” Magnus räknade på sina vid det här laget
kletiga fingrar: ”De svaren jag fick var nej, nej, nej, absolut nej
och förmodligen inte. Erik kanske kunde tänka sig att jamma
någon gång, men han hade inte tid att lägga på ett seriöst
projekt.”
”Jamma”, sade John matt. ”Ungefär som att gå på bio med
kompisens flickvän.”
”Typ”, grymtade Magnus. ”Vad tror du de sakerna tillsammans
beror på?”
”Att jag är en patetisk föredetting som får allt han rör vid att bli
till sten?”
Magnus lade pannan på bordet. Sedan tittade han upp.
”Nu får du ge dig! De är livrädda för dig! De som inte redan
spelat med dig har fått historierna berättade för sig.”
”Vadå livrädda? Vadå för historier?”
”För att vad de än tar sig till kommer de inte att duga. Du märkte
inte lättnaden när du berättade att du inte hade något band?”
John satt kvar med tillkämpat stenansikte. Till slut kunde ögonen
ha slutits och huvudet skakats något och då återtog Magnus:
”Det fanns inte nån där inne som inte visste att om du orkade
masa dig iväg till en replokal och hittade musiker som i vart fall
var steget över att kunna hitta sitt eget arsle med en karta och en
ficklampa skulle det inom kort vara de som köade för att köpa

biljetter till din konsert, och då skulle det inte vara en svettig liten
aula i Majorna, utan något betydligt häftigare än så.”
”Det är inte så jag ser på saken.”
”Nej, och det är för att du har haft huvudet upp i arslet de senaste
åren.”
”Skål på dig också”, sade John och tog ett par kraftiga klunkar av
ölet för att kväva den sjudande ilskan.
”Skillnaden mellan mig och dem”, började Magnus, ”är att jag
inte är rädd för dig. Och nu när du verkar ha dragit ur tummen
vill jag hänga på. Om jag skall göra det här skall jag göra det på
riktigt och då är det bara typ en i den här stan som är tillräckligt
bra för att spela med mig. Om du vill satsa så kan inte jag hålla på
och fippla med en massa annat.”
”Jag vill satsa på detta”, sade John.
”Jag tror dig”, sade Magnus. ”Och jag är med.”
”Och vi behöver en trummis.”
”Japp, stämmer. Och han får fanimig vara i den här kalibern.”
John svävade iväg i dagdrömmar. Med tanke på vad han själv
kunde och vad han hade hört Magnus göra på sistone var det
intressant att spekulera i hur en trummis som låg på samma nivå
skulle prestera. Men vem skulle det vara?
Stämningen steg allt eftersom de skippade steget med det
ofrånkomliga trumproblemet och i stället började planera
världsturnén. Efter att de tvättat av sig så att de inte skulle tappa
poäng för att de var nergojsade som tvååringar förde Magnus in
dem på en distansflirt med fyra lite äldre tjejer som satt i ett bås
några meter bort, men innan de kunde gå in i nästa fas pep
Magnus telefon och John noterade med lättnad att det fanns folk
som hade sämre pokerface än han själv.

”Vad sägs om Rockbaren sedan?” sade han och misslyckades
kapitalt med att få det att låta som en spontan idé så där helt a
propos ingenting.
”Gärna”, sade John och sken upp vid tanken på att återskapa
Trafalgar till tonerna av högljudd hårdrock. ”Vad heter hon?”
Magnus gav honom en skarp blick som rimligtvis inte borde ha
innehållit den graden av förvåning.
”Anneli.”
”Har hon en kompis?” frågade han mest på skoj, men med ett
litet stråk av allvar. Det var nästan lika illa att se på när andra
hånglade som att gå på andras spelningar. Fast värst var att han
inte kom ihåg vilket av det han gjort senast, och John sköt undan
tanken helt och hållet.
”Ja, de skall nog vara en gäng”, sade Magnus.
Men det var ännu inte dags. Mer öl hämtades in, tjejerna i hörnet
glömdes bort, samtalet återvände till världsturnén och hade
börjat slira in på superbilar när Magnus plötsligt tittade på
klockan och fick någonting stressat i kroppsspråket. 30-plussarna
följde dem med blicken hela vägen ut från sportbaren och John
kämpade med en plötslig frestelse att klämma in sig bland dem
för att se var kvällen kunde landa. Han nöjde sig med en
avskedsblick och bestämde sig sedan för att hans syfte med
kvällen faktiskt var att umgås med sin basist, inte att ge sig in på
spektakulärt uppenbart raggande. Eller i vart fall att umgås lite
till med basisten innan nästa fas tog vid, det var en kittlande
tanke att möjligheten alltid fanns.
Redan så här förhållandevis tidigt på kvällen spelades det rock på
en fullkomligt öronbedövande volym inne i den mörka lokalen
och John fick för sig att han inte längre kunde tänka, att han bara
gick som i en lobotomerad dimma, där folks ansikten och

kroppar dansade förbi honom som formlösa gestalter. Han fick ta
ett par djupa andetag, nu var det dags att gå in i rollen!
I vilket fall som helst var det rätt musik. Här var det inte en
antydan till dunkande trummaskiner eller syntar, utan trummor,
bas, kraschande distad gitarr och det närmaste de kom rap var
Rage Against the Machine.
När de kom till bardisken bestämde Magnus att temat även i
kväll skulle vara Jack Daniel’s, och lade prompt ner två
hundralappar på bardisken för att betala den första omgången.
God natt, tänkte John. De skulle förmodligen fortsätta smutta
whiskey ända fram till tolvslaget, för då skulle de börja shotta.
Sådant där var alltid roligt tills någon blev skjuten i benet.
Han kastade runt smakexplosionen i munnen medan han
försökte vänja sig vid volymnivån och komma in i den betydligt
mer kortfattade (och vrålande) konversationsstil som gällde här
inne. Det var ett fascinerande ställe att studera, för det var en
intressant blandning. Visst var det mycket svart tyg och läder,
kromade nitar och kedjor, långt hår, skägg och tatueringar, men
han såg också två kortklippta killar i jeans, skjorta och kavaj stå
och digga med var sin öl på andra sidan baren.
Precis när han kom in på något mentalt riff om fördomar märkte
han att en skepnad rörde sig distinkt åt deras håll, och sinnena
skärptes till. En lång tjej i deras egen ålder kom fram till Magnus
och satte upp en stor glad min innan de kramades.
John bröstade upp sig och tog ett resolut steg framåt för att ställa
sig bredvid Magnus och bli upptäckt. Magnus grep omedelbart
tag med ena armen runt hans axlar och satte igång med
introduktionerna:
”Det här är min gitarrist, John. Vi har precis bildat en
supergrupp, jag och han.”

Det var svårt att inte tappa andan när han hälsade på Anneli och
han visste inte ens vad som var mer imponerande: hennes stora,
klarblå ögon, det lockiga mörkblonda håret som låg som två
ridåer vid kinderna och sträckte sig långt ner förbi bröstet, eller
hennes stolta, nästan drottninglika hållning. Men han hade
knappt hunnit ta in hennes svarta korsett och den omöjligt långa,
vinröda kjolen förrän nästa karaktär dök upp på scenen.
John hade aldrig riktigt varit med om något liknande, men det
var som om både han själv och den lilla brunetten sken upp
gemensamt när de fick syn på varandra. Linda presenterade sig
själv för John utan att ens bevärdiga Magnus med en blick och
gick omedelbart rakt på sak:
”Spelar du gitarr?” frågade hon efter två sekunder.
”John är bäst i stan på gitarr”, sade Magnus och greppet om
Johns axlar hårdnade från järn till titan. Det var en egendomlig
blandning av att känna sig stolt och bäva inför tanken, för när
som helst skulle det vara upp till bevis.
”Ja, jag spelar lite ibland”, sade John med rätt så uselt spelad
nonchalans och det krävdes en massiv ansträngning för att hålla
blicken fixerad på hennes ljusblå ögon och inte decolletaget.
Magnus, som tydligen bestämt sig för att vara kvällens kung i
baren, och dessutom verkat ha glömt bort sina egna föresatser
om kvällens dryckesmässiga tema, beställde in rödvin åt tjejerna
och öl åt sig själv och John och efter en första skål fördelade de
sig över bardisken. Det föll sig givetvis naturligt att Anneli och
Magnus fortsatte vad det nu var som de hade påbörjat, och på så
sätt blev det att Linda hamnade bredvid John.
”Vad är det för skillnad mellan en supergrupp och en vanlig
grupp?” frågade hon över dånet av hårdrock.

John ångrade nu att han någonsin öppnat munnen och lärt
Magnus det ordet, och försökte att ta ner konversationen på en
vettig nivå.
”En supergrupp består av folk som tycker de är jävligt bra på att
spela och sätter ihop ett band för att konstatera att de inte
kommer överens om någonting.”
”Är ni bra på att spela då?”
”Magnus är rätt vass”, sade John.
”Men du är rätt så bra själv va?”
”Jag gör så gott som jag kan, men jag hänger med”, flinade han
nöjt innan han hejdade sig.
Fast ändå inte. Det här gick aldrig vägen annars. Normalt fick
han alltid något sarkastiskt till svar så fort han försökte skämta
och verka styvare i korken än han egentligen var. Vilket bara
bekräftade det John redan intuitivt visste, nämligen att det alltid
var bättre att köra den ödmjuka stilen, tona ner sig själv – för att
sedan spela skiten ur folk när det väl gavs tillfälle. Men Linda gav
gav honom inte chansen att tagga ner, det kändes som att ju mer
han gick emot sig själv, desto mer intresserad blev hon, ungefär
som om hon gick igång på hans attityd mer än något annat. Och
det gjorde det fullkomligt omöjligt att ta det lugnt, för han kände
hur det darrade i kroppen av den oväntat starka, nästan djuriska
attraktionen han kände till henne.
Han såg inte mycket av hennes kropp där hon satt på barstolen,
men det var förmodligen inte heller meningen, eftersom Lindas
klädstil verkade vara särskilt anpassad för att fokusera blickar på
den yppiga, nästan oproportionerliga bysten. Att säga att John
hade mycket till viljestyrka kvar var en grov överdrift, men det
lilla som fortfarande inte trängts ut av alkohol lade han på att inte
stirra ner i hennes klyfta, eller i alla fall att se till att bara göra det

när Linda vände sig bort. Nu gjorde han det, kände hur det
pirrade i kroppen, och sedan tittade hon upp på honom och så
var han åter fast i den där ljusblå blicken och då undrade han
plötsligt vad det var med henne som frapperade honom så. Linda
var absolut inte klassiskt vacker, men till skillnad från andra
tjejer han träffat blev det hellre inte bättre när hon log. Det skulle
ha varit ett hånflin under vilka andra omständigheter som helst.
När hon inte log var hon egentligen helt oansenlig – endast en
heroisk insats med smink hade räddat hennes anletsdrag från att
försvinna i det bleka ansiktet, men samtidigt såg hon också rå och
på något sätt ärlig ut. Och någonting måste det ha varit som
förorsakat den första, spontana reaktionen.
John rycktes tillbaka till verkligheten när han kände ett par
knogar knacka honom på hjässan. Magnus verkade ha återfunnit
både syftet med och temat för kvällen, för han pekade på ett av de
runda båsen som omgav baren. Med lite god vilja kunde det sägas
ha plats över för två personer, men Anneli tryckte ner sig på den
vänstra sidan och gjorde på något sätt plats för Magnus, och
Linda tryckte ner John på skinnsätet för att sedan sätta sig i
sidled i hans knä. Magnus gav dem en kort blick som om han
kommit av sig, gav sig av och kom några minuter senare tillbaka
med fyra små glas med whiskey.
”Skål!” utropade han och dränkte sina fyra centiliter i ett enda
kast.
John stirrade häpen på honom under ett kort ögonblick. Glaset
kunde knappt ha nuddat hans läppar, en skicklig fotograf med
blixt borde ha kunnat fånga en oformlig whiskeyblobb halvvägs
mellan glas och mun. Om de skulle inleda med att shotta, hur
skulle man rimligen eskalera händelserna efter midnatt?
Sedan tittade han tillbaka på Linda, och nu när de var i mer
jämnhöjd var som om det var en helt annan tjej. Från det här
perspektivet såg den lilla knappen till näsa betydligt mer

proportionerlig ut till resten av ansiktet. En liten del av honom
kände sig ytterst ambivalent av situationen. Om det som han fick
för sig höll på att hända verkligen höll på att hända ville han
verkligen vara medveten om varje ögonblick av det, och inte
bedöva både sinne och minne. Redan nu kändes det som att han
satt tre meter bakom sig själv och tittade på sig själv, som om han
inte var delaktig i konversationen utan försökte styra sin egen
golem med en fjärrkontroll med sega batterier. Till slut insåg han
att det var omöjligt att vila händerna på något naturligt sätt, så
han lade den ena över Lindas lår och höll om hennes midja med
den andra. Hon gav honom ett snett leende och det kändes som
att han provocerade henne att skruva ner sig ytterligare en
centimeter i hans knä.
Efter en stund kände John att det var hans tur att gå upp för att
köpa nästa omgång. Linda gav till ett litet överraskat ljud när
hennes sittunderlag plötsligt rörde på sig, men hon stod kvar och
väntade på honom när han kom tillbaka med glasen, och så fort
som John hade ställt ner dem på bordet och satt sig återtog hon
sin gamla plats.
Snart fick han respit. Deras grannar i båset skulle röra på sig, och
Anneli och Linda verkade betrakta detta som det perfekta
ögonblicket att omgruppera i damrummet. Magnus och John fick
tillfälle att samla sig på egen hand utan distraherande element.
John stirrade ner i whiskeyglaset för att lugna ner pulsen. När
han tittade upp såg han att Magnus var långt borta, djupt
försjunken i en av sina två gester: att spela luftbas till riktig eller
inbillad musik. Efter ett par sekunder verkade Magnus bli
medveten om honom, och då lutade de sig konspiratoriskt mot
varandra över bordet. Magnus ena ögonbryn var lyft i en
avvaktande min.
”Herrejävlar!” nästan tjöt John.
Magnus stämde upp ett gnäggande skratt i falsett.

”Vad var det jag sade?”
”Herrejävlar!” upprepade John i ungefär samma tonfall.
”Ja, de där är inte att leka med”, sade Magnus och spelade ut det
andra kortet ur sin repertoar av gester: två händer som kupades i
brösthöjd. Han var lika subtil som en haubits och det gick alltid
hem för den jäveln.
”Hur går det där borta?”
”Det går finemang”, sade Magnus och hela hans ansikte såg ut att
bli dubbelt så brett av leendet. Han såg bort, men sneglade på
John bakom allt det långa, mörka håret, och till och med över
musiken kunde John höra gnäggandet.
Linda och Anneli kom snart tillbaka med pudrade näsor och trots
att de nu hade hela båset till sitt förfogande insisterade Linda på
att gnugga sin sammet mot hans jeans. Nu simmade det i skallen
på honom. Han var inte riktigt med på hur det var meningen att
den här kvällen skulle utmynna, men i vilket fall som helst
kändes det som att han successivt blev en mindre och mindre del
av den och det där måste stoppa nu.
Innan han visste ordet av hade Linda vridit sig i hans knä: nu
hade hon satt knäna på var sin sida av hans lår och den svarta
klänningen hotade otvetydigt med att hasa upp och blotta det ena
och det andra. Hon knäppte händerna bakom hans nacke, hävde
sig närmare och John var övertygad om att nu smäller det till,
men –
”Bjuder du på en drink?” sade hon rakt in hans öra.
”Det är klart!” sade John till svar och gjorde en ansats till att resa
på sig, men Linda höll kvar honom på sätet och när John försökte
kämpa sig upp började hon nafsa honom i örat.
Det var droppen. Håller man på så där blir det följder, och innan
han ens hunnit invänta någon medveten reaktion hade han tagit

tag om hennes kinder och kysst henne. Under ett kort, svindlande
ögonblick fick han för sig att han hoppat tresteg bortom alla
rimliga gränser, och att den här kvällen skulle sluta lika abrupt
som tråkigt, men Linda svarade direkt. Det fanns inga
missförstånd. Det fanns inga hämningar heller, för den delen, för
de hade knappt hunnit smaka på varandra förrän hon tog tag i en
av hans händer och ville att han skulle föra den –
”Skall vi ta den där drinken nu?”
De följde varandra med blickarna medan han reste sig, och John
förutsatte att hon skulle sitta kvar, men efter två steg kände han
en arm runt höfterna och en hand som var på väg ner till hans
bak. John hann fram till baren innan handen fann något annat
ställe att vila på, beställde två Lynchburg Lemonade, men
bartendern hade knappt hunnit nicka förrän han kände två
händer som grep tag om hans tröja. Linda satt på samma barstol
som tidigare och drog honom till sig för att han skulle kyssa
henne igen och John kände snarare än såg hur hon särade på
benen på barstolen som för att släppa in honom och det enda
som hindrade honom från att tappa kontrollen fullständigt var att
drinkarna dök upp.
De stod kvar vid baren och tittade på varandra och drack och
hade inte hunnit mer än halvvägs igenom drinkarna då balladen
började spelas i högtalarsystemet. Hon hoppade omedelbart ner
från barstolen och tog tag i hans hand för att de skulle ställa sig
mitt i rummet och vagga i någorlunda takt till det långsamma
trumkompet, med kropparna tätt trycka mot varandra. Men
dansen eller vad det nu var kom av sig, Lindas höfter fann en
alldeles egen rytm mot hans lår och där bestämde sig John för att
det inte var någon mening med att dölja någonting eller försöka
dra ut på det. Han vände sig ner mot Linda och kysste henne på
nytt och nu svarade hon med en helt annan glöd och entusiasm,
men innan de ens gjort den första pausen för att hämta andan

och bestämma vem som bodde närmast hade en tung hand
landat på Johns axel och han var under ett kort ögonblick
övertygad om att han nu skulle bli utslängd och portad.
”Häng med!” ropade Magnus.
”Va?”
”Efterfest!”
”Efterfest?” vidarebefordrade han till Linda, som bara nickade
och slickade sig om läpparna. De uppsökte kort bardisken och
hällde i sig resten av drinkarna innan de gav sig iväg.
”Vart skall vi då?” frågade John halvvägs till Valand. Linda slöt
upp bredvid honom och det pirrade i honom när han kände hur
hon sökte upp hans hand för att hålla i den.
”Du bor väl närmast va?” sade Magnus.
John tvekade mitt i steget och höll på att glömma att sätta ner
högerfoten.
”Okej”, sade han sedan.
Vid Vasaplatsen blev det paus för att vänta på korsande
nattvagnar och då ryckte hon i honom igen. Den här gången
tryckte hon sig så nära inpå honom att han var tvungen att fylla
lungorna med den svidande kalla nattluften för att det skulle
klarna i skallen. Det kändes som att det bara var syretillförseln
och det faktum att de inte var ensamma i sällskapet som höll
honom från att helt sonika trycka upp henne mot närmsta vägg.
Det uppstod en stunds behärskning när de gick in i Johns
uppgång, och sedan ramlade först Anneli och sedan Linda när de
skulle krångla av sig sina kängor respektive stövlar och John och
Magnus skrattade så att de grät. John försökte leka duktig värd
men i det här skicket var det stört omöjligt att få till någon form
av fingerfärdighet. Han försökte suga ur korken ur vinflaskan till

Magnus och tjejernas stora förtjusning, och problematiken löste
sig inte förrän Magnus tog tag i skeendena och resolut bankade
ner korken i flaskan.
”Lite skit rensar magen”, sade han och dök sedan ner i Johns kyl
efter locket med billig starköl.
Musiken, drycken och sällskapet höll ett tag, men fylla och
trötthet var endast en bråkdel av anledningen till att det snart
blev tyst i vardagsrummet. Johns blick fastnade utanför
lägenheten medan han försökte få det att sluta snurra i skallen,
och det var det som räckte för att punktera deras högljudda
festande. När han kom tillbaka till händelserna så var det för att
Linda satte ett knä på var sin sida om honom för att ta upp det de
avbrutit vid bardisken och Vasaplatsen. Den här gången åkte
klänningen upp till midjan, och mitt i den indiskreta kyssen var
John tvungen att kasta ett öga på det andra paret för att –
Korsetten var nu borta, mellan hennes blonda lockar skymtade
en detaljerad fantasytatuering som verkade täcka halva hennes
ryggtavla, och hon stod i begrepp att hasa ner kjolen och det var
allt John behövde. Han tecknade bakåt och åt höger med huvudet
och ögonen och Linda nickade. De smög skyndsamt ur rummet
utan att se sig om och John hade knappt hunnit stänga
sovrumsdörren förrän sammetsklänningen och strumpbyxorna
hamnade på golvet och han kände hur någon rev och slet i hans
livrem.
Det var omöjligt att existera i ögonblicket, för det fanns inte en
enda aspekt av det som inte kändes overkligt. När som helst var
han övertygad om att han skulle vakna och inse att Lindas
ljudliga inlevelse i själva verket inte var en tjej i extas utan en
elektronisk signal som tillkännagav att klockan var sex och att
han hade en och en halv timme på sig att krångla sig ur sängen
och ta sig till firman. Det var som om han inte alls befann sig i
rummet, här just nu, med Linda, som om det som hände och det

han kände passerade som i en dimma framför honom, det
verkade vara en sådan sak som för evigt skulle komma tillbaka
för honom som en dröm som han inte riktigt kunde minnas och
som därför var dömd att förbli en kavalkad av lösryckta svartvita
gryniga fotografier snarare än någon form av sammanhållande
verklighet.
Till en början försökte han hålla tillbaka, och göra vad han kunde
för att få henne att dämpa sig, det var som att vara tillbaka i
pojkrummet igen, men det verkade omöjligt att få tyst på Linda
och dessutom var det här hans lägenhet och vem där ute i
vardagsrummet hade rätt att protestera?
Han visste inte ens var energin kom ifrån, för det kändes som att
de precis hämtat andan efter första voltan då de hörde klara bevis
på att varken Anneli eller Magnus somnat. Det var som ett
startskott för nästa omgång: Linda klättrade omedelbart upp på
honom igen och gnuggade och kysste, nafsade och sög tills han
kände att han höll på att smälla av, och där upphörde all form av
vettig minnesfunktion; resten av natten blev en enda stor röra av
Linda och lakan.
När Linda väl rullade ner på hans vänstra sida verkade det som
att hon somnade innan hon slog i lakanet. John låg kvar på rygg,
inväntade nästa våg av kolossal utmattning som skulle svepa
honom med sig ner under ytan, och tills vidare låg han och tittade
upp i taket och sysselsatte sig med att vara enormt road av hur
fånigt hans leende måste ha sett ut.
Precis det barnsligt förtjusta leendet var det första som kom för
honom när han vaknade på morgonen, på rygg, med nacken lite
inklämd mot sängens huvudända och ett par delikata bröst
tryckta mot sidan. Linda var en egendomlig syn i det här skicket,
med smink och läppstift som smetats ut över den bleka hyn, men
så fort hon slog upp ögonen igen kunde han bara tänka på att han
ville ha henne igen och hon verkade ha precis samma tanke.

Linda låg orörlig kvar ovanpå honom efteråt och förmodligen
hade även hon slumrat till, för telefonsignalen kom som en
explosion i rummet. John dök ner på golvet i desperat jakt efter
mobiltelefonen och då han inte vågade lyfta huvudet blev det att
han genomförde samtalet halvt pratande genom en vagt
parfymdoftande behå.
”Vem var det?” frågade Linda.
John vred på huvudet och pratade med en liten fot med
svartmålade tånaglar som stack fram över sängkanten.
”Magnus. De sitter borta på Engelbrektsgatan.”
Magnus och Anneli satt längst in i lokalen och väntade med
rosiga kinder och när hon fick syn på Linda ställde hon sig
omedelbart upp, lutade sig fram mot Magnus för avskedskyssen
och gick sedan mot utgången. Vägen dit ledde emellertid förbi
John och Linda, och hon rodnade kraftigt när hon mötte Johns
blick. Men leendet var genuint och hälsningen hjärtlig. Och för
vem var det egentligen mest genant? Anneli steg ut på gatan och
John vände sig mot Linda.
”Nu kommer det svåra”, sade Linda.
”Man kan också göra det lätt”, sade John.
”Det finns inget lätt sätt att säga det här på”, protesterade hon.
”Du behöver heller inte säga någonting. Vissa saker varar i
evigheter. Andra under en natt.”
”Jo”, sade hon efter ett kort ögonblick. Det verkade som att han
hade sagt fel sak i fel ögonblick, för plötsligt var det svaga leendet
som utplånat och där han under några febrila timmar inte sett
annat än kättja tyckte han sig nu se besvikelse. Linda vände på
klacken och gick utan ett ord till och John tog sig längst in i
rummet, där Magnus tronade som om konungen kommit
tillbaka. Så fort deras blickar möttes brast de ut i skratt.

”Finns de där i vitt också?” frågade John med en blick på Magnus
ögon.
”Finns de där kinderna i hudton också?” kom det tillbaka med en
långt djupare och knaggligare röst än han var van vid att höra
från Magnus mun.
”Har du käkat?”
”Nä, jag väntade på dig.”
”Kom igen, jag är svinhungrig!”
Efter tio olidligt långa minuter kom deras stora portioner med
stekt potatis, ägg och bacon. John försökte så gott han kunde,
men det var rätt och slätt omöjligt att befalla ansiktsmusklerna
att släppa taget om det självbelåtna flinet. Någonstans längst in
fanns det någon liten signal om att han borde ha dåligt samvete,
som om det fanns någon form av moralisk firmware längst bak i
skallen som slog trumvirvlar på någon liten klocka. Men han
kände sig själv och så här kändes inte dåligt samvete, och om han
gick längre i denna märkliga metadiskussion fruktade han att
hans överhettade skalle skulle kollapsa av trycket. Kanske fanns
det en gnutta skam över att han kände en sådan här gigantisk och
fullkomligt genombarnslig tillfredsställelse.
När Magnus hade tömt tallriken kunde han inte hålla sig längre:
”Hhwareschomeschogu!”
Den här gången blev det för mycket för John.
”Du måste lära dig att svälja innan du försöker prata, du låter
som en wookiee med talfel!”
Magnus svalde och John var tvärsäker på att han såg en
utbuktning sakta röra sig nerför hans hals.
”Vad är det som är så kul?” utbrast han otåligt.

”Vad tror du?” frågade John.
”Men berätta!”
”Hallå, Captain Obvious, hela grejen!
”Vadå hela grejen?”
”Det här är det mest bisarra jag någonsin varit med om.”
”Vi sitter ju bara och käkar brunch.”
John bestämde sig för att en gaffel i Magnus öga var en sådan sak
som bara funkade på tecknad film och rycktes i stället med i
teatern.
”Exakt. Brunch. Vilken bisarr idé!”
”Och vilket fult ord, det låter som någonting som man säger när
man druckit för mycket kolsyrad dricka.”
”Precis som ’blogg’.”
”Det låter mer som någon som försökt svälja en golfboll men inte
riktigt lyckats.”
”Egentligen borde det inte heta brunch”, sade John. Det här är ju
definitivt mer frukost än lunch. Ordet borde ha en annan
karaktär. Breakfch.”
”Prosit.”
”Jag har aldrig gjort en sådan här sak tidigare”, sade John med så
mycket allvar som han kunde uppbringa.
”Vadå, det som hände i natt?”
”Japp.”
”Skojar du?”
”Nej.”
”Shit man, då måste du ta och börja leva!”

John nickade tankfullt och gick och hämtade påtår till sig själv.

IV
Driving in my car
Smoking my cigar
The only time I’m happy
Is when I play my guitar
Cream, ”N.S.U.”

Johns plötsliga impuls att köpa en Gibson kom av sig helt och
hållet senare den eftermiddagen. För 24 timmar sedan hade han
äntligen gjort kopplingen mellan sparpengar och pojkdröm, och
gått som i en konstant fantasi om att äntligen få äga ett sådant
instrument. Men nu, när han var tillbaka i lägenheten efter
bakfyllebrunchen med Magnus, verkade det som att hans
Jackson hade en sådan där dag då den helt enkelt inte kunde göra
någonting fel. Det var som om gitarren kände på sig när han
skulle göra ett misstag, och flyttade på bandstavar och strängar så
att det inte skulle förekomma, så att John skulle fortsätta att
spela med det flyt och den kontroll som han tillbringat den
senaste veckan med att återvinna och finslipa. Allt gick hans väg,
gitarren kändes helt perfekt, som vore den tillverkad för hans
kropp och händer, och efter en timme var han tvungen att hålla
upp den framför sig och fnissa. Det var ungefär som att den
verkligen hade en själ och kände av järtecknen som
utkristalliserats tydligare de senaste dagarna: att den riskerade
att bli utbytt, eller åtminstone allvarligt negligerad till förmån för
en yngre och sexigare styvsyster, och gjorde sitt bästa för att
förbli hans nummer ett.
Kanske kände den spritfanan och bestämde sig för att han
behövde all hjälp han kunde få.

När han slutligen ställde tillbaka sin svarta skönhet var han
övertygad om att han redan hade drömgitarren i sin ägo. Hur
mycket bättre skulle det egentligen kunna bli för den tredubbla
prislappen?
Att vara resonabel och realistisk höll i ungefär tio sekunder.
Sedan tänkte han på timmen han tillbringat med sin tilltänkta:
den rödgula genomskinliga lacken, hur lönnens ådring flammade
över locket, den krämvita bindningen som omgav hals och kropp,
och det feta, maffiga ljudet som bara vällde ur högtalarna när han
kopplade in den. Så länge som han hade varit medveten om
elgitarrer som musikinstrument, konstnärliga artefakter och
symboler för begär hade det funnits en lista och Fender
Stratocaster hade alltid toppat den. Gibson Les Paul hade legat
utanför listan, över den, bortom den. En Fender var fortfarande
ett mänskligt instrument, någonting som man faktiskt kunde gå
in och köpa. En Gibson Les Paul var någonting man var tvungen
att förtjäna att få spela på.
Visst fanns det sätt att ta sig ur det här. Det kanske skulle gå att
få en nerstrippad Les Paul Studio för ett fyrsiffrigt belopp, eller
en Epiphone av något slag för ännu mindre pengar. En Fender
skulle förmodligen gå att få under 10 lök. Men det var kortsiktiga
lösningar som bara skulle leda till att han betalade två gånger. Nu
när han hade råd brände pengarna på kontot och det skulle
förmodligen inte sluta förrän han satt där med sin Standard. Vad
skulle han annars göra för pengarna, kom hans egen såväl som
Magnus refräng tillbaka. På en veckas tid hade precis allting blivit
totalt omkastat. Det han ville göra existerade i nuet och det fanns
här och det var bara att öppna dörren så var han mitt i det. Han
skulle inte ens behöva ta en spårvagn över taxegränsen för att leta
efter det, låt vara USA eller Nya Zeeland.
Men det var fortfarande förtvivlat mycket pengar på ett bräde för
några kilo mahogny, lönn och rosenträ. John funderade kort på

att ta upp telefonen någon gång under morgondagen och göra en
opinionsmätning bland nära och kära. Men han kände ingen som
skulle ge honom nyanserade råd. Farsan skulle inte vara till
någon hjälp: så fort John bara nämnde att han bildat ett nytt
band, att han sparat pengar till ingenting i åratal och berättade
att han ville köpa en Les Paul skulle svaret vara lika givet som om
han hade gått till Magnus: ”kör för fan”.
På måndagen hade han ett distinkt dilemma på jobbet. Han
kunde inte berätta för en själ vad det var som hela tiden fick hans
mungipor att trotsa gravitationen. För hur skulle han göra en
sådan sak? ”Förresten”, skulle det låta vid niofikat, ”så låg jag
med en tjej jag inte kände i helgen och jag är lite skamsen men
mestadels skitstolt över det”. Vansinne. Det var heller ingen
mening med att ta upp det där med Les Paulen. Där om något
skulle han få balans i opinionssiffrorna, för ingen på kontoret
skulle säga det han ville höra, de skulle bara säga saker såsom:
”Klart att du skall resa nu när du verkligen har råd!”
Eller:
”Är inte det där alldeles för mycket pengar för en elgitarr?”
Så det var bara att behålla det för sig själv, och om han skulle
nämna någonting om lördagen fick det bli någon hysteriskt
roande underdrift (”en trevlig kväll ute med kompisarna”) och
om han fortsatte att skratta åt sig själv fick han ta den vanliga
fuskiga utvägen: ”internskämt”.
På tisdagen stod det i princip klart. Han skulle förlora den här
kampen mot sin karaktär och det var egentligen lika bra att få det
överstökat så snabbt som möjligt för att bespara sig själv allt
bråk. Magnus gav honom lite beslutsångest när han efter jobbet
kom stånkande med sin rödmetallic Fender Precisionsbas med
lönnhals, för den hade i mångt och mycket samma sensuella
kurvor som en Stratocaster och då var det lätt att bli distraherad.

Men anfallet gick snabbt över och när han gick och lade sig hade
han bestämt sig för att ringa till banken så fort det bara gick.
Bankmannen konstrade till den milda graden att John var frestad
att ställa frågan om vems pengar det egentligen var, men han teg
och uthärdade tiraderna med närmast stoiskt lugn. Man skall inte
plocka pengar ur fonder som konsekvent visat sig ge 18 procent i
snitt över två år, ”framför allt när det inte handlar om någonting
vettigt, utan bara en elgitarr.” Johns tankar gjorde en kort ironisk
avstickare till vintagemarknadens nuvarande hausse, sedan
bestämde han sig för att det här inte var någonting som han
någonsin skulle kunna förklara för en ekonom. Det här var heligt
och mystiskt och totalt oförståeligt för utomstående och
dessutom var det hans pengar.
Två timmar senare, efter att närmast ha svalt lunchbaguetten hel,
utstötte han ett belåtet läte när han loggade in sig på banken och
konstaterade att han aldrig varit så här snuskigt rik någonsin, och
ytterligare några timmar senare var det dags att bege sig ut i
skymningen för att på darrande ben ta sig längs Larmgatorna och
bli fattig igen.
John fruktade kort att hans beslutsprocess var precis det som
krävdes för att någon annan skulle nypa gitarren framför näsan
på honom, och undrade vad han skulle ta sig till om så var fallet.
Det fanns ingen plan B, allt hängde på att den skulle finnas kvar,
det var ju inte att han skulle kunna lägga till 10 000 kronor för att
uppgradera till en Custom om de ens hade någon. Men han
behövde inte oroa sig, för när han steg in i butiken såg han direkt
att den hängde kvar.
”Får jag prova den igen?”
De måste ha sett det i ögonen på honom, för den här gången var
det ingen tvekan innan de hämtade ner den för honom, ingen
skeptisk min, inte ens en dröjande blick såsom han fått senast,

ungefär som om han begärt att få provköra en Ferrari 430. Killen
hade snarare en distinkt min av spänd förväntan när John tog
emot gitarren, satte sig på en comboförstärkare och spelade
några ackord och korta lick. Sedan var det oundvikligen dags att
snegla på prislappen ytterligare en gång. Ett styng av ångest sköt
genom honom och han lade gitarren i knät. Sedan mindes han
samtalet med bankkillen. Sedan fladdrade en hastig tanke på Nya
Zeeland förbi. Vad skulle han annars göra för slantarna?
”Vill du följa med mig hem?” viskade han till gitarren som låg
utsträckt över hans knän.
Egentligen var det en meningslös diskussion. Om han inte köpte
den skulle han grubbla ihjäl sig på det.
Han kände hur hela bröstet dunkade när han tog sig fram till
disken för att hålla upp gitarren, och det gick en ilning genom
honom när han hörde sig själv säga att han ville köpa den. Men
när affärsföreståndaren kom tillbaka med det svarta
plyschfodrade caset med den stora logotypen på sidan visste han
att han gjort rätt. Till sin stora tillfredsställelse fick han till och
med lite spontan rabatt, och chefen tog högtidligt i hand och
hälsade honom välkommen åter så snart det bara gick, så att de
fick veta att han var nöjd. De övriga bakom disken stod som vid
en truppinspektion och lyfte händerna till avskedshälsning.
I samma stund som John tog första steget ut på trottoaren kände
han hur han var tvungen att dra djupt efter andan för att inte ge
efter för sin rörelse. Han ville göra två saker samtidigt. Först ville
han gå runt i timmar i stan och visa upp sitt nya Gibson-case.
Men samtidigt ville han se om det gick att slå världsrekord på
800 meter med gitarr.
***
Tre dagar senare var metamorfosen fullständig. För två veckor
sedan, då allt det här började och han hade köpt sina strängar

och putskitet, hade han varit en nobody i den affären; han hade
varit precis vem som helst som kom och gick och som de inte
hade en aning om vem det var. När John steg genom dörren den
här lördagsförmiddagen blev det med ens glada miner, han
hälsades välkommen med namn, händer sträcktes fram och
chefen själv sprang raka vägen upp på övervåningen för att hämta
kaffe åt honom. John tackade och tog emot muggen såväl som en
hård dunkning mellan skulderbladen som så när fick honom att
skvimpa ut det nybryggda kaffet rakt över en sprillans ny Engltopp.
För formens skull måste frågan ställas, men John behövde inte
ens säga någonting om hur nöjd han var; hans leende talade sitt
eget tydliga språk i det avseendet. Därmed behövde han inte gå in
på pojkdrömmen som gått i uppfyllelse, vilket var en liten lättnad
eftersom han fortfarande kände sig lite för labil och risken var allt
för stor att det skulle bli onödigt känslosamt. Med närmast
tacksamhet lät han killarna i affären styra in samtalet på
klassiska gitarrer, någon nämnde någon särdeles tung och
otymplig Les Paul Custom från 70-talet, de kom in på vad som
passade med en Gibson – John nämnde sin Marshall (utan att gå
in på att den stod hemma hos hans föräldrar under en grön
presenning), inhämtade en skörd av komplimanger, och då hade
han sin chans att avstyra uppståndelsen han orsakat. Det var
nämligen det perfekta sättet att komma in på själva syftet med
besöket: inte nödvändigtvis i första hand att avrapportera, utan
för att köpa en övningsförstärkare.
Han frågade dem efter rekommendationer och samtliga
gestikulerade emot den här transistorförstärkaren på 10 watt.
Utan att tänka sig för grabbade han tag i första bästa Gibson – en
röd SG – och kopplade in sig i den lilla förstärkaren. Givetvis var
det av praktiska skäl: han hade redan köpt slut på alla deras Les

Paul Standard och behövde någonting med samma mickar och
samma stränglängd för att göra ett rättvist test.
Men så enkelt var det inte. SG:n kanske skulle låta snarlik och
driva förstärkaren ungefär lika hårt, men John insåg för sent att
det var en helt annan gitarr i sin egen rätt, som en
balettdansande yngre kusin till hans Les Paul: inget uppenbart
släktskap, men precis samma energi i ett lättare och smidigare
paket med mindre underhudsfett, som var betydligt mindre
påfrestande att kasta runt på en scen.
Det räckte med några toner och ackord så smälte gitarren fast i
händerna på honom, och han visste att det skulle krävas ett
kreditkort för att bända upp det här greppet.
Där hejdade han sig. Han hade ett fint instrument och ett
spektakulärt instrument. De kunde åtminstone fixa den tredje
medlemmen till bandet innan han började fundera på en tredje
elgitarr! Han kunde åtminstone spela tills det fabriksmonterade
strängsetet på hans Gibson var slut innan han allvarligt
övervägde att dubblera antalet Gibson i kollektionen.
Inget av det skulle emellertid hindra honom från att lägga sig till
med den här lilla inspirationsboxen. Var hade den varit under
hela hans liv? Svaret på den frågan var enkelt. Under de första 20
åren hade teknologin inte funnits och under de senaste fyra hade
han inte litat på den! Han hade bara förutsatt att en digital
förstärkare skulle låta kall, stel och sprucken och inte som de
Fender, Vox, Marshall och Boogie som den sade sig kunna
simulera, helt enligt devisen att man får vad man betalar för. Men
det här var något helt annat. John hade aldrig fått ett sådant här
ljud ur en så här billig förstärkare. Distljudet hade precis den där
våta härliga konsistensen där dist och ton smalt ihop till ett, med
pyttelite eko hade han ett fantastiskt sololjud och det var omöjligt
att inte sitta där och kräma på för fullt, upp och ner för alla
strängar och band, helt oblygt. Det verkade heller inte gå folk

obemärkt förbi, märkte John med högst blandade känslor när
han gjorde en kort paus för att ta en klunk av kaffet. Två
tonårskillar hade slutat att pilla på de airbrushade Deangitarrerna och stod nu i stället och stirrade på honom.
Han märkte inte hur dörren gnisslade upp, hörde inte
diskussionen som pågick borta vid disken, och tittade inte upp
förrän han hade känt ytterligare någon stå och hovra i närheten
under någon halvminut eller så. För inte så många år sedan
skulle han ha utnyttjat situationen och kört en riktig show. Nu
oroade han sig mest för att han var stämd, han tenderade att bli
nervös av att stämma offentligt, det kändes som att tiotusen små
öron satt och lyssnade koncentrerat, beredda att bua ut honom
om han bommade på en sträng – och det var själva fan vad folk
inte kunde sluta stirra!
John avbröt sig mitt i en löpning och tittade demonstrativt
irriterat upp på en brunett som uppvisade alla yttre tecken på att
ha blivit tagen med fingrarna i kakburken, inklusive att rycka till
när deras blickar möttes.
”Hej!” sade hon.
Tonerna ekade fortfarande genom skallen på John och hjärnan
var inte riktigt med honom, men jösses vad bekant hon var!
”Hallå”, sade han och först när han uttalat den sista stavelsen
fattade han. Senast hade hon haft det svettiga håret bakom
öronen, vilket hade accentuerat hennes kantiga käkben och
välvda panna. Nu var det torrt och arrangerat runt hennes
ansikte, konturerna var mestadels dolda, men den näsan var
omisskännelig, och vilken tjej som han kände igen skulle ta sig till
den här affären?
Tjejen med Fendern fann sig först och sträckte ett pekfinger mot
honom:

”Var är det du spelar?”
”Jag spelar inte”, sade John.
”Nä, jag ser det!” sade hon trumpet och pekade på hans SG.
”Oj, nej”, sade John, ”det var inte så jag menade, jag spelar
spelar. Men inte i band. Eller jo, det gör jag ju faktiskt nu”, tillade
han impulsivt med ett plötsligt leende.
Men det blev ändå onödigt rörigt och tjejen med Fendern verkade
dela hans uppfattning. Hon visade prov på en oerhörd flexibilitet
med de tunna ögonbrynen.
”Varför känner jag att jag borde känna igen dig då?”
”Kanske för att vi träffats för inte så länge sedan”, sade John och
log brett. ”Jag kände nästan inte igen dig utan din Fender!”
”Okej...” sade hon och nu gjorde hon en väldigt egenartad grimas
med munnen också.
”Vi hade ett kort samtal i baren efter att ni gick av scenen.”
”Jaha!” utropade tjejen med Fendern. ”Var det du?”
”Mm”, nickade John. ”Men jag tror inte att jag fick tid på mig att
göra något intryck”, tillade han med ett så subtilt stänk av
syrlighet som han förmådde modulera rösten till.
”Det har du nu!” sade hon och pekade ånyo på hans SG.
Han insåg att han var tvungen att sluta tänka på den som ”sin”
SG eller också skulle det här sluta i tårar.
”Då måste jag upprepa det som jag sade då”, sade John. ”Det var
fantastiskt spelat. Det var enormt upplyftande att se. Du är grym
på det där!” Och jag har försökt att koppa dig i två veckors tid,
men det kunde han inte säga.
Hon verkade rodna och såg ner på sina slitna, härligt feminint
åtsmitande jeans och röda Converse.

”Tack”, sade hon och tittade upp på honom med blossande
kinder.
”Jag heter John, förresten.”
”Rebecca”, sade hon med ett egendomligt tandrikt leende.
Det blev en del fumlande med händerna innan de enades om att
hälsa ordentligt, John glömde att lägga undan plektrumet och
Rebecca fnissade.
”Jag hörde att du köpt en ny Gibson”, sade Rebecca.
Han tittade forskande på henne och återigen var det som om han
låg ett steg efter i samtalet.
”Ja”, började han dröjande, men sedan hann känslorna ifatt och
krampen i ansiktsmusklerna kom tillbaka. ”Ja, det är helt riktigt.
Det har varit några intensiva kvällar på sistone. Mycket
gitarrmys.”
”Jag blir avundsjuk!” sade Rebecca.
”Jag är redan avundsjuk”, sade John, ”jag vill ha en Stratocaster
med.”
Hon ryckte leende på axlarna.
”Vad är det som gäller i dag då?”
”I dag?” frågade John. ”I dag hade jag tänkt att ta med mig den
här lilla rackaren hem”, sade han och klappade på den lilla
combon som överraskat honom så.
”Fan, är du rik som ett troll eller något?”
”Hade jag varit rik som ett troll skulle jag inte sitta här och
våndas över att jag inte har råd med den här gitarren. Nej, jag har
bara sparat länge och väl”, sade John utan att gå in på allt det där
andra. ”Hur länge sparade du ihop till din Stratocaster?”

”Tre år”, sade Rebecca. ”Det var den lyckligaste dagen i mitt liv
när jag gick härifrån med den i handen.”
”Precis!” log han till svar.
Om han kände sorg i hjärtat över att behöva lägga tillbaka SG:n
kompenserades det delvis när han kopplade ur strömkabeln till
den lilla combon.
”Jag måste också fixa mig något litet att ha hemma”, sade
Rebecca när de tog sig till disken.
”Det är enormt smidigt. Grannarna tenderar att härskna till när
man drar på 100 rörwatt vid niotiden på kvällen.”
Rebecca stämde upp ett kluckande skratt medan hon fick och
betalade för sina 010-strängar. John log ett triumferande leende
när han ställde upp sin nya pryl på disken och gjorde plastkortet
redo. De insisterade på att han inte skulle köpa ett provex, en
praktikant skickades ut på lagret för att hämta en oöppnad låda
och John ryckte på axlarna och försökte att inte känna sig
förlägen. Rebecca höll upp dörren för honom och slöt upp
bredvid honom.
”Vad lyssnar du på för musik?” frågade han en bit på väg mot
Hvitfeldtsplatsen.
”Maiden”, sade Rebecca.
”Bara?” skrattade John.
”Du säger det där som om det behövs någonting mer”, sade
Rebecca.
”I och för sig”, sade John. ”Ge mig Seventh Son så är jag nöjd för
resten av dagen.”
”Piece of Mind”, sade Rebecca.
”Seventh Son.”

”Piece of Mind!”
”Det här handlar inte om tycke och smak. Du har fel”, sade han
och vände sig om lagom för att se hennes utsträckta tunga.
”Den nya kommer på onsdag.”
”Gör den det?” sade John. Han verkade inte bara ha varit borta
från scenen bokstavligt talat.
”Japp.”
Sedan verkade hon komma av sig.
”Hm”, sade Rebecca och pekade mot Rosenlundsbron, ”hur
hände det här? Jag skall ju åt” – hon gjorde en liten piruett och
pekade mot Grönsakstorget – ”det hållet.”
”Ja, det kan jag inte säga”, sade John.
”Jag får skylla på att jag blivit distraherad”, sade Rebecca med en
mönstrande blick på honom. ”Det här var både bra och inte alls
bra. Nu har du fått mig att vilja springa hem och öva som en
galning.”
”Då får man väl kanske säga att ställningen är utjämnad nu då”,
sade John.
Nu såg det ut som att hon rodnade igen.
”Vi kanske kunde jamma någon gång?” försökte han sedan.
”Det kunde vara kul”, sade Rebecca först nästan reflexmässigt
avfärdande, men sedan var det som om hon hörde vad han sade,
eller vad det betydde, för hon upprepade det långsammare och
mer eftertänksamt och avslutade med en uppmuntrande nick.
”Okej!” sade John och tog ett par steg hemåt. Lådan började
redan bli tung och han hade flera hundra meter kvar.
”Men hallå!” sade Rebecca. ”Vad sägs om att jag tar ditt nummer
då?”

Hon lade omsorgsfullt in honom i sin telefonbok och de skildes åt
efter ytterligare fraser, och ett leende och en vinkning från
Rebecca, innan hon kastade med håret och gick sin väg.
Han plockade upp sin otympliga kartong, gav hennes bortflyende
figur en lång blick och ett skevt leende och fortsatte hemåt.
Halvvägs över Allén pep det till i hans ficka och han sprang
nästan den sista biten till sin port för att så snart som möjligt få
händerna fria.
Gött spelat här e mitt nr /rebecca
Tre timmar senare tog han sig för första gången upp från soffan.
Det var omöjligt att säga vad som var mer inspirerande: gitarren,
förstärkaren eller det där andra.

V
When I get out of here
When I leave you behind
I’ll find that the years passed us by
Opeth, ”Coil”

Lunchbuffé var alltid en bättre idé innan man proppade i sig den.
De hade pratat löst om detta redan förra veckan och eftersom
ingen av dem hade med sig lunchlåda den här måndagen
bedömde de att det var läge att gå till Nordstan för att äta så
mycket pizza och pasta som man ville för 65 kronor. Claudia och
Åsa förstod att det fanns ett liv efter lunch och lade tonvikten på
tillbehören och grönsakerna. John och Jesper läste erbjudandet
som att man fick äta så mycket som man kunde, det vill säga som
en implicit utmaning, vilket givetvis höll på att spåra ur
fullkomligt när tävlingsinstinkten snart gjorde sig påmind. John
fick tillstå att han själv kunde ha varit den som drev den frågan
hårdast. Så en stor tallrik chili con carne och åtta pizzaslicar
senare konstaterades det att John kom på en hedervärd
andraplats. Nummer nio låg klar och färdig på tallriken, men han
hade redan bestämt sig för att när han väl gick hädan skulle han
göra det såsom anstod en rockgitarrist och inte under
återskapandet av en Monty Python-sketch. Behållningen av
tävlingen verkade dock vara en ytterst tveksam prestige, ty
vinnaren fick likt förloraren tillbringa resten av arbetsdagen med
att dricka vatten och försöka hitta metoder i varierande grad av
sinnrikhet för att hålla matkoman på armlängds avstånd. Deras
normalt rätt så verserade och intelligenta konversationer med
varandra rörde sig nu på ett enda tema:

John: ”Hur är läget?”
Jesper: ”Mätt.”
John: ”Mm.”
Och sedan ombytta roller vid halvtrefikat och ytterligare en gång
innan det var dags att stämpla ut. Normalt var det strid på kniven
och han rörde sig aldrig snabbare än på eftermiddagen, när
magen skrek och han ville hem – eller på senare tid när fingrarna
ropade efter hans gitarr och han ville hem – men nu orkade han
knappt tänka på mat av rädsla för en psykosomatisk explosion.
Och definitivt inte tänka på att skynda någonstans av rädsla för
en riktig sådan.
Under promenaden mot Kungsportsplatsen dök det i stället upp
en idé om att unna sig något lyxigt och lätt, så John svängde tvärt
åt höger ner på Fredsgatan, mot NK. Choklad funkade alltid,
gärna någonting där kakaohalt och prislapp jagade ikapp mot
tresiffrigt, men frågan var om det var matvarorna eller den
eleganta rödhåriga tjejen som var det egentliga dragplåstret. Hon
hälsade på honom med precis lagom mycket igenkännande för att
det skulle kännas i bröstet, och precis när hon knappade in
chokladkakan i kassaapparaten hörde han sig själv beställa en
dubbel espresso.
John steg upp på en av pallarna och fick snart den lilla koppen
ställd framför sig. När den rödhåriga skönheten vände ryggen till
tog han upp chokladen och betraktade den mörkbruna
pappkartongen med en sådan fientlighet att det var ett under att
den inte smälte i handen på honom. Han vägde den i handen och
fick en hastigt övergående impuls att flirta sig fram till att få
returnera den. Det här måste upphöra nu! Det var alldeles för
hårt rotat i hans beteendemönster att gå hit och köpa onödigt
dyra grejor, vare sig det gällde mörka chokladkakor,
kontorskläder eller skrivpapper. Det här kalaset hade gått på två

strängset, kanske tre om man inte var så noga med märket. Hade
det inte varit omöjligt på grund av braklunchen som fortfarande
gjorde huden över buken spänd som ett trumskinn hade han
säkert fortsatt upp till någon av butikerna och spenderat en
effektpedal på något plagg som han innerst inne ändå vantrivdes
i.
Det smög sig fram ett diskret men triumferande leende på hans
läppar och han smuttade nöjt på espresson. Det här var det värt!
Det här var en välspenderad hundralapp, klassiska läropengar!
Det var slut på det här nu. Förra veckan hade det gått an att äta
ute varje dag, för det var egentligen inte frågan om något annat
än att köpa sig ytterligare en halvtimme med sin Les Paul varje
dag. Men det var ingenting han behövde, lika lite som han
egentligen behövde den här löjligt dyra chokladen i stället för
någonting som han kunde köpa på Billhälls för en fjärdedel av
priset. Intressant, tänkte John när han stjälpte i sig det sista av
kaffet, reste sig och tog farväl av den rödhåriga tjejen, väldigt
intressant hur man skaffar sig vanor för att kompensera för andra
tillkortakommanden. Men inte mer. Han gav henne en
avskedsblick och klev med bestämda steg upp för trappan till
gatuplan. Fredsgatan och friheten var inom synhåll: tjugo raska
steg och så kunde han vara ute.
Tre meter från de tunga glasdörrarna, mitt emellan franska
damunderkläder i champagne och amerikanska resväskor i
pastell, fastnade John mitt i ett steg. Först kändes det mer som
att någon synaps i den grå massan där uppe slagit helt fel,
ungefär som när man mitt under midvinterpromenaden
förnimmer doften av smultron. Någon hade råkat fnittra till så att
det lät precis som Anja och bara tanken på det halvt om halvt
bortglömda namnet fick det att fladdra till i bröstet, och fick
honom att skärpa sinnena. Han tittade omkring sig under några
förvirrade ögonblick, och... där! Det var Anja! Hon stod längst

fram i underklädeskassan och i sin vanliga krångliga stil gjorde
hon betalningen tio gånger svårare än den behövde vara.
Det här fick han absolut inte missa. Instinktivt placerade han sig
så att Anja inte bara skulle gå förbi honom och skapa en pinsam
jaktsituation innan han kom ifatt henne.
Han hörde henne ända hit: hennes glada, ljusa röst hade en
tendens att gå upp mot slutet av meningar, inte på det norska
viset, men mer en hint av falsett, som en gitarrton som klingar ut
med precis lagom mycket överkoppling på första övertonen.
Expediten hade nog fått mer än nog att berätta om över
kvällsmaten. Självfallet gick det ju inte att betala här med hennes
videokort, och förresten så visste hon inte riktigt varför hon gått
med i just den klubben, och John hade ett brett leende på
läpparna långt innan hon var i närheten av honom.
Anja lyckades få med sig den lilla påsen och var fem centimeter
från att gå rakt på honom.
”Men vad håller du på med då!” utbrast hon och blixtrade till
med en arg glimt i de stora blå ögonen innan det verkade som att
hon faktiskt såg honom. ”Men gud!” sade hon och tog ett halvt
steg tillbaka.
”Hej!” sade John.
”Men vad roligt!” Anja steg rakt fram till honom och slog
armarna om honom.
”Det var ett tag sedan”, sade John mitt i omfamningen.
”Verkligen!” sade Anja och tog en titt på honom igen. ”Wow!”
”Vill du hänga på och ta en fika?” frågade han.
”Gärna!”
Närmast var bäst och det blev Espresso House vid Östra
Hamngatan, där John till slut bestämde sig för att fortsätta

matsmältningsprocessen med ytterligare espresso och den här
gången även en chokladboll. Det sjöd lite inom honom åt att han
inte ens hunnit ut ur byggnaden förrän kortet åkte fram igen,
men det här var fika och ingen lyx. I efterhand var han till och
med tacksam att han erbjudit sig att ta hela notan, för det första
de gjorde när de satte sig i fåtöljerna var att redogöra för i hans
fall arbete och i Anjas fall arbetslöshet.
Anja högg in på muffinsen, och så kom Frågan:
”Spelar du fortfarande?”
John gjorde en paus innan han sade ordet, som för att väga det
på guldvåg:
”Ja.” Den korta stavelsen rullade delikat av hans tunga och han
kände hur han nästan lättade från skinnfåtöljen. ”Ja, jag spelar. I
allra högsta grad, faktiskt. Jag har precis köpt mig en ny, dyr,
flådig gitarr och jag har precis bildat ett nytt band. Kommer du
ihåg Magnus Karlsson?”
”Gör jag det?” sade Anja.
”G-klassen, lång, mörkt långt hår, bullrig, burdus typ.”
”Jaså han!”
”Ja, han. Han spelar bas med mig nu.”
”Vad roligt, då får jag komma och titta när ni spelar!”
Han sjönk tillbaka i fåtöljen och betraktade Anja i ett rus av salig
lycka. Med vem som helst annars skulle det ha varit tomma ord,
men Anja skulle verkligen göra det, för det var så som hon var.
John kunde inte erinra sig att han någonsin gjort en spelning
utan att Anja och hennes kompis Louise varit med som moraliskt
stöd, oavsett om kosan hade styrts till Partille, Lindome eller
Kungälv. De hade alltid hittat något sätt att ta sig dit och
manipulera sig därifrån och hade varit där för honom i triumf

såväl som besvikelse. Det hade inte ens verkat bekomma dem att
musiken han spelade inte ens var i närheten av vad de egentligen
föredrog att lyssna på. Inte för att han inte försökt, men efter tre
års tragglande med Slayer, gamla Metallica och gamla Iron
Maiden hade det till slut blivit någonting han gjorde för att få
höra fler flippade associationer från Anja än att han väntade sig
att ge henne någon form av musikalisk väckelse. Tom Araya
skulle under resten av sin karriär i Johns värld vara känd som
”han gubben som står och skäller på väderkvarnar”.
Det där var på något sätt typiskt för henne, som om hon inte
kunde spela korkad övertygande, som om hennes vimsiga
personlighet och det sätt på vilket hon verkade leva i en två
sekunder lång tidsförskjutning till resten av världen bara var
någon form av fasad som hon satte upp, antingen för att hon bara
tyckte om att roa folk eller för att det tenderade att linda dem
kring hennes lillfinger såsom det alltid gjort i Johns fall. Men inte
i alla fall. Han kände flera människor som inte klarade av att
vistas i samma rum som Anja, som avfärdade henne som en
typisk korkad blondin inom tio sekunder och sedan aldrig gav
henne eller sig själva chansen att revidera uppfattningen. Det var
deras förlust, för så fort man bara var på tu man hand med henne
var det som om hon lade undan allt utanverk och fokuserade.
Dessutom krävdes det faktiskt uppemot femton, tjugo sekunder
för att förstå sig på henne, eller kanske var det bara att John
råkade ha precis de förutsättningar som krävdes för att knäcka
Anja-koden i första försöket. Det hade varit helt omöjligt att stå
emot hennes charm första gången. Det var fortfarande helt
omöjligt.
”Är du tillsammans med någon?” frågade Anja plötsligt.
”Nej”, sade John och insåg för sent att hans händer sökt sig ner
till knäna för att klappa fram en improviserad sambarytm. ”Du?”
”Nej”, sade Anja.

Det blev en pregnant paus. Han mindes knappt när han senast
hade låtit fantasierna vandra till den smäckra, smidiga tjej som
nu satt framför honom och tveklöst fixerade sin blick på honom
medan han såg ner på sina händer. John blev plötsligt rädd för
att rösten skulle bli misstänkt grötig när han sade någonting,
men det var väl förmodligen lika illa som att fortsätta sitta tyst.
”Har du träffat Louise på länge?” frågade han till slut, och det
verkade slå hål på den försiktigt trevande stämningen. Anja
babblade på och han visste inte vilken som var den starkare
känslan: hur imponerande det var med Anjas örnkoll på klassen,
eller hur otroligt oengagerad han var i att skaffa sig samma koll.
”Jag tror inte jag har ditt nummer”, sade John efter ytterligare en
paus. Kommentaren skulle ha klingat helt annorlunda för en
stund sedan, nu kunde han äntligen släppa på avtryckaren –
framför allt när Anja hade tagit upp sin telefon för att ägna sig åt
förstrött knappande. Hans händer hamnade återigen i
sambarytmen.
”Jag har inte heller det, jag kommer aldrig ihåg det!” sade Anja
nästan som till sig själv.
”Skicka mig ett sms då”, sade han och rabblade upp sina tio
siffror.
”Du är smart du”, sade Anja med ett litet fnissande, och några pip
och klick senare hade de varandras nummer. Hon betraktade
hans trumsolo tankfullt, kastade en sista blick på mobilen och
ryckte plötsligt till.
”Men hur blev klockan kvart i sju? Jag måste gå, jag har massa
saker kvar innan affärerna stänger!”
”Kör igång!” sade John och reste sig omedelbart.
Första anhalten var sminkavdelningen alldeles invid caféet, och
John insåg alldeles för sent att en stressad Anja var ungefär som

om han hade försökt haka på vilken tjej som helst när hon köpte
smink och trosor.
”Okej, du verkar ha att göra”, sade John efter ett par otåliga
minuter. ”Jag tar och drar mig.”
”Du får ta och ringa när ni skall spela”, sade hon och verkade
stanna upp. ”Du kan förresten ringa även om ni inte skall spela.”
”Det blir nog frågan om det senare”, stressade John fram för att
hinna få ut alla orden innan hon försvann. ”Det är lite ont om
trummisar i stan om man så säger.”
”Jag tror att det är en kille i min klass som spelar”, sade Anja.
”Va?”
”Ja, han...” – hon pekade vagt mot Johns knän – ”Jag måste
springa nu. Vi hörs! Hej då!”
”Ha –” började John men hann inte klart förrän Anja hade vinkat
och vänt på klacken för att jaga tillbaka mot Fredsgatan.
John följde henne med blicken och först när hon åkt upp för
rulltrappan och försvunnit bort på andra våningen märkte han
att han höll andan. Det var precis av den här anledningen som
han inte lade ner mer energi på klassträffar: alla de vägarna
skulle leda till att de förträngda tankarna på Anja kom tillbaka i
full kraft, precis som de hade gjort nu. Det var alltid enormt roligt
att träffa henne, men det var någonting som tog udden ur det,
någon bitter bismak som blandade sig i den annars så behagliga
sensationen. Det var minnen av tre år i gymnasiet, men framför
allt var det den där kvällen på uteserveringen, under
Göteborgskalaset, två månader efter studenten, precis innan han
började på universitetet...
Ibland fick man höra saker som man absolut inte behövde veta,
som man klarade sig alldeles utmärkt utan, och att träffa Anja var
illa nog i sig, men att även höra att hon var singel fick hans

undermedvetna att rycka honom från den inslagna vägen precis
som en valp som stretar mot sitt koppel. Han ville inte gå hem till
sin Les Paul, han ville hänga på Anja och –
Det var meningslöst att fortsätta bygga på den tankekedjan, för
allt hade sin tid och han hade missat den spårvagnen. Kanske
skulle hon förbli det där oavslutade kapitlet från ungdomen,
någonting man tog fram och grämde sig för när man var singel
och ensamheten tog över och man började bläddra i mappen med
vad-hade-hänt-om – tills tidens tand gjorde sitt i det tysta och
han vaknade en morgon och så var de sista rötterna i det
förflutna bortmultnade.
Just nu var de emellertid rätt påtagliga, och det var omöjligt att
inte snubbla på dem, och det var rätt distraherande, för han hade
ju precis träffat –
Mitt på Kungstorget var han tvungen att stanna och förvirrat titta
omkring sig. Från ingenstans hade det kommit ett sug i bröstet
och det var inte Anja som ställde till med det, utan en helt annan
tjej, som han träffat lika slumpmässigt för inte så länge sedan, i
en helt annan butik. Så det var minsann Rebecca som hon hette,
komplett med sörländskt skorrande och allt! Men i stället för en
avlägsen, avvisande, kallsinnig rockstjärna hade han plötsligt fått
lära känna en riktig tjej som var burdus och charmerande i en
underbar blandning, och i stället för att prata med en massa hår
och en näsa hade han suttit mitt i hennes blickfång och
fascinerats bland annat av hennes närmast virtuosa mimik. Det
kittlade inom honom när han åter såg hennes gestalt framför sig,
han tyckte sig kunna höra hennes röst när han ansträngde sig.
Och, sade han sig, i fickan hade han den tekniska möjligheten att
höra den rösten på nytt i princip när som helst. Hjärtat bankade
till vid tanken på att ta upp telefonen och ringa upp Rebecca och
prata strunt i några minuter. Men hon skulle bara undra vad han
ville och John hade inget bra svar på det.

När han väl slog sig ner med gitarren återvände tankarna till
fikan och det misslyckade försöket till shopping med Anja. Det
kanske var värt att kolla upp hennes kurskamrat? Om inte annat
för att det var ett svepskäl att få ringa till Anja.
Där kände han plötsligt hur ilskan rann över bräddarna. Det
behövdes väl inga svepskäl för att hålla kontakten med en vän!
Tvärtom borde han be henne ödmjukt om ursäkt för att han inte
var bättre än så här på att höra av sig! Det fanns ingenting han
kunde säga eller göra för att kompensera, men det var en gest åt
rätt håll att till exempel bjuda hem henne och traktera henne.
Sedan kunde de ägna sig åt sina minnen och kanske skulle han
om vinden vände åt rätt håll och tungobanden var tillräckligt
lossade av alkoholen kunna nalkas ämnet. Även om det skulle
leda till omedelbar retroaktiv besvikelse över att rykten varit just
rykten och inget annat skulle det förmodligen vara en nyttig
övning.
Det var svårt att koncentrera sig på det lilla när det stora låg så
uppenbart upprivet inom honom, men till slut kom han tillbaka
till vad Anja hade sagt ögonblicken innan hon satte av mot de
övre våningsplanen i varuhuset. Det var världens längsta long
shot. Givetvis skulle det vara slöseri med hans, hennes såväl som
den ifrågavarande musikerns tid att ens försöka. Det Anja hade
sagt behövde inte betyda någonting. Vem som helst kunde ju,
provocerad av lite kryp i kroppen, hemfalla åt organiskt
slagverkande, det behövde man inte ens vara musiker för att råka
ut för.
Tanken som slog honom morgonen därpå, då han satt på
kontoret och bläddrade efter det senaste nygamla tillskottet i
kontaktlistan, var att detta var ungefär som att ta ett
slumpmässigt namn i telefonkatalogen och fråga sig fram efter
bekantas och släktingars namn och nummer tills man hittade
någon som kände Magnus. Det var ett bisarrt uppslag, och det

skulle aldrig gå hem, men om det var något sådant här hans
undermedvetna krävde för att hålla kontakten med Anja så må
det vara hänt. Den här gången skulle det inte rinna ut i sanden.
Det fanns inget fel i att ställa frågan. Och det skulle vara så gott
att kunna komma till Magnus och säga att han faktiskt vänt upp
och ner på en sten själv för en gångs skull. Visst hade han bildat
det här bandet, visst hade han skrivit lite material själv såväl som
med Magnus, men han stapplade under vikten av det obestridliga
faktum att han inte idogt ringt runt och bearbetat folk som
Magnus hade gjort.
Han bläddrade till A och slog hennes mobilnummer på sin fasta
kontorstelefon snabbt och obevekligt, för att slippa våndas mer
över hur han skulle lägga upp det. Han spelade bäst när han inte
hann tänka, utan var tvungen att improvisera sig fram.
”Hallååå?” hördes Anjas omisskänneliga sopran efter ett par
signaler.
”Hej, det är John!” sade John.
”Nej, det är Anja”, sade hon.
”Ja jag vet. Det här är John, J-O-H-N. Din gamla klasskamrat, du
vet.”
”Nämen hej!”
”Är du i skolan nu?”
”Ja, hur visste du det?”
Det här kunde bli en lång konversation, insåg han och såg till sin
fasa hur mailen ramlade in hals över huvud efter varandra i hans
inkorg och vem visste vad det skulle bli för konsekvenser av att
han inte var tillgänglig per telefon under tio minuter.
”Kan inte du hämta din klasskamrat, han trummisen?”

”Javisst”, hördes det glatt.
Sedan dröjde det ett bra tag. John började svara på de mail som
han klarade av utantill, innan –
Det hördes ett dunkande över telefonlinjen och plötsligt kom
Anjas röst dämpat i bakgrunden: ”Stefan, det är någon som vill
prata med dig!”
Ytterligare några sekunder förflöt, en dämpad konversation följde
och till slut några skrapande läten innan en rikt modulerad
tenorbaryton gav sig till känna.
”Stefan!”
”Hej, jag heter John. Det är inte så att du spelar trummor?”
”Jo, så är det”, sade Stefan.
John tittade tvärsöver skrivborden på Claudias tjocka rödfärgade
hår, ner på sina egna knän, på skärmen där han fått bukt med
mailbombningen. Det här var inte sant. Det här kunde inte
hända, snart skulle han behöva nypa sig själv i armen. Han insåg
också att han borde säga något mer.
”Skulle du kunna tänka dig att provspela för en bekants bekants
band?”
”För vad sade du?”
”Mitt band. Vi behöver en trummis och du kanske behöver ett
band. Vill du prova?”
”Nja”, sade rösten efter en lång sekund. ”Nej”, sade Stefan sedan,
”jag har lagt av med sådant där.”
”Helt och hållet?”
”Helt och hållet.”
Ja, det var ju värt ett försök, tänkte John.

”Då får jag bara önska lycka till. Får jag prata med Anja igen?”
John hörde snart hennes röst i luren igen.
”Anja, kan du göra mig en jättetjänst?”
”Jamen det är väl klart!” sade hon.
”Har du en bit papper i närheten?”
”Ja!”
”Bra, riv av en liten bit och skriv ner mitt namn och mina
nummer.” John rabblade upp dem för henne. ”Ge lappen till
Stefan och hälsa honom någonting i stil med ’om han ångrar sig’
eller något.”
”Okej!” sade Anja. ”Kan inte vi träffas snart?”
Hans hjärta företog sig en liten dubbelslagsvirvel, men John
tvekade innan han öppnade munnen.
”Absolut!”
”En after work kanske? Eller så kan jag laga middag hemma.”
”Det låter väldigt trevligt.”
”Jag måste gå nu.”
”Okej. Ha det så bra!” sade John.
”Du också. Hej då!”
Han gjorde sitt bästa för att inte vara besviken eller generad. Det
var höga odds och det hade inte gått vägen. Men det kändes bra
att ha tagit ett litet initiativ.

VI
If you’ll bear with me
You’ll fear of me
You’d never leave me
To a fate with you
Opeth, ”The Moor”

John kände så väl igen känslan av att vara nykär: glädjeruset och
den nästan maniska besattheten att sätta motparten framför
precis allt annat. Han hade fortfarande inte kommit över springet
i benen som drabbade honom efter arbetstidens slut, den milda
stressen som satte in när han insåg att hemmet låg en respektabel
promenad bort – men sedan pirret som uppstod när han kom in i
vardagsrummet där hon tålmodigt väntat hela dagen på honom.
Nu satt han i sin soffa och hon vilade över hans lår i stilla extas.
Han hade kommit över känsloanstormningen, nu var det bara
rätt och slätt enastående svårt att sluta stirra på hur underbart
vackert instrumentet var. Han hade precis börjat fundera på att
sträcka sig efter plektrumet då mobiltelefonens två dubbla pip
tillkännagav att han fått ett sms. Johns första reaktion var
irritation, men sedan gjorde han en radikal vändning – innan han
ens hunnit göra en rörelse mot telefonen fick han för sig att det
där var Stefan, han hade ångrat sig, och nu skulle det börja!
När han fipplade med knapplåset slog det honom att han
förmodligen gjorde sig skyldig till att ta ut ett eller annat i
förskott. Givetvis var det Magnus som skulle kolla om kusten var
klar för några timmars jam och idéutbyte, för även om de inte
hade någon trummis kunde de ju ändå –

Ska köpa maiden ska du med? /rebecca
John höll på att välta soffan, och hans desperata försök att smsa
snabbt resulterade i att det tog tre gånger så lång tid som om han
hade tagit god tid på sig och gjort det korrekt. Hans Les Paul åkte
tillbaka i stativet, fläskkotletterna raka vägen in i kylen, ugnen
stängdes av med två snabba handgrepp och han kom andfådd och
svettig ner till spårvagnshållplatsen.
Rebecca verkade skina upp när hon fick syn på honom, det var en
enormt upplyftande känsla, och det blev till och med ännu bättre
när hon till Johns stora förvirring och tillfredsställelse sträckte ut
ena armen för att kramas på det där reserverade, lite
framåtlutade sättet med axel mot axel.
”Hur är det?” frågade Rebecca.
”Kan inte bli bättre!” sade John och gjorde omedelbart en otålig
åtbörd och Rebecca nickade ivrigt och satte av före honom. Han
försökte komma ifatt henne i stentrappan ner till den före detta
biosalongen, Rebecca kastade en blick över axeln och skyndade
på stegen, John hoppade ner för de sista fyra trappstegen,
landade med en duns rakt på Mark Knopfler och det var rena
rama miraklet att de inte sprang ner någon i den korta tunneln
som ledde in i själva butiken. De hade ställt upp ett helt hyllställ
med Iron Maiden, Rebecca nådde dit först, nappade åt sig ett
exemplar, och John försökte direkt ta det ur händerna på henne,
vilket hon lyckades motstå med en liten ansträngning och ett
gulligt litet morrande.
”Jaha, då får jag ta min egen”, sade han med spelad besvikelse.
Hon gjorde ett nöjt litet läte och fnissade för sig själv när hon
andtruten gick med plattan fram till kassan.
”Hur mår din Les Paul då?” frågade Rebecca halvvägs från
affären till spårvagnshållplatsen.

”Hon är förmodligen smickrad av all uppmärksamhet, men
kanske lite förvirrad av alla strängbyten.”
”Hon?”
”Ja, alla mina gitarrer är tjejer.”
Rebecca fnissade men satte upp ett krökt ögonbryn.
”Det är väl inte så konstigt!” fortsatte John, ”de har ju en kropp,
och en hals... Okej, liknelsen kanske haltar något.”
”Ja, något!”
Hon gav honom en lurig blick.
”Drar du av många strängar?”
”Oj, nej, jag kommer inte ihåg när jag drog av en senast”, sade
John. ”Nej, jag har blivit så suveränt petig med strängljudet och
eftersom jag spelar så mycket nu för tiden sliter jag ut dem fort.”
”Vet du, jag har faktiskt också märkt det på sistone!” sade
Rebecca.
”Jag har till och med kommit på mig själv med att orka komma
upp på morgonen bara så att jag kan få in tjugo minuter innan jag
går till jobbet.”
”Oj, det var strongt!” sade Rebecca medan de steg på vagnen och
sträckte ut sig över var sin bänk med fötterna ut i gången.
Rebecca tog fram CD:n ur sin handväska och tittade ytterligare
ett varv på baksidan där de sex farbröderna poserade i sina jeans
och skinnkläder.
”Vem är bäst?”
”Adrian Smith”, sade John utan att tveka.
”Tycker jag med. Men jag hade tippat på att du var mer Dave
Murray”, sade Rebecca.

”Nej, det är ’H’ som gäller för mig”, sade John. ”Framför allt på
Seventh Son”, var han sedan tvungen att tillägga med ett skevt
leende.
”Piece of Mind.”
Han vände sig långsamt mot Rebecca och hon visade omedelbart
upp alla sina tänder i ett krokodilflin som det var omöjligt att inte
smittas av.
”Vad lyssnar du annars på då?”
”Vad som helst som är engelskt och äldre än mig själv. Förutom
Maiden då, men du sade ju ’annars’ och det var det jag menade.
Och sedan givetvis några amerikanska grejor också, helst från
80-talet, men det går bra med 90-talet om det är Slayer. Eller
Pantera.”
”Måste du krångla till precis allt?” frågade Rebecca.
”Ja”, sade John.
”Okej. Har du hört Dream Theater?”
”Någon gång för länge sedan. Jävligt bra musiker, men inte alls
min grej.”
”Bara kollar. Du låter som honom.”
”Det var väl ändå en komplimang som hette duga!” sade John
och kände att han rodnade.
”Jag tycker det stämmer”, sade Rebecca. ”Jag har fan aldrig sett
något liknande, shit, det var så att jag höll på att smälla av.”
”Ska du säga!” kom det helt spontant, nästan burdust tillbaka,
men likväl fick han gnugga sig om kinderna för att försöka få bort
allt blodet.
”Vart bor du förresten?” frågade Rebecca.

”Där borta i Haga”, sade John och pekade med tummen mot
bakrutan.
”Men pappskalle, då har du ju missat din hållplats eller!”
”Har jag väl inte, eller! Vi sitter här och pratar om gitarrer, det
finns väl ingenting viktigare än det.”
”Det har du rätt i”, sade Rebecca efter en stund. ”Skall vi hoppa
av här och gå och ta en fika?”
John gick de 100 meterna från Domkyrkans hållplats med ett
egendomligt driv i steget. Många saker hade han väntat sig av
den här dagen, men definitivt inte det här!
Baristan hälsade på Rebecca först.
”Hej! En kaffe och en blåbärspaj.”
”Stor eller liten kaffe?”
”Hur små är de små och hur stora är de stora?”
Baristan visade och John fick bita sig i läppen och stirra intensivt
på äpplepajen för att inte börja skratta. Så givetvis blev han
hypnotiserad av just äpplepaj och fick den uppvärmd och med ett
helt lass med vaniljsås, som han givetvis var tvungen att spilla
när han lutade tallriken aldrig så lite. Han redde ut situationen
med en servett och slog sig ner på den för smala trästolen för att
möta Rebeccas förväntansfulla blick.
”Vad spelar du på för stärkare?” frågade John.
”Peavey”, sade hon. ”Vadå?” kom det sedan och John förstod att
han låtit ansiktsuttrycket reflektera tankarna.
”Det är ingenting, de är jättebra!” sade han och försökte sig på att
imitera hennes flin.
”Det tycker du inte alls!” sade Rebecca och där flög pekfingret
upp.

”Nej, det gör jag inte”, sade John med plötsligt allvar, ”och jag
kan gå in på alla detaljer om du vill, men det blir långrandigt och
jag kanske jinxar dig.”
”Den funkar”, sade hon. ”Helst skulle jag vilja ha en Marshall.”
”Jag har en Marshall”, sade John.
”Givetvis.”
”Vad menar du med det?”
”Ingenting!” sade Rebecca och log. ”Det är det man skall ha!”
Hon vände huvudet mot fönstret men sneglade på honom. ”En
800 eller?”
”Nej, faktiskt en 70-tals Super Lead.”
”De är helt okej”, sade Rebecca. ”Men du har pedal till den då
va?”
”Japp.”
Hon nickade.
”Ja, nej, jag var tvungen att välja och bestämde mig för att det var
gitarren som behövde uppgraderas först.”
”En ny gitarr ger alltid den inspiration man behöver för att ta sig
det där extra steget”, instämde John. Om inte annat var det ett
lagom flummigt skäl att punga ut med stora belopp.
”Var det så du blev så in i helvete bra?” sade Rebecca.
”Nja, det kanske man inte kan säga”, sade John.
”Hur lyckades du med det då?”
”Snälla Rebecca, är det verkligen en fråga att ställa från dig till
mig?”
”Kalla mig Becca.”

Det förklarade det. Hon hade en rätt mjuk och behaglig röst,
vilket gjorde det nästan perverst med tanke på att hon helt
obesvärat kunde svära som en sjörövare. Men det var ingenting
emot hur enormt distraherade – och ironiskt! – det var att hon
inte kunde säga R.
”Okej. Becca. Varför inte Becky?”
”Nja...” sade Rebecca. ”Var nu en käck kille och svara på frågan.”
”Nej, för nu har jag hängt upp mig på namnfrågan.”
”Det har du inte alls”, sade hon.
”Nej, men jag försöker att hitta ett magiskt sätt att distrahera dig
från samtalsämnet.”
”Det gick inte.”
”Fan.”
”Jajamän”, sade Rebecca. ”Alltså...?” Hon sög ihop läpparna till
ett smalt streck och betraktade honom uppfordrande under
upphissade ögonbryn.
”En gång i tiden kunde du inte spela gitarr alls. Nu är du här.
Någonting har du gjort rätt, för att inte säga jävligt rätt. Fortsätt
att göra det mer och oftare.”
Det verkade som att hon väntade med att yttra sig tills efter han
druckit av sitt kaffe, ungefär som om John inte kunde lyssna och
dricka samtidigt.
”Så du vill mörka med allt för att ingen skall lära sig
hemligheten?”
”Nej”, sade John och skrattade till, ”det är absolut inte det jag
menar. Tvärtom. Min dörr är alltid öppen om någon vill komma
och prata om gitarrer, spela gitarr, lära sig någonting om gitarr
om de tror att jag kan ha någonting att tillföra. Sådant är enormt

smickrande. Men jag tycker att det är en absurd tanke att jag
skulle ha någonting att tillföra dig.” Han tvekade kort. Äh, vad
fan: ”För jag har lagt en hel del tid på att försöka imitera din
touch och ton.”
”Tack”, sade Rebecca. ”Wow, det var verkligen en komplimang!”
Hon tittade ut på Västra Hamngatan, eller kanske bara på deras
spegelbilder i fönstret, och John blev plötsligt rädd för att hon
skulle brista ut i gråt, men manade sig själv att hålla fast vid
hennes blick och när Rebecca vände tillbaka huvudet belönades
han med ett genuint leende, det första riktigt äkta han sett henne
sätta upp. Och i samma ögonblick var han tvungen att skapa sig
ett andra intryck av henne som faktiskt stod i bjärt kontrast till
det första. Inte i närheten lika fager som skicklig, hade domen lytt
då, men nu när han kände hur en propeller gick igång nere i
innanmätet var han inte så säker längre.
Därmed inte sagt att hon inte var en egendomlig figur. Rebecca
verkade vara konstruerad av en kommitté som inte hade kunnat
enas om huruvida hon skulle vara kurvig eller nätt, eller om
anletsdragen skulle vara skarpa eller rundade, och därför fick hon
vara en grovt tillyxad kompromiss. Men ju mer tid han
tillbringade i hennes sällskap, desto lättare var det att bortse från
det kantiga käkpartiet och den spetsiga, knaggliga näsan som
dominerade hennes ansikte, och i stället njuta av hur den vackert
tecknade munnen satte upp ett vänligt leende, och hur det
uttrycket avspeglade sig i de glittrande ögonen, som han nu såg
var klargröna. Det var inte ens distraherande längre med de
överplockade ögonbrynen, snarare tvärtom, för deras ekvilibristik
gav hennes ansikte ytterligare en dimension av uttrycksfullhet.
Och där satt han, mitt i fokalpunkten för allt det, och var tvungen
att titta ner i sin kaffekopp.
”Men jag vill bli bättre”, sade hon sedan.

John blåste utandningsluften genom utpuffade kinder och
fixerade blicken på den abstrakta tavlan som hängde bakom
Rebecca.
”Då är det bara en sak som gäller”, sade han till slut.
”Vadå?” frågade Rebecca.
”Gå ner till Korsvägen vid midnatt och sälja din själ.”
”Är det här en seriös konversation eller vill du bara sitta där?”
”Har jag någonsin påstått att jag är seriös?”
Hon gjorde några sekunders paus och tog sedan till orda:
”Men om vi säger att du låtsas vara det i några sekunder då?”
John gjorde en paus för att göra slut på pajen.
”Jag föredrar i så fall konversation framför att sitta här, för den
här stolen var jävligt obekväm, jag får bara plats med ena skinkan
samtidigt.”
”Varför tror du att jag satte mig på bänken?”
John sneglade på hennes smala överkropp i den mörkblå
bomullstoppen. Det var inte riktigt där som hennes kurvor var
koncentrerade.
”För att ha uppsikt över lokalen, och slippa se det där eländet”,
sade han med en nick emot det moderna konstverket.
Nu fnissade hon och John återtog:
”Skillnaden mellan oss, Rebecca, är att du har en naturlig gåva.
Det jag kan går att sammanfatta på några A4-sidor med
mekaniska fingerövningar.”
”Det köper jag inte för ett ögonblick”, sade hon med en plötsligt
förändrad attityd. ”Det var inget planlöst riffande jag hörde där
borta”, fortsatte hon med en nick i riktning mot musikaffären,

”det var virtuost spel! Och om det inte är en naturlig gåva undrar
jag vad du begär egentligen!”
Han visste inte ens om han skulle häpna över hennes plötsliga
upphetsade utbrott eller få någon form av emotionellt
sammanbrott av denna bisonhjord av komplimanger.
”Jag uppskattar det”, sade John med blicken ner i den tomma
kaffekoppen. Sedan tittade han upp och mötte Rebeccas blick och
svaga leende.
”Hur länge brukar du sitta?” frågade hon efter en stund.
John drog ett djupt andetag.
”Den senaste tiden rätt så intensivt. Hallå, jag har spelat på
morgonen innan jobbet! Jag brukar stånka på direkt efter jag
kommer hem och kör tills jag skall gå och lägga mig. Det kanske
blir en fyra, fem timmar. På helgen längre, kanske åtta timmar,
nåt sånt.”
”Å jäklar!” utropade Rebecca med uppspärrade ögon.
”Ja, verkligen!” sade John. Det lät faktiskt mer när man sade det
högt än det kändes när man väl satt där. ”Men det kommer säkert
plana ut inom kort. En vacker dag kommer jag förmodligen till
och med att vänja mig vid tanken på att jag faktiskt har en Les
Paul.”
”Jag blir avundsjuk!”
”Det var inte meningen.”
”Jag förstår”, sade Rebecca. ”Jag kanske skall köpa den där SG:n
och då kan du vara avundsjuk på mig en stund.”
John log så naturligt som han förmådde medan han funderade på
hur mycket av det där som var en invit.

”Har du några särskilda övningar och hur brukar du dela upp
det?” frågade hon sedan.
”Det är de vanliga övningarna, ett finger per band, olika
kombinationer, alternate picking hela vägen igenom. Jag vill inte
krångla men du kan garanterat leta upp mina övningar var som
helst, jag har inte varit direkt kreativ med att hitta på egna. Jag
blandar också hej vilt. Uppvärmningen är jag dock nitisk med, för
det känns som att det är den som gjort den största skillnaden. Tio
minuter, en kvart, varje gång, utan undantag. Lugnt och försiktigt
så blir det inga sträckningar när man väl kör igång.”
”Bra att veta. Svårt att hålla tillbaka”, sade Rebecca.
”Verkligen. Övningsdisciplin är det svåraste som finns.”
”Prata inte om det”, sade Rebecca.
”Det är någonting i det som dessvärre inte går ihop. Det är
meningen att det skall vara roligt och inget tvång. Så det enda
som jag märker har funkat har varit att försöka ha så mycket
disciplin som möjligt, åtminstone värma upp och sedan alltid
börja långsamt. Det är gott att det verkat ge resultat.”
Han lämnade henne med den tanken, ursäktade sig och hämtade
påtår som han trots skylten om fem kronor fick helt gratis.
”Hur mycket spelar du på en vecka?” frågade han Rebecca.
”Det beror på”, sade Rebecca. ”Kanske någon timme eller två
varje kväll. Om jag är med min pojkvän så blir det ingenting alls.”
John fick gräva i botten av hinken med självkontroll för att inte
reagera synligt.
”Ni kan inte umgås särskilt mycket då, med tanke på att det går
så här bra.”
”Nej, det blir faktiskt rätt så lite. Han är ute på turné nu.”

”Jaha?” sade John.
”Ja, det är Peter som spelar i Path of Despair.”
”Jaha!”
”Gillar du dem?” frågade Rebecca nästan förvånat.
”Nja”, skrattade John förläget, ”jag blev mer förvånad över att jag
kände igen namnet om jag skall vara helt ärlig. Det är inte riktigt
min bag. Men jag tror att jag har någon kompis som lyssnar på
sådant.”
”Det är väl inte riktigt min grej heller”, medgav hon med en
axelryckning. ”Men vad skall man göra?”
John förstod inte ens frågan, eller om den var riktad till honom,
och plötsligt kom han inte ens på vad han skulle säga, han fick en
frestelse att titta demonstrativt på klockan, få panik och avvika.
”Hur går det med ditt band?” frågade Rebecca, ungefär som om
hon hade hört hans tankar eller tytt hans kroppsspråk och ville
gnugga in det.
”Det går både bra och sådär. Jag och Magnus – basisten – har
börjat komma igång med att titta på idéer till låtar och spåna på
vad vi vill spela.”
”Vad är det för stuk?”
”Än så länge? Det känns som att det håller på att bli någon form
av aggressiv thrash, fast med lite mer melodiska inslag. Det
känns som att jag hamnar där när jag bara spelar och skriver
grejor.”
”Vad är det som går sådär då?”
”Trummisen. Vi har ringt alla i Göteborg och har fått nej efter nej.
Om det här håller på länge till får vi lägga ner eller försöka göra
en grej av att spela med trummaskin.”

”Trist”, sade Rebecca.
”Ja, det är det.”
”Ni kan ju annars låna Jossan.”
”Vem är det?”
”Hallå! Hon spelar ju i vårat band eller!”
”Jaha? Det missade jag faktiskt. Vad kul! Men jag stod lite långt
bort och dessutom blev jag väldigt distraherad av vad du gjorde
med Fendern.”
Den återhållna minikramen kändes plötsligt inte längre lika
spännande som den gjort för några timmar sedan, och han var
inte helt övertygad om att hans leende såg äkta ut när de sade
hejdå utanför Wettergrens. Till och med hennes avskedsord
ekade tomt i hans skalle när han genade förbi Sociala Huset. ”Vi
hörs säkert snart igen.”
John kände sig besviken, och lurad, och besviken för att ”lurad”
var det första ordet han kom på, den freudianska första
associationen, som om det skulle vara otänkbart för henne att
vara upptagen och tillmötesgående samtidigt. Ibland kändes det
verkligen att han varit ute ur leken ett bra tag, och inte bara hela
den där svängen med band och konserter. Det kändes fortfarande
lite overkligt att få uppmärksamhet från tjejer och han undrade
om han bara reflexmässigt hängde på alla som var –
Nej, bromsade han den tankegången när han kom över på andra
sidan Vallgraven och var två röda gubbar från hemmet. Det var
någonting med henne, hon hade något som det inte gick att sätta
fingret på men som fått honom att brådstörtat kasta sig ifrån hem
och härd för att köpa en CD. Till och med nu bultade det lite i
bröstet när han såg Rebeccas leende framför sig och hörde
hennes burdusa språk med den lena rösten.

Och när allt kom omkring kunde han heller inte ta gift på att det
bara handlade om svartsjuka. Det var säkert också betydligt mer
än ett kryddmått med frustration över få Frågan igen, Den enda
skillnaden var att han kört fast ett led längre fram på tidsaxeln:
”Spelar du nu för tiden?” ”Ja.” Så långt var ju allt frid och fröjd.
”Spelar du ute?” ”Nej, för vi har ingen trummis.” Han och
Magnus satt och höll konsert för varandra på sofforna, Johns
Marshall stod fortfarande i tillfällig slutförvaring nere hos
föräldrarna, och Peter var ute på turné. Och som om det inte vore
nog i sig själv kändes det som att John hade blivit brädad av
någon som han hade kunnat klå om han så bara hade ett finger
kvar på greppbrädehanden.
Där blev han för första gången i dag arg på sig själv. Det handlade
inte om ren och skär talang, hur ofta, länge eller väl man övade,
eller hur bra man var på musikteori. Det handlade om helheten,
mer specifikt att ta alla chanser man fick och skapa sig de
ytterligare som man behövde, och det var det som Peter och hans
band gjort medan John suttit på soffan och övat på att titta på
DVD-filmer.
Den spontana instinkten och det som han intalade sig medan han
stod och borstade tänderna var att det kanske var bäst att hålla
sig undan Rebecca och hennes egendomliga dragningskraft. Men
det var å andra sidan fegisens utväg, korrigerade han sig själv när
han kröp ner under täcket och släckte ljuset. Nu visste han vad
som gällde, nu skulle det förmodligen vara betydligt enklare att
vara med Rebecca. Nu när han hade facit i hand och det helt
enkelt inte skulle vara möjligt att feltolka henne.

VII
Extreme apprehension
Suddenly I’m insane
Dream Theater, ”Panic Attack”

John visste mycket väl att man sällan hade roligare än man
gjorde sig. Men likväl var han där och förväntade sig att andra
gången per automatik skulle bli lika rolig som den första, som om
han plötsligt var fritagen från något som helst personligt ansvar
för att påverka kvällens händelser.
När Magnus föreslog att de skulle laga mat och dricka öl blev det
därför fjärilar i magen och framför sig såg han ytterligare en kväll
med öronbedövande volym, god dryck, spektakulära äventyr som
om han hade tur kanske skulle kunna krönas med någonting i stil
med det som han kanske borde ha haft lite dåligt samvete för.
Vad som helst för att distrahera sig från... resten av livet.
Magnus kom strax innan middagstid med sitt vanliga lass med öl
och snacks. Hans version av att ”laga mat tillsammans” verkade
vara att stå ute i köket bredvid John, mumsa på jordnötter,
ostbågar och nachos, dricka öl och komma med kommentarer.
Inte för att han hade kunnat tillföra så mycket: det var tacos. Man
lade skalen i ugnen och brynte köttfärsen och efter en stund lade
man i kryddmix.
”Vad brukar du ha på dem?” frågade John.
”På tacos? Oj, det är inte mycket. Kött och salsa. Vissa dunkar i
en hel salladsbar men det där är ingenting för mig.”

”Tomater passar bra tycker jag, men då kan jag passa på
salladen?”
”Spara den tills nästa gång du har en brud på besök.”
”Då lär den vara brun och kletig”, sade John. ”Shit, jag kommer
inte ihåg när jag hade en tjej på middag här hemma senast.”
Vilket var helt enligt lagen om alltings jävlighet, eftersom han
senast inte hade varit i närheten av att kunna laga mat ordentligt.
Ironi, tänkte John och grävde åt sig en trave med nachos.
”Inga nya trummisar på gång?”
”Inte en kotte”, var förmodligen var Magnus sade runt vad som
såg ut som en halv påse med ostbågar.
”Inte ens någon som kan tänka sig att ’jamma någon gång’?”
”Nej, senast jag ringde runt hade alla plötsligt bestämt sig för att
antingen ha jävligt mycket att göra eller också vara helt sanslöst
trogna.”
”Vi får väl börja utmana dem lite”, föreslog John.
”Vad menar du nu?”
”Ja, försöka stimulera tävlingsinstinkten och/eller den naturliga
manliga instinkten att vara, typ, manlig. Utmana dem. Säga att
de säger så för att de inte vågar, för att de inte tror att de är
tillräckligt bra.”
”Det är väl det som är problemet”, sade Magnus. Han skrattade
plötsligt till. ”Sicken jävla historia, förresten!”
”Vadå, med Anja och trummisen?”
”Ja.”
”Vad tusan, jag tänkte att det var väl i alla fall värt ett försök.”

”Klart det var”, sade Magnus. ”Men hade du satt den hade jag
tungkysst dig på Avenyn”, sade Magnus.
”Nu känner jag plötsligt att en distinkt lättnad kommer
krypande”, sade John med ett höjt ögonbryn åt Magnus håll. De
fnissade, Magnus drack ur sin öl och hämtade omedelbart en ny i
Johns kyl.
”Var ni ihop?” frågade Magnus plötsligt.
Han betraktade Magnus länge och tankfullt medan den inre
turbulensen lade sig.
”Nej, det blev aldrig av”, sade John kort.
Klick, sade ugnen och John vred på spisplattan.
***
”Vi går väl till Rockbaren igen”, sade John när de var mitt i att
trotsa Avenyns kvällstrafik.
”Nej, vi går hit”, sade Magnus och styrde stegen mot ett av de
klassiska inneuteställena.
”Jamen kom igen, vi kan väl gå till Rockbaren”, insisterade John.
”Inte Rockbaren, inte i kväll”, sade Magnus. ”Vi går hit.”
Johns blick måste ha skrikit med hundra frågor när han följde
efter Magnus in genom den tunga glasdörren. Han tvekade kort
två steg in och var tvungen att intala sig själv om att han passade
in här. Han sträckte på sig, tog ett djupt andetag, skakade till
huvudet, för nu var det dags att gå in i rollen.
Vilket omedelbart visade sig enormt svårt. Musiken slog emot
dem redan i dörren och John stod i flera minuter och plirade mot
sprithyllorna utan att hitta någonting från Tennessee, inte ens
från Kentucky. Det verkade dock inte ha minsta avskräckande
effekt på Magnus, som omedelbart förkunnade att trots

avsaknaden av korrekt huvudbonad skulle de vara ryska
ubåtskaptener. John fick ett glas ren vodka i handen samtidigt
som han fick reda på att han numer lystrade till kapten Ivanov.
Det tog tjugo minuter, och så hade de en fan club på fem tjejer
runt omkring sig. Under några dyrbara och oförglömliga
ögonblick vältrade de sig i uppmärksamheten, och kulmen
nåddes när någon av dem sade något roligt, alla skrattade så att
de vrålade, och sedan var det dags för någon att gå på toaletten
och för någon annan att röka.
Efter att de skingrats blev en lång och ranglig brunett med
glasögon stående kvar bredvid John. Hon presenterade sig som
Emelie och John presenterade sig i sin tur som John punkt slut –
inte kapten Ivanov och framför allt inte John gitarristen i en
supergrupp. Sådant kom Magnus undan med, men inte han själv.
Följdfrågor skulle oundvikligen ställas och det skulle bli pinsamt
att behöva förtydliga med att det bara var två tredjedelars
supergrupp, vilket möjligtvis var en division högre än att säga att
man satt och plinkade i soffan. Ibland var det skönt att bara vara
vilken nisse som helst som kom hit. Den illusionen varade i
ungefär tre minuter, då Emelie i en enda lång svepande mening
gissade att han var hårdrockare, att han var musiker och att han
spelade gitarr.
Hon ursäktade sig efter en stund och John kunde nästan lättad
sjunka tillbaka mot bardisken. Han följde henne närmast
reflexmässigt med blicken när hon avlägsnade sig mot
damrummet och det var absolut ingen pjåkig syn och han
undrade vad i allt detta som fick honom att känna sig så
besvärad.
Kanske var det någonting som låg i luften: i den dunkande, helt
intetsägande musiken eller den sterila, uppumpade, artificiella
miljön, som var en skarp kontrast mot det på alla sätt så familjära
som de upplevt för två veckor sedan. För när han kastade en blick

åt vänster verkade det som att även Magnus trampade vatten i
stället för att köra sitt vanliga race. John lutade sig fram för att
inspektera Magnus sällskap för kvällen, kammade in ett skratt
genom att vinka lite halvlöjligt, och gick sedan tillbaka till att luta
sig mot bardisken, i fullt sjå med att hålla det hysteriska skrattet
från att blästra lokalen.
Magnus stod utan att prata med en kortväxt blond tjej iförd en
tuggummirosa topp med generös urringning och en massa
glittriga stjärnor som påkallade den uppmärksamhet som
topografin i sig själv inte lyckades med. Det var som om det inte
var Magnus som var intresserad av bröst utan vice versa, ungefär
som om de på egen hand kände av att han var konnässör och
sökte sig till honom. Men någonting var fel. Det hade snart gått
en timme utan att Magnus och den bystiga blondinen hade
försvunnit från lokalen, och det mesta av den tiden hade han med
jämna mellanrum känt Magnus knacka på hans vänstra axel för
att yttra någonting. Nu tittade de på varandra och nickade och
blinkade och brast ut i skratt. Sedan kastade Magnus en blick på
bardisken bredvid John och föll tillbaka in i rollen som kapten
Kalinin. John hade inte ett glas i närheten av sig, och därför satte
Magnus upp periskop och antenn för att tillkalla bartendern för
att beställa två fyror med Stolichnaya som skulle torpederas
omedelbart.
Emelie kom raka vägen tillbaka till det ställe där hon hade stått
och nu kändes det som att hon hängde betydligt närmare honom
och han fick närmast panik, men inte för att attraktionen till
henne höll på att skena iväg, utan för att han kände sig så totalt
bortkommen i situationen. För allt han visste kunde hon mycket
väl vara fem minuter från att fläta in sin arm i hans och ta hans
hand i sin och då skulle John låta sig svepas med av rena
principskäl och det var inte vad han ville. Han visste inte ens vad

han skulle göra förrän Magnus var på hans axel igen och nickade
bort mot korridoren där även herrarnas var beläget.
”Varför har detta börjat hända helt plötsligt?” frågade John när
svängdörren stängdes.
”Vadå börjat hända?”
”Ja, det här med tjejer ute och så. Det har aldrig hänt förut och
nu känns det som det har hänt varje vecka.”
”Fråga inte mig”, sade Magnus. ”Jag trodde du var som mig och
mig händer det varje vecka. Fast inte förra veckan.”
”Och inte i kväll.”
”Njao, säg inte...” Magnus tonade ut i tankfullhet. ”Näe. Inte i
kväll.”
”Näe”, ekade John.
”Va! Hon var väl verkligen din typ?”
”Har jag en typ?”
”Nej, men vadå, hon är ju fan lika lång som mig, passar ju dig
perfekt, det är ju bara att gå rakt in!”
”Kanske lite väl spinkig, men jo, kanske. Men... näe.”
”Näe”, ekade Magnus. ”Anja!” sade han sedan med ett belåtet
leende.
”Anneli”, sade John och spände ut pekfingret mot Magnus och
kom omedelbart av sig.
De skakade på huvudena åt varandra och sig själva, skrattade till,
Magnus sade någonting om att ha tappat stinget och de gick ut i
baren igen. Där stod hon fortfarande kvar, som om hon väntade
på honom och trots berusningen och den dunkande frestelsen att
tappa huvudet under ytterligare en natt bland naken hud och

lakan blev det nästan att han smög fram till sin gamla plats i
baren.
”Jag vaktade din plats!”
”Det var snällt”, sade John.
Det kändes som att de hade hunnit höja volymen medan han och
Magnus tagit time out vid pissoaren och nu kände han att det var
ännu svårare att hänga med i konversationen med Emelie. Till
slut var han bara tvungen att peka på ena örat och taket och
skaka på huvudet. Hade detta varit när som helst förutom nu
skulle det här ha varit det perfekta tillfället att föreslå till exempel
en promenad, för under kvällspromenader kröp det ju allt som
oftast fram att tjejer aldrig tog på sig så mycket kläder som de
borde, och då blev det ju snart att någon behövde kroppsvärme,
och det där tenderade ju allt för lätt att skena iväg och eskalera
till någonting som han till sin stora förvåning fick medge att han
inte behövde just nu.
Kanske om Magnus...
Nej, om det var någonting som var ännu mer fel än att bara släpa
med sig en tjej hem för en natt så var det att släpa med sig en tjej
hem för en natt i något slags tävlingssyfte. Om Magnus fick för
sig att han var intresserad av någonting liknande skulle det inte
förändra det minsta hur John själv kände just nu. För visst fick
det honom att smälta när han mötte hennes mörka ögon, på
nästan samma höjd som hans, eller när han sneglade på hur
förvånansvärt väl hon fyllde ut de mellanblå 501:orna, och han
var en och en halv sekund från att göra det: att föreslå en
promenad och se vad som hände, men nej. Någonting sade
honom att de inte skulle kunna dumpa varandra utan vidare
fanfarer i morgon förmiddag. Det skulle garanterat bli någon
form av uppföljning och det var inte vad han behövde, inte nu,
inte när han faktiskt hade fastnat för –

Magnus tog tag i det oundvikliga först.
”Fan, vi drar!”
”Japp!”
”Ses vi igen?” frågade Emelie.
”Jadå”, sade John. ”Jag är alltid här.”
”Jag har aldrig sett dig här förut”, sade hon.
”Nej, jag har precis börjat att alltid vara här”, sade han och gav
henne ett litet leende till avsked.
John tittade på klockan när de släppte igen dörren bakom sig och
började kryssa bland nattvandrare och korvförsäljare på Avenyn.
De hade tappat stinget. Hon var precis efter midnatt och de hade
tröttnat på att stå på ett inneuteställe och få uppmärksamhet av
tjejer.
”Jag är sugen på nåt”, sade Magnus.
”Vill du hjälpa mig käka upp snacksen?”
”Ja. Jag har öl kvar också. Ny kurs: österut.”
”Då kommer du hamna i Gårda”, sade John. ”Jag bor västerut.”
”Ja, kapten.”
De fortsatte att nagga på Johns lock och Magnus medhavda,
tömde skålarna ner till sista smula, snusade flitigt, men det blev
många tusenmetersblickar och sparsam konversation. Efter
några omgångar med dricka och hårdrocksplattor började
struparna bli knaggliga och det var först när John slutligen
tröttnat på att huvudet föll ner i knät och bestämt sig för att en
gång för alla ge upp som han insåg att Magnus däckat.
John hade klara minnen av att han vaknade till och hörde
Hagakyrkan slå fem, men nästa klocka som klämtade var inte
någon dröm, utan en högst påtaglig verklighet, som sakta

assimilerade sig in i drömmen på det där självklara och samtidigt
fullkomligt förvirrande sättet som enbart en dröm kunde komma
undan med. När han väl förstod att det faktiskt var hans
mobiltelefon som ringde begrep han samtidigt att de sirligt
utsmyckade magdansöserna med portabla xylofoner faktiskt
hade hållit på ett tag och att han riskerade att missa samtalet om
han inte vaknade, typ, nu.
”Ja, det är John”, svarade han och det var lika bra att han inte
hann fram i tid, för han skulle ha fått genomföra samtalet utan
att kunna uttala bokstaven S. Han stapplade tillbaka till sängen
och föll omedelbart i sömn, och nästa sensation var två skäggiga
dvärgar som slog med var sin slägga på ett enormt kopparstycke,
och då insåg han att det var hans fasta telefon.
”Helvete!” nästan skrek Magnus från soffan när John stapplade
ut i vardagsrummet. ”Jag trodde fan du var död!”
John lokaliserade sin trådlösa telefon och uttalade en grov
besvärjelse mot den som ringde innan han tryckte på den gröna
knappen för att svara.
”Hej, det är Stefan”, sade en ljus, glad röst. ”Kommer du ihåg
mig?”

VIII
I hate your music
And your hair is too long
But I’ll sign you up anyway
Because I’d hate to be wrong
The Kinks, ”Denmark Street”

Bakruset stod inte i någon som helst proportion till hur han hade
känt sig när de vandrade hem från Avenyn i går kväll, så John
fick sluta sig till att det måste varit de öl de drack under
efterfesten som ställt sig på kö i matsmältningssystemet och
börjat verka först någon gång på morgonkvisten. Han mindes
klart och tydligt timmarna på inneutestället, den långa, smala
tjejen med glasögon, promenaden hem, men vad de hade pratat
om där på sofforna var vagt och otydligt. Och nu hade de fem,
kanske tio minuter på sig att gaska upp sig för att göra ett gott
första intryck. Han förbannade sig själv för att han gått med på
att träffas med en gång i stället för att vänta 24 timmar tills allt
rus och obehag hade hunnit lägga sig och han i vart fall varit lite
närmare att gå på träffen med alla kopparna i skåpet.
”Vad har vi gett oss in på nu?” sade John.
”Det här kan antingen bli hur bra som helst eller så blir det
katastrof”, sade Magnus.
Det var en usel idé att sluta ögonen, konstaterade John. Om han
inte aktivt höll världen på plats med sin svidande blick skulle den
bara börja vibrera vid 6 på Richter-skalan.
”Jag går och köper snus”, sade Magnus.

”Bra, då får jag bomma en av dig för en gångs skull.”
Nu var det läge att äta. Men förmodligen skulle de väl gå till
något av ställena på Vasagatan och då var det förmodligen etter
värre med riktig mat för att tillfredsställa alla demonerna som
levde rövare inuti hans kropp.
”Jag måste på dass”, sade Magnus, och i precis samma ögonblick
ryckte de båda till när en cykel som kommit från ingenstans
tvärbromsade en bit bortom dem. Cyklisten stod en stund och
balanserade med fötterna på pedalerna och hoppade sedan ner.
John såg direkt trumväskan och mannen som alltså måste vara
Stefan vände sig tvärt om mot dem som måste vara John och
Magnus.
”Är det ni som är ni?” frågade precis samma tenorbaryton som
han precis hade samtalat med i telefon.
John och Magnus tittade förvirrat på varandra och gjorde diverse
jakande läten. Stefan steg av sin cykel och kom fram till dem med
utsträckt hand och presenterade sig.
”Hej, hej hej, hej, ja, det är alltså jag som är Stefan.”
John fick med en gång svårt att dölja sin förvirring. Det kändes
fel att komma till träffen utan några som helst förväntningar men
ändå se dem komma fullkomligt på skam. När han sträckte fram
handen och fick den energiskt skakad fick han inse att han
förmodligen ställt in sig på att Stefan skulle vara en skäggig
höstack på spinkiga ben som Kenny, eller någon med samma
uppsyn och fotbollsspelarfysik som Magnus. Stefan var i stället
en förhållandevis kort och spenslig figur, alldagligt klädd och
med kortklippt blont hår som började tunnas ut på hjässan. Han
såg ut som raka motsatsen till någon som spelade trummor i ett
hårdrocksband, och John började undra om inte ett hemskt
misstag var begånget här någonstans. Men, sade han sig, han
kunde inte lasta Anja för någon brist i kommunikationen och det

viktiga var hur de funkade tillsammans personligt och i
replokalen och på scen, och det var osäkert i vilken ordning allt
det där egentligen borde komma.
”Det här skall bli väldigt spännande”, sade Stefan när de var på
väg mot något av caféerna som kantade Vasagatan.
”Det är faktiskt första gången för mig”, sade John.
”Inte första gången i ett band, väl”, sade Stefan.
”Nej, o nej. Men första gången som man har träffats så här på
neutral plan utan instrument.”
”Det kanske är helt befängt när man tänker på det”, sade Stefan
när de smällde upp dörren och steg in i värmen, ”men det är ju
heller inte helt oviktigt att komma överens rent personligt.
Sådant tenderar ju faktiskt att bli väsentligare när man kommer
upp i åldern.”
John tvekade kort. Hade han kommit upp i åldern?
”Det är exakt rätt”, sade John. ”Först ska man hitta folk som kan
spela bra och sedan skall man komma överens med dem och
slutligen skall man få alla att komma på repen. Ett av tre är hur
enkelt som helst. Två av tre betydligt svårare. Tre av tre och så är
det dags att nypa sig i armen.”
Stefan vände sig häftigt mot honom och han kunde nästan se hur
pupillerna försvann upp under ögonlocken medan han räknade.
”Nej, men…” började han. ”Eller ja…” fortsatte han. ”Men vad
tusan, det är ju precis så det är!”
”Jag menar det!” log John tillbaka.
”Den kom du inte på nu!” förkunnade Stefan med ett stort skratt.
”Nej, det krävs många år med bittra erfarenheter för sådan
cynism”, erkände John.

Stefan hade helt rätt. Det var otroligt viktigt att de passade ihop
rent personligt. Men så snart som man konstaterade det var nästa
ofrånkomliga steg att det inte spelade någon roll om de var de
bästa kompisarna i världen om Stefan föredrog new wave och
John och Magnus ångade på i sina thrashstövlar. På kort sikt
skulle det funka alldeles utmärkt, för på kort sikt fungerar allt
utmärkt eftersom man drivs framåt av nyhetens behag. Därför
hade John bestämt sig för att om han kände det minsta kattos
skulle han låta det stanna vid detta. Han skulle inte springa iväg
med första bästa trummis bara för att vederbörande råkade
komma förbi, då var det bättre att vänta lite, lite till på rätt
person.
John och Stefan ställde sig vid den inglasade disken medan
Magnus sprang iväg för att lägga ner sin energi på att få ut
bakfylleklossen.
”Har du tänkt på hur de alltid har samma handstil?” sade Stefan
plötsligt och pekade.
John studerade de små svarta papperslapparna med silverfärgad
skrift och vid närmare inspektion var det uppenbart att någon
suttit och ritat små röda accenter på varje enstaka bokstav, ända
ner till ringarna över varje I.
”Ja”, sade han, ”ungefär som om det finns någon central köksoch affärsskola där de lär ut en standardskrivstil.”
”Man kan ju bara spekulera i hur deras prov ser ut”, sade Stefan.
”Shit”, sade John, ”jag skulle aldrig kunna driva ett café så här,
ingen av mina kunder skulle kunna läsa vad det stod på menyn,
alla skulle fråga mig vad en ’bcsncffc’” – han gjorde sig mödan att
uttala ordet – ”var för något”.
”En vad sade du?”
”Baguette”, sade John. ”Med min handstil.”

”Det där var djupt”, sade Stefan.
”Fy fan vad gott”, sade Magnus när han kom ut från toaletten.
”Det där var kanske mindre djupt”, sade Stefan med ett stort flin.
”Du ser redan smalare ut kring halsen”, sade John och blev extra
road när Stefan fnittrade till.
Stefan beställde efter en del beslutsångest en tekaka med
köttbullar och rödbetssallad, John och Magnus frågade förgäves
om det möjligtvis skulle kunna finnas stekt potatis och ägg, så de
satsade på babbiga baguetter med rostbiff och potatissallad, med
de största kopparna kaffe de kunde tjata till sig. Till slut
krånglade de sig ner vid ett skamfilat bord bredvid en
gammaldags skrivmaskin som Magnus inte kunde motstå att
fingra på och samtalet avbröts innan det började av att John
begravde ansiktet i armarna och skrattade hysteriskt i falsett.
Magnus hängde snart på och Stefan tittade från den ene till den
andre med en nästan teatraliskt överdriven förbryllad min vilket
givetvis fick John och Magnus att lyfta igen.
Magnus torkade tårarna, rapade plötsligt och försökte sedan
dricka sitt kaffe, men missade munnen och fick använda alla sina
servetter till att försöka rädda situationen.
”Han går i koppel annars?” frågade Stefan med en nick mot
Magnus.
”Ja, men han får springa fritt ibland när han har varit duktig en
hel kväll.”
Magnus försökte prata samtidigt som han drack kaffe och det
blev helt misslyckat.
De angrep sina smörgåsar med liknande ljudeffekter och gester
och pausade kort med munnarna fulla av mat och Magnus fick
åter igen ett hysteriskt skrattanfall. Den här gången började han
hosta och John tänkte direkt, nu är det kört, nu kommer hela

kortleken, men Magnus redde upp det och de åt en stund under
tystnad.
”Hur kommer det att du kom trots allt?” frågade John till slut.
”Jag fick ett helt annat intryck över telefonen häromsistens.”
”Ja, från början var det absolut inte meningen att det skulle bli så
här”, sade Stefan, ”men jag kunde bara inte komma ifrån hur
fullkomligt bisarra omständigheterna var. Jag förmådde faktiskt
inte hålla min nyfikenhet i styr.”
”Vad var det egentligen som hände?” ville John veta.
Stefan vände sig först till Magnus.
”Ja, jag går alltså på en utbildning tillsammans med Anja.” Nu
pekade han på John. ”Är det din flickvän?”
”Klasskamrat”, sade John med övertydlig artikulation. ”I
gymnasiet.”
”Oj. Jaha. Ja, klasskamrat.”
Stefan fortsatte:
”Helt plötsligt en dag sitter vi på lektion, och så blir det paus, och
jag känner att jag bara måste, ja, ni vet...”
”Göra patron ur?” föreslog Magnus.
John revs med en gång ur sina dystra betraktelser och höll på att
kvävas på en bit rostbiff innan han lugnade sig.
”Ni är inte typ analt besatta eller någonting?”
”Nej, vad i hela världen får dig att tro det?” sade John.
”Ja, jag kanske skall lämna de mer pikanta detaljerna därhän. I
alla fall: jag sitter där i godan ro, men så plötsligt hör jag ett
massivt, hysteriskt bultande på dörren, och jag tänker att det här
är inte sant, inte kan väl alla dassen vara upptagna redan, och, ja,

en massa tankar far genom skallen, och så hör jag Anjas klara
stämma: ’Stefan, det är någon som vill prata med dig!’ ”
Stefan tog ett bett på sin smörgås, torkade sig om munnen och
tuggade noggrant innan han fortsatte:
”Jag kom mig inte ens för att bli upprörd, för hela grejen var ju
bara så uppåt väggarna! Jag tror inte att det är svårare än att jag
blev nyfiken. Kanske fick jag någonstans, helt omotiverat, längst
bak i skallen för mig att ni var likadana. Vilket om inte annat
hade varit intressant ur en rent antropologisk synvinkel.”
”Vi kanske inte är riktiga”, sade John och skrattade till, ”men jag
tror att vi har en bit kvar upp till Anjas nivå.”
”Ja, hon är en underlig personlighet”, sade Stefan. ”Men i vilket
fall som helst: här är vi. Och vad är det värsta som kan hända?”
Stefan besvarade sedan sin egen fråga med en gång: ”Att vi inte
klickar här och nu och bestämmer oss för att inte gå vidare, eller
att vi spelar lite och märker att det inte funkar.”
”Nja”, sade John, ”det värsta som kan hända är väl att vi tar ut
dig på bakgården, torterar dig med cigarrettändare, styckar dig
och fördelar dig på fem svarta sopsäckar som vi sänker i
Hamnkanalen.”
”Det känns som ett obehagligt scenario”, sade Stefan med ett litet
skratt i rösten. ”Men jag är inte obeväpnad” – han trevade under
bordet – ”jag har mina vispar!” utbrast han sedan och spelade ett
litet jazzkomp mot bordskanten.
”John, jag ger upp”, sade Magnus, ”jag rår inte på vispar!”
Det var omöjligt att inte bli charmad av killen. John visste inte
om det var den melodiska ljusa rösten eller hans lite invecklade,
nästan kåserande sätt att prata som gjorde det. Var de i närheten
av samma solsystem musikaliskt så kunde detta faktiskt funka.
”Så du är trumlärare?” frågade John.

”Ja, det stämmer. Det har varit min huvudsakliga musikaliska
verksamhet ett tag nu.”
”Många elever?”
”Några stycken. Jag har inte hållit på med det så länge ännu.”
”Spela trummor?” frågade John bestört.
”Nej, det har jag gjort i femton år nu. Lärare, inte lika länge.”
”Har du gått på Musikhögskolan eller nåt?” kom det från
Magnus.
”O nej”, sade Stefan, ”jag tycker bara att det är kul att lära ut och
man har sagt mig att jag är bra på det.”
De satt tysta en stund.
”Och nu kommer vi alltså till själva saken”, sade Stefan.
”Japp”, sade John.
”Vad är det här för ett band?”
John och Magnus utstötte djupa andetag och stirrade tomt
framför sig. John kände att han var tvungen att ta sig samman
och leda en konversation som under Magnus ordförandeskap
garanterat skulle vara underhållande, men inte föra dem
någonstans kreativt. Men det kändes avsevärt bättre redan.
Magen var i ordning och det snurrade inte så mycket längre.
”Hur vi än ser på det är det bara 2/3 band”, började John.
”Åhå”, sade Stefan, ”ni hade tänkt köra som trio?”
John fick plötsligt intrycket att trummisen lutade sig fram; hade
Stefan kunnat skjuta fram soffan hade han gjort det, men den var
fastskruvad i stengolvet.
”Tre egon räcker väl?” föreslog han.
”Tre egon har knäckt band”, sade Stefan.

”Det är bara för att man testar gränserna”, sade John. ”Jag är
hellre en för lite än en för mycket. Bättre att vara tre man och
försöka spela så mycket som möjligt för att fylla ut, än att spela så
lite som möjligt för att inte komma i vägen för någon annan.”
”Mm”, sade Stefan och nickade och så funderade han en stund
och nickade igen. ”Har ni något färdigt material?”
John kände Magnus blick i sidan av nacken och drog ett djupt
andetag.
”En del. Inga färdiga låtar. Bara lite riff och idéer. Jag tycker att
det är meningslöst att inreda lägenheten förrän man vet precis
vilka människor som kommer att bo i den, och vilket bagage de
har med sig.”
Plötsligt blev det helt tyst vid bordet, men till slut nickade Stefan
på nytt.
”Jag gillar att ni ser trummorna som en del i låtskriveriet, det är
det långt ifrån alla som gör.”
John kände en svag flukt av gammal ost och frustration i Stefans
enkla genmäle. Sedan insåg han att det var bättre att vara helt
ärlig redan från början.
”Det är mitt sätt att försöka spela ner det faktum att vi inte har
särskilt mycket material”, sade John.
”Det går alltid att skriva nytt”, sade Stefan. ”Men det material
som ni faktiskt har, vart drar det?”
”Hårdrock”, sade Magnus så bestämt och slutgiltigt att John halvt
om halvt väntade sig en knytnäve rakt ner i tangentbordet på
skrivmaskinen för att lägga emfas bakom orden.
”Okej...” sade Stefan och plötsligt såg det ut som att han hade
slutat luta sig fram.
”Vad lyssnar du på själv?” frågade John.

”Skall vi säga att det jag lyssnar på tenderar att vara skrivet
mellan 1969 och 1976”, sade han.
Nu var det Johns tur att luta sig framåt.
”Engelsk hard rock?”
”Ja, jo, det är klart att Purple och Zeppelin ju alltid går hem. Men
jag är mer inne i den progressiva svängen: Yes, Genesis, King
Crimson, ELP...”
John vände sig till Magnus.
”Körde inte ni det stuket ett tag?”
”Va? Nja, det var i stil med Pink Floyd, lite mer den bagen”, sade
han.
”Det funkar också”, sade Stefan med ett brett leende och vred sig
några grader i soffan så att han satt riktad mot Magnus. ”Vad har
du spelat mer?”
”Oj, massor, ” sade Magnus. ”Jag hade fyra och ett halvt band tills
för några veckor sedan.”
”Fyra och ett halvt? Inte 4,25 eller 4,75?”
”Nej”, sade Magnus. ”Ett bluesband, ett som spelade funk-latinpop, ett teaterband, ett coverband och så lade jag lite spår på en
killes hemmainspelningar.”
”Där ser man!” sade Stefan förnöjt. Sedan nickade han åt John:
”Och du är inbiten hårdrockare.”
”Det skulle jag nog inte säga”, hastade han fram som om han fått
bråttom att försvara sig. ”Visst, jag diggar Iron Maiden och
Metallica och Pantera, men de senaste åren har det faktiskt blivit
mest klassisk rock. Typ The Who, Purple, Sabbath, och så vidare.
Men musiken vi skriver kanske snarare hamnar någonstans
mittemellan.”

Stefan nickade med klara antydningar till ett leende och sedan
ryckte hela han till av att nästa fråga gick upp för honom:
”Vem är det som sjunger förresten?”
”Han”, sade John och Magnus unisont och pekade på varandra
och de fick tillbringa ytterligare en stund med att återställa sans
och balans.
”Hur kom det sig att du inte ville provspela?” frågade John.
Stefan lutade sig mot sina knäppta händer och tog sig en
funderare innan han yttrade sig. Det var en rätt angenäm tillvaro
att vara trumlärare, började han lite tvekande innan han hittade
spåret och fick upp tempot. På så sätt kunde han doppa tårna
precis så mycket han ville i musik utan att känna att han var
tvungen att investera sin själ och sitt hjärta i den. Han kände att
han hade gjort det där till leda, och det hade aldrig gett någonting
annat än besvikelse. Därför var han så gott som förlikad med att
han kanske inte ville göra det igen. Men, sade han, det var ju
under förutsättning att han inte träffade rätt folk att spela med.
”Och så kommer vi tillbaka till det där med omständigheterna
och nyfikenheten.”
”Och nu när den är stillad?” sade John och nu klappade det
faktiskt i bröstet på honom.
Stefan tittade långt bort och sken sedan upp.
”Jag tycker vi kör. Vi provar och ser hur det känns.”
Magnus var egendomligt tyst när de tog sig från caféet.
”Bara så att du vet tänker jag inte tungkyssa dig på Avenyn.”
”Shit, hur skall jag kunna leva utan det nu då?”

IX
The pattern juggler lifts his hand
The orchestra begin
As slowly turns the grinding wheel
In the court of the crimson king
King Crimson, ”In the Court of the Crimson King”

Att han för första gången i historien dök upp på kontoret med sitt
gitarrcase i handen, och var noga med att luta det mot
skrivbordet, med rätt sida utåt, så att ingen kunde missa Gibson
USA-loggan, innebar inte bara att han fick visa upp sin älskling
tre gånger, för chefen, Jesper och Goran. John fick också hålla
hov vid niofikat och berätta allt om helgens övningar såväl som
den kommande kvällens. John bestämde sig för att historien om
träffen med Anja, telefonsamtalet och Stefans skäl till att söka
upp dem var väl värd att berätta. För tusan, bara Anjas greatest
hits var material för hela lunchtimmen!
”Hur kommer det sig att du fått det här plötsliga uppsvinget”,
ville Åsa veta.
John lekte med sin solkiga The Who-mugg och letade efter svaret
i mönstret som dussinet påfyllningar lämnat efter sig i botten
sedan den senaste uppryckningen.
”Det var på tiden”, sade John. ”Men ibland behöver man hjälp
utifrån också.”
Magnus slöt upp inför rock ’n’ roll-middagen på McDonald’s och
sedan var det dags för den magiska, mystiska utflykten ut till
Lundbystrand.

Stefan kunde knappast ha valt ett krångligare ställe att träffas och
spela på. De vandrade ner till älven och vände innan de kom på
rätt väg, och John konstaterade irriterat och alldeles för sent att
de kunde sparat tio minuter genom att gå den väg som han
ursprungligen föreslagit. De blev en kvart sena, men kunde
släppa ut en lättnadens suck när det stod en bekant figur med
ljust, bakåtkammat tunt hår vid ingången till det enorma
tegelhuset.
”Ser man på”, sade Stefan med ett ironiskt höjt ögonbryn. ”Till
och med på samma datum som vi bestämde.”
”Jag är ledsen”, sade John. Stefan log, skakade på huvudet och
viftade bort det.
Johns mage var vild med fjärilar när han öppnade gitarrcaset och
halade fram sin Les Paul. Förstärkaren var helt klart ett streck i
räkningen – en billig transistorpryl enligt traditionell
replokalsstandard – men å andra sidan var det förmodligen
orättvist att vänta sig att de skulle ställa ut en Mesa/Boogie.
Framför allt inte om det handlade om en förstärkare som icke
betalande band skulle misshandla sju dagar och kvällar i veckan.
Han pluggade snabbt in sig och ställde med van hand in sitt
vanliga ljud.
”Alla redo?” frågade Stefan innan han satte på sig sina
hörselkåpor. ”Vi tar väl och värmer upp lite först.”
John behövde inte ens höra honom spela; han såg direkt på hur
Stefan höll trumstockarna att han var seriös. Att han dessutom
hade de där fingerlösa skinnhandskarna sade också en del. Och
att värma upp dessutom!
Det tog några sekunder för John att inse att han blivit så
distraherad att han stämde fel sträng. Stefan började värma upp
med världens enklaste trumkomp: rak 4/4-takt, men inom några
få takter började hans vänsterhand att leva ett eget liv och fylla ut

de obetonade mellanvarande taktslagen med ghost notes och
enhandsvirvlar. Sedan tog han fram det tunga artilleriet och John
och Magnus slutade låtsas stämma och ställde sig och lyssnade på
Stefans rudiments på virveltrumman.
För att se så liten och klen ut hade han en nästan förbluffande
styrka i de taniga armarna. Inte heller behövde han ta sats med
trumstockarna från någonstans ovanför hjässan, utan det var ett
kort anslag som knappt lämnade virveltrumman och ändå kände
John att hade han inte haft sina öronproppar skulle
trumhinnorna ha mötts någonstans i mitten av kraniet.
”Skulle vi spela något eller?” ropade Stefan plötsligt tvärs över
rummet.
Han satte igång med hi-hatpedalen, och John och Magnus
brakade in unisont med riffet efter fyra klick precis som de var
vana vid att alltid göra. De hann tre toner innan de begrep att de
lämnat trummisen bakom sig. De tittade på varandra och sedan
på Stefan, som satt och krafsade sig i det tunna håret och
tankfullt returnerade blicken.
”Först sätter vi tempot, sedan räknar vi in”, hördes hans ljusa
stämma och John och Magnus nickade.
Hi-haten gick igång på nytt, och den här gången kom
inräkningen – på trumstockarna efter fyra, fem takter. Stefan såg
också till att vara demonstrativt övertydlig med ögonbryn och
nackmuskler.
Redan efter första refrängen på första låten visste John. Han
letade efter första bästa tillfälle att söka ögonkontakt med
Magnus, och fick det när Stefan riktade all sin uppmärksamhet
mot ridecymbalen. Magnus slängde en blick på Stefan, tittade
tillbaka på John, slöt ögonen och skakade lätt på huvudet. Men
småleendet gjorde gesten till något helt annat.

Efter fyra, fem låtar insisterade Stefan på att de skulle släpa sig
nerför hela det knäckande trapphuset för att han skulle kunna ta
en cigarrett.
”Det var kul”, sade Stefan.
”Ja, det svängde”, sade John i en närmast kosmisk underdrift.
”Kul att se dig i sista låten”, sade Stefan. ”Tusan, det var så att
dina ögon tändes när du sjöng Cream!”
”Kan ni någonting med The Who kan vi fortsätta att hålla ögonen
tända senare.”
”Jag kan komma att tänka på en, men den blir lite torftig utan en
sequencer.”
”Vilken då?” frågade Magnus.
”Baba O’Riley.”
”Va?”
”CSI New York”, sade Stefan.
”Ja, den, ja.”
De fortsatte utforska sin gemensamma coverrepertoar, men
ingen hade minsta lust att gå hem bara för att låtförslagen sinade,
så då kom de överens om att köra alla låtarna från toppen igen.
Alla hade redan bevisat för varandra att motparterna kunde det
som de borde, så nu handlade det mest om att ha skoj, ta ut
svängarna, improvisera och hitta på galenskaper.
John kunde inte komma ifrån att Stefan verkade vara född i fel
decennium. Det var tydligt att han inte detaljstuderat en
slagdänga som Enter Sandman, utan bara hört den tillräckligt
många gånger att han visste ungefär hur strukturen och det
generella trumkompet gick. Resten improviserade han fram. Men
även där det var mer uppenbart att han kunde låten som

baksidan på sin högerhand var det tydligt att han föredrog att gå
sina egna vägar. Han höll vänsterfoten konsekvent parkerad inte
på den vänstra bastrummepedalen, utan på hi-hatpedalen, och så
fort han gav sig av på äventyr på pukorna var det som att
vänsterfoten instinktivt satte av på egen hand med att hålla
takten. Stefan gjorde inte heller några frenetiska rullningar eller
monstermullranden; det verkade som att han föredrog energiska
enkel- och dubbelslagsvirvlar med kanske någon enstaka accent
på någon puka. Det gav en helt annan snärt i hans spel, mer trä
och mer rum, och John var tvungen att titta ner i golvet för att
inte brista ut i skratt över hur mycket det lät som om de tittat
bort och plötsligt satt Ian Paice där.
”Ja, det här får vi smälta lite”, sade Stefan innan han med en
tafatt vinkning hoppade upp på sadeln och lämnade Magnus och
John stående med sina breda leenden utanför tegelbyggnaden.
De utbytte inte ett endaste ord förrän de steg av 16-bussen, de
tillbringade tiominutersfärden i det dagdrömland man tog
tillflykt till för att bevara den mentala hälsan efter en
livsförändrande, enorm händelse.
”Nu flyger man högt”, sade Magnus när de steg ut i
måndagsmyllret i Brunnsparken.
”Ja...” andades John ut i en enda lång suck av lättnad och lycka.
Men när Magnus sedan gick med honom tvärsöver Brunnsparken
för att ta nians spårvagn kunde han inte hålla sig längre.
”Jag trodde att du bodde i Biskopsgården?”
”Det gör jag också”, sade Magnus. ”Men jag skall änna åt ditt håll
nu.”
”Hmmh?”
”Jag skall hem till Anneli. Hon bor i Majorna.”

”Är det så seriöst?” frågade John.
”Det vet jag inte”, sade Magnus, ”men vi har trevligt
tillsammans.”
”Linda var... trevlig”, sade John och de brast ut i ett hysteriskt
falsettskratt som fick merparten av passagerarna på spårvagn nr
9 att vrida eller sträcka på halsarna.
Magnus började plötsligt ägna uppmärksamheten åt sin telefon
och då kom John att tänka på att han stängt av sin egen medan
de repade. Klantigt, tänkte han medan den yrvaket genomgick sin
startsekvens, men innan han hade stoppat tillbaka den ner i
jackfickan pep den till.
Magnus var omedelbart nyfiken. John sade ingenting. Han bara
höll upp skärmen mot Magnus och hans ansiktsuttryck sade
förhoppningsvis resten.
Har du tid? /B
”B?” undrade Magnus.
”Becca”, sade John med ett brett leende.
”Är det hon?” frågade Magnus och gjorde en tredje gest,
nämligen luftgitarr.
”Jajamän!”
”Okej”, sade han och vände sig omedelbart bort, men tittade
tillbaka på John och flinade. ”Okej!”
När spårvagnen bromsade inför Hagakyrkans hållplats ställde sig
John upp. Magnus sträckte fram handen till avsked och John steg
av utan att de kommunicerade med mer än en nick.
Strax hemma. /J
Ute på dejt? /B
Kom precis hem från repet. /J

Med bandet? /B
Japp. /J
Kul! Ny trummis? /B
Japp!! /J
Efter att det var alldeles för nära ögat med en cyklist som körde
utan ljus och uppenbarligen även utan att lyfta blicken bestämde
sig John för att föregå med gott exempel, testa gränserna för
tålamodet och låta telefonen ligga kvar i jackfickan tills han kom
hem och kunde ägna den 100% av sin uppmärksamhet utan risk
för trafikolyckor.
Övar du? /J
Klart! /B
Med en hand då eller? ;-) /J
Hehe... Legato är jobbigt! /B
Jag är kille. Jag kan bara göra en sak i
taget. /J
Då måste jag nog ha några sådana gener också. /B
Han kom inte på hur han skulle besvara det, så han lät det hänga
och bestämde sig i stället för att vara disciplinerad och duktig och
göra sig i ordning för sängen. Tio i tio var personbästa i år och
även om han var helt på det klara med att han inte var i närheten
av trött var det en angenäm tanke att kunna fantisera om
någonting som inte handlade om tjejer och som inte ledde till den
uppenbara slutsatsen.
En kvart senare hade han fortfarande inte kommit längre än att
tänka sig hur en trummis som Stefan skulle sätta trummor till
deras egna riff, och då pep det plötsligt till på sängbordet:
Kan inte sova /B

John tvekade inte ett ögonblick och Rebecca svarade innan första
signalen ringt klart.
”Hej!”
”Hallå”, sade John.
”Du kan inte heller sova?”
”Jag skulle säkert kunna om jag verkligen ville”, sade han. ”Det
här lät roligare.”
”Skall du jobba i morgon?”
”Ja.”
”Vad är det du jobbar med?” frågade Rebecca.
”Jag sitter på ett kontor och säljer grejor till folk som ringer och
vill köpa dem. Vad är det du gör?”
”Jobbar på en städfirma.”
”Jag fick för mig att du pluggade”, sade John.
”Jag gjorde det”, sade hon, ”men jag tyckte det var roligare att
tjäna pengar.”
”Det roligaste är ju vad man gör för pengarna.”
”Det är sant”, sade Rebecca. ”Vad skulle du köpa om du fick en
miljon?”
”Öl.”
”Va?” skrattade hon. ”För alltihopa?”
”Nej, men jag skulle fira genom att gå och köpa några öl. Kanske
någon vidrigt dyr champagne när jag tänker efter. Sedan skulle
jag gå till musikaffären.”
”Vad skulle du köpa då?”

”En Gibson SG, en Fender Stratocaster, en Telecaster, en
Mesa/Boogie-topp...” John tystnade och tänkte efter.
”Rectifier?”
”Mark IV”, sade han. ”Eller när nu femman kan tänkas komma
ut, men nej, med en miljon skulle jag i så fall kosta på mig att äga
båda.”
”Ja, de låter bra”, sade hon. ”Inte riktigt vad jag skulle spela på,
jag är mer Marshall-tjej.”
Och så var hon tvungen att säga någonting sådant. Hon kunde
inte bara dra till med något dumt, plumpt, osmidigt, korkat, så
att han en gång för alla kunde bestämma sig för att hon hörde
bättre hemma hos Peter. Nej, hon måste bara referera till sig själv
på det sättet och John var tvungen att skaka på huvudet som för
att rensa det.
”Shit”, sade John, ”det skulle nog bli en sån också, den där DSL
lät för jädra bra.”
”Ooh, ja!”
”Vad skulle du själv göra?”
”Jag skulle beställa min alldeles egen custom Fender. En
Stratocaster precis som jag vill ha den, i rosa metallic, eftersom
jag är tjej.”
”...Okej...” sade John.
”Jag skojar! Jag skulle nog vilja ha en klassisk 50-talsmodell i
sunburst eller liknande.”
”Den är läcker”, sade John. ”Du skulle inte satsa på vintage?”
”Reissue?”
”Nej, en riktig 50-talare. Hitta en 56:a eller 57:a så har du
pensionssparandet säkrat.”

”Eww, nej, usch”, sade Rebecca.
”Va???”
”Eww, jag gillar inte gamla gitarrer. De är så äckliga!”
”Tycker du det?”
”Ja, titta på halsarna, alldeles bruna och... eww!”
”Det ger karaktär”, sade John.
”Nej, det är som att köpa någons gamla skor”, sade hon.
”Varför började du spela gitarr?”
Plötsligt tystnade Rebecca.
”Varför inte?” sade hon sedan.
”Är det här en seriös konversation eller vill du bara sitta där?”
”Jag ligger faktiskt”, sade hon. ”Kan inte sova, du vet?”
”Jag glömde det”, sade John. ”Så varför började du spela?”
Linjen sprakade medan Rebecca tog sig en funderare.
”Jag tyckte det såg så fräckt ut. Sedan började jag lyssna på
hårdrock och hänga med de äldre killarna och alla skulle alltid
spela Metallica och Maiden och jag tyckte de gjorde det så jävla
dåligt, så jag kände att jag ville göra det bättre.”
”Vad tyckte de när du gjorde det bättre än dem?”
”Det var kanske inte alltid så kul.”
”Jag tycker att det är fantastiskt kul.”
”Vadå, att jag är bra för att vara tjej?”
”Det var det du som sade. Jag tycker att du är bra för att vara tjej
eller kille. Sedan är det uppfriskande med kvinnlig fägring mitt
ibland allt testosteron, det skall jag villigt medge. Däremot tycker
jag att det där är två skilda diskussioner.”

”Vet du”, sade hon, ”jag får faktiskt inte samma vibbar av dig som
av alla andra, och jag tycker att det är underbart.”
”För en gångs skull får jag väl i så fall konstatera att det är fel på
alla andra”, sade John.
”Jag tror att det är att du är lite knäpp också”, sade Rebecca.
”Ja, kanske”, fnissade han och bestämde sig för att sticka ut
hakan rejält. ”Vad tycker Peter om att du är bättre än han är?”
Plötsligt fick John för sig att han tappade bort henne, det blev
alldeles tyst på linjen och han skulle precis säga ”hallå?” när hon
kom tillbaka.
”Varför började du spela själv?”
Han hörde inte minsta lilla nyans eller skiftning i Rebeccas
tonfall, men för allt han visste kunde det lika gärna ha blivit en
fnurra på GSM-tråden och han kunde ha missat när Rebecca sade
”han är helt cool med det”.
Det var den uppenbara, rutinmässiga motfrågan som han såg
komma från långt håll, men det gjorde det faktiskt inte enklare
för honom att besvara den. Han hade växt upp med musik, runt
musik, i musik, och det hade bara känts helt naturligt att en
vacker dag skulle han själv vara en del av det som varit en del av
honom sedan dag 1. Han hade själv satt sig och klinkat på farsans
gitarr vid tre års ålder. Fröna hade såtts så tidigt att han aldrig
ens reflekterat över att det fanns alternativ. Därför fanns det
ingen romantisk historia om någon världsomvälvande händelse
med van Halen, Satriani eller Yngwie som styrde in honom på
den här kursen.
”Jag kan bara ligga här och lyssna på när du pratar”, sade
Rebecca. ”Du har en fin röst.”

”Den känns alldeles sliten nu”, sade John. ”Jag tänkte faktiskt jag
skulle få njuta av din ett tag. Kan inte du berätta om din första
spelning?”
Rebecca drog igång om något evenemang på Fågeln i Frölunda,
och John gled in i en angenäm dvala, men inte av tröttheten, utan
av ett fantastiskt välbefinnande: en varm trygghet och ro som
verkade strömma från hennes behagfulla mezzosopran. Hon lät
avslappnad och bekväm, lite drömmande såsom kanske passade
nu när klockan förmodligen närmade sig tolvslaget. Underligt
nog svor hon inte en enda gång på sju, åtta minuter. Han ville
ligga i hennes famn och höra henne läsa högt ur något lagom
hårdsmält, bara för att höra hennes avrundade stämma uttala
vackra ord och gärna de ömsom skorrande, ömsom obefintliga
R:en, som nu inte kändes alls distraherande utan som en naturlig
del av hur hon var. Han hade inga som helst problem att
föreställa sig Rebecca just nu. Hon var inte naken och han kunde
inte heller föreställa sig att hon var den typen som sov i nattlinne.
Nej, när han nu målade upp en bild av hur hon låg och pratade
var det i en alldeles för stor flanellpyjamas, och hon hade satt upp
håret i en knut högt upp på bakhuvudet, och hon låg framstupa
på sängen och stödde sig på armbågarna, hennes knän var böjda
och hon sparkade med fötterna. Han log åt att han nästan kunde
se hennes nästipp vippa lite som den tenderade att göra när hon
pratade.
”Blir du nervös på scen?” frågade Rebecca.
”Nej”, sade John med grumlig röst för att han suttit tyst så länge.
”Jo, det blir jag”, erkände han sedan. ”Men det blir liksom på
flera nivåer. Det bekommer mig inte det minsta att stå där uppe.
Inte mig personligen. Jag älskar den uppmärksamheten, jag lever
för den. Det är klart att jag blir pirrig. Men jag är mer
förväntansfull.”

”Jag känner precis samma sak!” sade Rebecca direkt. ”Jag var
väldigt nervös nu senast.”
”Jag fick uppfattningen att du var väldigt samlad och
koncentrerad, men inte nervös. Vad skulle du vara nervös för?”
”Ja, det är ju inte mig själv i så fall”, sade hon och nu tyckte John
sig för första gången under kvällen ana en lite vidbränd skorpa av
någonting i hennes tonfall.
”Jag vet precis vad du menar”, sade han. ”Själv vet man precis
vad man gör, men det finns alltid den där lilla rädslan att någon
annan blir stirrig och glömmer bort något så att allt faller
samman. Eller att man själv gör någon liten miss och ställer
någon av de andra totalt.”
”Exakt!”
”Skall jag vara ärlig kommer jag nog att vara rätt skraj nästa gång
jag spelar live”, sade John.
”Varför då?”
”Det var ett sjuhelvetes tag sedan jag gjorde något sådant”, sade
John.
”Varför det?” upprepade Rebecca. ”Eller vad menar du
förresten?”
”Det var länge sedan jag hade ett band, låt vara stod på en scen.”
”Ja, hur kommer sig det egentligen”, ville Rebecca veta.
”Lite av varje”, sade John. ”Nyhetens behag försvann, irritationen
växte sig starkare än viljan att samarbeta, det gick alldeles för
lång tid då jag bara var lättad över att vara av med skiten. Sedan
började jag jobba och då var det så mycket nytt att det första året
gick av bara farten. Sedan vaknade jag upp och då var alla jag
kände i andra band och då kändes uppförsbacken för brant.”

”Oj då”, sade Rebecca.
”Och sedan…” började John spontant men ångrade sig när han
insåg vart resonemanget bar iväg.
”Vadå?”
”Inget.”
”Det är det visst det!” Där föreställde han sig att pekfingret skulle
ha flugit upp om de hade suttit i samma rum och John log.
”Det är lite distraherande att sitta i samma rum med någon som
verkar vilja tävla med gitarren om ens uppmärksamhet. Gitarren
klagar aldrig om man ställer undan den. Det är den enkla
utvägen.”
Rebecca satt tyst så länge att John inte kunde hålla sig från att
undslippa sig ett trevande ”hallå?”
”Jag vet”, sade hon till slut, osäkert, darrande.

X
I can wait another day
Until I call you
You’ve only got my heart
On a string
Paul McCartney, ”No More Lonely Nights”

Någon gång när som helst nu skulle John sätta sig med Internet
och söka upp varför en snooze var just nio minuter, och inte åtta
eller tio eller tolv. Han kom upp 6:27 morgonen efter, och han
visste det så exakt för att han snoozade tre gånger. Det var
egentligen inget problem: tidsschemat på morgonen tillät en seg
start (eller var nyckeldetaljen som möjliggjorde det, kunde man
också resonera). Men han kände en avlägsen besvikelse över att
han inte fick sina vanliga 20 minuter med gitarren innan han gav
sig av och innan det uppenbara slog honom fick han för sig att
det var därför han kände sig lite ur balans.
Självfallet var det inte det. Det var bara att titta in i gryningssolen
som precis höjt sig ovanför takåsarna vid Västra Hamngatan och
sluta ögonen så kände han att han vacklade. Tröttheten sved inte
i ögonen, den verkade börja inne i märgen och fortplanta sig
därifrån ut till resten av kroppen. Det här skulle inte bli någon
rolig dag och det var till och med sannolikt att det skulle bli
tjänstefel och irritation. Men sedan mindes han hur han
hamnade här, och då log han in i solljuset. Han skulle inte ha bytt
bort ett endaste ögonblick av den kväll och nära på halva natt han
tillbringat i Rebeccas sällskap. Vilken underbar tjej! Så egen och
samtidigt så tillmötesgående, hon var rolig och smart och hade
talang så att det rann över alla bräddar och dessutom kunde han

inte få nog av att titta på henne och tänka på henne och minnas
tillbaka hur de tillbringat timme efter timme med att dela med
sig av sina innersta drömmar, fantasier, nojor och
vanföreställningar.
Det bästa var att det hade varit en helt fantastisk kväll redan en
bra stund innan han fick det där smset. Tre timmar hade flugit
förbi i replokalen utan att han ens reflekterat över det, ungefär
som om de utan att märka det spelat alla låtarna dubbelt så
långsamt som originalet och dragit ut dem till tio, tolv minuters
längd. Det här var verkligen för bra för att vara sant. Efter alla de
turerna och så kom det här fullkomligt osannolika uppslaget –
som ledde till jackpot med en gång! En suverän trummis som de
bara klickade med från första stund, vad mer kunde man begära
av livet?
Men hur skulle de ta sig vidare härifrån? ”Det här får vi smälta
lite”, hade Stefan sagt innan han satt sig på sin cykel och lämnat
varvsområdet utan mycket mer än en vinkning. Det kändes
verkligen inte som ackompanjemanget till tankar om ett
omfattande framtida samarbete. Det kändes faktiskt mer
avfärdande, eller kanske snarare som att köpa tid, förhala
skeendena medan man funderade på hur man på lämpligaste,
mest diplomatiska vis skulle såga av sina tilltänkta medmusiker.
Egentligen hade John inga svårigheter att förstå det. Deras
musikaliska bubblor måhända hade sina beröringspunkter, en
pytteliten gemensam sektor i gränslandet mellan hårdrock och
symfonisk rock, men det var ingenting i det som sade att de
skulle fungera tillsammans på sikt. Och så fort han tänkte den
tanken fick han också påminna sig om vad han lovat sig inför den
första träffen med Stefan: att vid den minsta lilla tveksamhet
hellre dra i handbromsen än att försöka köra vidare och inbilla
sig någonting.

När den negativa spiralen väl var igång gick den inte att få stopp
på. Stefans korta avskedshälsning var snöbollen som snart växte
till en lavin som hotade att begrava honom under två meter med
dystra betraktelser. Den kanske bistraste insikten av alla kom
strax före lunch. När han vaknat i morse var han ingen ungkarl
med två tredjedels power trio, han hade världens underbaraste
tjej och musikhistoriens maffigaste supergrupp, hela världen låg
för hans fötter, redo att erövras. Sedan hade den mer luttrade
realisten inom honom gradvis slagit hål på alla drömmar och
illusioner en och en, tills han med nedsänkt blick och slokande
axlar fick inse att han faktiskt inte hade någonting som han inte
haft för en månad sedan.
Lunchen fick det att kännas aningen bättre, energin och
miljöombytet tog udden ur uppgivenheten, han påmindes om att
han faktiskt hade både sin Les Paul och en eminent basist, men
då blev det i stället fullt sjå med att tygla rastlösheten. Han hade
Stefans nummer och det krävdes precis all disciplin han hade för
att inte bara ta upp telefonen, ringa upp honom och tjata tills han
gick med i bandet. Klockan två hade han fortfarande inte hört
någonting, huvudet sjönk tillbaka ner och John började leta efter
argument till att just den här trummisen skulle hitta världens
möjlighet i just det här bandet, han försökte inbilla sig alla
tänkbara reservationer som Stefan skulle kunna ha mot att spela
med dem, och –
Där ringde telefonen och först förstod han inte vad Stefan sade
och var på vippen att brista ut i någon osammanhängande
oration, men sedan var det som att det klarnade i efterhand, som
att fortsätta springa tjugo meter efter att marken tog slut under
fötterna på honom. John tystnade i några sekunder, ekona
klingade svagt ut i skallen, och så hörde han för första gången vad
Stefan egentligen sagt:
”Lokalen är ledig i morgon. Skall vi träffas och spela igen?”

Det blev nästan en fysisk reaktion på all den spänning som
förlöstes i ett enda svep, och när han konstaterade att han var
fem minuter sen till halvtrefikat var det precis att han mäktade
med att ta sig ur stolen. Nu blev det med ens väldigt tydligt att
han hankat sig fram på lånad sömn. Trots kaffet märkte han
omedelbart därefter att han suttit i några ögonblick med slutna
ögon och att huvudet varit så nära att falla ner på bröstet, tills
Claudia skrattande knäppte med fingrarna för att hämta honom
tillbaka till verkligheten. John gäspade sig igenom den följande
timmen under dalande effektivitet och motivation – tills de andra
bestämde sig för att de inte orkade se på längre och körde ut
honom från kontoret. För första gången på mycket länge satte
han sig inte med gitarren det första han gjorde när han kom hem.
I stället kröp han ihop på soffan, drog pläden över sig och
somnade tvärt.
Det var ett misstag. De två timmarna var precis vad hans kropp
behövde för att få ur sig alla trötthetsgifter och få för sig att en ny
dag hade grytt, och därför brydde han sig inte ens om att försöka
tänka på att gå och lägga sig klockan tio. Rebecca, som verkat
göra ett tappert försök att hålla igång konversationen trots
pågående repning, verkade däremot vara redo för att krypa till
kojs så snart hon kom hem:
Måste sova nu. Ledsen. Vi hörs i morgon? /B
Det gör vi absolut. Sov gott! /J
Du också! /B
Till slut... /J
Räkna får? /B
Räkna Fender? /J
Går rätt snabbt för mig. 1-klar! /B
Zzz? /J

Typ... Jag stänger av nu! ;-) /B
Ciao /J
Till och med efter att han vid halvtolvtiden tvingade sig ner i
liggande kändes det som att han låg vaken i timmar. Han ville
inte ens titta på klockan efter att han vänt och vridit på sig för
trettionde gången. Visarna hade förmodligen hunnit glida in i en
position som skulle lägga stress utanpå den förtvivlan han kände
över att vara så vidrigt klarvaken. Snart fanns det inte en
liggställning som var bekväm, det blev olidligt varmt, han fann
inte minsta svalka varken i rummet eller bland lakanen, och snart
var han rädd för att han skulle rotera ett varv till, ta med sig lakan
och täcke och dimpa ner på golvet som en prydlig liten pirog.
Den enda trösten den följande morgonen var att han hade
någonting att se fram emot tolv timmar senare, och det som höll
honom vid medvetande var inte att han sysselsatte sig med att ta
telefon och besvara mail, utan att hans arbetsdag
interpunkterades med jämna mellanrum av det lilla dubbelpip
som telefonen använde tillsammans med en upphetsad vibration
för att berätta för husse att den nosat sig till ett sms.
Piece of Mind! /B
Seventh Son! /J
:-P
>:(
Han var tvungen att hindra sig själv från att bli irriterad över
denna anstormning av kommunikation från hennes sida, men
tankarna flög onekligen iväg åt precis det hållet. Det gick inte en
timme utan att han fick ett sms från Rebecca. Det gick inte ens att
förekomma henne, för hon gick upp tidigare än han och skrev en
rad –
Kan du läsa noter? /B

Ja. /J
– när hon satt på vagnen till jobbet, och väckarklockan åtföljdes
prompt av morgonens första sms. Om han tyckte det blev tyst en
stund på kvällen och fick för sig att knappa iväg någonting hann
han knappt halvvägs förrän han fick –
Hur är det? /B
Jättebra! /J
Jag längtar till helgen. /B
Vem gör inte det? /J
– någonting från henne. Det verkade bara vara på hennes
repdagar som det gick lite trögare –
Bra flyt i dag! /B
Gott mos! Nya låtar på G? /J
– som om hon väntade med att knappa tillbaka tills de hade
dragit igenom två låtar.
Kanske.
På torsdagen var det första gången på en hel månad som han
försovit sig. Det var ingen katastrof, det blev bara aningen mer
stressat än han skulle ha önskat sig, framför allt eftersom det
vankades kundbesök och han insåg att han inte hade någon
struken skjorta. Han kom till jobbet med andan i halsen och
turligt nog hade han två timmar på sig att låta skjortan torka
innan besöket. Samt låta skallen försöka komma ifatt resten av
världen.
Kunden kom fem i tio och John gick tillsammans med VD:n,
ägaren och försäljningschefen (samma person) samt hans egen
teamledare för kundservice in i det sparsamt dekorerade
konferensrummet. Trots att det egentligen bara var ett
avstämningsmöte drog det ut på tiden: en och en halv timme

växte sig till oroväckande två timmar och från och med tolvslaget
började han känna att han tillförde mindre och mindre till
samtalet; skulle han inte få någon form av förfriskning som inte
var automatkaffe på termos skulle han bli helt galen. De kom inte
ut ur rummet förrän klockan ett, och till hans stora tacksamhet
verkade det inte bara vara han själv som var mosig och
okoncentrerad, chefen riktade omedelbart sin 530 diesel mot en
lunchrestaurang på Holmen.
Mat var det han behövde för att bli människa igen, vid första
lasset med morötter, gurka, tomat och dressing var det som att
slå på strömbrytaren och han gick omedelbart i gång i gammal
stil och fick snart både kunden och de båda cheferna att kikna av
skratt. Sedan accelererade det därifrån. Mitt i pannkakorna kom
han att tänka på att det snart var dags att manövrera sig tillbaka
till parkeringshuset och kontoret igen, och då skulle han gå raka
vägen till sitt och Claudias kyffe och slå på sin mobiltelefon. Han
hade glömt av den helt och hållet i kaoset i morse, och sedan inte
haft tid att ägna sig åt den; förmodligen var den fortfarande
avstängd. Det gjorde det statistiskt säkerställt att det nu skulle
ligga en present där till honom!
John blev stående med telefonen i handen, men när den hade
gått igenom sin lilla startsekvens, hittat nät och stoppat in alla
ikoner på rätt plats på skärmen förblev den tyst.
Chefen stack in huvudet på deras kontor och fick John att så när
hoppa ur skinnet och han blev så distraherad av tonfallet att han
glömde bort allt det andra. Det gick kalla kårar ner för ryggraden
på honom, för hans första association var inte uppföljning av
avstämningsmötet, utan att han hade blivit ertappad med privat
mobiltelefon i handen på kontorstid. Det hade aldrig varit något
problem tidigare, men det var förmodligen det dåliga samvetet
som fick honom att få för sig att det var det nu.

”Stäng dörren är du snäll”, sade chefen, blev omedelbart åtlydd
och John placerade sig framför hans skrivbord nästan i enskild
ställning innan papperen låg rätt på bordet och chefen ägnade
uppmärksamheten åt honom och pekade på en av sina
besöksstolar.
”Jag vet inte vad du har rökt den sista tiden”, började chefen,
”men jag vill att du delar med dig till alla här. Du har varit ett
föredöme för oss alla, och kunden är enormt nöjd med
samarbetet och jag tycker att det är dags att vi får upp din lön.”
John var tvungen att gripa tag om armstöden för att få ut den
energi som genomströmmade honom när chefen nämnde
summan. Eller kanske snarare när John översatte den till en
valuta som betydde någonting för honom: 0,25 SG.
”Tack så hemskt mycket”, sade John.
”Det är inget att tacka för, det är bara att fortsätta jobba på.”
”Blir det från nästa lön i så fall?” frågade John och kände sig
plötsligt småaktig, som om han kastade sig över de små frågorna
när det var de stora som räknades.
”Ja, jäklar!” utropade chefen med en kort blick på klockan. ”Det
är ju i dag man är kung i baren. Jag fixar det. Oroa dig inte för
det, jag pratar med Goran så får du i värsta fall en extra check i
morgon.”
Han reste sig prompt, vilket fick John att göra detsamma.
”Det funkar för mig”, sade John.
”Snyggt jobbat”, sade chefen och sträckte ut handen.
John var tvungen att tona ned sig innan han kom tillbaka in på
rummet. Han kände instinktivt att det kändes tvärfel att studsa in
på sitt och Claudias kontor som en nykysst förstaringare och trots
att han mycket väl visste att han var en usel skådis ville han i alla

fall göra en liten demonstrativ ansträngning att hålla tillbaka
känslorna.
Men det var absolut inga problem att hålla det goda humöret i
schack, för klockan tre på eftermiddagen var telefonen
fortfarande tyst och han stod med mulet ansikte och blängde på
den som för att utmana den att klämma fram någonting bara för
att slippa den plötsliga resan ut genom fönstret till en säker död
mot asfalten på Östra Larmgatan.
”Nu måste du berätta vad det är!” sade Claudia plötsligt.
”Det är ingenting”, kom det alldeles för spontant, alldeles för
irriterat tillbaka och John insåg för sent att man inte behövde ha
jobbat intimt ihop med honom i två år för att läsa honom som en
öppen bok.
”Det är det visst det, du väntar på ett sms från en tjej.”
”Vad är det som säger det?”
”Jamen ge dig!” sade Claudia och blängde på honom över de
tjockbågade designerglasögonen. ”Rätt som det är går du på
någon festival och kommer tillbaka som en hyperaktiv iller,
liksom bara titta på det här skrivbordet! och så har det knappats
flitigt den senaste veckan, tro inte att jag inte sett det.”
”Det är väl inget med det, jag har ju bildat ett nytt band!”
Hon skakade lätt på huvudet och flyttade nu upp glasögonen på
näsroten för att mönstra John. På Claudias läppar lekte det där
knipsluga leendet som han visste var i förskott uttagen
skadeglädje över att inom fem sekunder dra undan mattan från
under någon av grabbarna.
”Det där går jag inte på för ett ögonblick. Jag har i och för sig
aldrig bildat något band, men jag föreställer mig att man träffas
och spelar i stället för att sitta och messa varandra. Det är en tjej,
det vet jag helt säkert nu. Innan misstänkte jag det bara”,

fortsatte Claudia, och nu sänkte hon rösten till ett nästan
viskande pianissimo, ”med tanke på att du slutat titta efter Åsa.”
John gick kort fram till dörren för att sticka ut huvudet i
korridoren: dels för lite fysisk humor, dels för att dölja sina
blossande kinder. Sedan gick han tillbaka och satte sig i sin
kontorsstol och lutade sig bakåt och mötte Claudias blick.
”Ja, du har rätt. Det är en tjej.”
”Haha!” utropade Claudia. ”Du ser! Claudia har alltid rätt!”
Sedan lugnade hon sig och nu tittade hon över glasögonen igen.
”Är det på allvar?”
Ja, var han tvungen att medge för sig själv. Han var väldigt
förtjust i Rebecca.
John var tvungen att hindra sig där. ”Förtjust” var inte i närheten
av att beskriva det. Förtjust var han i Claudia, ett underbart
energiknippe till säljare som var storasyster åt honom, mamma åt
alla andra och drillsergeant åt sega inköpare och leverantörer.
Med Rebecca var det ett helt annat vokabulär som gällde, och det
var han tvungen att erkänna att det var läge att plocka fram nu
med detsamma, för om han inte var ärlig mot sig själv kunde han
inte vara ärlig mot Claudia och Claudia förtjänade verkligen
100% ärlighet, framför allt när hon satte huvudet på spiken så
där. Både om Åsa och det där andra.
”Ja, det verkar vara på allvar”, sade han till slut. ”Från min sida i
alla fall.”
”Oj då”, sade Claudia. Sedan satt hon tyst en stund. ”Och ni
träffades på festivalen?”
”Japp”, sade John. ”Jag stod i publiken och hon stod på scen.”
”Spelar hon också?”
”Gitarr.” Det lät gulligare när Becca sade det.

”Bättre än dig?”
”Nej. Inte enligt mina kriterier.”
Claudia nickade tankfullt.
”Inte enligt alla i varje fall”, tillade John impulsivt.
”Wow”, sade Claudia.
De satt tysta en stund.
”Vad är problemet då?” frågade hon sedan.
Den kvällen, mitt i matlagningen, kom han på sig själv med att
gnola, och att se fram emot att spela gitarr. I morgon måste han
bjuda Claudia på kaffe, eller i vart fall hämta henne kaffe från
automaten! Det fanns ingen annan förklaring till att han kunde
ha varit så vidrigt irriterad i morse, och så märkligt avslappnad
när han stämplade ut. Han hade begått ett allvarligt misstag, och
det första steget var att erkänna det för sig själv, nästa steg var att
erkänna det för någon annan, och slutligen var det dags att kliva
bakåt i sina fotspår och se om det inte gick att ta sig ur det här
minfältet innan han befann sig i en situation där han var tvungen
att erkänna för en tredje person.
Det här var inte alls bra. Det var precis vad han inte ville och
precis vad han lovat sig själv att streta emot med näbbar och klor
när han gått hem efter deras fika på Västra Hamngatan. Ändå
hade den egendomliga gitarrspelande tjejen lockat och flirtat
honom upp på banan och nu kunde han inte hindra sig själv från
att svepas med i hur underbart det var att ha sådana här känslor
för en tjej igen – samt att sola sig i glansen av vad som kändes
som hennes odelade uppmärksamhet.
Det var också precis där som skon klämde just nu. Hennes
plötsliga försvinnande, att det plötsligt blivit förtvivlat kallt och
blåsigt, kunde ju inte bero på annat än att han åter igen låtit sig
själv glömma att uppmärksamheten på intet sätt var odelad. John

insåg att han borde köpa på sig Path of Despairs plattor och
råplugga dem, stämma ner till C eller H eller vad det nu var och
lära sig alla riff, solon och strukturer, kort sagt låta hela vidden
och bredden av eländet skölja över honom så att han aldrig skulle
glömma det igen.
Rebecca gjorde det för lätt att förtränga det ofrånkomliga
faktumet. Men det behövde inte betyda minsta dugg att hon
aldrig pratade om Peter. Det kunde lika gärna bero på att det var
ett mångårigt förhållande som hon på gott eller ont tog för givet,
eller också var hon helt enkelt inte sådan att hon såg sig som
tvungen att prata om sin pojkvän hela tiden (vilket i och för sig
själv faktiskt var värt att lyfta på hatten för när John bara tänkte
efter lite mer). Eller också behövde avsaknad av det ena inte
nödvändigtvis automatiskt antyda det andra.
Men, sade han sig, orons tid kanske var slut nu. Efter den
intensiteten hade det tagit tvärt slut, och det behövde inte vara
svårare än att ett samtal eller en smsväxling med
hårdrocksprinsen fått henne på bättre tankar. Det kändes som
det bästa han kunde hoppas på under omständigheterna. Visst
kunde han fantisera om att hans blotta existens rört till så mycket
att han förorsakat en lojalitetskris. Men den varaktiga tanken
som fick honom att somna med ett leende på läpparna var att han
kanske redan lyckats med att lämna någon form av intryck i
Rebeccas vardag.
John vaknade nästa morgon insvept i ett sällsamt välbefinnande.
Äntligen hade han fått sova ut! Och besvikelsen över att det inte
var lördag åsidosattes mestadels av att det faktiskt var väldigt
nära. Dessutom hade han inte bara fått lön utan till och med
löneförhöjning på kontot.
Det var inte en chans att han skulle snooza i dag, det var bara att
gå raka vägen upp och duscha och sedan skulle han hinna få
några minuter vid greppbrädan innan det var dags att jaga iväg.

Halvvägs till duschen var han tvungen att stanna mitt i ett steg.
Var det där hans telefon som pep?
Mitt batteri tog slut och jag hittade inte
laddaren. Skall vi träffas i helgen? /B

XI
You want to be an angel
You want to be a star
You want to play some magic
On my guitar
Emerson, Lake & Palmer, ”Still... You Turn Me On”

”Hallå mannen!” sade Magnus när John presenterade sig.
”Är du hemma eller?”
”Näe”, sade Magnus.
”Okej”, sade John. ”Hos Anneli?”
”Jajamänsan.”
John riktigt hörde hur han flinade och sträckte på sig.
”Skall vi göra något i dag?”
Magnus verkade tveka.
”Nja”, kom det till slut, ”vi hade änna tänkt att åka bort till
Slottsskogen och promenera.”
Det här började bli allvarligt, tänkte John en stund senare med en
blick som dröjde sig kvar på den svartnande telefondisplayen.
Promenad i Slottsskogen! Magnus! Det kändes befängt att
försöka kombinera de två i samma mening, helt stolligt att
föreställa sig Magnus vid Säldammen eller sittande med en
jordgubbsstrut utanför Björngårdsvillan. Det var nästan
vuxenpoäng på att promenera i Slottsskogen, John kunde inte
ens komma ihåg att han någonsin gjort något liknande med

någon av sina tjejer. Kanske var det en punkt på den långa listan
över anledningar till att han just nu var singel sedan länge och de
tillsammans med andra.
I vilket fall var det en ovälkommen utveckling, för nu kände han
sig avundsjuk och vilsen, besviken och rastlös i en enda salig röra.
Det hade inte tagit lång tid för Magnus att bli det självklara
sällskapet i nykterhet och på fyllan, och hade det varit frågan om
återbud hade det varit dagen efter och handlat om vård av brun
bak, och inte... det här!
Men när den värsta förvirringen gått över var han tvungen att
stanna upp och småle lite åt sig själv. Hur hade helgen blivit så
här? I två års tid hade helgerna varit heliga, eftersom det var då
han med gott samvete kunde göra precis ingenting. Under den
månad som han precis lämnat bakom sig hade det känts som
ombytta roller: lördag och söndag hade varit de dagar då han
kunde göra någonting. Nu snurrade hela världen, för nu kändes
det som att han tagit en andra 90-graderssväng utan att gå bakåt,
för den här helgen visade klara spår av att vara en
transportsträcka fram tills på måndag, då de skulle träffas ute på
Lundbystrand och spela med Stefan för tredje gången. Blotta
minnet av spänningen och lättnaden fick honom att rysa av
välbehag, likaså blev det när han tänkte på hur Stefan verkade ha
lättat upp aldrig så lite från första gången, som om inte han var
immun för nervositet och osäkerhet inför nya människor.
Tydligen hade John i vart fall inte tagit ut den saken i förskott,
vilket utan vidare förde honom in på nästa resonemang.
Själv hade han inga planer för helgen och nu när hans vanliga
källa till spontan galenskap försvunnit till Slottsskogen visste
John att inte ens gitarren skulle räcka hela helgen. Han tog det
fortfarande inte för givet att han hade en Les Paul, det pirrade
alltid när hennes eleganta kurvor och varma färger skymtade i
ögonvrån när han tog en sväng in i vardagsrummet. Men han

hade bara tålamod att ligga och glo på gitarren i några minuter
innan han var tvungen att antingen spela eller hitta på något
annat. Och det var lite där problemet låg. De stora framstegens
tid kändes förbi, nu verkade det som att han hade nått den långa
platån, där han inte längre tog stora kliv från dag till dag och där
motivationen och disciplinen därför stötte på avsevärda
prövningar.
Han visste varifrån han skulle kunna få inspiration, nämligen på
samma ställe som han förmodligen skulle kunna få sällskap för
dagen – kanske också kvällen – och det var givetvis lika uteslutet
som det var en outhärdlig frestelse. Han hade möjligheten att
stiga av här och nu: med milt våld tvinga sig själv att strunta i
henne. Det krävdes varken tarmar, tarotkort eller teblad för att
läsa sig till att fortsatta eftergifter skulle innebära katastrof. Men
nu hade hon öppnat genom det där smset om att göra någonting i
helgen, konversationen hade fortsatt, och när som helst skulle det
pipa till och då skulle ”B” komma med något konkret förslag som
han förstås inte kunde motstå och om det inte pep till skulle han
förmodligen ändå inte kunna hålla tillbaka impulsen.
Det sistnämnda var också precis vad som hände: när det tagit lite
väl lång tid för henne att svara bestämde sig John för att helt
sonika ringa upp henne. Han ville höra hennes röst och medan
signalerna gick fram kände han hur hjärtat bankade i bröstet.
Sedan föll det som en sten, för direkt när Rebecca svarade på sitt
vanliga sätt lät det liksom inte riktigt som hennes vanliga sätt, det
var som att läsa repliken utan att agera den, trött och
oentusiastiskt, ungefär som han kunde föreställa sig att han själv
lät när någon ringde och ville ha hjälp med att flytta, eller
tandläkaren tyckte att det var alldeles för länge sedan som han
förärat etablissemanget med ett besök.

Det hann blinka till en kort tanke om att han var den sista hon
ville prata med just nu, men sedan presenterade han sig och då
satte hon upp ett glatt ”hej!” som fick det att kittla i tårna.
”Hur är det?” frågade Rebecca.
”Lysande”, sade John. ”Hur är det själv?”
Men det var uppenbart att det var mindre bra, och Rebecca drog
på svaret och suckade och sjåstade.
”Äh, det är Peter”, sade hon till slut. ”Vi hade ett litet gräl över
telefon, det är allt.”
”Jag beklagar.”
”Det är inte ditt fel!”
”Jag vet, men sådant är alltid tråkigt.”
”Ja, jo...”
Hans nästa replik kom precis samtidigt som hennes och det blev
en kort förvirring när båda parter ville att den andre skulle prata
först. Men John tystnade demonstrativt och Rebecca stammade
igång lite osäkert.
”Det är väl en sak om jag inte skall öva när han är hemma, men
nu...”
John höll tand för tunga. Vad han än ville säga just nu skulle det
bli fel.
”Och jag som hade tänkt fråga om du ville hitta på något.”
”Jag känner inte för att gå ut eller något”, sade Rebecca.
”Det behöver vi inte göra”, sade John. ”Om du kan tänka dig att
komma hem till mig så bjuder jag på middag och så kan vi jamma
som vi pratat om att göra ett tag nu.”
”Ja”, sade hon efter en kort stunds tystnad. ”Det vill jag göra.”

”Gott. Ta med dig guran och kom bort vid femsnåret.”
Han gick en kort inspektionstur genom lägenheten och suckade
djupt. Det kändes främmande att det skulle behöva vara
nödvändigt att göra en sådan uppryckning. Dammråttorna hade
växt sig så stora att han fruktade att han inte längre var överst i
näringskedjan i lägenheten. Men när han tänkte på det drog han
på smilbanden åt hur rätt det kändes. Lägenheten hade fallit i
glömska inte för att han tappat greppet om livet, utan precis
tvärtom. Dessutom var det inga problem att finna energin till att
ställa allt i ordning. Mitt i dammsugningen började John att
skratta åt det oundvikliga faktumet att ingenting kan motivera
killar att städa lika säkert och effektivt som ett förestående
tjejbesök.
När porttelefonen väl ringde fick han en hastigt övergående
rädsla för att någonting skulle ha gått galet i Slottsskogen och
Magnus skulle välja det här suveränt opassande tillfället att braka
in genom dörren med sprit och virke i högsta hugg, men han
hade inte behövt oroa sig. Hjärtat tog ett skutt när ”Becca” glatt
presenterade sig och han gick raka vägen till ytterdörren.
Rebecca såg fräsch och påfallande uppklädd ut, och hon strålade
mot honom när hon kom in i hallen, lutade sitt Fender-case mot
garderoben och kom fram till honom och han kunde ha börjat
dansa där och då av insikten att han verkat bli befordrad till en
riktig kram.
”Har du färgat håret?” frågade han.
”Nej, det här är min riktiga färg”, sade Rebecca medan hon vände
sig om och kastade teatraliskt med huvudet. ”Men du lade märke
till det!”
Hur skulle jag inte, tänkte John.

De gick en kort husesyn; med två rum var det barmhärtigt kort,
och dessutom kunde Rebecca knappast bry sig mindre om hans
inredning. Hon fastnade direkt vid hans gitarrer och John
undrade plötsligt varför han hade brytt sig om att bryta ryggen
med dammsugaren.
”Där är den”, sade hon.
”Japp. Och där har du den gamla häcken också”, sade John och
pekade på sin svarta Jackson.
”Haha, innan jag köpte min Fender hade jag också nån sån
gammal skit”, sade Rebecca. ”Ibanez var det.”
John tittade förargad in i vardagsrumsväggen. Det var ungefär
som att få en gammal flickvän avfärdad som en bitch. Visst hade
hela saken rätt så kraftiga övertoner av passé, men någonstans
längst bak i hjärtat fanns en liten, liten del som...
”Blev du sur nu?” frågade Rebecca.
”Nej, inte jag”, skojade John, ”men jag tror att hon tog illa vid
sig.”
Rebecca tvekade kort.
”Just det, det är tjejer”, repeterade hon för sig själv. ”Får jag tafsa
på henne?” frågade hon sedan med ett pekfinger utsträckt mot
hans Gibson.
”Jamen det är klart!” sade han.
Rebecca fnissade kluckande och lyfte sedan upp gitarren.
”Å helvete, om jag skall spela med en sådan här får jag träna
Pilates i flera timmar om dagen!”
”Den är inte direkt någonting för folk med ryggbesvär, nej. Men
sätt dig ner, för tusan.”

”Wow”, sade hon när hon slagit sig ner och lagt gitarren i knät.
”De är fanimig snyggare i verkliga livet!”
”Absolut”, sade John och sträckte på sig. ”Får jag kika på din?”
”Det är bara att plocka fram”, sade Rebecca frånvarande medan
hon satt med huvudet böjt över hans Gibson och inspekterade
hantverket.
John knäböjde över hennes case och öppnade de tre låsen
varsamt. En märklig doft slog emot honom, vanilj och något
syntetiskt på en och samma gång, vilket rimmade rätt illa med
gitarrens svarta lack och vita plektrumskydd. Det var en
lakritsgitarr, ingen vaniljgitarr.
”En sådan här skall man ha”, sade han. ”Wow!”
”Säger detsamma!” sade Rebecca och började slå an några toner
på hans Gibson.
Verkligen wow, tänkte John medan han höll upp den svarta
Stratocastern och inspekterade lacken. Det var inte en skråma
någonstans, inte ens bältesskav på baksidan, och när han
vinklade instrumentet mot ljuset kunde han inte ens se ett
fingeravtryck på den svarta ytan.
”Polerar du den varje dag?”
”Ja, det är klart!” sade Rebecca. ”Jag polerar direkt efter att jag
spelat, och det gör jag varje dag. I vart fall den senaste tiden.”
”Jösses”, sade John. Han spelade förvisso varje dag, och han
visste att strängarna höll längre om man torkade av dem efter en
session, men det var ytterligare en sådan där fin tanke. ”Då skall
jag vara försiktig med den.”
”Det är bara att spela på”, sade hon.
Direkt när han tog gitarren i sin famn förstod han varför han,
Magnus och Rebecca tog det för självklart att lägga ner de extra

slantarna för att få ett tvättäkta amerikanskt instrument.
Ingenting hade lämnats åt slumpen, det fanns inte en antydan till
rassel eller glapp någonstans, inte en atom av bandstavarna stack
utanför halsen. Han förde fingrarna långsamt nerför kanterna på
den ljusa lönnhalsen innan han grep sitt plektrum – och blev
omedelbart distraherad.
John blev nästan full i skratt av hur han spelat på sin
stratocastriska Jackson i åratal, men bara på några få veckor
hunnit vänja sig så totalt vid sin Les Paul. Så fort han lade
Rebeccas svarta Fender i utgångsläge kändes det som att gitarren
magiskt läste av hans kroppskonturer och smälte fast vid honom.
Plötsligt låg strängarna så nära honom att det kändes som att slå
an dem inuti sig själv och han visste av erfarenhet hur underbart
sprött, snäppigt och organiskt den kunde låta. Det var inte riktigt
en känsla av ånger som drog över hans ryggrad, utan snarare en
insikt att det kanske inte nödvändigtvis var en SG som gällde
nästa gång.
Det var klart ovant med den lite längre stränglängden, som
innebar tajtare strängar, framför allt eftersom Rebecca tenderade
att ha dem justerade lite högre, för mer ton och mindre
bandrassel, men också mer sjå med att spela skiten ur den som
John givetvis instinktivt ville göra.
”Är det standardmickarna?”
”Japp”, sade Rebecca. ”De för ett jävla liv och de är lite basfattiga.
Jag funderar på att sätta in humbuckers, men...”
”Ja, jag vet. Man vill inte ändra någonting på den, men samtidigt
vill man få den att låta bara lite, lite bättre. I alla fall för det som
vi gör.”
”Exakt.”
”Vad sägs om rails då?”

”Ja, det blir förmodligen nåt sånt. DiMarzio eller Duncan.”
”Du får ju inte samma fett som en fullstorleks humbucker, men
det driver på rätt så bra.”
”Och man slipper få in NRJ i stärkaren mellan låtarna.”
”Exakt.”
John spelade några skalor till.
”Vill du ha något att dricka?”
”Tack gärna.”
”Vad vill du ha?”
”Har du cider?”
”Tyvärr”, sade John. ”Men jag har öl och vin, Jack Daniel’s och
vodka. Gin och... fasen också! Jag har glömt att köpa tonic!”
”Det går bra med en öl.”
Han hämtade två burkar och glas och kom tillbaka in i
vardagsrummet precis när hon krängde av sig den korta,
åtsittande jeansjackan. Hon var inte ens medveten om han tittade
på henne, hennes blick vilade på skallen på hans Gibson, och det
gjorde det bara så mycket mer eggande att man bara såg
nästippen mellan allt hår.
John var tvungen att gå ut i köket igen för att låtsas plocka med
någonting, så att han kunde få några ögonblick för sig själv för att
få ner blodtryck och puls. Det var en sak att frammana henne för
sin inre syn, att helt frankt ägna en halvtimme åt att fantisera om
henne, men det kändes så fel att spana in henne på det här sättet.
Han kände sig smutsig och snuskig när blicken föll med en sådan
automatik på hennes attribut, hur naturligt det egentligen än var.
Någonting fick det att kännas förbjudet, och kanske var det inte
svårare än att det kändes som bortslösad energi.

Till slut kom han på att han kunde dra på ugnen, och det var som
om värmen och den röda belysningen gav honom mod att våga
sig ut i vardagsrummet igen. Rebecca slutade spela för att
betrakta honom medan han ställde fram dryck och glas och John
kom av sig lite lätt när han slog sig ner i soffan.
”Skål och välkommen!” sade han. Rebeccas leende intensifierades
till det där märkliga krokodilflinet innan hon besvarade skålen.
John satt kvar med ölglaset i handen när Rebecca fortsatte spela
på hans Les Paul. Han var tvungen att bita ihop rejält för att inte
börja skratta åt det knäppa i den här situationen. För bara några
veckor sedan hade avståndet mellan hans plats i publiken och
hennes plats på scenen – eller den halvmeter som skilde deras
barstolar åt – lika gärna kunnat vara fem mil. Nu var det Rebecca
som satt i hans tresitsare och nu tog han upp hennes svarta
Fender och spelade några löpningar.
Han bestämde sig för att hålla inne med impulsen att fråga henne
om det där första mötet. Det hade varit på andra termer där i
baren. Han hade varit onykter, hon hade varit hög av att precis ha
kommit ner från scenen. Vad han än haft för intentioner var det
från hennes perspektiv garanterat ingenting som skilde hans
försök till konversation från alla andra överförfriskade
metalheads som letade efter första bästa sätt att komma innanför
hennes byxor. Eller hitta mer eller mindre spektakulära sätt att
bearbeta det ovanliga i att träffa på en tjej som spelade sådan
musik så utomordentligt bra. Han hade kunnat satsa kanske inte
sin Les Paul men väl sin Jackson och kanske också ett axelband
på att Rebecca skulle ha suttit kvar och druckit upp sitt
sodavatten om han bara inte hade dristat sig att prata med
henne.
Men det förändrade inte att hon verkade vara en helt annan tjej
nu än hon varit ens när han träffade henne i affären första
gången, och de ytligaste tecknen kunde man se redan på långt

håll. Hennes naturliga hårfärg skapade betydligt mindre kontrast
mot hennes vinterbleka hy, likaså gjorde de ljusare färgerna på
hennes kläder, och det fick Rebecca att se fräschare och mer vital
ut. Den största förändringen verkade dock ha kommit inifrån:
hur Rebecca verkade ha tinat upp, hur hon aldrig hade långt till
det där bländande leendet, det verkade nästan som att det lyste i
ögonen på henne även när hon bara satt och pratade.
Ingenting av detta behövde ha ett jota med honom att göra, och
ju förr han slutade tänka i sådana banor, desto bättre för alla
inblandade. Det var väl inte så konstigt att hon klädde sig
annorlunda; gjorde han inte det själv nu när vintern mot sin vilja
var på väg att gå över i vår? Om han hade minsta inblandning i
dessa förändringar så behövde det inte vara svårare än att de nu
lärt känna varandra så pass bra att Rebecca litade på honom och
därför kunde släppa på garden och vara lite mer sig själv när han
var i närheten.
”Hungrig?” frågade han.
”Ja”, kom svaret efter en smattrande skala.
”Då svänger jag ihop lite käk.”
”Får jag låna stärkaren?”
”Kör på!”
En liten del av honom blev smått modstulen av att hon inte
automatiskt sökte hans sällskap ute i köket, men det var å andra
sidan ingenting han inte kunde relatera till. Hade det inte varit
för den mullrande hungern skulle han lätt ha kunnat sitta och
bända på Rebeccas Stratocaster i timmar. Det var bara att försöka
se det från den ljusa sidan, för nu skulle han få ett lysande tillfälle
att höra henne spela ut. Kanske skulle hon ta ut svängarna mer
när han inte var i rummet, det var alltid lättare att glömma av
den publik man inte kunde se.

För det var precis det som det handlade om. Hur intensivt han än
koncentrerade sig på att maten skulle bli precis rätt gick det inte
att hindra den tävlingsinriktade delen av hans musikerväsen från
att glida till framkanten av medvetandet och lyssna på varenda
ton som strömmade från rummet intill. Rebecca började med
långa, torterade böjningar som om hon utmanade tonerna att dö
ut innan hon kunde lägga sitt sjungande vibrato på dem. Sedan
var det som om hon plötsligt blev varse effekten av den kortare
stränglängden, för om allt annat förblev detsamma var det alltid
enklare att bara flöda över en Gibson än en Fender. Och då var
han tvungen att skaka på huvudet – inte av ilska, inte av
avundsjuka utan av oförståelse. Hur kunde hon se brister i den
tekniken? Men där kom hans två overksamma år lite till
undsättning i resonemanget, för på gott eller ont hade de gett
honom ett visst perspektiv på saker och ting. Varför satt han själv
och övade? Det handlade inte om att klämma in 15 toner per
sekund eller spela felfria sextondelar på metronomens
maxhastighet. Det handlade om att ta de fysiska begränsningarna
ur ekvationen för när han började improvisera, samt att
säkerställa att vad han än förväntades göra live så fick det aldrig
komma i närheten av hans maxförmåga. På längre sikt var det
ännu väsentligare att aldrig sluta sträva. Det farligaste som fanns
var att luta sig tillbaka och säga att man var nöjd. Rosten kom
inte över natten, den smög sig på; lederna sotade långsamt igen
tills man plötsligt satt och lyssnade på gamla inspelningar och till
sin fasa konstaterade att så bra var man minsann inte längre.
Sedan var teknik inte allt och om han någonsin tvivlat på det så
var det bara att lyssna på de ljuvliga ljud som Rebecca fick hans
Les Paul att ge ifrån sig.
”Mat!” ropade John efter en stund.

Först var det som om hon inte hört honom, men efter ett tag kom
en lång löpning till öppen, låg E-sträng och sedan hörde han
henne dra ur sladden och stänga av förstärkaren.
”En sådan vill jag också ha”, sade Rebecca när hon slutligen kom
ut i köket. Sedan stannade hon upp. ”Oj!”
”Varsågod och sitt!” sade John och hon tog plats på stolen
närmast vardagsrummet.
”Jösses! Vad är detta för något?”
”Örtkryddad ryggbiff med kappa. Smörslungade haricots verts,
rödvinssås och ugnsstekta potatisklyftor. Akta, tallriken är het.
Vill du ha vin?”
”Okej”, sade hon efter en kort tvekan. ”Jag menar: ja, tack!”
”Jag fixar”, sade John och stökade med glas och kork. Nu var det
bara en sak som fattades innan stämningen var perfekt, men han
ville inte ge henne fel signaler, eller rätt signaler alldeles för fort.
Han bestämde sig för att prova.
”Oj!” sade hon igen när han släckte i taket och köksbordet badade
i stearinljusens rödorange sken. ”Mysigt.”
”Vi skall inte trubba av våra sinnen med en massa ljus. Nu är det
doft och smak som gäller”, sade John medan han satte sig ner och
inledde måltiden genom att hålla upp vinglaset. Sedan högg de
båda in.
”Å wow!” sade hon kring en munfull kött och gröna bönor.
Hon hade inte ens behövt säga det. Ingen kunde formulera en
komplimang bättre än Rebecca gjorde nu. Hon yttrade inte ett
ord till förrän tallriken var tom och besticken låg prydligt
arrangerade klockan fyra. Om det ens var möjligt för henne att
stiga högre i hans aktning så gjorde hon det under den här
måltiden, för det var extremt sällan som han träffade någon som

lät maten tysta munnen. Det hade dessutom en sidobonus i att
han kunde ta en liten paus från nervositeten. Det var bara ett
endaste moment då han kom av sig helt och hållet: mitt i en tugga
märkte han plötsligt att hon lagt ner besticken, och först när han
svalt och vänt upp blicken märkte han att Rebecca satt och tittade
på honom med ett märkligt leende på läpparna. Han satt som
förhäxad mitt i hennes blickfång under några oändliga ögonblick
innan han fann sig och lyfte upp vinglaset till en ordlös skål.
Hennes leende vidgades innan hon till slut såg ner på tallriken,
Rebecca tog upp sina bestick på nytt och John hade kommit
undan för tillfället.
”Det där var det godaste jag ätit”, sade hon till sist. ”Och vilket
gott vin!”
”Tack så hemskt mycket”, sade John.
”Jag är impad.”
”Du är snäll”, sade han.
”Vad kan du mer?”
”Jag tror att vi uttömt det mesta”, sade han samtidigt som han
försökte behålla mimiken så uttryckslös som möjligt. ”Jag kan
spela lite gitarr och tycker att det är kul att laga ordentlig mat när
det är helg och allt.”
”Så det är inte alltid gourmetköret då”, sade hon med ett distinkt
fniss i rösten.
”Gourmet är väl lite att ta i; det här var kött och potäter.”
”Du vet vad jag menar.”
”O ja. Och jag är kapabel till det mest oinspirerade du skulle
kunna tänka dig.”
”Äta tonfisk direkt ur burk?”

”Kan du tänka dig, det var faktiskt min första middagsidé för i
kväll!”
”Då var nog det här bättre”, sade Rebecca. ”Trots att det bara var
kött och potäter.”
Den ironiska betoningen på de sista tre orden ställde honom
totalt. Pratade han verkligen så nasalt?
”Exakt”, sade John och blinkade med ögonen. ”Skall vi flytta på
oss?”
”Gärna!” sade Rebecca.
”Vill du ha mer vin eller någonting annat?”
”Du behöver inte öppna en ny flaska bara för min skull.”
Den repliken kunde han utan vidare översätta till sitt språk.
”Det är väl det minsta du är värd!”
”Okej...” sade hon.
John städade undan tallrikarna, blåste ut ljusen och när han satte
korkskruven i flaska nummer två märkte han att han inte var helt
stadig på handen. Det där leendet över middagsbordet kom
tillbaka från hans inre syn och han harklade sig innan han bar ut
den nyöppnade vinflaskan till vardagsrummet. Rebecca väntade
på honom mitt ute på parketten.
”Jag glömde säga tack för maten”, sade hon och tryckte sig mot
hans bröst med armarna runt hans liv.
”Det var så lite”, sade John medan han höll om henne.
Hon gjorde sig lös och gick omedelbart till soffan där hon lämnat
hans Gibson.
”Jag kommer förmodligen inte att kunna gå härifrån utan att
smuggla med mig den här skönheten i behån.”

John gladde sig åt att i sista stund fått tillbaka herraväldet över
sin egen tunga. Vad han än hittade på för att kontra den repliken
skulle det bli tveklöst fel. En hastig ingivelse kom för honom och
han kunde backa ur kontroversiella territorier och säga något
mer neutralt:
”I så fall kommer jag att ta gisslan, och så får vi ordna utväxling
på någon dimmig bro någonstans”, sade han till slut och
klappade hennes svarta Fender.
”Du sade någonting om att jamma”, sade Rebecca.
”Sant, det sade jag. Här kommer lite vin också.”
De skålade på nytt och John reste sig på nytt för att arrangera
belysningen. Han ställde fram en liten bricka med några maffiga
stearinljus i olika färger och behövde tio tändstickor för att få fyr
på allt. Men nu var stämningen rätt för att ägna sig åt seriöst
gitarrspel.
”Jag antar att du konfiskerat den gitarren för resten av kvällen?”
”Japp, stämmer”, sade hon.
”Jag får väl se det här som ett alldeles utmärkt adekvat substitut.”
”Skall vi köra?” frågade Rebecca.
John nickade och började omedelbart spela en långsam shuffle i
G. Rebecca föll genast in med dubbelgrepp i tolfte läget, och med
en gång fick han enormt svårt att koncentrera sig på att spela till
och med denna långsamma bluestolva. Det var bara naturligt att
titta efter vad hennes fingrar gjorde, men det behövde han inte
egentligen, för det räckte med att lyssna. Då var det betydligt mer
frapperande att se hennes mimik. När hon gled upp till femtonde
läget och dur blev till moll var det som att hon kopplade på
intuitionen. Rebecca slöt ögonen och lyfte ansiktet lätt uppåt,
hennes mun var halvöppen och hon vaggade lätt på huvudet,

ögonbrynen rörde sig mot varandra när hon gjorde en plågad
bändning.
John kände hur han rodnade och fick omedelbart titta ner på vad
hans egna händer gjorde med Stratocastern. Det kändes som att
han tjuvtittade och dessutom var hans första ohjälpliga
association att han fångat henne i ett långt mer personligt
ögonblick.
Hon spelade ett utmärkt bluessolo, kanske ingenting som skulle
ha gått hem på en klubb i Austin, utan mer någonting som
passade hans egen lite mer frenetiska och högoktaniga syn på hur
man skulle spela blues. Folk kunde säga att Gary Moore spelade
alldeles för mycket, och folk kunde också påstå att snabbhet och
känsla inte kunde kombineras, men hur långt tänkte de
egentligen? Stress och aggression är väl också känslor?
Rebecca verkade komma tillbaka till rummet när den fjärde
tolvan närmade sig sitt slut, och när han fångade hennes blick
nickade hon nästan omärkligt, och de växlade perfekt mellan
komp och solo.
Plötsligt ångrade han att han inte tänkt på att försöka lösa den
tekniska biten, så att de båda hade haft en chans att koppla in.
Det var svårt att få bärkraft i de legatoidéer som han instinktivt
kastade sig in i: lite distorsion och kompression skulle ha gjort
susen här, men nu hade de enbart akustiken till sin hjälp och då
fick man spela efter de förutsättningarna.
Men snart kom han på att han inte hade några som helst skäl att
ångra sig. Det här var ungefär så naket som det blev. Det var bara
hon och han och ingen distraherande elektronik. De var
utlämnade till vad de kunde nyansera för känslor och stämningar
enbart med fingrar, strängar, bandstavar och plektrum. Det var
precis så det skulle vara, och om någonting borde de snarare ha
haft var sin stålsträngad akustisk. Det här var ren musik, tankar

som var för abstrakta för att uttryckas i ord, en intuitiv
kommunikation bortom språk. Här fanns det ingen tävling, ingen
prestige, inget manligt kontra kvinnligt, inte en tillstymmelse till
de distraktioner som åtrå och svartsjuka, osäkerhet och tvivel
gjorde sig skyldiga till. Just nu var Rebecca inte den ljuvliga
kvinnliga figuren som satt två meter ifrån honom, hon existerade
bara i de himmelska toner som hennes fingrar alstrade. Om han
aldrig fick stå på scen igen så var det så här han ville tillbringa sin
tid: ensam i ett rum med en annan musiker, en ändlös
improvisation, en jakt efter det ogripbara.
När hans fyra tolvor var till ända bestämde han sig för att kasta
henne en skruvad boll och ställde omedelbart om från shuffle till
en långsam ballad i samma tonart. Rebecca satsade allt på
ingången och gav honom ett lurigt leende när hon slog hål i
luften, men fann sig fort och hängde sig fast vid ett högt g som
förmodligen skulle ha legat kvar i en minut – med hennes
sjungande, lyriska vibrato – om de hade varit inkopplade.
På så sätt växte musiken, ändrade gestalt och skepnad likt ett
kaleidoskop, flödade likt en fjällbäck genom vindlande turer ner
till kusten. Men när det var hans tur igen var han tvungen att
formulera om det uttryckssättet till någon form av musikalisk
forsränning. Rebecca bytte nämligen både tempo, tonart och
taktart samtidigt och John öppnade sitt solo med en skriande
dissonans.
Okej, om är det så hon vill ha det, tänkte han och höll nästan på
att glömma av att spela sitt eget solo, så intensivt funderade han
på hur han skulle returnera den hårda serven nästa gång det blev
hennes tur. Han bestämde sig för att se hur väl hon behärskade
den mixolydiska skalan.
Inga problem, konstaterade han en stund senare och fick snart
frygisk tillbaka, vilket passade honom som handen i handsken,
men han var inte tillnärmelsevis klar med Rebecca och därför

bestämde han sig för att skifta ner ett halvt tonsteg och spela ett
synkoperat ackompanjemang i 7/8-takt. Den här gången spelade
han ihop till två rynkade ögonbryn och en kort, intensiv blick
innan hon bet ihop om tungan och koncentrerade sig.
Resans uppenbara mål var givetvis att fullborda den kromatiska
nedgången från g moll genom att landa i den mest resonanta av
alla tonarter på gitarr: e moll, med fyra ackordegna öppna
strängar och ett helt batteri av övertoner. Men i stället för att riva
upp det uppenbara solot bestämde sig John för att följa Rebecca.
När hon skiftade ackord över den stationära bastonen hängde
han på och spelade samma ackord i andra omvändningar, med
tilläggstoner. Slutresultatet blev ett moln av e moll, som om de
suttit med en portastudio och turats om att göra pålägg på en och
samma subtilt skiftande grundidé. Musiken framkallade en
stämning som på en och samma gång lyckades vara sövande och
upplyftande, inom kort skulle bastonen på låga e börja resonera i
möblemanget.
Snart tog emellertid idéerna slut, de började köra i gamla
hjulspår och efter en pinsam halkning kände John att det var
dags att bringa deras session till ända genom att göra ett
ritardando. Rebecca föll direkt in, och han gladdes oerhört åt att
hon inte försökte sig på den patetiskt flaxande
trubaduravslutningen. I stället spelade hon en serie med
flageoletter, avslutade med det lägsta e och lade sedan ner
gitarren i knät medan tonerna fortfarande ringde klart och
tydligt.
Hon lät snart hans Les Paul vila över soffans armstöd, och under
några ögonblick kändes det helt rätt att låta musiken de just
skapat tillsammans eka färdigt i rummet och i deras
medvetanden. Det kändes som att vad någon än sade just nu
skulle det bli alldeles galet, ingenting kunde gå upp emot det här

– åtminstone, sade John sig, ingenting som sannolikt skulle
inträffa i kväll, eller någonsin.
Efter en stund började det dock att klia i kroppen på honom.
Väggarna började komma närmare, han började lyssna alldeles
för noga på ljuden runt omkring och då blev han smärtsamt
medveten om sin tinnitus såväl som stressad av det obevekliga 60
bpm från hans armbandsur, som han absolut inte ville snegla på,
främst för att det egentligen var irrelevant, men även för att det
knappast fanns någon mer demonstrativ gest än att kolla på
klockan och det var inte vad han ville just nu.
Om han hade fått ögonkontakt med Rebecca hade det kanske
varit enklare att hitta en mjukstart in i förnyad konversation,
men hennes hår hade glidit ner över hennes ögon och hon satt
framåtlutad och pillade med sina ringar.
Han ryckte till när det lät som att hon... Nej, det var inte möjligt.
”Hur är det?” frågade han tyst och lade undan Fendern.
Rebecca tittade inte upp och hon drog på svaret.
”Jo, det är...” började hon, men rösten svek henne. Han reste sig
från sin soffa direkt när han hörde snyftningen.
John tog plats bredvid henne och lade handen lätt på hennes
axel.
”Är allt okej?”
Men det enda svaret han fick var att hon brast ut i närmast
okontrollerad gråt. När han lät greppet hårdna runt hennes axlar
kastade hon sig om honom och kramade om honom. Det enda
han kunde göra var att hålla henne runt den späda överkroppen
och vänta tills allt ebbade ut innan han kanske kunde börja
fundera på att ställa en eller två av de hundra frågor som
bubblade inom honom.

Efter en stund verkade det ha bedarrat, och hon drog ett par
djupa och skakiga andetag innan hon harklade sig för att se om
rösten skulle hålla.
”Förlåt mig”, sade hon till slut.
”För all del”, sade John. ”Jag blev bara orolig, jag undrar bara vad
som var fel.”
”Det där var helt underbart”, sade Rebecca och drog ett djupt
andetag som darrade så pass att han fruktade att hon skulle
tappa kontrollen igen.
”Det var det verkligen”, sade han. Det fanns egentligen inget
annat sätt att uttrycka det. Själv kände han sig tom och lätt, som
om spelandet medfört någon form av urladdning.
Hon släppte nästan krampaktigt greppet om honom och satte sig
framåtlutad på soffan igen.
”Jag är inte van vid att göra sånt här”, sade Rebecca. ”Jag har
aldrig gjort det, skall jag säga.”
”Vadå, menar du jamma så här?”
”Ja.”
”Skojar du?” sade John kanske för lite kraftfullt och lite för
förvånat.
”Nej.”
”Jag trodde att sådant här var vardagsmat för dig”, sade John.
”Du menar att Peter skulle sätta sig och spela gitarr med mig?”
”Ja...” sade John.
Rebecca fnyste och vände sig demonstrativt från honom.
”Jag tror inte det”, sade hon hotfullt mörkt och släppte ut en djup
suck, som vibrerade och hon förlorade kontrollen på nytt.

Nu tog han hennes hand. Det var ingen mening med att sitta och
hålla en debatt med sig själv om det. Det var bara att kasta sig
utför stupet. Katastrof kunde det ändå bli, nu som senare.
Det blev nästan en fysisk smärta när hon kramade hans hand, av
tusen tons inre tryck som nu måste ta vägen någonstans. Nu
fruktade plötsligt John att den egendomliga energi som byggts
upp på kort tid stod och balanserade i ett prekärt jämviktsläge
och att minsta provokation skulle få honom att brista ut i precis
samma känslouttryck som Rebecca.
”Det var inte meningen att göra dig ledsen”, sade han till slut.
”Jag är inte ledsen, oroa dig inte för det”, sade Rebecca.
”Eh...” tvekade John. Det hade varit betydligt enklare om hon
hade kunnat vända sig om så att han hade kunnat se henne i
ögonen.
”Bry dig inte om det där”, sade hon.
”Hur skulle jag inte kunna göra det?”
”Därför att det där handlade inte om dig. Du är alltid snäll och
artig och generös och får mig att känna mig så uppskattad och
duktig. Ja, tills du drar av någon räka på gitarren och jag får
prestationsångest så att jag håller på att kissa på mig.”
”Vadå prestationsångest! Vem var det som fick mig att gå hem
och öva?”
”Ja, och det där är lite svårt för mig. Jag fattar inte vad du ser i
mig.”
John kände att han inte kunde andas, att han vid 24 års ålder
mitt på blanka lördagskvällen sent omsider skulle inse att han
hade akut astma. Han var tvungen att dra ett par andetag genom
näsan för att behålla munnen stängd, annars riskerade den

definitivt att slira iväg snabbare än hjärnan hann med. Givetvis
menade hon det inte på det sättet.
”Jag tycker att du är en fantastisk musiker”, sade han slutligen.
”Och en fin människa.”
Hon kramade honom igen och för första gången på vad som
kändes som timmar fick han äntligen se henne i ögonen. Sminket
var förmodligen bortom räddning, men vem behövde det med
den energin som bara strålade ur henne?
John var tvungen att se bort, titta ner, sluta ögonen. Nu var det
som om Rebecca gett okej på att det gick för sig att vara
emotionell och bräcklig, och nu strålade rödvinet och gitarrspelet
och känsloutbrottet samman till någon form av syntes där han
fruktade att det inom kort skulle vara Rebecca som tröstade
honom, och vad värre var: det skulle vara vid ett sådant här
tillfälle då han slutligen bekände färg, och kanske skulle det gå att
komma runt det, komma över det genom att ge det ord, att ge
henne tillfället att själv säga hur absurt det var, hur otänkbart,
hur opraktiskt.
Rebecca kopplade loss greppet och satte det tills nu så gott som
bortglömda vinglaset till munnen.
”Mm, gott”, sade hon.
John smuttade på sitt eget glas och satt försjunken i sitt eget lilla
hörn av verkligheten, som plötsligt kändes som en helt annan än
den han desperat försökt komma till tals med under den senaste
veckan. Det var en triumf bortom all rimlighet att hon skulle vilja
komma hem till honom, men vad höll på att hända här och nu
egentligen?
”Du är bäst”, sade hon till slut.
”Tack”, sade John, i brist på bättre. ”Det kan låta lite löjligt att
säga dito, men det är du också.”

”Jag vet inte det”, sade Rebecca. ”Jag är nog inte bättre än så här.
Du får nog ha en del tålamod med mig.”
”Även om jag kände att du skulle kräva tålamod så har jag dels
rikligt med det, dels är du värd vartenda gram av det.”
”Vad du är gullig”, sade hon och gav honom ytterligare ett av de
där leendena över axeln. ”Fan vad det var kul att spela!” sade hon
sedan.
”Det var det verkligen”, instämde John nästan yrvaket och
intalade sig att han varken fick vara eller verka besviken över att
stämningen verkade försvinna bara så där. Men ju förr de
återvände till verkligheten, desto snarare skulle han få ordning på
vad han ville och kände.
Men det var fortsatt tyst i lägenheten och han började känna en
vag oro för att om han inte hittade på någonting nu snart skulle
någon snart råka kasta den där blicken på klockan och då skulle
det förmodligen vara kört. Han hade fortfarande inte vågat.
”Jag tror att jag får dra mig”, sade hon från ingenstans, en lång
stund senare.
”Inte redan?” sade John i förhoppningsvis rätt grad av artigt
protesterande.
”Vi skall repa i morgon.”
”Jo, i och för sig, det skall man ta på allvar”, medgav John med
ett böjande på huvudet.
”Tack för en underbar kväll”, sade hon och kramade sina knän.
”Tack själv, snälla du!”
John reste sig och satte skyndsamt igång med att arrangera
hennes Fender i det svarta vaniljdoftande caset.

”Har du blivit min nya gitarrtekniker?” sade Rebecca förbluffat
medan hon reste sig och gick runt den korta soffan.
”Vem var din gamla?”
Hon gav honom en egenartad blick med ett enda höjt ögonbryn.
John bestämde sig för att retas vidare och nu stirrade han öppet
och oblygt på hur hennes fasta A- eller om det var B-kupor
spände ut det tunna tyget. Rebecca följde hans blick och med
nästan teatraliskt uppenbara huvudrörelser följde han
konturerna på den smala överkroppen.
”Vad gör du?”
”Jag ville bara se var du...” Han stack huvudet runt henne. ”Jaha,
där är den!”
”Va?” sade Rebecca, vände sig om och gick rakt in i fällan.
”Lurifax!” utropade hon och smätte till honom på överarmen.
”Aj!”
”Där får du för att du är korkad!” sade hon och skrattade. Sedan
vände hon sig om och gick bort till hans Gibson. Det såg ut som
att hon drog handen över dess hals och kropp och det var en
påfallande öm gest.
”Jag tar det här”, sade hon och höll upp hans svarta plektrum.
”Jag behåller det som en amulett.”
John sträckte fram handen.
”Vadå, har du inte fler?”
”Jodå, de ligger över precis hela lägenheten, men i så fall vill jag
ha ett av dina.”
Hon letade i fickan, fiskade upp den lilla cerise plastbiten och gav
den till honom och hade inte hans sinnen redan varit

uppskruvade till max skulle han förmodligen inte alls noterat att
det var som en liten smekning av hans hand.
”Jaha, nu var det dags för sanningens ögonblick”, sade Rebecca
och viftade med sin mobiltelefon.
”Oj, har den varit avstängd hela kvällen?”
”Ja, jag sitter ju och övar, som du vet.”
”Så jag antar att han inte känner till att du har gått hit i kväll?”
”Åh, shit pommes frites, om Peter visste att jag satt här och drack
vin med en annan kille över tända ljus skulle han få med sig hela
Luftwaffe för att bomba Haga!”
”Han kanske kunde försöka”, sade John, ”men då skulle jag slåss
på stränderna, på fälten och gatorna, jag skulle aldrig kapitulera!”
Rebecca verkade komma av sig mitt i när hon lutade sig framåt
för att mixtra med sina mörkbruna högklackade stövletter. Johns
blick föll med automatik på synen som presenterade sig och
kände sig omedelbart generad.
”Coola skor!” sade han när han kom på sig själv.
”Tack! De är helt nya.”
Hon ställde caset i dörröppningen och vände sig mot John.
”Ja”, sade Rebecca dröjande.
”Ja”, imiterade John förvirrat.
De stod och tittade på varandra under en lång stund, men sedan
var det Rebecca som bröt dödläget först. Hon kom emot honom
med utsträckta armar.
Hon vilade sin ena kind mot hans bröst medan han höll henne
tätt intill sig och när han kände doften från hennes hår var han en
minimal muskelryckning från att pussa henne på huvudet.
Omfamningen fortsatte långt bortom hans förmåga att räkna

sekunder, och när hon bröt sig loss höll hon kvar sina händer på
hans bröst. Rebecca såg upp i hans ögon och han mötte hennes
blick med en närmast desperat önskan att ha styrkan att hålla
kvar den.
”Tack”, sade hon till slut.
”Tack själv”, sade John.
Hon försvann efter en sista blick och ett leende över axeln. John
låste dörren och stod tankfullt kvar med handen på vredet. Sedan
tittade han kort på klockan och gick med bestämda steg ut i
vardagsrummet. En halv flaska vin var definitivt inte vad han
tänkte kolka i sig just nu och förmodligen snurrade tre
generationer med franska vinexperter i sina gravar när han
bankade tillbaka korken och ställde tillbaka flaskan i kylen för att
i stället fiska upp en burk öl ur locket. John lade sig på soffan där
hon tillbringat större delen av deras kväll tillsammans och drack
metodiskt ur burken med blicken stint fäst på hennes
avskedsgåva.
Det varma ljuset som reflekterats så vackert i den blankpolerade
lacken på hennes Stratocaster flackade nu över den mattgrå
ölburken och John kände den distinkta dopplerförskjutningen i
nervsystemet som han antog att man alltid fick när Det Perfekta
Tillfället närmade sig, nådde en – och sedan försvann i 200
kilometer i timmen bort mot horisonten. Men vad kunde han ha
gjort annorlunda? Innan deras jam skulle han omöjligen ha
vågat, och nu insåg han med en stegrande tydlighet och lättnad
att han heller inte skulle ha kunnat med efteråt. Det skulle nästan
ha varit att utnyttja henne: dra fördel av hennes upprivna
tillstånd och svepa med henne i någonting som hon mycket väl
skulle kunna gå med på i stundens förvirring. När känslorna väl
var under kontroll, alkoholen var borta ur blodströmmen och hon
fått några timmars sömn skulle eftertanken sätta in, hon skulle
ångra sig och komma tillbaka till honom och säga någonting i stil

med undrar om hon verkligen menade det hon sade i går, och gud
vad det kan bli fel ibland. Plötsligt skulle han sitta där med alla
sina kort liggande på bordet utan ens en ynka klövertvåa kvar att
spela ut, inte kunde han ta tillbaka sina åtbörder och infall när
han väl gett dem liv och rörelse. Det skulle bli värre än om han
inte hade gjort någonting alls.
Visst kände han fortfarande en betydande torrhet i munnen när
han för sin inre syn framkallade Rebeccas kropp i sin fulla,
blomstrande kvinnlighet. Men det alternativa scenariot där det
blev betydligt mer fysiskt än känslor och kärleksförklaringar
skrämde honom mer än det eggade honom. Även det skulle ha
kommit till samma tvärnitande slut som den rumsrena
versionen, och även om det skulle vara ett minne för livet skulle
det minnet obevekligen färgas av att han siktat så mycket högre
än bara en enda tumultartad natt med henne.
Nej, sade han till sig själv, det kunde inte vara kört här, det måste
komma fler tillfällen och John såg fram emot att kasta sig ut över
stupet vid något av dem i stället, och –
Han höll på att svälja hela ölburken när mobiltelefonen plötsligt
ringde och han for upp som i ett yrväder. Det här kan bara vara
tråkiga nyheter, det har skett en olycka och...
”Hej, det är Becca!” hördes den milda rösten över den sprakande
mobillinjen.
”Hallå!” utropade John andlös.
”Jag ville bara berätta att jag kom hem helskinnad och så.”
”Bra, gott, skönt att höra”, sade John som nu fick nästan magont
av chocken som gått över i något helt annat. ”Det var gulligt av
dig att ringa. Gå nu och lägg dig.”
”Det skall jag göra!”
”Vi hörs i morgon?”

”Ja det gör vi. Hej då!”
”Hej då!”
Som sagt: det skulle komma fler tillfällen.

XII
I’ll make a point
Of taking her away from you
The way you treat her
What else can I do?
The Beatles, ”You’re Going to Lose that Girl”

Suveränt rep i dag! /J
Kul! Covers igen? /B
Någon enstaka. Började med egna låtarna. /J
Hur funkar trummisen? /B
Bäste trummis jag spelat med, hands down. Jag är
salig. /J
Kul! /B
”Vad sägs om en ny replokal när vi ändå är igång?” frågade John
under onsdagens andra nikotinpaus.
Magnus tittade på Stefan. Stefan tittade på John. John tittade på
Magnus. Plötsligt tittade alla på Magnus. Sedan tittade alla på
Stefan.
”Ja, varför inte?” sade han med höjda ögonbryn. ”Nu känns det ju
som att vi börjar komma någon vart, och ni verkar ju sådär tända
på de här förstärkarna.”
”Hade jag bara hört den hade jag kunnat säga på rak arm om jag
gillade ljudet eller inte”, sade Magnus torrt och John grymtade
medhåll.

”Så vem tar på sig ansvaret?” frågade John, fortfarande med
blicken stint på Stefan.
”Det kan jag göra”, sade Stefan och kliade sig på den orakade
hakan. ”Om det finns en fördel med det här arbetslösa eländet så
är det att man har en massa tid.”
”Är det inte tvärtom?”
”Jo, men jag skickade ut en hel hög med ansökningar i dag och
jag vill ge dem åtminstone 24 timmar att ta emot dem innan jag
är på dem som en igel.”
”Det är rätt, på dem bara!” sade John.
De stod tysta en stund och betraktade Cityvarvets orangemålade
kranar.
”Vad säger ni, skall vi gå ut nu till helgen?” sade Magnus plötsligt.
”Ta en grabbmiddag, dricka öl, slå runt lite?”
”Ja, det gör vi!” utropade John. ”Det var länge sedan!”
De vände sig mot Stefan som nu mosade sin cigarrett mot
asfalten och blåste ut den sista röken.
”Jag får dessvärre avböja”, sade han.
Spelade Evil that Men Do i kväll! :P /J
Buuu! Det ska vara To Tame A Land! >.< /B
Tar vi nästa gång. /J
\m/
Va? /J
Djävulshorn! /B
Haha! Givetvis! /J
Förmodligen hade Magnus inte mer än hunnit komma hem till
Anneli förrän hon nosat sig till att någonting var i görningen. Den

tredje killens bortfall hade öppnat upp en plats för en tjej, och
kvällens inriktning hade därmed subtilt skiftat. Där det börjat
som grabbkväll/bandträff hade det raskt utvecklats till
parmiddag – där han hade ungefär lika mycket business som på
mogendans. Han ville inte sitta där med Magnus och Anneli som
den ensamma, patetiska singeln, och han ville heller inte sitta
hemma, men alla vägar ledde till Rebecca hur han än vände och
vred på det. Hur galet det än var skulle han vilja ha med henne på
parmiddagen och om han stannade hemma skulle hon och han
förmodligen ändå sammanstråla – kanske hemma hos henne den
här gången.
Hade de bara fortsatt med smsen skulle det inte ha varit något
problem alls: då skulle John ha haft det betydligt lättare att skilja
mellan sanning, vit lögn och underlåtenhet. Men nu när de ringt
varandra fyra dagar i rad efter respektive repning kändes det som
att han genom sin oförmåga att undanhålla väsentlig information
(och önsketänka lite väl högt i vissa utvalda lägen) hade bjudit in
Rebecca till att nästla sig in i lördagens sällskap som fjärde tjejen
i bridge.
När han stod med raklödder och hyvel framför toalettspegeln
kände han en otäck sensation ej olik den han kunde föreställa sig
skulle genomfara honom om han hade suttit och jonglerat med
facklor i en krutdurk. För givetvis skulle väl tjejerna finna
varandra direkt och tillbringa kvällen kvittrande tillsammans och
rätt som det var skulle de ta det där toalettbesöket, där
statshemligheterna avhandlades, och då skulle hans egna
topphemliga KGB-akt hamna i spektakulär offentlighet med alla
tänkbara opassande konsekvenser. John hade bestämt sig för att
om det här skulle sluta med tårar så var det för någonting han
sade och gjorde nu, inte någonting som ägt rum på fyllan för
länge sedan, innan han ens kände henne. Det andra alternativet
var deprimerande av helt andra anledningar: den bistra

sanningen skulle uppdagas omedelbart och middagen skulle vara
ett enda långt samtal om Peter och hans band och turnén i
Tyskland och Holland och så skulle John sitta där och mumla i
sin öl och känna sig som ett miffo.
Det fanns bara en tröst mitt i allt detta, och det var att Magnusfaktorn var neutraliserad. Det krävdes inget ingående
mönstrande av Rebeccas feminina form för att sluta sig till att
hon hade omvända proportioner mot vad Magnus tenderade att
föredra hos sina kvinnliga bekanta. Men man visste aldrig, och
därför kändes det som en omisskännelig lättnad att Anneli skulle
distrahera honom från att eventuellt göra Rebecca till skåran
efter Anneli på baksidan av hans bas, eller var han nu bokförde
sådant, om alls.
Den här gången överraskade han sig själv inte bara genom att
han och Anneli hälsade glatt och hjärtligt på varandra utan
minsta antydan till rodnad eller harklingar. Nu när han var
nykter insåg han också att Magnus enkelspårighet inte
nödvändigtvis behövde utesluta guldkorn. Anneli var helt
rasande vacker och ståtlig i ett fantastiskt elegant och ljuvligt
feminint paket och han var nästan rädd för att när Rebecca
anlände skulle hon –
Inte en chans. För när Rebecca kom svepande in i restaurangen
ett par minuter senare och sken upp som en sol åt att få syn på
honom var det Anneli som bleknade helt och hållet och han så
gott som flög upp ur stolen för att komma henne till mötes och ta
henne i famnen och någon dag när som helst nu skulle hon eller
han eller båda två glömma av sig fullkomligt och då skulle de vara
halvvägs in i kyssen innan Rebecca kom på sig och det var ju klart
att drömma gick ju alltid.
De hade precis fått in öl och vin då John lyfte blicken från menyn
och tittade rakt på Magnus tvärsöver det trånga, runda bordet.

”Jag såg någonting häromdagen som jag tror du skulle vara
intresserad av.”
”Jaha, vadå?” sade Magnus.
”En affär på Fredsgatan sålde bastoppar för 149 kronor.”
Det dröjde två sekunder. Sedan var det Rebecca som började
först fnissa och sedan bubbla i det häftigaste skrattanfall han sett
henne få.
”Det där betyder nog inte samma som ni tror, grabbar”, sade hon
mellan de kluckande skratten.
”Fan, och jag som var fullt beredd att hosta upp en tusenlapp och
bygga ihop en liten stack bakom mig på scen”, sade Magnus.
”Däremot kanske du kan hitta något rosa, tajt och glittrigt att ha
på dig på scen”, sade John.
”Det skulle vara en upplevelse!” sade Anneli. ”Tänker grabbar
verkligen på vad de skall ha på sig på scen?” frågade hon sedan.
John och Magnus tittade på varandra och började sedan skratta
samtidigt.
”Ja, det har nog hänt att man har sett till att ha en viss tröja och
ett visst par byxor redo för lördagens gig”, sade John.
”Absolut”, sade Magnus.
”Hur brukar du tänka?” frågade John Rebecca.
Hon utstötte ett ”hm” och skrynklade ihop munnen i en märklig
min medan hon funderade.
”Spelar du också?” frågade Anneli Rebecca.
”Ja, jag spelar gitarr.”
”Men vad fräckt! I band?”
”Japp. Ett hårdrocksband.”

”Häftigt!”
”Men för att nu svara på frågan”, sade John innan hon skulle få
för sig att nämna någon annan kille.
”Tagga ner lite granna nu då”, sade Rebecca och vände sig
tillbaka mot Anneli men ingenting kom, hon tappade tråden och
återvände till den ursprungliga frågan. ”Vadå, det är väl inget
särskilt med min scenklädsel, jag föredrar någonting löst och
bekvämt, vad som helst för att dräggen skall titta på vad mina
fingrar gör och inte hur mina lökar ser ut.”
”Jag säger detsamma”, sade Magnus och utjämnade därmed
ställningen till 1-1.
När det var dags att dra vidare bestämde Magnus unilateralt att
destinationen var Rockbaren, men Johns reaktion blev turligt
nog inte värre än att det pirrade till. Redan nu hade han ölat upp
sig till det stadiet där han tog det mesta med jämnmod, det
kändes rätt så gott att vara så här bekvämt bedövad och se varje
potentiell pinsamhet som en intressant situation snarare än
någonting som skulle få honom att springa skrikande genom
stans gator. Inte ens att Anneli och Rebecca tog en gemensam
sminkpaus tillsammans gjorde honom nämnvärt bekymrad. Om
det kröp fram någonting var väl det bra; då kunde han kanske få
en sidoingång in i ämnet.
John och Magnus hängde vid bardisken med sällsamt fridfullt
nöjda leenden på läpparna.
”Skön tjej”, sade Magnus plötsligt.
”Tycker du?”
”Ja. Hon ser inte mycket ut för världen, men jag kan förstå varför
du gillar henne. Jäkla driv på något sätt.”
”Verkligen!”

Vad som än hade avhandlats där inne verkade det inte det minsta
negativt, för Rebecca kom mot honom med sitt vanliga breda
leende och parkerade sig graciöst på barstolen som han upplåtit
åt henne och det var som de inte missat ett andetag sedan hon
ursäktat sig.
Magnus vände sig om som för att säkerställa att läget var under
kontroll och återgick sedan till Anneli.
”Ni har känt varandra länge, va?” sade Rebecca.
”Vilka då, jag och Magnus?”
”Mm”, nickade hon.
”Hm”, sade John. ”Jag skulle nog snarare påstå att vi inte känt
varandra länge.”
Hon satte upp förvirrade ögonbryn.
”Det där lät bättre i skallen. Vi har känt varandra inte länge. Det
är rätt länge som vi inte har känt varandra. Nej, jag får inte till
det!”
Rebeccas skratt bubblade till igen och John drog ett djupt
andetag och bestämde sig för ren och skär prosa.
”Vi gick i gymnasiet tillsammans, men vi kände inte varandra.”
”Okej”, sade hon och tittade bort som om hon inte ville visa för
honom att hon skrattade åt honom.
”Hur går det med ditt band då?” frågade han och vinkade till sig
bartendern.
Rebecca stirrade ut över den mörka lokalen och verkade först inte
ha hört frågan och han undrade varför han höll på att fiska så
här; både i tisdags och i torsdags hade han varit noga med att
fråga om repet och hon hade svarat att det gick bra.

”Nja, det har ju varit väldigt roligt att spela den sista tiden”,
började hon och dröjde kvar på tonen som för att ta sats för en
fortsättning.
”En Lynchburg Lemonade till mig”, sade John till bartendern,
”och till damen...?”
”Caipirinha”, sade Rebecca över axeln. ”Damen?” sade hon till
John med hopsnörd mun och ett höjt ögonbryn.
”Jamen vad skall jag säga då?”
Rebecca imiterade honom på någon form av keltiskt babyspråk
och slog till slut ut med armarna då hon inte kom på något bra
svar. Bartendern serverade deras drinkar, tog emot Johns Visakort och så skålade de.
”Det har varit väldigt roligt att spela?” citerade han så att Rebecca
inte skulle tappa koll på vid vilken sida i boken hon lämnat
handlingen.
”Ja, det har det”, sade hon och sken upp.
”Det är ju alltid bra!” sade John.
”Jo, visst, men...” Rebecca tvekade. ”Jag vet inte riktigt.”
”Vad?”
”Äh, det känns fel att snacka om det”, sade hon.
”Jag kommer inte att säga ett ord om det är det som du tror”,
förkunnade John.
”Det vet jag”, sade Rebecca. Hon skruvade på sig, justerade
någonting med toppen och tog sedan till orda. ”Har du någonsin
känt att du borde förtjäna bättre?”
John försökte desperat tolka den kommentaren som att den
enbart hörde till det nuvarande samtalsämnet.

”Ja”, sade han efter förhoppningsvis en ohörbart kort tvekan.
Klart han hade. ”Ja, det kände jag i flera år innan jag började
spela på allvar igen. Och till och med gång efter annan innan jag
slutade spela på allvar.”
Hon såg bort och verkade leta efter orden igen.
”Kan du inte hänga på någon gång?” sade hon.
”Vadå, vad menar du?”
”Till replokalen.”
”Kan jag väl göra”, sade John.
”Vi har ju faktiskt inte så mycket tillfälle att verkligen träffas, det
känns som att vi går om varandra hela tiden”, sade Rebecca.
”Det gör det faktiskt”, sade John och fick se sig om så att golvet
var kvar under fötterna på honom.
”På måndag har jag inget att göra och då står du i lokalen, och
sedan är det min tur på tisdag, och så vidare.”
”Ja, vad gör man inte för karriären?” frågade John retoriskt.
”Vad skulle du göra för karriären?”
Med enbart sättet som hon betonade ”du” i den frågan hade hon
styrt om konversationen aldrig så lite. Plötsligt handlade det inte
lika mycket om John själv som det handlade om någon form av
hypotetisk fråga om Peter. Eller om han skulle ha varit i Peters
skor. Eller något sådant. Han tittade ner bland isbitarna. Nu
kunde han inte hålla tyst längre.
”Jag skulle göra allt förutom att trampa på och förnedra den som
jag älskar”, sade han.
Rebecca såg bort och teg. John höll på att krossa sitt drinkglas
när han kände hennes hand på den som han vilade på bardisken.

John kände sig i förvånansvärt bra skick, han var i kontroll över
både känslor och tungoband, men det var enormt distraherande
och ambivalent att känna Rebecca på hans arm på det sättet och
trots några innanför västen visste han inte om han skulle våga sig
på någonting. Det stod för mycket på spel och om det skulle bli en
scen så ville han inte ha någon publik. Det var dock slumpen och
timingen som avgjorde det för samtliga rollfigurer, för vagnen
stod inne och Rebecca hann inte med mycket mer än en kort
kram och ett ”syns i morgon” och sedan jagade hon iväg.
Han såg henne i fönstret, vinkande mot honom, och släppte
sedan inte blicken om vagnen förrän dess baklyktor försvann i
skumrasket på Vasagatan.
”Ni skulle träffas i morgon, hörde jag”, sade Magnus till slut, med
vad som lät som en överton av forcerad hoppfullhet i tonfallet.
John spratt till, han hade glömt av att Magnus och Anneli var
där.
”Ja, det stämmer”, sade John, ”jag har blivit inbjuden till
Rebeccas replokal för att lyssna på dem.”
”Åh fy fan!” utropade Magnus bestört. ”Det måste ju vara som att
titta in i helvetet med kikare!”
”Ja, det är verkligen någonting att se fram emot och våndas på en
och samma gång.”
”Är de inte bra?” frågade Anneli.
”Hon är jävligt bra”, sade Magnus och kom av sig lite lätt när han
såg Johns belåtna leende, ”men de andra är, nej, fy fan, snacka
om artister och terränglöpare.”
”Ja”, sade John, ”det är få förunnat att förfoga över en
supergrupp.”

”Haha!” utropade Magnus triumferande, deras händer möttes en
bit upp i luften och sedan tystnade de och såg ner på sina skor.
”Hur går det?” frågade Magnus.
John tvekade innan han sade någonting. Nu var det plötsligt
osäkert. Det kändes som att han hade kuggat något slutgiltigt
test. Om tjejen springer till vagnen i stället för att stanna kvar och
prata och säga adjö på riktigt var det lätt att få för sig att intresset
var ljumt. Men å andra sidan var det bara att fundera på hur han
själv agerade. Hur många gånger hade han inte själv blivit helt
sönderstressad av att en vagn eller buss kom, ungefär som om det
fanns någon hundgen i hans personliga pool som fick honom att
spontant jaga bortflyende spårvagnar även när han inte hade en
tid i världen att passa. Nå, de skulle ju i vart fall träffas i morgon,
såvida inte Rebecca fick för sig att ringa och ställa in, och det var
värst vad det här resonemanget modulerade till moll fort.
”Jag har inte en aning”, sade John till slut och kände sig plötsligt
suveränt uttittad och generad, nu var det som om både Magnus
och Anneli väntade på någon ytterlighet, som om han plötsligt
skulle rulla ihop sig i en katatonisk boll på den kyliga trottoaren,
eller kanske titta upp i kvällshimlen och försöka tyda Orion och
Plejaderna, eller också bara gnugga pipskägget och ge någon torrt
analytisk sammanfattning av läget. Egentligen ville han inte att
Anneli skulle vara där alls, men –
”Ni är underbart gulliga tillsammans”, sade hon.
John blinkade överraskat ett par gånger och kände hur han
plötsligt fick handsvett.
”Va? Va! Vadå?”
”Jag vet inte ens vad det var som fick mig att hålla tyst och inte
bara fråga hur länge ni hade varit tillsammans.”

”Det var väl tur att du inte gjorde det”, sade John. ”Hon är rätt
upptagen.”
Han gjorde en kort utläggning om utmaningen han stod inför.
”I så fall är hon antingen helt förvirrad eller suveränt
manipulativ”, sade Anneli.
John nickade tyst och såg ner i gatan. Förvirring slutade aldrig
lyckligt för hans del och manipulation var han alldeles för
benägen att lockas in i.

XIII
He’s a real nowhere man
Sitting in his nowhere land
Making all his nowhere plans
For nobody
The Beatles, ”Nowhere Man”

”Har du pratat med dem nu?” frågade John.
”Jajamänsan”, sade Rebecca.
”Allihopa?”
”Allihopa”, försäkrade Rebecca honom och skrattade så att
axlarna hoppade. ”Vad är det du är så nervös för?”
”Egentligen är jag inte nervös alls, jag vet bara hur förtvivlat
irriterande det kan vara med objudna gäster i replokalen.”
”Du är väl inte objuden eller?”
”Nej, inte från ditt perspektiv, men från de andras. Tro mig, det
gör ingen skillnad för dem.”
Det fanns ingenting som John avskydde mer än att få in en
påflugen förståsigpåare i replokalen, framför allt när det var
någon i något av de andra banden som skulle komma och hämta
eller lämna utrustning (vilket var ett tillräckligt irriterande
avbrott i sig) och dröjde sig kvar för att komma med beskäftiga
kommentarer eller i värsta fall råd. Av precis den anledningen
kände han sig stingslig och nojig för att uppfattas på samma sätt.
Framför allt när det inte handlade om att hålla inne med goda
råd, utan något helt annat.

Jossan verkade inte minsta förvånad att se honom sitta på den
oanvända PA-lådan men visade heller ingen vidare värme i sitt
sätt att hälsa och det gjorde honom omedelbart obekväm. Det
blev lite bättre när basisten anlände utan att komma av sig, men
det var inte officiellt förrän sångaren, Johan, intog rummet och
omedelbart utbrast ”där är han!” ungefär som om det varit han
som bjudit in John och inte Rebecca.
Sedan vidtog en svada som fick John att välsigna sitt beslut att ta
med sig hörselskydd samt stillsamt svära över Magnus korrekta
analys av vad han stod inför i kväll. Att njuta av Rebeccas
gitarrspel och sällskap – ehuru kanske inte riktigt i den
ordningen – kändes som en liten del i det hela, allt annat såg ut
att bli en rätt så stor uppoffring och han insåg att han gjort sig
skyldig till ett monumentalt stycke selektivt tänkande.
John grävde i fickan och förberedde sina öronproppar.
”Hörrudu”, sade Johan, ”så illa spelar vi faktiskt inte!”
Jaså?
”Hörrudu själv”, returnerade John, ”i det hörnet står en 120watts Peavey och en Fender Stratocaster och jag har redan
tinnitus.”
De andra gafflade kort om vilken låt som skulle öppna repningen.
John kände sig som ett fån när han satt och tittade förbryllat på
alla som yttrade sig, han måste ha sett ut som en förvirrad
åskådare som aldrig varit på en tennismatch förut. Smashen kom
dock inte förrän Rebecca, som ännu inte varit delaktig i
konversationen, grep sin mikrofon, sade en låttitel och
gestikulerade till Jossan som genast räknade in fyra slag på
öppen hi-hat.
Han hade ett distinkt minne av att ha hört den här låten förut,
och kanske var den en av de tre som de framfört en kylig varm

kväll för vad som kändes som ett par år sedan. John kom på sig
själv med att få fjärilar i magen av minnena och vaknade sedan
upp när passagen med halvnotsackord efter andra refrängen
tillkännagav ett förestående gitarrsolo.
Hon kopplade om till micken närmast halsen och öppnade starkt
– inte med den där långa tonen som kändes som hennes signum,
utan en blixtrande legatosekvens som till slut tog sig upp till ett
långt högt d. Efter några fraser i Stratocasterns högsta register
bytte hon med ett karateslag om från halsmick till stallmick och
tog sig gradvis ner igen. John hade fortfarande inte slutat häpnas
över hennes kontroll över ton och häng och vibrato, det var som
om instrumentet plötsligt levde i hennes händer och sjöng för
dem alla. Naturlig woman tone, tänkte han sedan och fick
tillbringa några sekunder med att bita sig i insidan av kinden.
Han försökte zooma ut från Rebecca och sätta in henne i sitt
sammanhang, och då gällde det att försöka att på ett så objektivt
sätt som möjligt utvärdera allas styrkor och svagheter. Den som
utan tvekan var näst bäst i bandet var Jossan, som trots en viss
brist på nyansering spelade med ett jävlaranamma och en attityd
som var vida större än hennes ringa format. Det verkade inte ens
bekomma henne att det på tok för stora linnet vred och vände sig
så att hon hoppade ur det.
Men det var inte det som gjorde att han regelbundet och
rodnande fick vända ner blicken mot sina Converse. Han fick
påminna sig själv om att han inte satt och tittade på en DVD med
Rebecca, han var i en replokal med henne, där det även fanns
andra människor. Varje gång han kom sig själv med att sitta och
stirra på hennes ansikte, på hennes kropp, vad hennes fingrar
gjorde med Fendern, tittade han snabbt undan och blicken föll på
de flaxande trumstockarna och Jossan såg givetvis allt. Det var
precis samma sak åt motsatta hållet varje gång som Rebecca
spelade något inspirerat, för då tittade trummisen fram och

tillbaka mellan Rebecca och John och satte upp ett leende för sig
själv som hon omedelbart var tvungen att döda genom att släppa
en dansk bomb med cymbal och virveltrumma mitt i en vers.
Det tog ett tag innan han kom fram till vad det var som var fel på
basisten, och det var att han verkade vara enormt osäker både på
sin egen förmåga och på hur låtarna gick. Så länge som han
kunde spela unisont med Rebecca – och unisont var verkligen
vad det var frågan om, nästan ner till minsta plektrumskrap –
spelade han med en sådan entusiasm att det skångrade i hela
lokalen. Det var när Rebecca tog ett solo, eller spelade något lite
högre och mer melodiskt lick eller riff som han försvann ur
bilden, som om han plötsligt anfäktades av någon patologisk
musikalisk blyghet.
De kom överens om att köra en låt till innan paus och när John
artigt uttryckt sitt gillande tog han sig sakta ner för trapporna till
yttergården och bytte sin söndermosade snus mot en ny och
fräsch från dosan. Plötsligt hördes det hasande steg i trappan och
Jossan kom ut i friska luften för att fylla lungorna med koloxid
och nikotin. John hade precis bestämt sig för att jaga upp för
trapporna igen för att träffa Rebecca då Jossan plötsligt började
prata.
”Du måste komma hit oftare”, sade hon.
John kom av sig mitt i när han vände och höll på att välta över
stentrappan.
”Vad menar du med det?” undslapp sig John när den första
chocken gått över. Han kunde ha tagit gift på att hon ryckte på
axlarna när hon hälsade på honom innan de började repa. I
Akademiens ordbok fanns det en bild på Jossan bredvid ordet
”lakonisk”. Jossan tittade omkring sig så att ingen lyssnade och
sade sedan:

”Det var länge sedan jag såg Becca så taggad på ett rep. Hon
kommer nästan alltid hit stressad och irriterad och slåss med sin
förstärkare. Den senaste tiden har hon spelat riktigt bra. I dag
har hon fanimig slaktat!”
John instämde tystlåtet med ett ögonkast på sina skospetsar.
”Är det du som skickat alla messen?”
”Ja”, erkände John och tvingade sig själv att se Jossan i ögonen.
”Det förklarar en hel del. Jag som trodde att det var att Peter åkte
bort.”
”Ja, hon har tydligen inte så mycket tillfälle att öva annars”, sade
John utstuderat långsamt, utan att med en åtbörd röja hur hela
hans skalle värkte av att hålla tillbaka impulsen att fråga ut
Jossan i timmar.
”Nja, det är ju det, men hon är inte lycklig för fem öre med
honom. Det blev nog inte riktigt som hon tänkt sig det där. Hon
verkar vara mycket gladare med dig.”
Jossan gav honom en lång lurig gråblå blick medan hon sög i sig
det sista av cigarretten. John hängde inte längre ihop, det kändes
som att han flutit ut över halva parkeringen.
”Häng på nu”, sade hon och joggade energiskt upp för trappan.
John lunkade med. Rebecca satt på huk och tänjde på fingrarna
över greppbrädan och sken upp när han steg in i rummet.
Jossan släppte honom inte med blicken förrän han nickat för att
bekräfta att han sett och förstått hennes enskilda höjda
ögonbryn.
”Vad tyckte du?” frågade Johan en stund senare, efter att de hade
slagit av den senaste, ännu inte helt fullbordade kreationen.
”Det var väl helt okej”, sade John försiktigt.

”Men du måste väl ha mer att säga än så?”
”Och om jag inte har det då?”
”Jag trodde att du kunde något”, utmanade sångaren honom.
”Jag trodde i min tur att jag var här som publik och inte konsult.”
”Men om du nu varit publik ett tag, vad sägs om att säga vad du
tycker?”
John kände sig plötsligt provocerad och övervägde om han skulle
hålla sig till tio, hundra eller tusen ord. Det fick bli vad det blev.
”Jag tycker allvarligt att ni skall överväga andra tonarter, eller att
stämma ner något, eller båda två samtidigt. Definitionen av
röstregister är vilka toner man kan ta säkert och snyggt och med
full kontroll, inte vad man kan pressa fram genom att ta i för
kung och fosterland, och amfibiekåren. Adrenalinet skall vara till
för att skapa energi på scenen, det är inte meningen att det skall
vara en krycka för en för att komma den sista biten.”
Sedan kunde han nämnt någonting om att en hårdrockskonsert
förmodligen inte tjänade på långa orationer om var han suttit när
han skrev den texten samt vad han känt i det ögonblicket. Sådant
hörde caféer till, och John skulle även ha kunnat ha en lång
utläggning om grunderna inom ämnen såsom scennärvaro,
timing, engelskt uttal samt tonsäkerhet. Men någonting var han
ju tvungen att spara till nästa gång, tänkte han ironiskt för sig
själv medan han teg och Johan stirrade på honom över
mikrofonstativet.
Under resten av repet satt han tyst för sig själv och undrade inte
om, utan hur mycket för långt han hade gått. Det kändes som att
stämningen plötsligt var besvärad, men det räckte med att titta
på tjejerna och se deras hastigt kvävda småleenden så kom han
på andra tankar. Och i vilket fall som helst var det barmhärtigt
tyst mellan låtarna.

John försökte att spola rent skallen genom att spela upp de första
spåren på Seventh Son of a Seventh Son för sig själv medan han
och Rebecca promenerade på tu man hand mot spårvagnarna.
Inte förrän de kom till Valhalla insåg John att ingen sagt
någonting sedan de sade adjö på parkeringen utanför replokalen,
och det var en oroväckande snabb skiftning från en behaglig och
välkommen till en spöklik och nagelbitande tystnad. Men när han
tog ett steg extra för att försöka skönja någon tendens i hennes
ansiktsuttryck tittade hon på honom och hennes breda leende
med två vita tandrader gjorde honom bara ännu mer förbryllad.
”Jag hoppas att jag inte tog i för mycket”, sade John för att få hål
på tystnaden.
”Det var alldeles perfekt”, sade hon. ”Gud vad jag är glad att jag
har dig.”
Hennes arm runt hans liv brände som eld trots att den bara låg
kvar där i en halv sekund. Han visste inte hur han skulle svara på
det. Han visste plötsligt inte ens vad han skulle säga, men innan
paniken fick honom att yttra något spontant och olämpligt hade
Rebecca kastat in ytterligare en handgranat i hönshuset:
”Vad gör du till påsk?”
På en halv sekund gjorde han resan från nervös osäkerhet till
hysterisk, stissig förväntan, ty vad skulle vara mer effektivt och
mer passande nu? Det var bara att ringa ett samtal, utöka den
självklara inbjudan med ytterligare en person; hans föräldrar
skulle bli stormförtjusta, så länge sedan var det som han hade
haft med sig en tjej hem, de skulle spela ut precis hela registret
och svepa in Rebecca i den varma, mjuka filten av välkomnande
och gästfrihet och självfallet skulle de ha samtalsämnen i timmar
eftersom hon gjorde det hon gjorde och dessutom på den nivån.
Givetvis skulle de bli tvungna att dela på gästrummet och om han
inte klarade av att ställa sig rakryggad och se Rebecca i ögonen

och säga det han behövde säga henne kanske det gick att viska
det när man låg på behörigt avstånd från varandra i beckmörkret.
Men han hade inte mer än yppat de breda dragen i
påskplaneringen förrän Rebecca berättade att hon skulle besöka
sin pappa nere i Kungsbacka. Samma håll men så långt ifrån
varandra.
Sedan slogs han av det uppenbara:
”Vi skall få en ny replokal förresten, ute i Majorna!”
”Kanon!” log Rebecca till svar. ”När flyttar ni in?”
”I morgon eftermiddag, jag får kanske gå tidigare från jobbet för
att vi skall hinna runt och hämta alla prylar. Sedan skall jag
försöka fixa så att vi kör tisdag och torsdag precis som ni.”
”Perfekt”, sade hon och han såg inte mycket mer bakom allt hår
än ett gnistrande grönt öga och hennes gulliga näsa.
”När är det Peter kommer hem från turnén?”
”Påskdagen”, sade Rebecca och tystnade. ”Söndag om en vecka.”
Och den här gången verkade det faktiskt som att det var
någonting han sagt.

XIV
You can do it your own way
If it’s done just how I say
Metallica, ”Eye of the Beholder”

I flera års tid hade John varit pinsamt medveten om att det
egentligen inte spelade någon större roll huruvida han var bra
eller dålig på gitarr. Det är klart att om han var beklämmande
dålig skulle det naturligtvis aldrig leda någonstans. Men lik
förbannat var hans individuella färdigheter på sista eller
möjligtvis en delad fjärdeplats i prioriteringslistan, efter 1)
låtarna, 2) trummisen, 3) sången och 4) basisten. Någonstans där
skulle image och attityd in och han var tvungen att medge att
även de kriterierna gled in före honom själv på prispallen. Så
egentligen var det komplett bortkastat att öva på teknik, när det
som räknades var att skriva bra låtar, öva på att sjunga samt få
bandet tajt. Vilket återigen bevisade tesen att det man ville göra
var betydligt roligare än det man behövde göra.
Han kunde inte säga mycket om sin egen sångförmåga, och de
hade fortfarande inte en låt helt klar, men basist och trummis
hade han i vart fall, och med besked! Och som om det inte var
nog hade han genom tur och slump och någonstans långt bak en
liten bit omdöme och skicklighet sett till att omge sig med folk
som också kunde fixa saker. Den nya replokalen var Stefans verk:
det hade räckt med att tillämpa den melodiska telefonrösten ett
par gånger så hade han lyckats att charma sig till ett
förstahandskontrakt bort mot Mariaplan till. På tre personer i
bandet fanns det två körkort och noll bilar, men det

kompenserade Magnus för med kontakter, uppfinningsrikedom
och påstridighet och de ägnade eftermiddagen och kvällen åt att
åka kors och tvärs mellan replokaler, lägenheter och föräldrars
villor och stuva en vit skåpbil full med trummor, förstärkare och
instrument.
Sista anhalten innan deras nya tillhåll var en av Magnus tidigare
replokaler. De hade knappt funderat på hur de skulle lösa frågan
med sånganläggning, men innan John hade hunnit fukta
gommen för att lägga fram problemet hade Magnus berättat att
det var löst. Två av de fyra banden som han hade haft tills för
några veckor sedan hade upplösts i kaoset efter att han
brådstörtat slutade, och i väntan på att någon tog tag i rodret på
det oregerliga fartyget kunde Magnus på obestämd tid låna ett
alldeles utmärkt PA med ett 1000-watts slutsteg, små men
kraftiga högtalare på stativ, ett mixerbord med inbyggda effekter
samt fem Shure-mikrofoner.
Hela historien gjorde John nedstämd på något knepigt, avlägset
sätt. Det var som om det var hans fel snarare än en slumpmässig,
strängt taget orelaterad händelse som blivit följden av hans
agerande, som om hans nya framfart lämnade en hel drös med lik
efter sig på vägkanten. Men å andra sidan var det lika bra att
fortsätta vara fokuserad. Det var inte de snälla pojkarna som
visade hänsyn som spelade i Royal Albert Hall.
Han kånkade in mixerbordet och slutsteget och sedan kom
Magnus frustande som en brunstig tjur med Johns Marshall-låda
i famnen. John såg på när Magnus i det närmaste föll framåt och
ställde av lådan med vänstersidan nedåt.
”Jamen dô”, sade han, ”så kan du ju inte ställa lådan, då kommer
ju ljudet ut på sniskan!”
”Varsågod och ställ rätt den då”, sade Magnus och försvann ut ur
rummet för att hämta nästa lass.

”’Ställ rätt den’?” citerade John. Stefan skakade leende på
huvudet som om han inte ville prata om det.
”Marshall, alltså”, sade Stefan med en gest som om han precis
skjutit på den med en osynlig pistol.
”Japp”, sade John. ”Riktiga män spelar på Gibson och Marshall.
Och så Fender, förstås. Och naturligtvis Mesa/Boogie och Music
Man...”
”Ja, just”, sade Stefan.
Magnus stormade in på nytt, den här gången med två PA-lådor i
nävarna.
”Kanske om ni... inte kunde ta och... hjälp till lite!”
Nu brast Stefan ut i skratt.
”SFI, kanske?” föreslog John leende.
”Vadå, orden var ju rätt, det var bara grammatiken som var
fucked up.”
”Exakt.”
”Dô”, sade Magnus, ”nu har du snart spelat ihop till högsta
vinsten.”
”Nämligen vadå?”
”En ostmacka och en smäll på käften.”
”Då tar vi och kammar upp frillan”, sade John och Stefan ryckte
på axlarna med händerna kvar i byxfickorna.
”Jag tycker inte om kroppsarbete. Hade jag bara tänkt till det
minsta skulle jag ha valt violin eller flöjt så att jag slapp kånka på
all den här bråten.”
Efter ytterligare en kvart kunde Magnus låsa och parkera
skåpbilen och medan Stefan smågnolande för sig själv sysselsatte

sig med att omsorgsfullt montera upp sitt grönmetallic Pearl-set
lade Magnus och John pannorna i djupa veck över PA-systemet.
I teorin var det inga större problem att förstå hur saker och ting
borde hänga ihop. Från mikrofonerna skulle det gå sladdar som
kopplades in i mixerbordet. Därifrån var de tvungna att dra
ytterligare sladdar till slutsteget, som i sin tur krävde ytterligare
sladdar för att driva högtalarna. Och om man hojtade i micken så
blev det liv i anläggningen.
Problemet var att ett mixerbord var just ett mixerbord och ingen
Marshall-topp. Det var inte bara att dra handen på ovansidan av
raden med kontroller för att maxa allting, det var ett myller av
rattar, knappar, slidrar och reglage och varken Magnus eller John
hade varit den ljudtekniskt bevandrade i något av sina band. Det
dröjde en stund innan de fattade att den totala avsaknaden av
annat än brus i PA-högtalarna berodde på att en nästan löjligt
liten tryckknapp hade råkat hamna i intryckt läge, och det var
solofunktionen på en av de oanvända kanalerna. Magnus utstötte
ett triumferande ”aha!”, tryckte ur knappen och ett våldsamt
högfrekvent tjutande vid en bit över 100 decibel tog vid innan
John i vild panik slet ner mastervolymen och höll på att välta
mixerbordet på kuppen.
”Jaha, tack för den”, sade Stefan och ruskade på huvudet, ”det
där var ungefär tusen hörselceller som aldrig kommer våga sig
tillbaka.”
Nu hade de en bra volym i sånganläggningen och då kunde John
och Magnus ägna sig åt sina förstärkare. Magnus hade tydligen
investerat på allvar för ett par år sedan: ovanpå en massiv stack
med en 15-tummare, fyra tiotummare och ett horn tronade en
600-watts topp med en equalizer med massa band, inbyggd
limiter och ett ljud som kunde lossa på tarmar.

Det var en imponerande spec på papperet, men bas krävde fler
watt än gitarr och dessutom hade John det perfekta motvapnet:
100 watt med rå, ohejdad engelsk rörmakt från Milton Keynes
och i den lilla oförstörbara Boss-pedalen hade han tillgång till så
mycket dist att om han hade önskat ytterligare hade han måst
sätta en mick på motorsågen. När han var säker på att Magnus
och Stefan hade hörselskydd på vred han upp volymen och
spelade några ackord i det lägsta registret. De dämpade tonerna
hostade olycksbådande och ett nöjt leende spred sig över Johns
ansikte. Nu var han redo.
Stefan tittade avvaktande på honom från bakom trumsetet och
John fick hålla tillbaka sitt spontana infall att fnissa. Nu när han
hade sitt eget och betydligt maffigare set såg det verkligen ut som
en hobbit bakom människotrummor, nästan som att Stefan fick
studsa upp och ned på pallen för att titta på dem över de vinklade
hängpukorna.
”Just det!” utbrast Stefan och det såg ut som att trumpallen
avfyrade honom upp i stående. Han grävde i en av sina bagar och
kom ut med en ljusgrå mackapär och en portion svart
sladdspaghetti. ”Jag tänkte att vi kunde spela in oss själva!”
”Oj oj oj!” sade John. ”Vad i jösse namn är det där för något?”
”En bärbar MD-spelare”, sade Stefan triumferande och började
nysta i plastkaoset.
”MD?” sade Magnus. ”Fan, nu blir jag nästan nostalgisk.”
”Ja”, sade John, ”man blir sugen på att gräva fram de gamla
Betamax-banden.”
”Mm”, spann Stefan vidare, ”och laserdiskarna.”
”För att inte tala om Zip-disketter!”

Stefan skrattade och gick ut i lokalen för att montera MDspelarens mikrofon på ett ledigt stativ. Sedan drog han
omsorgsfullt kabeln bort till trumsetet.
”Ja, det här verkar ju funka”, sade han kort, justerade sina
hörselskydd och grep trumstockarna.
De var redo så när som på Magnus som verkade ha oflyt med sitt
mikrofonstativ. De många flyttarna och repningarna hade tagit ut
sin rätt och skruvgängornas bästa dagar var långt bakom dem.
När Stefan räknade in första låten kom Magnus av sig när
bomstativet bugade likt undersåten inför kejsaren. Låten slogs av
innan den hann börja, Magnus justerade och nickade
uppmuntrande åt Stefan. Hi-haten gick igång på nytt och de hade
inte mer än spelat den öppnande fanfaren med fyra stora
rockackord då förrän Magnus stativ mjuknade på nytt.
”Det var då kuken!” ropade han, hängde av sig Precisionsbasen
och efter en del morrande och slitande verkade stativet sitta som
berget. Det skulle förmodligen aldrig funka för någon som var
kortare eller längre än 1,85 meter, men det verkade som att
Magnus inte riktigt såg det som sitt problem.
De körde igenom första låten och den satt som en smäck. Det gick
en rysning genom John när han hörde sitt favoritriff spelas med
det riktiga gitarrljudet, som fick golvet att vibrera under fötterna
på honom och bröstet att dra ihop sig. Det här var livet.
Nu var de igång, nu började det på riktigt allvar, tänkte John. Nu
fanns det inga distraherande element kvar, såsom stentrappor
eller lånad utrustning. Alla spelade på sina egna prylar, som gav
ifrån sig precis det sound de var ute efter, och nu var det alltså
dags att börja arbeta med låtarna på allvar. Men en liten faktor
återstod, nämligen att se om det gick att utnyttja det faktum att
de inte hade några formella tidsbegränsningar längre.

”Jag har ett förslag”, sade John när de precis kopplat in och var
redo att köra på onsdagen. ”Vad sägs om att lägga om repschemat
så att vi kör tisdag och torsdag i stället?”
”Varför då?” frågade Magnus.
John kom omedelbart av sig. Det var ju inte meningen att han
skulle få en massa mothugg, det var definitivt inte meningen att
han skulle förklara sig. Han stod och stirrade på Magnus under
några evinnerligt långa tiondelar innan en ingivelse blixtrade
förbi honom.
”Så att vi sprider ut det lite bättre över veckan”, sade John och
kom på sig själv med att det måste sett ut som att det glappande
lysröret i taket ovanför hans hjässa plötsligt tändes. ”Nu kör vi ju
måndag och onsdag och sedan är det görlångt kvar till nästa
måndag. Jag tänker på om vi kanske vill trappa upp och köra tre
gånger i veckan. Fredag och lördag vill ju ingen repa, och söndag
blir för nära måndag. Då blir det massa... och sedan ingenting!
Om vi i stället kör tisdag och torsdag så är det bara att lägga till
söndag och då är det aldrig mer än två lediga dagar i sträck och
då...”
Om han inte lugnade ner sig snart skulle hans egentliga syfte
slinka ut den freudianska bakvägen.
”Någonstans där inne tyckte jag mig höra en god tanke skymta
förbi i all hast”, sade Stefan. ”Jag har ingenting emot att stuva
om. Vad säger basmannen?”
John kände sig fullkomligt genomskådad när Magnus gav honom
en lång och tankfull blick och det såg ut som om basmannen
övervägde att konstra av rent principiella skäl. Sedan ryckte han
på axlarna.
”Tycker jag vi kan göra”, sade han kort.

”Okej”, sade John. ”Så nu till helgen är det påsk och inget rep,
utan hemmaövningar. Sedan börjar vi dagen efter annandagen
igen.”
”Japp.”
”Japp.”
”Okej!”
De ställde sig i utgångsläge och väntade på att Stefan skulle dra
igång med sin preliminära hi-hat och sedan var första låten
igång.
Än så länge var det bara första låten som var klar, och då gällde
det egentligen bara att de visste vilka riff som spelades när, hur
många gånger och i vilken följd. De hade inte ens någon titel, och
när John reflekterade över det insåg han att de andra
förmodligen väntade på att han skulle ta de rudimentära
inspelningar de gjort med Stefans portabla MD-spelare, sätta sig
med block och penna precis som han spontant gått fram till
micken när de först började jamma på Lundbystrand. Men någon
måtta fick det ändå vara, meningen var att alla skulle tycka och
tänka till om låtar och arrangemang och då var det väl upp till
samtliga parter i bandet att bidra. Det var ju inte bara han själv
som skulle arbeta, han drog ju redan ett tungt lass med att spela
gitarr och sjunga, plus att han tenderade att bidra med det mesta
musikaliska materialet.
Andra låten räknades in och sattes igång, och där var det bara att
konstatera att de efter andra refrängen inte hade en aning om vad
de skulle hitta på. Inspiration handlade mycket om nyhetens
behag, och en av de stora utmaningarna var att hitta det nya hela
tiden, eller nya sätt att närma sig det gamla. När rutinen satte in
blev det plötsligt svårt att komma på nya idéer, och ett av de
första tecknen på att detta var förestående var att det plötsligt var
roligare att påbörja saker än att avsluta dem.

Men vad var det då som störde honom? Det var så gott som
omöjligt att finna någonting att anmärka på med den roll som
Magnus antagit i låtskrivandet. John behövde aldrig riktigt visa
någonting för honom, det var bara att spela och så hängde
Magnus på så gott som från första tonen. Magnus var här helt och
hållet i sitt element och John kunde ibland bara stå och betrakta
honom när han öste på, och ibland var det nästan så att det
tårades i ögonen på honom när han tänkte på alla de band och
uppdrag som Magnus bara gått ifrån, enbart för att få göra precis
det här med John. Han kunde inte önska sig en bättre basist.
Stefan var emellertid långt svårare att få grepp om, och i takt med
att de polerade låtarna en efter en, tuggade på riffen, testade olika
varianter för att se vad som kunde passa var, började John känna
en viss frustration komma krypande. Han försökte desperat att
intala sig att alla var annorlunda, alla musiker bar inte känslorna
på rockärmen som Magnus tenderade att göra; mycket av
basistens kommunikation i replokalen var att stå och nicka
entusiastiskt så fort som John improviserade fram något som han
gillade, eller då Stefan hittade på något fräckt sätt att sätta
trummor till någonting. Ju mer tid de tillbringade med Stefan,
desto mer verkade det som att han höll på att glida in i någon
märklig bubbla av fokusering och koncentration, han pratade inte
i närheten av lika mycket som han hade gjort när de först
träffades på caféet. När den första timmen av onsdagsrepet var
till ända och det var dags att lägga ifrån sig instrument och
trumstockar för att ta nikotinpaus fick John inse sig besegrad av
sina farhågor: han hade misslyckats med att intala sig om att
Stefan bara var annorlunda och nu var han tvungen att ta reda på
varför killen inte hade kul.
Men det här var väl ytterligare ett sådant där dumt test de måste
genomgå innan han behagade ge dem ytterligare en hemlig kod i
en flerstegsprocess utav dem. När skulle de klara av den

slutgiltiga provspelningen inför Stefan? För det var lite så som
det kändes. Först skall vi träffas på café, sedan jamma en gång
och först därefter bestämma om vi skall spela ihop eller inte, men
inte ens nu när de gjort den stora satsningen med en ny, dyr lokal
och en massa om än lånad utrustning verkade det som att han
tagit det stora steget in i gemenskapen. Meningen var ju att de
skulle bli kompisar och inte bara tre personer som träffades två,
tre gånger i veckan. Det var givetvis inget krav eller förutsättning,
men det var det John var van vid sedan tidigare och det skulle
kännas som en så oerhörd lättnad att nå dit även här och nu, eller
snart. Men, som han redan försökt peppa sig själv med, kanske
föredrog Stefan den mer diskreta stilen där sådant inte uttalades.
Om inte annat skulle han väl knappast ha fört in samtalet på att
skaffa en ny och dyr replokal när han fortfarande gick på a-kassa.
”Jag har ett riff”, sade Magnus efter att kvällens andra session av
vanligtvis tre hade inletts.
”Utmärkt”, sade John och när Magnus drog i gång högt upp på
halsen på A-strängen var han direkt där och dubblade i sitt lägsta
register. Riffet verkade peka fram emot nästa del, och John slöt
ögonen, bytte grundton till e och lät fingrarna flyta fram i en
frygisk passage med mycket dämpade toner och pauser. Det
kändes som ett av deras viktigare stilmedel, tänkte han när de
malde vidare på hans improviserade riff: rytmiskt, tajt, pauser.
Hur ofta blev det inte att gitarrljudet inspirerade en viss typ av
spelteknik, som sedan blev vägledande för låtskrivandet? När han
själv gick loss i dimman sent någon ledig kväll med sin
övningsförstärkare och hörlurar kändes det som att han utan
vidare kunde improvisera fram intressant musik vilket gitarrljud
och vilka effekter han än rattade in. Han gillade hållet dit de var
på väg, det var som att ta de bästa bitarna från tidig Pantera,
blanda det med lite 80-tals Metallica och krydda varsamt med

några melodiska element som han fick från sina andra influenser
utanför hårdrocken.
Problemet nu var att ta den logiska sekvens som de redan hade
improviserat fram till nästa steg. Magnus riff var själva
huvudidén och ryggraden i låten, och de tongångarna lät sig utan
vidare utvidgas till ackord som de skulle kunna basera någon
form av refräng på. Johns tuggande, dämpade riff på E-strängen
var den perfekta versen: där kunde Stefan hålla ihop hi-haten tajt
och skapa andningsutrymme i musiken.
Det var raskt marscherat, tänkte John och föreslog en kort paus
för att låta idéerna ringa i deras skallar så att de sedan kunde gå
rakt på där det verkligen intressanta i låten tog vid: sticket.
Om det inte redan fanns enorma fördelar redan med den här
replokalen i sig själv så var det det faktum att de inte behövde ta
sig ner för – kanske framför allt inte upp för – fyra trappor när
Stefan behövde röka. Det var bara att stiga ut ur den lilla lokalen
och vandra tio, tolv meter bort till änden av korridoren.
Stefan klappade sig på fickorna och fick fram sina cigarretter och
tändsticksasken, John och Magnus tog fram dosor med löst
Generalsnus och grävde efter prisar.
”Den låten skall vi nog kunna få till på sikt”, sade Stefan mitt i det
första molnet med utandningsrök.
”Jag tycker den låter bra nu”, sade John.
”Jag med”, sade Magnus.
Stefan verkade tveka, men drog sedan ett djupt andetag.
”Jag kommer bara inte runt det där eviga thrashtuggandet. Det
blir enformigt. Monotont. Endimensionellt.”
”Jo, men det skapar kontrast till det som kommer senare”, sade
John.

”Varför kan vi inte ta och jobba på det som kommer senare då?”
”Vi kommer dit.”
”Okej”, sade Stefan och höll upp händerna. Han rökte en stund
under tystnad och mosade fimpen mot betongväggen mellan
huset och parkeringen. ”Skall vi sätta igång, mina herrar?”
De återtog sina platser och medan Stefan ägnade en stund åt att
justera någon detalj på något stativ kunde John inte hålla sig från
att pilla på sin gitarr. För att inte distrahera onödigt från det som
Stefan gjorde drog han ner ingångsvolymen på gitarren och
spelade en flippad liten pryl med ett distljud som på grund av den
reducerade volymen lät som en ilsken geting i en kakburk.
”Varför spelar du inte på det sättet oftare?” sade Stefan.
”Vadå, jag bara lattjar lite.”
”Du kan ju spela en massa typer av grejor, varför inte stoppa in
det i låtarna i stället? Mellan låtarna kommer ju ingen någonsin
att höra det.”
”Jo, men nu kör vi ju en viss typ av stuk”, sade John. ”Musiken
kan ju inte bara spreta åt alla håll.”
”Musik kan visst spreta åt en massa håll, det är vi tre som håller
ihop den.”
”Jo, men vi måste väl försöka hitta någon form av stil som vi alla
är överens om innan vi börjar hitta en massa varianter på den?”
”Jag ser inte varför vi inte skulle kunna göra båda två samtidigt”,
sade Stefan. ”Få se nu om du kan ta den där flippriga prylen som
du just spelade och arbeta in den i den här nya låten.”
John fortsatte med det knepiga lilla licket, Magnus hängde på i
tolfte läget, en oktav över de öppna strängarna och Stefan hittade
ett märkligt bakvänt trumkomp. Magnus nickade entusiastiskt
och John viftade med armarna för att slå av.

”Perfekt!” utropade han. ”Sedan går vi bara in i det här...” och
han bytte till stallmicken på full volym och spelade en blytung
variant med dämpade ackord. Magnus nickade igen och spelade
med. ”Nej”, sade John, ”kör det en oktav lägre.”
”Jag tycker det låter bra där.”
”Prova en oktav lägre”, sade John.
Magnus ryckte på axlarna och provade och nu var det Johns tur
att nicka entusiastiskt, men snart slog Stefan av och när det blivit
helt tyst i lokalen satte han munnen till micken och sade med sin
irriterande ljusa stämma:
”Och så är vi där igen med de där tuggariffen!”
”Jamen för fan”, började John, ”vad väntar du dig i ett
metalband!? Här tuggas det, för det är så som det skall vara.”
”Men varför måste vi spela hårdrock på andras villkor hela tiden,
varför kan vi inte försöka göra någonting nytt och fräscht av det?”
***
För en gångs skull kunde han ge blanka fan i vad Magnus tog sig
till under påskhelgen, han kunde väl ta och dra över den där
bruden för allt John brydde sig. När Magnus ringde för att kolla
in möjligheten till en öl på långfredagen kom det därför som en
sådan överraskning att John var på vippen att backa ur, skylla på
någonting, kanske att han skulle åka ner till sina föräldrar en dag
tidigare. Men Magnus hade en angelägen ton i sin röst och den
gjorde honom både nyfiken och tillfredsställd på en och samma
gång. Undrar när han skulle komma ihåg mig igen, tänkte John
och lät sig snabbt övertalas till att möta Magnus för att käka
cheeseburgare och dricka engelsk öl.
De höll konversationen på oskyldiga och nostalgiska ämnen tills
de hade städat undan burgarna och den första omgången öl och
var en bit in i nummer två.

”Vi måste komma vidare”, sade Magnus och andades ut häftigt
som om det där hade krävt hela den halvminuten som han suttit
tyst för att samla mod.
”Jag tycker redan att vi är vidare”, sade John. ”Det handlar bara
om att få upp alla på banan och dra åt samma håll.”
”Varför får jag såna otäcka vibbar av allt det här?” frågade
Magnus.
”Jag vet inte”, sade John, ”det får du fråga dig själv. Men du är ju
med på den här resan nu och då får du väl se till att ha en giltig
biljett.”
”Vad är det för snack helt plötsligt?” sade Magnus.
”Någonting är inte helt rätt i detta, och antingen är det med
någon av oss, vilket jag tycker känns osannolikt, eller så har vi
helt enkelt bara råkat rekrytera fel trummis.”
”Blanda inte in Stefan i det här”, stönade Magnus.
”Stefan är väl i allra högsta grad delaktig i detta!” sade John. ”Var
är han i dag, till exempel? Var var han förra helgen? Har vi ett
band så skall vi väl agera som ett också!”
”Vi är ett band”, sade Magnus.
”Jo, men om man har ett band så bestämmer man sig för en grej,
och sedan kör man den grejen och ingen käftar emot. Det här
känns åt helvete fel, som om han gått med i Black Sabbath och
förväntar sig att det som ramlar ur när man hukar sig i hörnet är
Beatles. Jag kan inte rå för att jag spelar på ett visst sätt och
skriver på ett visst sätt. Jag har min stil, och den står jag fast vid.
Vi är ju helt överens om vad vi skall spela. Då har han ju kommit
till fel band, eller så har vi fått tag på fel snubbe.”
”Vi har fått tag på rätt snubbe, vi skall bara ge honom rätt roll i
bandet.”

”Ja, än så länge verkar han ju inte ha fattat vad det här handlar
om!” sade John.
”Stefan har full koll på det här”, sade Magnus.
”Sitter du och försvarar honom nu?”
”Vad i helvete är det för fel på dig?”
”Vad är det för fel på dig själv!” sade John.
”Vad menar du med det nu då?”
”Jag känner inte igen dig alls”, sade John. ”Var är hungern,
glöden, entusiasmen?”
”De finns där, jag är bara inte är särskilt van vid att spela på
befallning”, suckade Magnus med blicken i fjärran.
”Du måste väl också förändra dig lite för att det här skall funka!”
sade John.
”Ja, är det inte enormt lustigt i det här sammanhanget att det
bara finns en person i det här bandet som absolut inte känner att
han behöver förändras, och det är du?”
”Har inte jag redan genomgått en förändring?” sade John. ”För
några veckor sedan trodde jag att det var kört, att jag aldrig skulle
sätta en fot på en scen igen, och titta nu vad vi har lyckats att
bygga upp på kort tid!”
”Precis”, sade Magnus och gestikulerade med sitt ölglas. ”Vi. Det
är vi som byggt upp det. Du och jag och Stefan. Inte du själv.”
Det här ledde precis ingenstans och John förstod plötsligt att det
var kört. Någonting hade gått fel, och om det var personkemin
eller rollfördelningen som stod för bristerna kunde han inte säga.
Det enda han var helt säker på var att det här var en vidrigt
bekant känsla av frustration och uppgivenhet precis samtidigt
och senast han hade haft den hade det slutat i ett enormt bråk

och att han hade tagit pick och pack och gått från replokalen. Två
år hade det dröjt innan han tog sig ur den situationen. Hur lång
tid skulle det ta nu?
Magnus dränkte det sista i sitt glas och reste sig.
”Vi är tre man, inte en plus två, inte två mot en. Var skulle du
vara utan mig och Stefan? Tänk på det och så syns vi på tisdag.”
Magnus lämnade honom ensam i båset utan så mycket som ett
ord, en blick eller en höjd hand. Magnus hade verkligen tappat
stinget, tänkte John. Han kunde inte ens tappa humöret
övertygande längre, det här hade varit så mycket enklare om de
hade kunnat gorma på varandra, då hade John kunnat bygga upp
naturligt till sin stora scen och sedan hade allt fallit fullkomligt
logiskt på plats.
Någon kom och frågade om de övriga fem, sex, sju sittplatserna i
båset var ledigt och John lyckades inte hindra sig förrän han
redan fräst åt dem: ”Vad fan tror ni?” Sedan var det som om
någon slagit iskallt vatten i ansiktet på honom och han bad om
ursäkt, omständligt och mångordigt och flertalet gånger, och
bestämde sig för att det här inte var en dag då han borde omge
sig med människor. Han kände för att gå ner till hamnen och
kasta stenar på fiskmåsar, gå hem och misshandla någonting i
interiören, tillämpa primalskriksterapin i en kudde.
Hur i hela fridens namn skulle han lyckas ha kul under
påskhelgen, och varifrån skulle han få energin till att inte bara
låna en bil på tisdagen och hämta sin Marshall?

XV
In your eyes
I see a fire that burns
To free the you
Metallica, ”Devil’s Dance”

”Hej!” sade John häpet.
”Hej”, sade Rebecca. ”Porten stod öppen.”
”Kom in!”
Hon tog ett långsamt steg och ställde sig på dörrmattan. John
tvekade, men höll sedan ut armarna. Hon gav honom ett svagt
leende och steg in i hans famn.
”Är allt bra?” frågade han.
”Det här känns bra”, sade hon och verkade skruva sig längre in i
hans armar, mot hans bröst. ”Men annars: nej. Det är söndag.”
”Ja, precis”, sade John och lade handen på hennes axlar för att
föra in henne i vardagsrummet. ”Skall ni inte repa?”
”Jag ringde och ställde in.” Rebecca slog sig ner på hans soffa.
”Jag känner inte för någonting just nu.”
”Kaffe?” sade han och alldeles för sent insåg han att det oväntade
besöket gjort honom på tok för hispig och nervös. Det var läge att
tagga ner, om han var så klämkäck att han gick henne på
nerverna skulle det ge raka motsatta effekten.
”Okej, det skulle vara kaffe då. Tack gärna, menar jag!”

Det var oroväckande att när han kom tillbaka in i vardagsrummet
satt hon fortfarande på soffan utan att ens titta på hans Gibson.
”Du har skämt bort mig helt och hållet, skall du veta”, sade
Rebecca när han ställde ner brickan med kaffepress, koppar och
choklad.
”Vad menar du med det?”
”Nja, bara det här”, sade hon med en svepande gest över brickan
med de italienska porslinskopparna.
”Det är ju bara kaffe, jag har inte ens något ordentligt fikabröd.”
”Jo, men det är ju inte snabbkaffe i pappmugg direkt, det är ju så
att man smäller av, så gott doftar det när du mal bönorna.”
”Kaffe är en av de absolut behagligaste dofterna som finns”, sade
John.
”Och nybakade bullar”, sade Rebecca.
”Och en glödhet Marshall.”
Rebecca skrattade.
”Det har jag aldrig tänkt på!”
”Nej”, sade John, ”för Peavey luktar inte lika gott.”
Hon höll upp ett ringprytt långfinger, men flinade till, och John
fortsatte:
”Ah, finns det någonting mer stimulerande än när dammkorn
antänds vid beröring av heta EL34-rör? Det och scenrök och
infisna Shure-58:or, det är mumma, det!”
Rebecca knycklade ihop den höga, välvda pannan i en grimas
som uttryckte förvirring och vämjelse.
”Det där var poetiskt en stund och sedan blev det jävligt äckligt!”

”Ja, det är absolut inte kul när sångaren i förbandet uppvisar en
för stor förkärlek för grillchips och vitlökskebab, då håller man
ett behörigt avstånd till micken.”
John smakade på sitt kaffe, tog en ruta av den mörka chokladen
och sneglade bort emot henne när det åter igen blev lite för tyst
för hans smak. Han hoppade till då Rebecca satt framåtlutad över
sina knän och nästan smygtittade på honom med ett litet leende
på läpparna.
Men så fort han drog in andan för att börja kom han av sig. Det
blev tyst igen, och Rebecca satt med en ofokuserad blick riktad
någonstans mellan hans TV och DVD-spelare, samtidigt som hon
knackade med sina ringar mot kaffekoppen.
”Kommer inte de i vägen när du spelar?” frågade han för att få
slut på tystnaden och oljudet samtidigt.
”Va?” sade Rebecca och hörde sedan vad han sade. Hon spred ut
sina fingrar framför sig och betraktade de nu omålade, kortfilade
naglarna och de sex, sju ringarna med mer eller mindre
iögonfallande dekorationer. ”Nej, jag har nog vant mig. Det är
klart att de klapprar mot halsen ibland, men det är ingenting jag
oroar mig för.”
”Okej, jag var bara nyfiken. Du har inte funderat på att låta
naglarna på högerhanden växa ut?”
”För att spela med? Jag har faktiskt provat, men jag gillar inte
tonen jag får. Dessutom slår jag av naglarna när jag går tillbaka
till plektrum och det gör ont som fan.”
”Ouch!”
”Hur går det med bandet?” frågade hon efter en stund.
Nu var det hans tur att fingra på kaffekoppen och stirra bort i
oändligheten på ljusgården.

”Vad tyckte du om chokladen?”
”Den var lite väl häftig för mig”, sade hon. ”Det mesta sitter
fortfarande kvar här uppe i gommen.”
”Oj!”
”Varför vill du inte svara på frågan?” sade Rebecca sedan.
”Jag vet inte”, sade han till slut. ”Det känns som att jag har
världens bästa band, men det är tre hingstar som skenar lika fort
åt olika håll, så att ekipaget rör sig precis ingenstans. Rätt som
det är kommer någonting att brista och då spårar allt ur på en
enda gång. Jag tycker att vi har bra material, men det känns som
att det är fel musiker.”
”Det är bara att jobba på”, sade hon. ”Att ha band innebär att
kompromissa, det kan jag skriva under på.”
Han ställde ifrån sig kaffekoppen och såg ner i golvet. Om det var
någon han ville ha onyanserad sympati från så var det Rebecca.
Sådant här orkade han inte alls med just nu, sitta och höra på
vettiga resonemang.
Sedan bestämde han sig för att ta mer choklad, som för att
stimulera lyckocentrum i hjärnan, och såg i samma rörelse att
hennes kopp var tom och pressen fortfarande halvfull. Han höll
upp den, Rebecca höll ut sin kopp för påtår och de drack under
ytterligare tystnad.
Det dröjde inte länge förrän John kände att han höll på att kvävas
av otåligheten. När han inte kunde stå ut med att sitta där längre
tittade han upp på Rebecca, som häpen mötte hans blick.
”Skall vi gå ut och ta en promenad?”
Vädret hade presterat en imponerande spurt från bedrövligt på
måndagen till utesittarväder på påskafton. Inte nog med att
farsans marinerade och kolgrillade fläskkarréer hade avnjutits i

trädgården, sällskapet hade kunnat sitta kvar i tre timmar efter
att middagen förtärdes. Då hade solen tagit tillflykt bakom ett
gigantiskt stratocumulus som såg ut som Darth Vaders
stjärnkryssare och det hade varit som att slå av värmen med en
strömbrytare och de hade skyndsamt grupperat om till det
förhållandevis kvalmiga vardagsrummet. En regnskur hade forsat
genom stupröret som mynnade ut precis vid husknuten där hans
föräldrars gästrum var beläget, och hållit honom vaken en stund,
men nu såg molnen ut att vara på väg västerut. Det såg ut att gå
mot en härlig orangeröd solnedgång bortanför Arendal och
Färjenäs.
De korsade Allén och Vallgraven under så gott som solid tystnad.
John sneglade på henne med jämna mellanrum, men det var
omöjligt att få något grepp om hennes sinnestillstånd; det enda
han såg bland allt hår var hennes karakteristiska näsa. Han skulle
ha blivit galen med allt det håret som hängde som ostrukna
gardiner vid sidan av ansiktet, det krävdes all hans självkontroll
för att inte ta tag i henne, svepa allt bakåt, från hennes ansikte,
och sedan, när han ändå var igång och ändå var där borta i
faggorna kunde han ju också passa på att kyssa henne.
”Vi går upp här”, sade han när de kom till Kaserntorget. Rebecca
gjorde kort halt medan hon betraktade backen som ledde upp till
Kungshöjd.
”Okej”, sade hon kort.
Det var ett bra tag sedan han hade varit här. I och med allt det
andra som plötsligt bara exploderat ur ingenting hade han inte
haft reflekterat över att han inte längre promenerade, och först
nu när de steg upp på terrassen som överblickade hamnen
förstod han att han faktiskt saknade de gamla turerna på
Göteborgs gator. Eller kanske snarare andnings- och
meditationspauserna på utsiktsplatserna. I samma ögonblick
som han fäste blicken på älven och den motsatta stranden slog

minnena över honom, som de av någon anledning alltid
tenderade att göra när han stod på en sådan här plats, antingen
här eller om han begav sig bort till Masthuggskyrkan eller rentav
till Ramberget om han kände sig äventyrlig nog att ta bron över
från fastlandet.
Han fick leta länge innan han ens började hitta någon form av
förklaring. Det var som att stå och titta på ett gigantiskt,
detaljerat panoramafotografi som långsamt men obönhörligen
ritade om sig själv. Det här var inte som att sitta på någon
uteservering på Avenyn och se myllret av människor precis inpå
sig, höra trafiken på paradgatan susa förbi i 50-60 kilometer i
timmen. Härifrån tickade stadens puls i ultrarapid, härifrån tog
det en evighet för Stenafärjan att med fem knops fart sätta av via
Vinga mot grannlandet i väster, och avståndet lade en dämpande
matta över resten av sinnena.
Dessutom var det någonting som var fel och det tog ytterligare en
stund för John att komma på att han inte längre levde i det
förflutna. I stället för att blicka tillbaka på en storhetstid såg han
fram emot en och då blev det här en märklig dissonans med den
nostalgi som utsikten frammanade. Promenaderna var för
dagdrömmande och han insåg plötsligt alldeles för sent att han
verkade leva ut precis en sådan dagdröm.
Det fattades bara en liten detalj.
Rebecca stod ett par meter bort och lutade sig mot järnröret,
kanske med liknande minnen virvlande genom skallen, kanske i
samma sinnestillstånd som han själv. Ibland fick han för sig att
folk kunde höra hans tankar, eller att han fullt omedvetet tänkte
dem högt och klart, och om Rebecca hade hört en tiondel av det
här virrvarret skulle hon omedelbart ha grävt fram sina
öronproppar.

Nu var det dags. Så länge hade han intalat sig själv att han skulle
förstöra allt bara för att få ur sig någonting som kanske ändå
skulle mattas av och försvinna med tiden, men han hade haft
flera veckor på sig och det hade inte varit i närheten av att dö ut.
Det var ingen mening med att stå kvar och försöka gasta åt
tidvattnet tills det drog sig tillbaka, så det hade stigit ännu högre.
Nu förstod han att han kommit till det stadiet där han helt enkelt
var tvungen att säga någonting till henne för att inte brisera av
det inre trycket, och om det blev tråkiga konsekvenser så fick han
vara så illa tvungen att leva med dem. Det behövde inte vara
någonting spektakulärt, det var meningslöst att försöka närma
sig det på något bysantinskt sätt, för han kunde inte bortse från
risken att tiden rann ut medan han polerade kanonkulan och
manövrerade sig till det optimala skottläget, inte precis här, utan
två millimeter åt det hållet, och kanske vrida lite på axlarna
också. Nej, rakt på sak fast inte för rakt på sak, inte för burdust
eller forcerat.
Som om hon verkligen hört vad han tänkte göra och säga vände
Rebecca på huvudet och tittade på honom. John överväldigades
först av intensiteten i hennes blick och såg kort ner, men
morskade upp sig och mötte henne sedan utan att blinka. I det
gyllene, varma sidoljuset kom hon verkligen till sin rätt,
kvällsbrisen lekte med hennes vågiga hår, och då tänkte han
tanken helt klart för första gången: att det här var den vackraste
tjej han någonsin sett, och då kom leendet, blygt men helt
genuint och inte alls så forcerat som det skulle ha varit för bara
två sekunder sedan. Rebecca gjorde ett tappert försök att besvara
det, men uttrycket verkade stanna vid munnen, hennes ögon
förblev sorgsna, avlägsna och snart såg hon bort igen.
John tog ett par steg upp till henne. Hon tittade kort åt hans håll
som för att markera att hon hört honom komma. Nu stod han så
nära och nu slog hjärtat så hårt att hon måste höra det! Men i

stället för att vända sig om och gå åt andra hållet, som för att göra
detta till någon form av lek, valde hon i stället att vända sig rakt
mot John och trycka sig mot hans bröst. Han höll försiktigt om
henne och insåg att det var dags. Men hur?
Rebecca bröt sig försiktigt loss och tittade upp på honom. Hennes
mun var halvöppen, nästan väntande, men det såg han bara i
ögonvrån, för hela hans väsen var desperat koncentrerat på att
försöka läsa sig till vad som kunde försiggå bakom de smala,
gröna ögonen, som nu såg ut att vara alldeles blanka. Plötsligt såg
han sin egen hand lämna Rebeccas rygg för att smeka hennes
kind, och då drog hon ett djupt, skälvande andetag. När hennes
hand flög upp var det inte för att svepa bort hans, utan för att
hålla lätt i den.
Nu, tänkte John. Nu. Och jag behöver kanske inte ens säga något.
Och precis när han skulle gripa tag om hennes huvud med båda
händerna, precis när han bestämt sig för att kasta sig utför
stupet, kyssa henne och se vad för förödelse eller mirakel han
därmed skulle släppa loss – i det ögonblicket exploderade
Rebeccas handväska i en kaskad av elektroniska toner. Hade hon
inte hållit i hans hand kunde han ha svurit på att hon skulle ha
hoppat en halvmeter upp i luften, och givetvis var ögonblicket
som slaget i spillror när Rebecca omedelbart började rota bland
sin utrustning för att få tyst på telefonen.
”Shit, jag måste ta det”, sade hon tyst efter en blick på skärmen.
Det fanns absolut inga tvivel om vem som var i andra änden. Den
tyska kolonnen stod vid stadsgränsen och tiden var slut. John
försökte närmast i desperation att blunda med öronen, men det
var omöjligt och när hans koncentration sökte sig till hennes
ensidiga, avlägsna konversation började han i stället att gnola
osäkert och darrande på första bästa melodi som kom för honom.
Det kändes som en begravningshymn.

Han vände sig om titt som tätt för att försäkra sig om att hon var
kvar, och Rebecca vankade av och an med mobiltelefonen mot
kinden. Fortfarande hade han inte minsta intresse för att höra ett
enda ord av vad de sade. Han hade en påtaglig känsla av
begynnande illamående, för han kände redan nu på sig vartåt det
lutade.
Rebecca var nu femton meter bort, vänd från honom, med
dröjande steg och ett kort tag såg det ut som att hon bara skulle
lämna honom där utan att ens slänga ett öga över axeln, låt vara
något ord till avsked.
Men just då avslutades samtalet, hon stod kvar orörlig på samma
plats och han tog modet till sig för att gå fram till henne.
”Jag måste gå”, sade hon.
”Ja”, sade John.
De stod kvar så under några långa sekunder, Rebecca klamrade
sig fast vid hans arm och tog hans hand innan hon tittade upp på
honom. Hennes ögon var fortfarande blanka, och det såg ut som
att hon svalde, men innan han kunde få upp armarna för en sista
kram hade hon redan backat undan. Hon försvann från platsen
med sin vanliga blick över axeln, och den sista ögonblicksbilden
han bar med sig var ett enda sorgset öga som höll fast vid honom
innan hon vände sig om.
John gick tillbaka till utkiksplatsen och det tog en stund innan
han kunde förmå sig att röra på sig igen. Då märkte han hur
hamnen och hustaken förvrängdes som genom någon optisk
aberration och det var först när han försökte orientera sig i sin
omgivning som han märkte att hans ögon var fulla av tårar.
Han tog ett steg söderut men ångrade sig nästan mitt i. Det var
ingen mening med att ta den vägen. Han skulle bara stressa upp
sig över någon fullkomligt fåfäng besatthet att följa efter henne,

ramla huvudstupa ner för trapporna mot Hvitfeldtsplatsen och
perforeras i ett hav av glassplitter. Rebecca satt garanterat redan
på vagnen och han hade inte det minsta bråttom att komma hem
medan det fanns en risk att vädringsfönstren inte hade hunnit
göra sitt. Rebeccas parfym skulle garanterat fortfarande ligga
kvar i vardagsrummet och gäcka honom och håna honom.
Halvmånen stod redan över Hamnkanalen, men skymningsljuset
dröjde sig kvar. Han satte sig på bänken längst ut på Stenpiren
lagom till att en stadsanställd skulle komma lunkande för att hala
flaggorna. Mannen hälsade kort men vänligt och John fick en
impuls att ställa sig upp, någonting kändes instinktivt fel med att
sitta som en övergiven marionett på bänken medan någon halade
den blå och gula flaggan bredvid.
Han drog en djup suck och stirrade ut över älven. Det handlade
alltså bara om timing. Tio minuter, kanske fem. Om någon bara
hade bestämt sig för att snooza en gång till på morgonen hade det
kanske räckt för att turnébussen skulle komma iväg aningen för
sent. Tre kilometer kö utanför Hannover. En missad färja i
Puttgarden. Då skulle de fortfarande vänta på samtalet. Då skulle
Rebecca ha stått kvar. Då skulle valet vid vägkorset ha varit ett
helt annat. Nu skulle han bli tvungen att avancera uppför
stranden under intensiv tysk eldgivning.
Det där var ett idiotiskt resonemang. Hela den här grejen var
ingenting som han fått för sig i morse, eller som Rebecca plötsligt
verkat börja öppna för nu på eftermiddagen. Han hade haft så
lång tid på sig att slutgiltigt säga det, det skulle aldrig ha behövt
bli frågan om en sådan här situation, där det hängde på
sekundtiming och smådetaljer. Kanske hade han hängt upp
hoppet på att allt borde vara pinsamt uppenbart och att det
därför var vidöppet för ett initiativ från hennes sida.
I vilket fall som helst hade han sumpat det ena perfekta läget
efter det andra, och givetvis var det för att han fallit tillbaka på

sin karaktär och fegat ur fullkomligt. Det var inte första gången
heller, för den delen. Hur hade han tillbringat gymnasiet om inte
med att flirta med och kära ner sig i en klasskamrat, och vid fler
än ett tillfälle få det rätt så osubtilt antytt för sig att det
förmodligen var besvarat, men likväl hade han misslyckats att få
med sig något annat från den tiden än fem års inte smärtsamma
men dovt värkande återseenden, vilket alltid tände brasan under
fantasierna om vad som hade kunnat vara.
John visste mycket väl varför. Det gjorde för ont. Det sved att stå
där med avvisningen brännande i kinderna, det var hemskt att
klampa rakt i klaveret, oerhört pinsamt att känna hennes
avlägsna besvikelse över att han i sin enkelspårighet tolkat henne
som om det skulle ha varit på det sättet. Och det var dessutom
bara de kortsiktiga problemen. De långsiktiga var ännu värre: det
var bara att se sig i månen efter en andra chans, för hennes
instinktiva reaktion skulle ju självfallet vara att fly så långt bort
från honom som det var möjligt, för att inte riskera att ge honom
i närheten av vad som kunde tolkas som en signal. Så vänskapen
stod på spel och det var alltid en omöjlig avvägning att göra.
Innerst inne kunde han inte riktigt sluta hoppas på en klassisk
Hollywood-scen: Rebeccas sorti var inte farväl utan på
återseende, det skulle bara bli en kort bortavaro för att hon skulle
avsluta sitt gamla liv och påbörja det nya. Sedan skulle hon dyka
upp i regnet utanför hans port senare i kväll. Men det var en
absurd tanke, för det fanns inte minsta antydan till regnmoln på
himlen. John hindrade sig innan tankekedjan blev så absurd att
han förstörde stämningen genom att skratta. Varför skulle hon
söka sig till honom? Han hade misslyckats: om hon kände minsta
missnöje med sin nuvarande situation var det ju inte att John
hade ställt sig rakryggad och talat om för Rebecca att det hos
honom kunde finnas ett alternativ. Hon skulle med all rätt
förutsätta att det inte var ”på det sättet” för John, och då skulle

Rebecca följa minsta motståndets lag och leva kvar i det hon
kände och kunde och som det därför fanns en viss trygghet i.
Så det återstod bara en enda sak, nämligen att finna sig i att han
aldrig skulle få henne, de skulle förbli kompisar, och kanske,
inom några år, när vänskapen var så etablerad och fullkomligt
oladdad skulle hon mellan skål och vägg kunna erkänna att hon
nog varit lite förtjust i honom och han kunde medge att det varit
mer än lite ömsesidigt och så kunde de skratta åt det precis som
han önskade att han någon gång skulle kunna med Anja.
Han försökte intala sig att ingenting var omöjligt och att hon
faktiskt bara tagit vagnen till Frölunda och inte båten till
Amerika, men det hjälpte inte det minsta. Om Rebecca såg sig
tvungen att ljuga om att hon träffade en annan gitarrist, av rädsla
för hur Peter skulle reagera, vad fanns det för förutsättningar att
insinuera sig in i deras liv? Det var inte omöjligt, för ingenting
var omöjligt; det var helt enkelt bara deprimerande osannolikt.
När han väl kom tillbaka till lägenheten var han så pass bedövad,
täppt och snorig av kvällskylan att det var omöjligt att avgöra om
hennes parfym hängde kvar över soffkuddarna. John förklarade
kusten klar och klädde omedelbart om till myskläder såsom
bekom en sådan här kväll, hämtade en öl och slog sig ner framför
datorn. Om det var någonting han desperat ville nu så var det att
få trösten av det intimt familjära och om han inte orkade krångla
sig tillbaka ner till villaområdet där hans föräldrar bodde fick han
ta tillflykt i musiken.
John planade ut på sin långa soffa med ölburken på bröstet och
lät sig sig själv bli översköljd med Black Sabbath.
Om han inte tog tag i bandet nu skulle det gå åt helvete. Nej,
rättade sig John, om han inte tog tag i sig själv skulle det bli raka
vägen tillbaka till det musikaliska singellivet. Han skulle därmed
bränna skeppen med Stefan och förmodligen även Magnus. Visst

skulle han vara fri – fri att tillämpa sina dokumenterade
rekryteringsskickligheter på sitt avsevärda kontaktnät för att få
tag på folk som var villiga att göra precis som han ville. Det skulle
aldrig fungera. När han kraschade efter den här flygningen skulle
han borra ett ännu djupare hål i marken än det som han precis
kravlat sig upp ur och då kunde han vara glad om han fick igång
ett nytt projekt innan han fyllde 35.
Blotta tanken var som sandpapper på ryggraden och han stirrade
framför sig ut på ljusgården i pur skräck. Det måste gå att få
ordning på all den talang han lyckats samla kring sig! Framför
allt nu när det egentligen bara fanns en sak kvar på pluskontot,
nämligen musiken. Om man dessutom blev på ett sådant där
äckligt käckt självpeppande humör kunde man dessutom intala
sig att det var nu det riktiga testet kom. Rebecca hade fått honom
att vilja spela igen, och nu när det såg ut som att utsikterna för
framtida umgänge var tämligen usla var det upp till bevis.
I takt med att han klickade sig igenom Sabbaths diskografi – de
sex första plattorna, de som räknades, innan Ozzy drogade ner
sig totalt och till slut fick sparken – märkte han att det först var
på nummer fem som de verkligen började komma in på
någonting riktigt intressant. De verkade loda på ett helt annat
djup än på de två första och råare plattorna, eller de två
efterföljande som var betydligt mer droginfluerade och doomiga.
Musiken slog lika hårt, men kunde i nästa ögonblick bli nästan
sårbar, det var en underbar blandning, nyanserad, orkestrerad
och fullkomligt genialisk. Halvvägs genom femte plattan suckade
John och konstaterade att sådan musik var han inte i närheten av
att skriva.
När han reste sig upp för att hämta öl nummer två slog det
honom: varför då? Vad var det som gjorde att han inte kunde
skriva sådan musik? Vem var det som sade att de inte kunde göra

någonting som var precis i den andan? De hade precis alla
ingredienserna på plats. Det var bara viljan som satte gränserna.
John återvände till den där första sessionen med Stefan och
Magnus, för en halv livstid sedan, vid Lundbystrand. Stefan hade
precis sagt någonting om hur hans ögon lyste upp när han sjöng
Sunshine of Your Love. Det gjorde de garanterat inte när de rev
av Master of Puppets eller Spirit in Black. Inte för att det var
något fel på musiken, men för att –
Det var inte förrän han kopplat in både hörlurar och Les Paul i
den lilla övningsförstärkaren som han gjorde en kort, ironisk
paus. Det här hade han inte föreställt sig när han kom hem efter
promenaden!
Förstärkaren var inställd på hans vanliga vrålande sound, och
därför blev det att John först rev av en kavalkad av de riff som
han och/eller Magnus skapat under de senaste veckorna. Visst
var det bra. Ingen som växt upp på en diet som bestod av Slayer,
Metallica och Pantera skulle tycka annat. Men efter att han precis
lyssnat på höjdpunkterna från sex klassiska 70-talsplattor lät det
spektakulärt monotont, som om det var någon form av
musikalisk lek att enbart skriva riff som innehöll olika rytmiska
variationer på e och f.
Varför lät han inte hela sitt spektrum av influenser vara med i
låtskrivandet? För det första han ändå gjorde när han satt och
riffade var att experimentera. Det kanske började med deras egna
riff och kanske lite Metallica och gänget, men sedan var det för
frestande att börja ratta på förstärkaren för att ställa in en massa
alternativa ljud: rent ljud med flanger och delay, halvdistat med
lite chorus, full dist med tremolo. Och varje gång han bytte ljud
var det även som att byta gitarrist bakom halsen: han kunde utan
vidare improvisera fram en massa coola idéer hur han än vred
och vände på sin lilla förstärkare. Varför var det bara det
aggressiva och brutala som passerade filtret?

Kanske hade Stefan rätt trots allt. Det var bevisligen inget fel på
hans kreativitet, han hade bara valt att mörka med ungefär nio
tiondelar av allt material som han kom på. Och kanske var det så
att de skulle vända på proportionerna: låta det han spelade
mellan låtarna bli låtarna och slänga bort det andra förutsägbara
materialet som ändå bara lät som en kombination av And Justice
for All, Seasons in the Abyss och Cowboys from Hell. För även om
han dyrkade de banden och de plattorna var det bara att
konstatera att den musiken hade sin plats, och det var inte alltid
han var på humör för den. Dessutom hade andra redan skrivit
den.
Nu kände han i stället klara varningssignaler komma krypande
över ryggraden. Om det var någonting som var början på slutet
på musikalisk kreativitet och glöd så var det att börja definiera
sitt musikerskap negativt: jag spelar inte det och inte det, i stället
för att sträcka på sig och säga vad han stod för! Eller: varför inte
bara spela det som föll honom in och se vart det tog honom? Om
det förde dem bort från den inslagna hårdrocksvägen så må det
vara hänt.
Nu när han tänkte efter lite närmare kunde han inte ens komma
på hur det hade blivit så här, hur de med sådan självklarhet gett
sig in på att spela thrash. Det kanske inte var svårare än att han
tenderade att överösa Magnus med en viss typ av idéer för att det
var vad han trodde att Magnus väntade sig av honom. Som om
Magnus var enkelspårig efter sin mångåriga och breda
musikaliska fältutbildning. Som om han själv var det efter att han
upptäckt klassisk rock. Kanske spelade hårdrocksfestivalen en
större roll än de trodde: det var ju inte alldeles otänkbart att de
rusat iväg så här för att de ville spela andras musik bättre än
andra, i stället för att spela sin alldeles egen bättre än någon.
Dessutom var det helt fel att blanda in Magnus i detta. Om det
kändes som att alla andra i världen var konstiga och John själv

var den enda vettiga varelsen, vem var det egentligen det var fel
på?
Han flyttade tillbaka hörlurarna till PC:n och återvände till Black
Sabbath och titelspåret på den självbetitlade debutplattan. Det
var ett totalt benkrossande ljud när gitarren och basen kom in
med det klassiska riffet: g, g en oktav högre och sedan tillbaka en
halv oktav, en tritonus – djävulens intervall! – till ciss. Sedan var
det som om någon täppte till bränsletillförseln till eldkastaren:
Iommis gitarr låg och pyrde, glödde, brann som på sparlåga, med
Bill Wards olycksbådande pukspel i bakgrunden som underströk
tonerna och fyllde ut mellanrummen mellan dem. Ozzy sjöng
versen, avslutade med ett avgrundsvrål, Geezer gjorde ett
glissando upp på de högsta banden och sedan brakade helvetet
löst igen inför nästa omgång med riffet.
Sådan dynamik skapade de på tre man och med utrustning som
var mindre sofistikerad än den John & co. förfogade över. Han
sneglade över på sin Les Paul, ett instrument som inte var särskilt
långt ifrån den SG som Tony Iommi använt. Han tänkte på sin
Marshall, som till och med var äldre än han själv. Vad var det
som gjorde att han själv och killarna inte kunde få till samma
nyansering?
Det måste bli slut på det här, tänkte John, fimpade slutgiltigt
både mediaspelare och dator, hämtade mer öl och kopplade på
nytt in hörlurarna i sin fortfarande nydoftande lilla
övningsförstärkare. Eller rättare sagt borde det vara nu som det
började.

XVI
Of all the things I value most of all
I look inside myself and see my world
And know that it is good
Black Sabbath, ”Spiral Architect”

John hade precis krånglat ner både sig själv och gitarren på
elvans spårvagn då telefonen ringde.
”Hej, det är Anja!”
Det räckte med att höra hennes röst för att det dåliga samvetet
skulle explodera inom honom. Men det var inte att hennes tonfall
dröp av förebråelse eller att hon pepprade sina sentenser med
mer eller mindre underförstådda vinkar, utan att hon gjorde
precis raka motsatsen och var sin vanliga, glada Anja. Inte med
ett ord antydde hon att John inte hört av sig på flera veckor efter
den hastiga och lustiga återföreningen, och det var som om
hennes tystnad på den punkten provocerade honom att säga
någonting, som ett vakuum som sög åt sig ord han egentligen
ville fortsätta ruva på.
”Skall vi hitta på något nu snart?” sade Anja sedan och lenheten i
hennes röst, den förväntansfulla glidningen på tonfallet, var som
om hon tog en av sina smäckra, feminina händer och nöp honom
rakt i hjärtat.
John var tvungen att bita sig i tungspetsen: det gamla
föreläsarknepet för att stimulera munnen att inte torka igen. Om
han fortsatte på inslagen väg skulle han antingen gå med på att
träffas nu med en gång, eller också skulle han föreslå det själv,

och det var helt fel, därför att hans tankar var på annat håll, och
Anja var Anja och det gick inte för sig att tänka på henne som
någon sorts plan B, och –
”Kanske till helgen”, sade han. ”Jag skall till replokalen nu.”
”Jaha?” sade Anja, ”skall ni träna?”
”Nja...”
När han med knarrande gitarrfodral genade över Bangatan och
marscherade bort emot replokalen gick konversationen runt och
runt i skallen på honom, ungefär som en LP-skiva som fastnat i
det sista, cirkulära spåret. John hade glömt av att Anja faktiskt
träffade hans trummis oftare än han själv gjorde, och han blev
ytterligt förvirrad när hon citerade Stefans senaste yttranden om
sitt nya projekt. Begrepp som ”suveräna musiker”, ”stimulerande
samarbete” och ”gudabenådad gitarrist” flaxade förbi och John
undrade om hon ringt fel, att det egentligen inte var Anja som
pratade om Stefan, utan någon annan tjej som också hette Anja
och som pratade om någon helt annan trummis som spelade med
bra musiker. När huset väl kom i sikte fick han en hastigt
övergående rädsla för att komma instövlande mitt i när Magnus
och Stefan var igång med att auditionera andra gitarrister. Men
även om tanken på att bli ersatt innebar en smärre syraattack i
magen kunde han inte hjälpa att ett litet leende smög sig fram.
Han skulle ge vad som helst för att braka in mitt i något sådant
och se de ansiktsuttrycken och höra de stammande rösterna med
sina bortförklaringar, om de nu inte bara hade stake att säga rakt
ut vad de tyckte, vilket i och för sig inte skulle förvåna honom.
Lokalen gäspade dock tomt och mörkt åt honom när han vred om
nyckeln och dörren gled upp med ett sug och han hade nu
åtskilliga timmar på sig att experimentera. John visste mycket väl
att precis det här var en lyx som inte skulle kunna hålla så mycket
länge till. För eller senare skulle hyresvärden få en förfrågan från

ett annat band, och det skulle vara ett klassiskt exempel på en
förlora-förlora-situation: band nr 2 skulle inte innebära en
halverad hyra utan att hyresvärden kasserade in dubbelt. De
skulle inte bara behöva koordinera sina egna tre scheman och
preferenser med tre, fyra, fem andra musiker, utan även behöva
klämma ihop dubbla uppsättningar med utrustning – förutom
trummorna, där Stefan och någon annan batterist skulle behöva
nå någon form av kompromiss. Sådant slutade aldrig lyckligt, det
var bara frågan om vem det skulle rinna över för först, med vilket
namn den första arga lappen skulle undertecknas.
John oroade sig inte för det just nu. Den dagen den sorgen och nu
hade han andra utmaningar att ta tag i. Ett par minuter efter att
han kom in i lokalen hängde hans Gibson inkopplad och klar över
axeln och det var bara att vräka på med det vanliga gitarrljudet.
För sig själv, så här, lät det fantastiskt. Det var ett hotfullt
mullrande sound där öppna ackord skar som en motorsåg och
dämpade komp hade en tryckande, sugande, krossande effekt.
Det var som om han hade tagit James Hetfields ljud på And
Justice for All och dragit det genom ett dödsmetallfilter. Men allt
det där hade sitt pris. Så fort han inte spelade var han så gott som
konstant på gränsen till i princip okontrollerad rundgång. Trots
den sylvassa diskanten och den öronbedövande volymen var det
svårt att slå igenom kompsektionen. Stefans aluminiumstockar
och Magnus 600 watt brötade på rätt bra. Trots hörselskydden
tog det inte mer än tjugo minuter för diskanten att slå udden ur
hörseln då var det ännu svårare att höra sig själv.
Vad han ville göra var att gå tillbaka 30, 35 år i tiden till de mer
behärskade och organiska gitarrljud som hårdrockens pionjärer
hade använt med sådan enorm effektivitet, och för att
åstadkomma det fanns det bara en sak att göra, och det var att
koppla ur och lägga undan distpedalen. I stället tömde han ut sin
gamla bag, den musikaliska diverseväskan, på golvet och

kopplade in alla andra pedaler han ägde: overdrive, chorus och
delay. Tricket var att låta gitarrens naturliga ton komma fram,
och då handlade det om att förlita sig på rören och inte en massa
elektronik. John nollställde sin förstärkare, drog upp
ingångsvolymen till max, och tog tag i ratten för utgångsvolymen.
I klassisk Marshall-stil var det tyst, sedan hördes det ingenting,
därefter började man höra lättare strängljud och sedan skrapade
det till och så KOM ALLT PÅ SAMMA GÅNG.
Vilket ljud! John slog an ett ackord och leendet smög sig på
obemärkt innan plektrumet ens hade nått den översta strängen.
Det var hårt, fylligt, krämigt och helt fjärmat från de
hårdrocksträsk han var van att trampa i, men plötsligt förstod
han att han nu var väsentligt mycket närmare det som han
egentligen var ute efter. Tonen hade ett fantastiskt häng, när han
slog an ett öppet E låg det kvar i tio, tjugo sekunder innan det
kom en svag antydan till den första övertonen.
Plötsligt nickade han gillande åt sin gitarr och förstärkare, men
framför allt åt sig själv. Det gick att förändra sig!
Men det var inte förrän han började trampa på pedalerna som det
verkligen hände någonting. För när John tryckte igång den gula
overdrivepedalen var det plötsligt som att dumpa ner bränsle
rakt i efterbrännkammaren på förstärkaren såväl som på hans
fingrar. Han hade ingen aning om att han kunde spela så bra.
Ljudet hade precis det häng som krävdes för att han skulle alstra
precis den ton han ville ha med en minimal ansats, och han drog
av några löpningar som nästan fick honom att skrämma upp sig
själv.
***
Stämningen var i bästa fall tryckt och i värsta fall avvaktande
fientlig när han dök upp dagen efter för att repa med Magnus och
Stefan. Men det gick inte att utplåna det fåniga leendet från

läpparna helt och hållet, han vägrade låta deras kyliga bemötande
avskräcka honom och framför allt var det en belöning i sig själv
att se de förvirrade ansiktsuttrycken när han anlände utan gitarr.
Kanske hade de väntat sig att det skulle bli snack och inte musik,
men det var bara att tåga in i lokalen så väntade Johns Gibson
där i fullt majestät.
Stefan satt och väntade med blicken i fjärran och verkade
plötsligt ha glömt av att man alltid måste värma upp. John tittade
över på Magnus, som stod med armarna i kors och väntade på
honom.
”Vi provar något nytt”, sade han kort, pekade på Stefans lilla
bandare, och drog omedelbart igång med första bästa tonart och
riff som han kom att tänka på, vilket visade sig vara en idé i d
moll med öppen D-sträng plus oktav, samt en melodi som gick
under den, på E-strängen.
Magnus verkade rycka till, och rörde snart huvudet upp och ner i
sitt vanliga uttryck, men långsammare och mer eftertänksamt.
Stefan såg först ut att vägra spela, men efter en runda av det
improviserade riffet såg det ut som att han plötsligt hajade till –
hade han varit en hund skulle han ha lyft upp ena örat i intresse.
Sedan var det någonting som tändes i hans ögon och när tredje
omgången av det korta riffet i 7/4-takt gick runt var han med på
upptakten.
Riffet malde på, John och Stefan utbytte en blick, och direkt bytte
Stefan till ett sparsamt komp med tätt slutna hi-hatlock och
kantslag. John lättade på sitt anslag och backade på gitarrens
volymkontroll, och hörde till sin stora belåtenhet hur ljudet
rensades upp och blev kristallklart, med precis lagom mycket
gryn, så att det räckte med att nudda vid strängarna för att ge den
där härliga, hängande tonen som verkade smyga sig in
underifrån. Han kände att Stefan höll på att stegra och matchade
det: högerhanden gick åt strängarna hårdare, John belönades

med en ton som sprack upp mer och mer, handen flög snabbt
tillbaka ner till volymkontrollen och de kom in på det första riffet
igen, men den här gången förlängde han melodin med två
taktslag. Stefan hängde på med ett slugt, illmarigt leende,
Magnus med ett stänk av frustration i blicken. De gick tillbaka in
i det rena partiet, Magnus testade nu accenter som Stefan följde
med baskagge och ett lätt släpp på hi-haten men efter stegringen
lät John den tomma kvinten över d ringa, och nickade åt Magnus.
Han verkade söka över mitten av halsen, men fastnade sedan för
en intressant idé med synkoperade slag över först b, sedan d.
John kom in efter en stund med uthållna toner i det högre
registret, intensiteten stegrades och när Stefan klapprade runt på
pukorna kom John in med maffiga ackord över samtliga strängar:
mollackord över samma grundtoner.
När jammet slutligen var på väg att rinna ut i sanden bestämde
sig Stefan för att vara dirigent och de tre accentuerade
bastrummeslag som han stoppat in i det sista riffet blev den
unisona slutklämmen. Så fort det blev tyst i lokalen började alla
tre att prata i munnen på varandra.
”Det var som fan!” utropade Stefan.
”Det var riktigt skoj!” sade Magnus. ”Och bra! Och annorlunda!”
”Du fick väl för fan ner det här på band nu”, sade John.
”Japp”, sade Stefan och tittade på displayen i den lilla MDspelaren. ”Jösses Amanda, vi höll på i en kvart!”
”Jäklar”, sade John.
”Vilket sound du har!” fortsatte Stefan.
”Ja”, sade John och sken upp, ”jag är fantastiskt nöjd med det.”
”Nu hör man verkligen hur bra du spelar.”
John log och såg ner på sitt mikrofonstativ.

”Vi kör väl vidare?” sade han.
”Absolut!” sade Stefan. ”Magnus, jag får en snus av dig.”
”Fan, när fan blir gammal börjar han snusa!”
”Jag vill inte röka nu. Nu är vi på gång!”
Stefan pillade i sig den omsorgsfullt kramade prisen, som såg helt
oproportionerlig ut under hans diminutiva överläpp. Magnus och
John grävde efter sina egna prisar och gjorde en unison nöjd
utandning. Därefter gav John Magnus en lång, menande blick
som växlade mellan honom och lönnhalsen på hans bas. Magnus
stirrade tillbaka utan att verka fatta någonting.
”Va?”
”Spela nåt!”
”Vad?”
”Vad som helst!”
”Okej!” sade Magnus med en kort nick, tittade på bashalsen och
drog igång ett rytmiskt riff i h moll. Stefan började med accenter
på cymbalklockorna och John lät dem groova lite försiktigt och
kom till slut in med diskreta flageoletter. Snart var de i full gång,
och om ledordet för det förra jammet hade varit variationer i
dynamik och textur var det nu dags att experimentera med
tempo. Det var precis samma grundpuls som gick rakt igenom
nästa kvart med improvisation, men i takt med att energin sjönk
och steg kunde de luta sig tillbaka och spela rymliga Pink Floydkomp, för att i nästa ögonblick dra ett djupt andetag och piska
upp tempot till intensiv thrash metal.
Efter att de satt slutackordet var Stefan återigen först med att
yttra sig.
”Har du någon overdrive eller någonting?”

”Ja, här”, sade John och pekade på sin gula pedal med tåspetsen.
”Hurså?”
”Nu kanske jag får mina egna stockar upp där galaxens ljus aldrig
reflekteras, men mot slutet där skulle det vara fräckt med ett sånt
där tuggariff.”
”Absolut”, sade John och insåg inte ironin i situationen förrän
han trampade på pedalen. Han gav Stefan en lång blick och
skakade sedan leende på huvudet. Stefan tecknade grönt ljus och
när inspelningen var igång blev det precis så tuggigt och tungt
som Stefan avsett och de hade den perfekta avslutningen på låt 2.
”Vänta lite”, sade Magnus och vände sig om mot sin förstärkare.
”Det här soundet är lite lôsigt, va?”
”Kanske lite mer mellanregister”, föreslog John.
”Japp”, sade Magnus och rattade och pillade. Återigen utstötte
han ett ”aha!”, men den här gången blev det inte 160 decibel från
PA-anläggningen, utan ett distat, aggressivt, nästan
gitarrliknande basljud.
”Yeah!” utropade John.
Magnus nöjde sig med ytterligare en kort nick.
”Nu har vi kört var sin”, sade John och vände sig mot trummisen.
”Vill du komma med något?”
Stefan satt som borta och nickade först avvaktande, sedan allt
mer ivrigt.
”Ja, jag har en grej som jag fick i skallen för ett tag sedan. Den är
lite knivig, men ni sätter den säkert.”
”Grejen” visade sig vara en organiskt, dynamiskt växande och
krympande varelse som var ett sammelsurium av 4- och 5-takter,
med rikligt med synkoper och några treor instoppade på
strategiska ställen som för att fullkomligt slå i spillror alla naiva

hopp om att någonsin lära sig riffet. Men efter att de tragglat
rytmiken ett tiotal gånger kände sig John och Magnus tillräckligt
säkra på idén att de kunde utveckla den bortom den öppna Asträngen. Stefan tryckte på nytt igång sin MD-spelare, och den
här gången höll de på i nästan 20 minuter.
John lät kvinten på e ringa och tonen hängde kvar en
förbluffande lång stund innan han slog av ackordet med ett brak.
Stefan tryckte med en demonstrativt övertydlig gest av bandaren
och kastade sedan sina trumstockar rakt upp i taket.
”Herrejävlar!” skrek han nästan.
”Otroligt!” instämde John.
”Ja, det var rätt bra”, sade Magnus.
”Rätt bra, mitt arsle”, sade Stefan. ”Vilket stuk!” Han stämde upp
ett brett leende, drog några andetag och verkade sedan lugna ner
sig några hekto. ”Vi tar väl och lyssnar lite eller?”
De kopplade in bandaren i sånganläggningen och började från
början.
”Det här är så bra”, sade Magnus efter en stund.
”Absolut”, sade Stefan. ”Vad... vad har det tagit åt dig?”
”Jag har börjat lyssna på mig själv”, sade John efter en stunds
funderande. ”Jag har börjat komma fram till vad jag egentligen
vill göra. Och samtidigt har jag insett att det här är en möjlighet
och inte ett problem.”
Stefan pekade på högtalarna för att illustrera något parti som han
var nöjd med och tittade sedan på John och Magnus.
”Ni är ju inga hårdrockare”, sade han plötsligt. ”Detta är inte
hårdrock, det som vi skapar nu.”
”Jag tycker att det är alldeles utmärkt hårt”, sade John.

”Okej, kanske är det hårdrock, men inte metal”, förtydligade
Stefan.
John tittade på Magnus som satt försjunken i tankar innan han
såg upp och nickade tankfullt.
”Jag håller med”, sade han till slut.
”Jag visste att ni hade det här kunnandet i er”, sade Stefan och
vände sig mellan dem. ”Jag visste att vi skulle kunna göra
någonting intressant tillsammans, redan när vi satt på fiket.”
”Samma här. Det har bara handlat om att dra skallen ur arslet”,
sade John med nedsänkt blick och uppsträckt hand, som för att
slutgiltigt bekänna.
”Du är väl inte den ende som har haft skallen i arslet”, sade
Magnus.
”Lyssna... här!” sade Stefan med ett höjt pekfinger och sedan var
han igång.
Johns bestående minne av den kvällen skulle för evigt flaxa
mellan två relaterade men separata saker. Musiken de hade
skapat på stället stod för sig själv. Det var trummisen som kanske
fascinerade honom ännu mer. Äntligen var Stefan med! Han
kunde bara inte sluta prata. Han gick igång som en
heliumballong på amfetamin tills snusen låg över framtänderna
och han var alldeles grön i ansiktet och upprepade gång på gång
att de där hade tre helt klara låtar och att det bara var att skriva
lämpliga texter och sätta melodier till materialet. John var
alldeles för fascinerad och road för att hala in honom med en
gång.
”Hur mycket har en viss tjej att göra med det här?” sade Stefan
när han äntligen fått ur sig prisen.
”Ingenting”, sade John och tittade ner på sina skor. ”Kanske lite”,
sade han efter en stunds tystnad, och de två paren med höjda

ögonbryn när han lyfte blicken förtäljde honom att ingen köpte
den storyn. ”Okej: allt!”
”Vadå”, sade Magnus, ”är ni...?”
”Nej”, sade John tvärt. ”Raka motsatsen.” Och så lade han ut hela
den trista historien på femton sekunder.
”Det är som jag hela tiden säger”, sade Magnus. ”Jag äger ingen
bil. Om jag vill känna vind i håret lånar jag en.”
”Då borde det väl ha blivit en hel del fordonsskatt på det sistone
då eller?” frågade John.

XVII
Have you ever talked to someone
And you feel you know what’s coming next?
Iron Maiden, ”Deja-Vu”

De massiva mp3-filerna låg i mailen när han kom hem från
jobbet dagen därpå. På filernas tidstämplar såg det ut som att
Stefan måste ha suttit i timmar med att föra över MD-spåren till
datorn, samt att själva görandet måste ha gett honom tillbaka
den kaotiska energi han uppvisat i replokalen. John hade aldrig
sett så många utropstecken i ett mail som inte kom från en arg
kund och inte handlade om försenade prylar, men framför allt
fick han fullt upp med att undra varför han fått för sig att Stefan
inte använde smileys. Det var på vippen att John fick för sig att
Stefans mailkonto blivit kapat och att den tilltänkte PC-tjuven
helt otippat var ett stort fan av progressiv rock.
Det var inte snack om att laga middag nu, John plockade paketet
med wienerkorvarna ur kylen och åt dem råa medan filerna
laddades ner. Han drog under andlös spänning en lasso runt dem
för att ladda alla tre på en gång i mediaspelaren. Med en gång såg
han att deras trummis måste ha fått fullkomligt fnatt, för mp3filerna var ordentligt taggade med låtnamn, artist och album, och
Stefan verkade tydligen tycka att de var hans personliga, magiska
orkester, vilket John kanske inte höll med om riktigt. Deras tre
jam var dessutom redan ”opus” 1 till och med 3.
Självfallet var det för att han hade varit där och sett det med egna
ögon, men det hördes verkligen i musiken att Stefan och Magnus
liksom öppnade upp sig, man kunde riktigt känna deras sätt att

komma in i låten, först tveksamt, som om de inte trodde sina
öron, och sedan med allt större entusiasm och känsla, när de
fattade att John menade allvar.
Stefan kunde hålla snattran om det där med att ha kunnande i
sig, snacka om att någonting kom ur rätt käft. Det var som om
han enbart spelat på 30 procents kapacitet tidigare, och nu fick
tillfälle att blomma ut. Killen hade det perfekta drivet i sitt spel,
och John kunde omöjligen förklara hur han upplevde det, det var
en oförklarlig snärt i handlederna som verkade piska musiken
framför honom. Till och med en 4/4 lät fräsch och spännande, till
och med när han valde att bara lägga den enkelt och utan
krusiduller. Men å andra sidan kanske svaret låg i frågan, för det
var alltid skruvade bollar i Stefans spel. Han verkade också ha
flera hjärnhalvor och vara lika smidig på vänster sida som på
höger: precis när John var övertygad om att han trasslat in
armarna och skulle ramla av pallen började han kompa med
vänstern och slå på virveltrumman med högern. Men det var inte
förrän de udda taktarterna kom in i bilden som Stefan började bli
riktigt skrämmande imponerande, ungefär som om hans hjärta
slog i 7/8 och att kompa i den takten med alla de subtila
variationerna som fanns kom lika naturligt för honom som att
sova eller andas.
Magnus Karlsson var världens bästa basist. Det fanns inga andra
slutsatser att dra av det spel som John hörde i ljudfilerna.
Magnus gled sömlöst mellan stilar, attityder, register och
tekniker och verkade vara precis överallt hela tiden. Det lät ännu
bättre efter att han rattade på sin förstärkare inför tredje jammet,
för plötsligt hade han ett annat flås och en annan närvaro i
musiken. Det var heller inte att han missbrukade sin teknik och
kunskap, för så fort det var på väg att bli för mycket taggade han
ner och lade spelet i fickan, perfekt synkad med Stefans
bastrumma, diskret mullrande i bakgrunden av respekt för Johns

gitarr eller sång. Magnus verkade gå utanför sig själv och förlägga
medvetandet och lyssnandet mitt ute i rummet, så att han
intuitivt kunde reagera på varenda liten skiftning och nyans i
Johns och Stefans spel. Det här var inget annat än en latent
supermusikalitet, som han själv arbetat hårt på genom att bredda
sig under flera år, och nu verkade alla vägar ha fört honom hit.
Slutligen kom John till sin egen insats, och egentligen kunde han
inget annat än att medge att det var fantastiskt inspirerande att
spela med sådana musiker i kombination med det fantastiska
soundet han fått till. Han hade känt det redan medan han stod
där, och nu återbekräftades det med råge: han hade inte ens en
aning om att han kunde skapa sådana texturer enbart med en
enda gitarr. Det var knappt så att han hade tänkt på att ta sig ett
solo, så upptagen hade han varit med att klicka med Stefan och
Magnus. Han sökte en stund efter ett sätt att beskriva
sensationen, och det bästa han kom på var att han nu kände det
som att han spelade på ett elektriskt stränginstrument, inte bara
elektronik som råkade drivas och styras av ett stränginstrument.
Nu hade han en ton, någonting som levde och andades, en
alldeles egen röst i musiken på lika villkor med de andra, där vad
hans fingrar gjorde på greppbrädan hördes klart och tydligt och
det faktiskt lät som trä, glas och metall och inte kisel, plast och
gummi. Nu var det inga som helst problem att slå igenom
kompsektionen; till och med i de allra mest intensiva partierna
kunde han höra precis varenda nyans i sitt spel. Inte heller var
det på bekostnad av kraften: när han spelade stora rockackord
kraschade det som ingenting annat, och i nästa ögonblick kunde
han lätta på anslaget och då blev det en suveränt glödande ton
som verkade dekorera själva strängljudet utan att ta över det.
Utan vidare kunde han spela färgade ackordformer med terser,
kvarter, sexter och septimor utan att det lät som en distad soppa.

Till sist var han tvungen att konfrontera det faktum att han och
till viss del även Magnus varit helt fel ute. Den extrema
hårdrocken hade måhända varit impulsen bakom allt detta, men
det stod nu fullkomligt klart att den bara var en av många
influenser på deras musicerande. De hade varit så tvärsäkra på
vad de ville göra, och här hade de halkat in på någonting annat
som passade dem tusen gånger bättre.
När han kört igenom låtarna började mediaspelaren omedelbart
om från början på opus 1, och då bestämde sig John för att lyssna
på hela härligheten en gång till. Men den här gången var det inte
bara för att återuppleva ögonblicket, nu när han lyssnade var det
mer kritiskt och analytiskt, för de skulle behöva göra tre
fungerande låtar av allt det här improviserandet. Vad funkade
tillsammans och vad gjorde det inte, fanns det en vers där, en
refräng där, var det där ett tema som kunde stöpas om med
annan instrumentering och textur? Var skulle han kunna
förenkla sitt eget spel för att stoppa in sångpartier?
Efter genomlyssning nummer två kunde han inte hålla sig längre.
Det här måste hon bara höra! Det var kanske egoistiskt,
pretentiöst och överdrivet optimistiskt att ens en annan musiker
skulle finna någon stimulans i nära på femton minuters
jammande, men John kunde inte riktigt nå fram till den lilla
delen av hans hjärna som skulle ha brytt sig. Det här hade han
väntat på så länge och det hade till slut överträffat hans vildaste
förhoppningar, och hon hade faktiskt frågat efter något sådant
här vid ett par tillfällen.
Han satt och länge och väl och valde bland de tre filerna, men
bestämde sig till slut för Stefans galenskap: orgien i udda
taktarter som efter dryga tio minuters tragglande faktiskt
utkristalliserat sig i ett riktigt riff som sedan blev utgångspunkten
för jammet. Det var en massiv fil, nära på 20 megabyte även i
detta komprimerade skick, vilket skulle ha korkat igen vilket e-

postkonto som helst under vanliga former, men Rebecca hade
webbmail och kunde alltid välja att inte ladda ner om det visade
sig ta för lång tid. Och han såg fram emot att hon ringde för att
skälla ut honom för att han spammat henne.
Kolla din mail. /J
Han ångrade sig en halv sekund innan han tryckte på den gröna
knappen för att skicka iväg meddelandet. Varför smsa när man
kan ringa? Det bubblade inom honom av allt han ville berätta,
han sket högaktningsfullt i vad han skulle kunna ställa till med
för problem för henne, det här måste han bara få ur sig! Ett
förväntansfullt leende lekte kring hans läppar och han kände hur
pulsen stegrades i perfekt synk med att signalerna gick fram, han
såg henne för sin inre syn, hur hon irriterat rotade i handväskan,
hittade telefonen och kanske sken upp när hon såg vem det –
Upptagettonen var som ett hånskratt i hans högeröra. Hon hade
tryckt bort honom! Hon hade haft valet mellan Yes och No och
tryckt på No!
Han kände hur hans kinder antog en tomataktig färg och han
grinade illa av den nästan fysiska smärtan av att bli så tvärt och
fullkomligt avspisad. Plötsligt kom allt tillbaka, det som han
mindes som en obehaglig feberdröm från i söndags: promenaden
på Kungshöjd, nervositeten, det laddade ögonblicket, det som
känts som sekunder från en kyss eller ett spektakulärt feltramp,
hennes ilsket ringande telefon och hur allting bara tvärdog. Men
det var ingen dröm, utan en ytterst påtaglig och obehaglig
verklighet att han faktiskt inte fått ett enda livstecken från henne
sedan dess.
Men när han gått igenom denna hysteriskt neurotiska
medvetandeström insåg han också att han mycket väl kunde göra
sig skyldig till en massiv feltolkning av någonting han inte hade i
närheten av något bevis för. Här satt han och funderade på slutet

av världen och så behövde den riktiga verkligheten inte vara mer
olycksbådande än att hon råkat stå olämpligt vid någon kassa,
hon kanske pratade i sin fasta telefon, kort sagt kunde det finnas
149 fullkomligt oskyldiga förklaringar och när han hörde en av
dem inom fem, tio minuter skulle han skämmas för att han jagat
upp sig så.
När han till slut inte längre kunde stå emot naturens kall insåg
han att han suttit orörlig i nästan en timme utan att varken
telefon eller mail sagt så mycket som ett pip. Det var inte bra, och
John intalade sig själv medan han mötte sin blick i toalettspegeln
att han måste hitta på någonting nu innan han blev galen på
kuppen. Men sedan var det raka vägen tillbaka till soffan och
laptopen och telefonen och det var skrämmande hur lite tid som
hann gå tills otåligheten nådde sådana nivåer att han inte ens
orkade vänta på att mailprogrammet skulle göra sin rutinmässiga
avsökning av servern var sextionde sekund. Han klickade och
klickade, varje gång tänkte han ”nu!”, men hela tiden blev det
precis samma irriterande resultat:
Det finns inga nya meddelanden.
Om han fortsatte att klicka på knappen var tionde sekund skulle
det snart bli annat ljud i skällan:
Det FINNS inga nya meddelanden!
Och ett par gånger senare skulle maskinen slutgiltigt lacka ur på
honom:
Hallå, nu får du ta mig fan ge dig!
John avskydde alltid när hans spontana, första, pessimistiska
tankar sedan visade sig vara korrekta, som om det var någon
form av självuppfyllande profetia som hans overksamhet såg till
att fullfölja. Det här ingick inte i några som helst planer för
kvällen. Syftet hade varit att lyssna igenom deras tre jam, kanske
föra anteckningar om vad som var givet, vad man behövde jobba

mer på och vad som definitivt behövde fettsugas bort. Sedan hade
han tänkt ta den energin och ta kontakt med Rebecca, kanske
stämma träff någon gång nu snart om det lät sig göras, och sedan
kunde han använda den energin för att turboladda den andra
energin så att han kom som med en raket i röven till nästa
repning och ledde killarna genom Opus 4, Opus 5 och Opus 6.
Nu föll allt det där platt på ansiktet på ett oborstat betonggolv
och han kunde inte ens bemöda sig att lyssna mer på musiken.
Den gnagande oron blev snart till en noja. Han kunde inte slita
ögonen från telefonen. När som helst kunde den ringa och det
ville han inte missa bara för att hans öron var distraherade av
musik. Han kollade så att telefonen fortfarande var på, till slut
med en sådan frekvens att han började få varningssignaler om
mental ohälsa, och vid åtminstone tre tillfällen den kvällen
testade han att ringa från sin fasta till sin mobil bara för att se att
numret fortfarande fungerade och att det inte var något fel på
nätet. Det var inget fel på någon av telefonerna, det var helt
enkelt bara Rebecca som – precis som han fruktat under den
värsta depressionen på Kungshöjd och Stenpiren – valt att
ignorera honom.
När klockan slog elva förstod han att det inte skulle bli någon
kontakt den kvällen, och då blev det på något sätt enklare att slita
sig från vakthållningen vid telefonen. Det var orimligt att vänta
sig att vanliga människor som arbetade vanliga tider skulle få för
sig att ringa till andra vanliga människor klockan elva på kvällen.
Sent omsider hade den intellektuella delen av honom nått fram,
men inte förrän han gett sig själv djupa orosrynkor i pannan.
***
John var inte i närheten av sitt nya, dynamiska, effektiva jag på
kontoret den torsdagen, men det var bara att komma tillbaka till
lokalen och träffa Magnus och Stefan igen så var det som om de
inte varit ifrån varandra i 48 timmar och som om det där andra

aldrig hänt. Det var också som om de inte redan hade tre solida
låtidéer, för Stefans bandare rullade på nytt, de turades åter igen
om med att lägga fram idéer och en och en halv timme senare var
det Stefans tur att konstatera det uppenbara:
”Vi tar ur hörselskydden lite”, sade han och väntade tills John och
Magnus följt hans exempel och ställt ifrån sig sina instrument.
Sedan återtog han: ”Ja, vi har nu alltså rena rama lyxproblemet,
ett veritabelt smörgåsbord med idéer. Jag ämnar nu komma med
ett förslag.”
John och Magnus stod kvar orörliga och inväntade
fortsättningen.
”Vad säger ni om att repa oftare?”
John nickade entusiastiskt och tittade över på Magnus som såg
avgjort skeptisk ut. Mycket riktigt yttrade han ett dröjande
”nja...” och lät det hänga tills han blev medveten om de vilt
frågande minerna som John och Stefan satte upp. Då verkade
Magnus reagera som i slow motion.
”Jamen det är gör vi”, kom det efter en stund. ”Jo, för fan, det kör
vi på!”
John släppte ut en lättnadens suck.
”Funkar klockan tolv för alla?”
”Absolut”, sade Stefan.
”Jajamän”, sade Magnus.
”Gott”, sade John. ”I med propparna så kör vi igen.”
Han lyckades hålla melankolin på avstånd i tre timmar, men
sedan var det ofrånkomligen dags att packa ner instrumenten,
stänga av utrustningen och bege sig hemåt, och då kom hela
resten av livet tillbaka i en störtflod. John måste ha reagerat
synligt, för plötsligt ville de andra veta hur det var fatt.

”Nej, det är ingenting”, ljög John så automatiskt att han nästan
skrämde slag på sig själv. ”Men jag grunnar på om vi inte skall ta
en träff nu till helgen och reda ut lite grejor.”
”Vadå för grejor?” sade Magnus.
Stefan såg ut som han höll på att yttra sig men John förekom
honom:
”Vi har sex massiva jam att reda ut och strukturera upp till riktiga
låtar. Jag föreslår att vi träffas på neutral plan på en dag då vi
inte repar, och arrangerar alltsammans. Lördag kanske?”
John tystnade tvärt och drog sedan djupt efter andan. Bara han
fick en av dem med sig! De kunde göra vad som helst, bara han
slapp tillbringa hela helgen på egen hand, för det skulle bara sluta
med att han färdades genom hela regnbågens spektrum från den
blåaste depressionen till den allra rödaste ilskan och då vete
fasen hur det skulle gå på söndag. Till hans gränslösa lättnad
nickade Stefan begeistrat, men i stället för att spänna av blev det
att John spände sig i väntan på ytterligare konstrande från
basisten.
Magnus såg ut att kämpa med sig själv, han såg på klockan och
trevade efter mobiltelefonen, men tittade sedan på de andra två
som spänt inväntade honom.
”Okej”, sade han till slut. ”Skall vi träffas hemma hos dig då
eller?”
”Kan vi göra”, sade John.
”Bra”, sade Magnus. ”Men då får det bli grabbkäk”, tillade han
sedan, som om det skulle ha blivit frågan om något annat.
John kom på sig själv med att vara glad när de tog sig ner mot
spårvagnshållplatsen. Det var inte illa att ha någonting att se
fram emot i helgen!

***
Han hade precis tagit den första stora klunken med öl då Stefan
anlände med ett glatt utrop i porttelefonen.
”Oj, här var det ju flådigt värre”, sade Stefan när han steg in i
hallen och knöt upp sina vita tennisskor.
John blev full i skratt när han betraktade Stefans nästan
turistmässiga sätt att spankulera med händerna på ryggen och
kommentera tavlor och fotografier på väggarna, inredning och
dekor. Det enda som verkade få tyst på honom var när han fick
syn på skivsamlingen. Stefan avbröt sig tvärt och stegade bort för
att ställa sig med korsade armar och inspektera Johns
musiksmak.
”En drink före maten?” frågade John. Han hade slagit vad med
sig själv om en hundralapp om att Stefan inte rörde alkohol.
”Jamen det skulle ju inte vara helt dumt”, sade Stefan. ”Vad har
du?”
”Ja, lite av varje”, sade John och hasplade ur sig en snabb och
sannolikt inkomplett lista över innehållet i kylen och spritskåpet.
”Hm”, sade Stefan, ”gin och tonic hade ju helt klart varit väldigt
gott.”
John nickade och kunde inte helt och hållet hindra sig från att le
åt sin nyvunna rikedom, även om han inte var helt säker på om
han vunnit eller förlorat vadet. Stefan återgick till att mönstra
CD-skivorna och John gick ut i köket för att ordna med
drinkarna. Som för att utmana ödet mixade han även en till sig
själv. Stefan hade inte rört sig ur fläcken när han kom tillbaka in i
vardagsrummet.
”Tack snälla”, sade han när han fick drinken i hand och
gestikulerade sedan mot CD-hyllan så att isbitarna klinkade mot

glaset. ”Jag ser att du har lite samma problem som jag”, sade han
sedan.
”Vad menar du nu?” frågade John.
”Jag har kommit fram till att det är avlägset störande att man
kommer hem från en skivaffär glad i hågen för att man köpt sig
några nya plattor som är jättebra.”
”Vad kan rimligtvis vara galet med det?”
”Jo, för sedan kommer man hem och sitter och njuter av musiken
och då tittar man på baksidan och ser när de ursprungligen gavs
ut: 1972, 1973 respektive 1976. Hur nytt är det på en skala?”
”Jamen det beror ju på var du sätter nollpunkten. Om noll är
nytt, så är det ju kanske tio, såvida det inte är en skala som går till
20.”
Stefan stirrade vilt på honom och kastade sedan ut ett väsande
skratt som i ett enda hysteriskt andetag. John gick och hämtade
sin burk och stod sedan och jonglerade gin och öl medan de
fortsatte småprata om musiksamlingen.
”Den här är suverän”, sade Stefan och drog ut Deep Purples
Machine Head några centimeter ur hyllan.
”Verkligen”, sade John och drog en stor klunk öl.
”Jaha, det är den gamla versionen”, sade Stefan med en titt på
baksidan. ”Jag har också den, men jag har även köpt den
remastrade utgåvan som kom för några år sedan.”
”Är den bra eller?”
”Jamen absolut! Låtarna är lite längre, det är lite mer snack och
oväsen inemellan, ganska kul faktiskt. Det låter mer som om de
bara ställt upp sig inne på hotellet och lirat in alla låtarna i ett
svep.”

”Jaha”, sade John.
”Sedan är det ju sisådär med mastringen”, sade Stefan och gav sig
sedan ut på en långrandig dragning om än det ena än det andra
med kompression och dynamik.
John nickade och utstötte medhållande ljud och till slut kunde
han inte hålla sig längre:
”Du borde ta och skaffa dig en flickvän.”
”Omöjligt”, sade Stefan och fortsatte scanna av hyllan. ”Den
kravspecen är mer detaljerad än ritningen på rymdfärjan.”
John började fnittra, och Stefan tittade förundrat på honom och
då insåg han att det måste ha låtit rätt så roligt, och då kunde han
inte hålla sig, och till slut stod de och skrattade hysteriskt. Det var
först då som han lade märke till att han rodnade och att känseln i
kinderna faktiskt redan börjat tackla av en aning. Vilket inte var
särskilt konstigt, med tanke på att han mixat drinkarna aningen
starkt. Efter en stund återvände de till sans och balans, och precis
när John skulle förpassa sin tomma ölburk till
återvinningskassen ringde telefonen på nytt.
”Zapraksin, zapraksin”, hördes Magnus fylliga baryton.
”Zapraksin på dig också!” utropade John glatt och tryckte på
fyrkanten för att släppa in honom innan han steg ut i köket för att
köra igång med middagen.
”God dag i stugan!” sade Magnus när han vräkte upp ytterdörren
så att det sög i Johns trumhinnor.
”Stugan, stugan!” hördes det inifrån vardagsrummet där Stefan
fortfarande stod och bläddrade bland plattor.
Magnus kom omedelbart ut i köket med sin vanliga ryggsäck,
sina vanliga Sofiero och sina vanliga påsar med ostbågar och
chips och innan John ens hunnit sätta det skramlande glaset till

munnen för att tömma sin gin och tonic hade även Stefan gjort
dem sällskap. Han hade haft någon vag idé om att stå i ett
zenliknande tillstånd, ensamt tronande vid spisen tills chilin höll
på att koka ihop, kanske skulle han på sin höjd ha fått sarkastiska
kommentarer från soffan och sprungit fram och tillbaka mellan
spisen och dörröppningen för att på bästa sätt returnera dem. I
stället slöt hans kompsektion upp bakom honom i köket precis
som de gjorde i replokalen och förmodligen – förhoppningsvis!
givetvis! – skulle göra även på scen, och tre man skulle alltså stå
på samma kvadratmeter trots att han hade ytterligare fyrtionio
till sitt förfogande. Det tog inte lång stund förrän de åter trissade
upp varandra till hysteri, vilket provocerades av att John hackade
den rumstempererade löken, och under några avgörande
ögonblick undrade han om han skulle få kasta ut hela chilin i
slasken med tanke på hur okoncentrerat och flamsigt det blev.
Han hade fortfarande så pass styr på sig själv att det fanns en del
av honom som protesterade mot den tilltagande fyllan och
bristen på koncentration, men då fick han faktiskt intala sig. Det
fanns all tid i världen att skriva färdigt låtarna, för vem ville
avbryta ett sådant här ögonblick?
Koncentrationen smög sig obemärkt på: fnissigheten bedarrade i
takt med att alla satte i sig chili och ris, och när alla var mätta och
belåtna blev det ett par tysta minuter innan John föreslog kaffe
och efterrätt. De ställde ut alla tillbehören på bordet och högg in
på glass och vispgrädde, bananer och maränger medan John
körde igång en spellista med deras sex jam på laptopen. Plötsligt
var det som om festen kommit av sig. Magnus gick och hällde upp
Coca-Cola utan Jack Daniel's, Stefan frågade efter mer kaffe och
sedan rörde de sig inte ur fläcken förrän de tre första låtarna var
strukturerade.
John var närmast förbluffad när han vaknade utan att känna
ångest eller någon som helst form av illamående. Särskilt inte när

han kom ut i vardagsrummet och såg en tom whiskeyflaska i
patetiskt majestät på det kaotiska bordet. Men ju mer han tänkte
på det, desto tydligare insåg han att det kanske inte var frågan
om något annat än en psykosomatisk fylla. Rent medicinskt hade
de förmodligen inte varit mer än salongsberusade.
När John till slut lyfte upp mobiltelefonen från sängbordet insåg
han att resan gått in i det slutliga stadiet: uppgivenheten. Det var
tre dagar och tre nätter sedan han mailat och ringt henne, men
hans inkorg var fortfarande ett gapande svart hål, sms-korgen
renons på livstecken från Rebecca. Nu var hennes hårdrocksprins
tillbaka och nu var det dags att lämna sommarkatten bakom sig.
Han trodde sig känna människor och framför allt hade han fått
intrycket att han lyckats lära känna Rebecca under de här
veckorna, och det var en otrevlig överraskning att notera att hon
verkade vara förmögen till detta. Det var ju inte direkt han som
bränt upp alla linjer för att hela tiden få med henne på att göra
saker mot sin vilja.
Visst fanns det fortfarande förklaringar. Ännu existerade en liten,
tapper motståndsrörelse djupt ner i hans mentala katakomber
som sade honom att när som helst kunde hon komma tillbaka
och förklaringen kunde vara precis lika logisk och oskyldig som
den där gången då hon förlagt mobilladdaren – John fick nära på
ett nostalgiskt anfall av tanken, som om det var åratal sedan och
inte bara några veckor.
Men likväl kunde han inte komma ifrån tanken att det gått för
lång tid nu, att om hon var i närheten av att känna för honom
som han kände för henne – eller ens brytt sig om honom som en
god vän – borde hon väl rimligtvis ha karvat sig till åtminstone
två minuter här eller där för att ringa ett samtal eller i alla fall
knappa iväg ett litet meddelande. Framför allt när det var så
pinsamt uppenbart att han försökt få tag på henne men
misslyckats.

När telefonsignalen skar igenom hans sega söndagsmorgonrutin
var Stefan hans första tanke: hur musiken och deras diskussioner
fått honom att lyfta på nytt, men hur det liksom hade förstärkts
av gin, öl och whiskey tills de befarade att han skulle spränga en
artär. Stefan var absolut ingen stordrinkare, men vid flera
tillfällen under kvällens lopp hade John undrat hur lättviktig han
egentligen var. Det här samtalet var garanterat en bakfull
trummis som ringde och bad om att få skjuta på repet ett par
timmar så att han kunde –
”Hej, det är Becca.”
”Hej!” sade John.
Hennes tonfall fick honom att sätta sig käpprak i soffan och
tystnaden varade i flera sekunder medan John gradvis kom till
den skrämmande insikten att det här inte var någon rutinmässig
koll av läget. Det skulle inte bli något snack om gitarrer och
förstärkare, det skulle inte bli frågan om att hitta på någonting
efter deras respektive repningar. John hade precis öppnat
munnen då Rebecca avbröt honom.
”Jag kan inte träffas mera.”
”Okej”, sade John efter en djup suck och kände hur det dunkade i
öronen och hur munnen blev snustorr på tre röda sekunder. ”Jag
förstår.” Sedan fick han ett infall och undrade om det möjligtvis
gick att missförstå henne rätt: ”Det är väl inte så konstigt att du
vill återstifta bekantskapen” – han kunde inte bringa sig själv till
att säga namnet – ”efter all den här tiden. Du vet var jag finns.
Jag kan höra av mig senare eller också kan du bara smsa eller
ringa när du känner för det.”
Han hörde en serie väsningar som måste ha varit någon form av
suck.

”Jag menar för alltid”, sade hon och verkade sedan försvinna
abrupt och John hade halvt om halvt studsat rakt upp ur soffan
när hon plötsligt kom tillbaka: ”Det här var ingen bra idé, jag vet
inte... det är komplicerat... jag måste få tid på mig att reda ut...”
Där slutade John att lyssna på den stötvisa tiraden och inväntade
att hon skulle tystna, så att han kunde gå. Han visste redan vad
”få tid” och ”reda ut” betydde på hennes språk. Det betydde att
tiden redan var tagen, allt var utrett, och han borde söka sig
någon annanstans. John teg och då började hon upprepa sig, och
någonstans där under den andra omgången hörde han Rebecca
darra på rösten, men vad spelade det för roll nu? Det var bara
bortslösade tårar.
Normalt hade han svårt för att ta initiativ till att avsluta samtal,
men nu var det perverst enkelt. Direkt när hon slutgiltigt verkade
ha tystnat tog John till orda:
”Om det är den enda utvägen så måste jag acceptera det.”
Det kom ett osäkert ”mmm” från Rebecca.
”Jag tycker bara att det är synd, för jag blir alltid enormt
inspirerad av dig, Becca.”
Nu hörde han bara dämpade läten från andra sidan.
”Jag kommer verkligen att sakna dig. Lycka till, Rebecca!”
”Detsamma”, sade hon utan att ha i närheten av kontroll över
rösten.
Men det spelade ingen roll. John lade på efter en kort
avskedshälsning och tryckte sedan bestämt på knappen för att
inte falla för frestelsen att försöka lägga till någonting fullkomligt
överflödigt. För en gångs skull hade han avslutat i överläge, för en
gångs skull hade han varit beslutsam och tuff och nu skulle
varken hennes sista minne av honom eller hans sista minne av

det sista samtalet med henne vara av en bönande, bedjande,
patetisk figur som inte förmådde acceptera faktum.
Först när han nästan lättsinnigt slängt mobilen på soffkudden var
det som om konversationen spelades upp på nytt för honom.
Hela tyngden av allt det han och hon hade sagt slog igenom hans
tunna faner av forcerad beslutsamhet, och först då lutade han sig
tillbaka över soffkudden och så gick det inte att hålla tillbaka all
besvikelse och bedrövelse. John lade handen över ögonen och det
tog en bra stund innan han fick ordning på sina känslor igen.
”Hur är det med skallen?” frågade Magnus direkt när John kom
in i lokalen.
”Skallen mår alldeles utmärkt”, sade John. ”Jag är helt fräsch och
pigg och rask. Men jag fick ett telefonsamtal som jag inte ville
ha.”
”Aw, shit, vad hände?”
John berättade sin historia. Magnus och Stefan suckade unisont
och letade efter svaren på livets gåtor i taket respektive på
virveltrumman. Stefan tittade upp efter en stund.
”Det är bara att medge att vi är en genetisk återvändsgränd”, sade
han. ”Tre killar över 25 som spelar progressiv rock. Där finns det
inte många förutsättningar för att sprida sin säd.”
”Tala för dig själv!” sade Magnus häftigt. ”Jag fyller inte förrän
nästa år! Och dessutom sov jag hos Anneli i natt!”
”Jag fyller inte heller förrän nästa år”, sade John, som var
tacksam för eufemismen men inte ville ha några som helst
detaljer utöver det just nu.
”Så det är jag som är åldersmannen i det här gänget?” sade Stefan
bestört.
”Se till att räkna in trean nu, gamle man”, sade John.

Nu när låtarna hade börjat utkristallisera sig till någonting som
liknade en färdig form var det lite enklare att hitta rätt i dem, och
i brist på någon annan som tog initiativ och gjorde någonting
med det batteri av sångmikrofoner som de ”lånat” ställde John
sig själv och började nynna, lalla och sätta ihop godtyckliga
engelska ord till någon progressiv form av scatsång. Vissa saker
var givetvis omöjliga att fixa både på gitarren och med rösten
samtidigt, så de fick arbeta runt de knixigaste riffen och se till att
de mest komplicerade sakerna, såsom Stefans härliga idiotriff,
presenterades utan andra distraherande element. Han hade
kommit att identifiera ett parti i just den låten som refräng, och
det var sista gången som det partiet återkom innan outrot som
hans hals började kittla något alldeles sanslöst och han brast ut i
en hostattack som han desperat försökte koordinera med riffet så
att han inte skulle komma av sig. De satte slutet tajt, utan
irriterande tvekningar eller missljud, och han grep omedelbart
sin vattenflaska för att släcka branden i svalget. Då yttrade sig
Magnus:
”Är det inte bättre om du lär dig att sjunga ordentligt så att du
slipper stå där och skrika så byxa blir brun?”
”Jo, det kunde verkligen vara en idé”, sade John, ”om ni nu
fortsätter insistera på att jag skall försöka göra två saker
samtidigt.”
”Jag kan inte ens klia mig i håret och på pungen samtidigt”, sade
Magnus.
”Och jag är inte Phil Collins”, sade Stefan.
”Jag trodde att du var Stefan Collins?” sade John.
”Sorry.”
”Jag tror att jag sjunger upp mig”, sade John. ”Om jag märker att
det inte går att sjunga låtarna så får vi hitta en lösning, jag tänker

inte ställa mig och kraxa till det som han den där dåren i Re – i
det andra bandet.”
”Ja”, instämde Magnus, ”det var ungefär lika skämmigt som att
skita på sig mitt på ett övergångsställe.”
Det tog några sekunder varunder samtliga tre stirrade ut i tomma
intet. Sedan lät Stefan höra ett väsande ”Va?!” och hela
verksamheten bröt samman i ett vilt frustande gapskratt. Magnus
fick sig några slängar för sin anala fixering, stod nöjt lutad med
armbågen på sin bastopp och bjöd på sig själv en stund, och
sedan försökte de köra opus 3 igen.
Det gick om möjligt ännu sämre, men inte för att rösten brast
utan snarare för att den udda stämningen i rummet orsakat en
distinkt fnissighet. I refrängen trevade Magnus febrilt på
greppbrädan efter ett högt G, John försökte koncentrera sig och
frammana den rätta pondusen och hårdheten som versmelodin
krävde, och hans frenetiskt fokuserade blick föll på Stefan. Det
var bara det att just den här gången verkade Stefan mitt i andra
versen få någon sorts obestämd klåda på överläppen och han
gjorde grimaser som om han försökte klia tillbaka inifrån
gommen. John tappade koncentrationen, gick upp i en hysteriskt
komisk falsett och då bröt allt samman. Stefan slängde
trumstockarna och kliade tillbaka med båda nävarna.
”Jag går och tar en röka”, sade han på väg ut från rummet.
John och Magnus var inte kontaktbara.
Han var hemma till sen middagstid, men den här gången var det
inte bara att sätta sig i soffan med Les Paulen och kruta på som
han hade gjort tidigare. På något sätt var det som om det inte var
hans sinnesstämning som var påverkad, utan lägenhetens. Lyan
kändes plötsligt tom, mörk och främmande, som om nu även den
hade kommit underfund med att det skulle dröja tills nästa kväll
med damsällskap. Efter maten satte sig John mot sin vana

upprätt längst ut i den korta soffan, ungefär som om han vore
nyinflyttad och inte riktigt visste vad han skulle göra med sig
själv. Till slut insåg han att repningen haft den vanliga effekten
på hans humör och att han var lite orolig för var han skulle landa
när alla minnena och känslorna hann ifatt honom. Men till Johns
stora förvåning smög det sig på ett litet leende, för det första han
kom att tänka på var Magnus och Stefan, och vilken fantastisk
vändning allt tagit på bara en vecka. Och då slog det honom
slutligen: hur nära han hade varit att ta förhållandet med
Rebecca till den logiska slutsatsen – vilket i precis samma svep
skulle ha inneburit dödsstöten för bandet. Utan den chocken
hade han kanske inte tagit sig i kragen. Det var spekulativt värre,
på intet sätt säkert och framför allt 100% meningslöst att ens
fundera på, men John kände att slutsatsen fick honom på bättre
humör. Han var fullt medveten om att han lurade sig själv och
gick utan vidare omsvep med på det, för det här var inget annat
än ett desperat försök att intala sig själv om att detta var ett
medvetet val snarare än någonting som omständigheterna fört in
honom på, och John var helt okej med det.
Visst kunde det vara en romantisk och fin dagdröm att fortsätta
hoppas på ett mirakel, såsom den där stora scenen i regnet som
han redan skissat upp för sig själv. En mer enveten personlighet
skulle förmodligen också ha sett det här inte som ett slutgiltigt
avfärdande, utan tolkat det som ett subtilt feminint sätt att testa
hans riktiga motivation, som startskottet för hans stora stund
med kärleksdiktande och serenad under Rebeccas balkong. John
satt och skrattade åt sig själv, eftersom hans första association
var det logistiska problemet i att dra med sig sin Marshall och en
dieselgenerator till Frölunda Torg för att försöka få ljudvågorna
att räcka upp till Rebeccas lägenhet på åttonde våningen.
Plötsligt var dagdrömmen kanske inte riktigt lika romantisk
längre.

Han vågade knappt spekulera i vad som skulle kunna hända om
de råkade springa på varandra någonstans, kanske om de stod på
samma scen nu när bandet var på väg någonstans. Innan han
hade hindrat sig själv var han halvvägs in i ytterligare en
drogdröm om att Rebecca plötsligt blev påmind om honom och
hur hela hennes värld brakade samman, bla bla bla, och sedan:
pang! och klipp till scenen i regnet. Men förmodligen var det väl
bättre att vänta sig det värsta: att det inte skulle bli mer
familjaritet än kanske på sin höjd en igenkänningens glimt i ögat
från hennes sida. Kanske skulle hon ta sitt glas och gå sin väg en
andra gång. Den här gången skulle hans replik kanske nå fram till
henne, och i slutänden var det faktiskt en förbättring från senast.

XVIII
I’m hanging on your words
Living on your breath
Feeling with your skin
Will I always be here?
Depeche Mode, ”In Your Room”

Ackorden kom för honom när han höll på att värma upp. Det var
inte alls meningen, det var bara tänkt att han skulle värma upp
lite inför ett övningspass, få igång cirkulationen i fingrarna innan
han gick igång för full maskin med att öva skalor och sekvenser.
Men när John slog an ackordet var det som om klangen visste att
den inte var ensam, utan att den bara var den första obetydliga
delen i någonting mycket större. Tempot bara kom helt intuitivt,
kanske inspirerat av det elektroniska ekot, och John fortsatte,
och det var som om fingrarna spelade själva utan hans
inblandning, och innan han hann bromsa dem hade de skrivit ett
helt intro åt honom.
John spelade de fyra ackorden om och om igen nästan maniskt.
Var hade han hört detta förut? Eller var det bara så bra att det
kändes som att han borde ha hört det förut? Ibland gick det
stridens hetta inte att höra skillnaden – förrän dagen därpå, då
man lyssnade på det man spelat in eller tydde det man noterat,
och skrattade högt därför att man uppenbarligen skrivit en
Zeppelin-låt på nytt. Det var heller inte det första ackordet som
gjorde det, eller det sista, utan kombinationen av borduntonen,
den ytterligt konventionella för att inte säga överanvända
ackordföljden – och den gnagande oroliga kedjan med
dissonanser som inte ens nådde avspänning på det sista ackordet.

Hur tog man sig vidare härifrån? John lät det sista ackordet i
sekvensen klinga en takt extra och gick sedan tillbaka till
ursprungsackordet, men utan dissonans, och då var det som om
låten bara satt. Ackorden och melodin verkade springa om
varandra för att nå fram först till hans medvetande, och till hans
stora förtjusning kom till och med några ord helt objudna till
partyt, och de passade givetvis perfekt både estetiskt och
temamässigt, och John fick fullt sjå med att lokalisera papper och
penna samtidigt som han försökte hålla kvar allt i skallen så att
det inte rann iväg. Men det var inga problem att komma ihåg
låten, trots att han satt i tio, femton minuter och rafsade ner idéer
till texten.
Inte ens dagen därpå var det minsta problem att erinra sig
varenda ackord och nyans. John visslade på sitt nya verk på
vägen in i duschen, hade kvar det i skallen på vägen till jobbet
och fick nästan springa den sista biten för att han ville skriva ner
en ny idé innan den försvann. Sedan kom han av sig fullständigt
på tisdagsrepet då de för första gången spelade igenom de nya
arrangemangen av de sex första låtarna och det givetvis kom en
ny våg av tankar och uppslag. John rycktes automatiskt med i
skapandet och först när de hade skilts åt kom han att tänka på
nummer sju. Då bestämde han sig i stället för att vänta till
söndagen: då de samtliga var utvilade och hungriga och dessutom
hade hela dagen på sig och inte bara några sega timmar efter en
hektisk arbetsdag. Han rös nästan av välbehag när han
föreställde sig vad Magnus och Stefan skulle kunna hitta på med
arrangemanget: här krävdes inga stora gester; de skulle behöva ta
fram sitt allra djupaste kunnande om nyansering och dynamik för
att låten skulle fungera som avsett. Och om tempot skenade det
minsta skulle den tappa precis allt. Dessutom hade John inte helt
och hållet kunnat släppa den gnagande misstanken om att han
oavsiktligt stulit någonting. Det hade varit ett bittert farväl om så
vore fallet, men han hade ett solitt förtroende för att Magnus och

Stefans gemensamma musikaliska patentverk skulle registrera
någon form av lån eller överträdelse, och kanske skulle det ändå
gå att bärga något av materialet.
John var nyss hemkommen från lördagens musikaliska shopping,
hade hela knät fullt av gitarr, hela soffan full med gamla och nya
strängar och höll på att svära över tredje strängen då telefonen
ringde. Men för en gångs skull hade han headsetet klart och
färdigt.
”Hej!” sade en glad röst som sprack upp i falsett och han kom till
sin förfäran på inte bara att han lovat bort sig till Anja den här
helgen utan även att han haft några föresatser om att faktiskt ta
ett initiativ själv för en gångs skull, vilket nu gått om intet, för här
var hon.
”Hej på dig!” sade John glatt.
”Vad gör du?” frågade Anja sedan.
”Jag sitter och byter strängar.”
”Jaha? Stör jag?”
”Absolut inte”, sade John. ”Jag har bara lite problem med Gsträngen.” Meningen var att den skulle ligga i en prydlig spiral
och inte se ut som ett dubbelt halvslag kring stämskruven.
”Jaha, jag förstår”, sade Anja och det var först när det varit tyst i
några sekunder som han insåg att han förmodligen sagt något
oavsiktligt roligt.
”Hur är det med dig då?” frågade han obesvärat vidare.
”Jättebra!” sade Anja. ”Det är helg och det är fint väder!”
”Verkligen!”
”Hur går det med bandet?”

”Fantastiskt”, sade John. ”Helt enastående. Det höll på att skita
sig totalt i påskas, men nu har vi verkligen funnit varandra.”
”Men vad roligt!”
”Ja, det är verkligen roligt. Det visade sig att jag egentligen var
sugen på att spela något helt annat än jag trodde.” John pausade
och lade sedan till: ”Det var svårare än jag trodde att släppa taget
om det förflutna.”
”Sådant kan vara svårt”, sade Anja.
John satt tyst ett tag.
”Nej, det går otroligt bra. Vi har kastat ut allt vi gjort tidigare och
så har vi skrivit sex låtar på två rep och nu har jag en sjunde på
gång.”
”Åh jösses”, sade Anja.
Han drog efter andan för att dra igång, men insåg att det var
slöseri med hans luft och hennes tid. Anja skulle lyssna men vid
slutet av dagen skulle hon knappast bry sig om kedjor med
knappt upplösta septimor på svag taktdel, eller hemiolerna i
femte låten. Samtalet började halta, och nu skulle någon antingen
behöva komma till saken eller också bara konstatera att det bara
var läget som skulle stämmas av.
”Annars då?”
John kom av sig fullkomligt efter att han lite halvt yrvaket
konstaterat att han precis yttrat de döende konversationernas
defibrillator.
Anja drog efter andan och drog igång, skenbart omedveten om
hur John generat tystnat.
”Jag är så trött på det här nu”, sade hon, ungefär som om någon
oskriven konversationsregel gjorde gällande att det inte gick att

svara ”dåligt” på ”hur är läget” medan man fick en andra chans
att vara ärlig när någon ställde A-frågan.
”Trött på vad?” sade John med koncentrationen helt fokuserad
på strängen och stämskruven.
”Vara arbetslös, gå utbildning efter utbildning och aldrig komma
någon vart. Skicka in CV efter CV och få konstanta mail tillbaka:
’tjänsten är tillsatt av annan sökande’, ’tack för intresset’, ’din
profil är inte vad det här företaget letar efter just nu’. Bla bla bla!”
Plötsligt visste John inte vad han skulle säga. Han hade aldrig
hört henne så här ledsen och frustrerad. Det var väl kanske vid
något enstaka tillfälle under gymnasiet som han sett henne lite
lätt deppig en gång, över någon kille, vilket kanske inte alltid
inspirerade sympati om man så sade, men annars hade hon gjort
ett så gott som konsekvent intryck av att vara en sådan människa
som alltid lyckades vakna på den soliga sidan. Och, tillade han
sedan, det var också bara att beundra hur hon alltid lyckades få
det att kännas så naturligt och sällan forcerat och framför allt
aldrig irriterande.
”Men förr eller senare måste du väl hitta rätt ändå”, sade han.
”Det är väl bättre att vänta en månad extra och få det jobb som
du verkligen vill ha än att hoppa på första bästa just nu och sedan
känna att du måste byta om två månader.”
”Jo, jag vet”, sade hon, ”men, ja. Förlåt mig, men jag blir bara så
ledsen på allt det här.”
”Det är okej”, sade John. I själva verket hade han inte en aning
om vad han skulle säga eller göra för att få henne på bättre
humör. Kanske skulle det vara karaktärsbyggande att tillbringa
någon månad eller två i hennes situation, känna på det tuffa livet,
se saker och ting från hennes perspektiv. Det gjorde det inte
direkt enklare att han kände ett vagt bubblande i bakgrunden av
allt som gått hans väg den senaste tiden.

”Sedan gäller det att hålla tungan rätt i mun, ser du”, fortsatte
Anja, ”för det går inte att missa det minsta, inte ens en dag, för då
är de där med yxan.”
”Vad menar du nu?”
”Nej, jag var tvungen att stanna hemma en dag för några veckor
sedan, jag hade sådan mensvärk att jag knappt kom upp ur
sängen. Tror du inte att jag hittar ett brev nån dag senare!”
”Vadå för brev?”
”Äh, det stod någonting om avförd från a-kassan för att jag inte
stod till arbetsmarknadens förfogande. Jag skulle ha ringt och
sjukanmält mig med en gång, ser du! Men så missade jag ett
orienteringsmöte och då var det kört!”
”Det är ju för jävligt!” sade John. ”Men går det inte att fixa till
sånt i efterhand?”
”Jag vet inte”, sade hon. ”Kanske med läkarintyg, jag vet inte.
Men hur skall en läkare kunna avgöra det i efterhand, det blir ju
bara fel. Nej, man får väl ta den smällen.”
”Jag beklagar.”
”Det är okej”, sade hon, men det var det ju uppenbarligen inte
och Anja fortsatte att gå an i en halvminut och John lät henne
hållas för att det kändes som att hon behövde det. ”Och sedan har
jag inte fått ha sex på flera månader”, sade Anja till sist.
Med de ospunna och krångliga strängarna bakom sig trodde han
att han hade hittat ett sätt att lyssna och kommentera samtidigt
som han slutförde arbetet med gitarren. Men när Anja sade det
där var han väldigt nära att dra en 0,036 tums spunnen A-sträng
rakt igenom sin vänstra tumme.
”Har du någonting för dig i kväll?” sade hon sedan.

Han avverkade den första hälften av promenaden upp till
Guldheden på ben som dallrade av spänning och förväntan över
hur de där två replikerna hade fallit så tätt inpå varandra, nästan
demonstrativt a propos varandra. Han hade aldrig hört Anja säga
någonting liknande. Det kunde bli oavsiktligt roligt, möjligen
freudianskt men aldrig så här direkt. John hade ändå tackat ja,
men det här gjorde det så ohyggligt mycket mer spännande.
Menade hon verkligen det hon egentligen inte sade?
När han kom upp till Chalmers var det inte bara läge att kasta ut
den nu rätt äckliga snusen, det var också dags att börja jobba på
att göra sig av med den där tanken som smugit sig på helt
objuden. Anja kunde mycket väl ha satt mentala vattentäta skott
mellan de där meningarna, det kunde lika gärna ha varit
ytterligare en i en lång rad med spektakulära grodor fast med
skillnaden att det nu var i vuxentappning. Det skulle vara enormt
orättvist både mot Anja och honom själv att tillbringa resten av
eftermiddagen och kvällen i något högt uppskruvat
förväntansfullt tillstånd. Framför allt av den anledningen.
John förvånade sig själv när han närmade sig Anjas hus utan
minsta antydan till nervositet eller annat. Han var tacksam att
han i alla fall i vissa lägen förmådde utöva någotsånär kontroll
över sitt känsloliv och att han nu lyckats övertyga sig själv om att
det var kärt återseende av en gammal bekant som gällde, en
förhoppningsvis god middag och sedan var det alltid kul att titta
på hennes nya lägenhet. Allt annat fick han ta om situationen
uppstod.
”Hej!” utropade hon och när han satt båda fötterna i hennes hall
sträckte hon ut båda armarna till en stor, lång kram och höll den
kvar tillräckligt länge för att han så gott som omedelbart skulle
komma av sig.
John sträckte över vinflaskan med en lätt bugning och hoppades
innerligt att han gissat rätt. Så var inte fallet, för där han chansat

på rött till kött hade hon i stället ordnat till en förvånansvärt
läcker fisklasagne med spenat. Vad spelade det egentligen för
roll, kunde man fråga sig, men han klarade sig undan något
upplevt faux pas. Värdinnan hade redan kylt en låda med något
australiensiskt som var förbluffande gott.
Han åt med god aptit och lät sig mer än gärna trugas till att
hämta mer, vilket fick honom att känna sig otillbörligt glupsk.
Han var hungrig och det var gott, men han ville givetvis inte äta
Anja ur huset.
”Hur går det med kärleken?” frågade hon mitt i hans andra
portion.
”Jag trodde jag skulle klara mig undan den ett tag till”, sade John
efter en stund.
”Vad hände?”
John drog ett så kort referat av den senaste månaden som han
kunde komma undan med. Det var bra att få ur sig det och bra att
sätta lite annorlunda perspektiv på det. Men när han hörde sig
själv berätta kunde han bara konstatera att han gett sig in på
någonting som mer och mer kändes som slöseri med tid och om
han fått ut någonting av det så var det onödigt slitage på
hjärtesträngarna.
Men det värsta var att han var så nära att återkomma till de där
fem minuterna på Kungshöjd. Ungefär som om det var de och
inte de felande känslorna från Rebeccas håll som stått mellan
honom och henne. Ju mer han tänkte på det på det sättet desto
mer sannolikt var det att han skulle använda det som någon sorts
pervers ursäkt att slippa njuta av livet i sex månader eller hur
länge det nu skulle dröja innan han tillät sig att komma över det.
Och precis där, i det ögonblicket, lade Anja sin hand på hans.
Han tittade förvånat på hennes långa, blanklackade naglar och

lyckades på något sätt gripa sitt glas med den andra handen utan
att det välte ut över bordet eller darrade i hans hand.
Kramen när han först kom innanför dörren hade satt känslorna i
dallring, sedan hade han raskt återvunnit kontrollen, och så gott
som med en gång när de steg in i hennes kök hade han sett den
smita runt hörnet in i något skrymsle där han aldrig skulle få fatt
på den igen. Medan de stod med varsitt vinglas i handen och
väntade på att lasagnen skulle ticka ner de sista minuterna var
det precis som den gången för – var det fem år sedan? fyra? – vid
uteserveringen utanför Stora Teatern. Det var första gången som
de träffades efter studenten, första gången som de varit onyktra
tillsammans om man bortsåg från den kaotiska studentfesten,
och det var som om sommarlovets bortavaro och det emotionella
tumultet av att lämna skolan hade frigjort så pass mycket
hormoner inom dem båda att de utan vidare kunde hänge sig åt
fritt flirtande. Den gången var första gången som han
oförblommerat vältrade sig i hur spektakulärt kvinnlig och sexig
hon var, första gången som han verkligen kunde hänge sig åt sitt
begär för henne utan att känna den gnagande skammen, och då
precis som nu hade Anja stått alldeles för nära, varit alldeles för
hängig och klängig för att han skulle vara bekväm.
Den gången hade de tappat bort varandra i folkmyllret. Nästa
gång hade någon av dem varit upptagen, eller omständigheterna
annorlunda, eller båda två. Samma sak gången efter det, och
gången efter det, et cetera, men här och nu var det bara John och
Anja innanför fyra väggar och låst dörr och ingenting som band
någon av dem till någonting. De hade hela kvällen på sig att ställa
till med katastrof eller också någonting alldeles underbart och
han kunde omöjligt säga vartåt det lutade, eller ens vad som
kunde definieras som vad. Det enda John kunde säga med
säkerhet var att hon verkade vara väldigt noga med att aldrig stå

så långt bort från honom att någon av hennes kroppsdelar inte
kunde vara i kontakt med någon av hans.
John tackade uppriktigt och flerordigt för måltiden men blev
handgripligen hindrad från att plocka undan. I stället tog Anja
honom under armen och ledde ut honom ur köket och in i hennes
rymliga, öppna vardagsrum där en brun, pösig skinngrupp
väntade på dem. Hon ursäktade sig ett kort ögonblick och när
hon kom tillbaka in i vardagsrummet med två fulla vinglas kunde
John ha svurit på att hon knäppt upp en knapp i den korta, vita
blusen, samt att han kände en mycket starkare sensation av
hennes parfym nu än han gjort under middagen, då hon satt
betydligt närmare. När hon kom från korridoren som ledde till
ytterdörren fick han nästan demonstrativt stirra ner i golvet för
att blicken inte skulle dras mot den kropp som han så många
gånger försökt att tvinga sig att inte fantisera om. Han försökte
att svära inom sig åt att hon inte hade dragit på sig en mindre
distraherande långskjorta eller liknande, men vad var det för
mening med det, skulle han ha åtrått henne mindre om hon valt
att skyla sig?
Det var alldeles för lätt att fastna i gamla mönster och han hade i
flera år tagit henne alldeles för givet. En aspekt av det var att han
aldrig riktigt reflekterat över hur mycket han höll av henne och
hur tacksam han var för hennes vänskap. Men det var heller inte
hela sanningen och han fick också medge för sig själv att det var
alldeles för lätt att också glömma av hur enastående vacker hon
var. Framför nu, när hon verkade ha struntat i att sätta upp håret
i någon av de omständliga kreationer med clips, nålar eller
spänne som hon måste lagt ner hundratals Anja-timmar på under
gymnasiet. Det långa, blonda håret var kluvet i en perfekt
mittbena och flödade över axlar och bröst och gav henne ett
underbart sensuellt intryck som han aldrig riktigt förknippat med
Anja, och det gjorde inte riktigt saker och ting enklare.

Men fortfarande satt hon där borta, och han visste inte ens
varifrån han fick styrkan att hålla sig från att gå bort till hennes
fåtölj, ta kommandot – och ta konsekvenserna av att ha
misstolkat även henne. Nej, Anja förde i kväll och han visste inte
riktigt om han skulle förfäras över eller se fram emot att han
skulle kunna följa henne vart som helst.
De fortsatte att dricka och titta på varandra, skåla och minnas,
skratta och sitta tysta, och rätt som det var blev hon tvungen att
stiga upp igen. Hon sträckte sig efter hans vinglas, åter igen
släppte han på alla hämningar när hon vände honom ryggen,
John stirrade oblygt och girigt efter henne och släppte inte ens
blicken när Anja vände sig om som för att ta in hans reaktion.
Hon bara gav honom ett långt ögonkast, ett svagt leende och
sedan följde han henne under varje steg ut till köket, fullt
medveten om att hon garanterat kände hans blick bränna i
ryggen.
Hon kom tillbaka med fulla glas och han höll andan när hon
fortsatte rakt förbi fåtöljen där hon suttit parkerad i flera timmar.
I stället krånglade sig Anja förbi det ljusa träbordet, ställde ner
glasen, och vek ihop benen under sig i soffan, precis bredvid
John, alldeles inpå honom, med sina knän mot hans lår. Han satt
orörlig kvar vänd helt rätvinkligt mot henne, som om den nästan
demonstrativa kroppsspråkliga markeringen var den tunna tråd
som återstod av hans självkontroll. Så här nära var hennes
parfym en smekning mot hans näsborrar, en varm, rund, feminin
doft, och stället där de vidrörde varandra kittlade och ryckte som
om det gick ström genom hans ben.
Nu hängde Anja sig mot ryggstödet för att titta på honom och
John sträckte sig snabbt efter vinglaset för att ta sig en styrketår.
Sedan vände han sig mot henne, mötte hennes blick och då
kändes det som att revbenen bågnade av trycket från pumpen där
inne.

”Vad snygg du är”, nästan viskade Anja.
”Va?” andades John ut.
”Ja, du har verkligen växt upp. Du har blivit en man.”
Hon punkterade sina ord med att smeka hans kind och han blev
alldeles vimmelkantig bara av att höra hennes röst; plötsligt lät
hon inte ens som hans gamla vän Anja utan som soundtracket till
den Anja som han ville ha här och nu.
”Oj, här var det sticksigt!” kom det från Anja, nu tillbaka till sin
vanliga stämma, komplett med fnissning och allt, men
beröringen fick honom att vilja sluta ögonen, svimma och vakna
upp någon annanstans, det här kunde inte vara sant, snart skulle
någon ångra sig eller också skulle han inse att han drömde.
Men han öppnade ögonen igen och han var kvar, han satt här i
Anjas soffa, han hade Anja inom räckhåll.
Och vad väntade han egentligen på?
Anja förekom honom, för han hade knappt hunnit ta hennes
hand då hon tog spjärn mot soffan, satte sig gränsle över honom
och kysste honom.
”Å gud, kan vi inte äntligen få göra det här”, närmast stönade
Anja när de kom upp till ytan för att andas första gången.
Han tog tag i hennes bakhuvud och förde henne till sig på nytt,
deras läppar möttes och nu njöt han i fulla drag av den milda,
eggande smaken av mandel på hennes tunga, hungern i hennes
sätt att kyssa honom och att gripa tag om soffryggen för att trycka
sig närmare honom. Än så länge hade han inte vågat röra sig,
men nu kunde han inte hålla tillbaka det längre: John tryckte sig
mot henne precis som hon gjort och då var det som om hon
släppte fram de djupast liggande instinkterna. Anja drog först
efter andan som om hon precis stigit ner till midjan vid det första
vårdoppet, men när hon kom tillbaka för att kyssa honom gjorde

hon ena handen fri, och den vandrade över hans bröst, hans
mage och sedan ända ner till –
John ryckte till och nu kunde han inte hålla sig längre, han
sträckte omedelbart händerna efter de sista tre, fyra knapparna i
hennes blus. Men Anja var återigen snabbare, hon ställde sig upp
och innan han ens hunnit komma ifatt mentalt hade hon börjat
knäppa upp byxorna. Han följde hennes exempel, men när han
skulle resa sig tryckte hon ner honom mot soffryggen. Sedan steg
hon ur sina trosor, drog upp det vita linnet en bit och satte sig
över honom på nytt och det var så att han kunde ha kreverat av
sensationen.
Han försökte att hålla hennes blick fäst vid sin men hon höll
ögonen slutna i extasen och det var inte förrän hon omslutit
honom under vad som kändes som en oändlighet som hennes
ögon plötsligt spärrades upp som i panik och när han hörde och
kände att det knyckte i hennes kropp kunde han inte hålla
tillbaka själv. Anja satt kvar i exakt samma ställning över honom
efteråt, det riste fortfarande i hennes kropp såväl som hans egen,
och efter en kort stund begravde hon sitt ansikte vid hans hals
och snart hörde han hur hon skakade av desperata snyftningar.
”Det där har jag velat göra i åtta år”, kom det till slut från
någonstans mellan hans axel och öra.
”Jag också”, instämde John.
”Jag måste gå upp”, sade Anja efter ytterligare minuter i stilla
extas.
John satt kvar i exakt samma ställning och tittade efter hennes
bara rumpa när hon trippade ut i korridoren. Ett par minuter
senare dök hon upp igen iförd en tunn, skimrande morgonrock
som hängde helt öppen och avslöjade hela härligheten.
”Skall vi gå och lägga oss?”

”Det kan vi göra”, sade John osäkert.
”Fixar du mer vin?”
Anja var redan inne i sovrummet och tände doftljus. John släckte
i taket och stod halvklädd och perplex kvar i dörröppningen och
stirrade. Då vände hon sig om och släppte morgonrocken rakt ner
på golvet utan vidare krusiduller. Anjas ljusa hud flöt ut i oskärpa
i det suggestiva ljuset och snart badade hela rummet i en
smäktande vaniljdoft.
”Kom”, sade hon och arrangerade överkast och täcken.
John ställde ner glasen och drog av sig sina tröjor för att göra
henne sällskap på de svala lakanen.
”Jag kom att tänka på det när vi träffades senast”, sade Anja efter
en mun av det vita vinet. ”Vi har aldrig varit singel samtidigt.”
”Är vi inte singel nu?”
”Våra kroppar kanske är det”, sade Anja och drog handen nerför
hans bröst och mage, och helt plötsligt var det som att hon glömt
av att hon var hon, för sådan här var ju inte Anja. Sedan öppnade
hon munnen igen och den här gången träffade hon ännu närmare
målet: ”Jag kanske är det, men inte du.”
”Du kanske har rätt”, sade han. ”Du har rätt”, medgav han efter
närmare eftertanke.
Plötsligt ångrade han att han hade druckit, eller i alla fall att han
inte hade druckit annat än vin. Visst hade det smakat alldeles
utmärkt till fisken, men att fortsätta pimpla det hade gjort honom
sur i magen och dessutom gillade han inte hur vin fick honom att
känna sig: det blev en melankolisk, deppig fylla i diametral
motsats till det rus som öl kunde skapa. Det blev heller inte bättre
av att hans huvud just nu kändes som Centralstationen i
rusningstrafik och under ombyggnad. Visst var det underbart att
ligga här mitt emot Anja och helt oblygt och skamlöst kunna låta

ögonen vandra över hennes kropp. Visst var det fantastiskt att
känna hur efterglöden svepte över hans kropp och själ som ett
enormt eluppvärmt täcke. Visst kittlade det av blotta tanken på
att han hade aptit på mer och att hon verkade ha lagt ut hela
menyn. Men det fanns också ett störande moment, som om
täcket hade hafsiga sömmar och etiketterna satt kvar, eller
kanske mer som den där lilla surrande sinustonen som han alltid
hade dagen efter en konsert. Anja drog åt sig både blick och
tankar, men så fort han tittade bort försvann allt det och hennes
ljusa gestalt ersattes av en massa mellanbrunt vågigt hår, en
knagglig, spetsig näsa och ett grönt, smalt öga vars uttryck han
inte kunde tyda. Det kanske inte var vinet som gjorde honom
melankolisk och sur i magen när allt kom omkring.
”En viss del av mig är nog dessvärre någon annanstans”, sade han
försiktigt. ”Men merparten är här nu och njuter av varje
ögonblick.”
”Bra”, sade Anja och drack en stor klunk, som för att få i sig mod
till att luta sig fram mot honom för ytterligare en kyss, ungefär
som om han skulle skjuta henne ifrån sig. Men hon fullföljde inte,
det var mer en aptitretare, och John lät sig beredvilligt hållas på
halster; för varje sekund som gick blev han mer och mer redo för
henne och han hade inte bråttom någonstans.
Anjas höft beskrev en fantastisk kurva där den höjde sig över
lakanen. När hans hand smekte de välvda konturerna var det som
om det inte fanns någon friktion alls, som om hon tillbringat
stunden i det andra rummet med att frenetiskt tillämpa vax,
rakhyvel och scrub. Och just nu ville han inte ge henne mer än
den kortaste smekning. Den här gången hade han inte den
minsta tanke på någonting desperat på soffan bara för att stilla
åtta års hunger. Nu ville han njuta av vartenda uns av Anja, se,
känna och höra henne göra detsamma med honom, bygga upp
henne, ta henne så nära kanten som det gick och sedan hala in

henne för att höra henne böna och be honom om att släppa
henne.
De låg fortsatt tysta med vinglasen som sköldar framför
ansiktena, men ögonen såg djupt in i varandra, båda försökte läsa
motparten och förhoppningsvis kände Anja precis samma kittling
som John vid tanken på att dra ut på det så länge att varje
tickande sekund var ett hammarslag och varje beröring var som
ett nålstick rakt på en nerv.
De kysstes igen, och en tredje gång, och en fjärde, men
fortfarande prövande, avvaktande. Vinet blev som sanden i
timglaset för dem: det var som om de outtalat bestämt sig för att
när det sista glaset tömdes skulle det börja på allvar, och de höll
kvar varandras blickar och John tyckte han såg en skiftning i
Anjas blå ögon när han drack, och kort därefter satte hon sitt glas
till munnen och det krävdes verkligen all hans självkontroll för
att hålla sin blick fäst vid hennes och inte snegla ner på hennes
glas –
De tömde vinglasen samtidigt, Anja lutade sig kort ur sängen för
att ställa dem ur vägen och direkt när hon kom tillbaka var han
där, alldeles inpå henne, och han var redo för henne ytterligare
en gång och hon för honom.
En evighet senare borrade Anja ner sig mellan hans arm och hans
bröst och där insåg John att han hade ett problem. Samma
aktivitet som nu verkade göra Anja dåsig hade i stället gjort
honom nykter och alert. Det här var ju startsignalen för att hämta
choklad eller någon annan mysmat och prata en stund. Inte
nödvändigtvis för att ladda upp för nummer tre, utan för att
plana ut ordentligt efter nummer två. Inte heller hade han en
tanke på att klä på sig och vandra hemåt. Anja verkade ha ställt in
sig på att sova med någon och det var inte direkt att han hade
något problem med tanken. Bara inte just nu! När hon spred ut
sitt mjuka, ljusa hår över hans bröst kände han snart hur hennes

andhämtning blev djup och regelbunden och när hon gnydde och
knyckte lite antingen i sömnen eller på väg mot den kände John
en nästan panikartad rastlöshet komma krypande. Hur skulle det
någonsin gå att somna i den här klibbiga, stickande värmen? Han
skulle ha gett vad som helst för att få frysa arslet av sig just nu
och vara så illa tvungen att klänga sig mot Anjas nakna, varma,
fuktiga kropp för att hålla sig varm.
Det kändes som att han knappt hade slutit ögonen förrän någon
form av konstant vaken del av hjärnan bestämde sig för att göra
honom fullt medveten om värmen och syrebristen. John slog upp
ögonen och i en sekund eller två då blev han fullständigt förvirrad
av den obekanta taklampan, den tunga, våta vaniljdoften och det
långt större sovrummet än han var van vid, men det räckte med
en blick till vänster så såg han Anja ligga där med slutna ögon och
öppen mun. Det fridfulla, nästan oskuldsfulla uttrycket gav
honom nästan ett styng av dåligt samvete, hon var ljuvligt,
bedårande söt, vilket stack av rätt så dramatiskt med tanke på
hur stygg hon varit för bara några timmar sedan.
Det fick allt att återvända, men mot all rimlig förmodan sjönk
han tillbaka ner i sömnen och han visste inte hur många timmar
som hann förflyta däremellan, annat än att det hade varit mörkt
första gången han vaknade och det var ljust nu.
John gäspade och sträckte på sig, och till hans stora förtjusning
dröjde det inte mer än några sekunder förrän det verkade nå
fram till vad det nu var för drömmar som Anja var försjunken i.
Snart gjorde hon samma sak, och snart slog hon upp sina stora,
blå ögon mot honom.
”Hej!” viskade han.
”God morgon”, kom det tillbaka med ett litet leende.
Han blev enormt tvehågsen när det visade sig att Anja vaknat
utan att egentligen ha vaknat, för direkt bakade hon in sig i en

liten mysboll i hans famn och verkade somna om på en halv
sekund. Det var inte alls vad han ville, och att han var rastlös,
hungrig, törstig, desperat efter en dusch och mördande
snussugen var bara en del i det.
Vad har jag nu ställt till med?
Linda hade varit en helt annan sak. De visste varandras namn
och inte så mycket mer än det, för kättjan och alkoholen hade sett
till att fylla i alla detaljer som möjligtvis skulle kunna krävas. De
hade varit 100% inställda på precis vad de ville göra, samt att de
ville komma så långt bort från varandra som möjligt efter att de
gjort det.
Därför fanns det inga tidigare erfarenheter som kunde tjäna som
vägledning nu, John var tvungen att använda sitt gehör och
improvisera sig fram. Han och Anja var inte två slumpmässiga
människor som kastade sig handlöst ut i lusten, baserat på inget
annat än ytlig attraktion. Det här var många års fantasier som
plötsligt realiserades i en kedjereaktion av känslor och intryck.
Men det hade varit annorlunda i går, där på soffan, när hela han
hade värkt av enbart en enda sak, nämligen att på något sätt få
henne för den här natten, utan att behöva hosta upp för allt det
där andra också. Nu var det som hela hans bröst tyngdes ner av
vikten av allt som det kändes att han hade satt igång, för hosta
upp var precis det han skulle behöva göra om Anja slog upp
ögonen och yttrade minsta antydan till andra planer än han själv
för dagen som skulle komma – och livet som skulle följa.
När han roterade så att han kom att ligga vänd mot fönstret och
med ryggen åt Anja fick han en väldigt hastigt övergående impuls
att bara utnyttja ögonblicket: en tyst sorti, en handskriven lapp
och sedan skjuta upp alla tänkbara konsekvenser till nästa
slumpmässiga träff och om det blev olustigt eller fientligt då så
må det vara hänt. Men nej, det var inte så som han fungerade och
han rodnade av att ens ha tänkt tanken.

Däremot kunde han bara inte ligga här en sekund till, utan han
lyfte försiktigt på filten, steg ur sängen och trippade så ljudlöst
som det bara gick ut på toaletten.
Han hade förutsett att Anja skulle vakna, oavsett om det var av
hans rörelser, av att det plötsligt blev tomt i sängen eller
åtminstone av det forsande ljudet av varmt vatten mot
glasväggarna i duschkabinen. Kanske hade han räknat med kort,
diskret sällskap inne i badrummet medan han vände sig åt andra
hållet för att tvaga sig. Han hade definitivt inte räknat med att
hon skulle gå raka vägen fram till duschkabinen, stiga in och
trycka sin kropp och sina läppar mot honom i den ångande,
fuktiga värmen.
John brottades med ett avlägset eko av besvikelse när han
stegade ner från Guldheden. Han hade känt sig djupt opassande,
nästan som en inkräktare, när han klätt upp sig i sin svarta
hårdrocksmundering och kom in i köket där Anja stod med
handduk runt håret, i sin flödande vita sidenmorgonrock och
rosa tofflor och gjorde i ordning te. Han kunde inte med att se
henne i ögonen, inte när hon ställde fram muggen med Lyckliga
stunder, inte när han fick den fjärdedels honungsmelonen i
handen, definitivt inte när hon satte sig ner mittemot honom.
Han lät sitt smutsblonda hår hänga som gardiner framför ögon
och ansikte och lekte med tekulan.
”John, titta på mig”, sade Anja plötsligt.
Han lyfte motvilligt blicken. Anja tittade på honom inte lustfyllt,
inte kärleksfullt, inte argt eller sorgset, utan med lyfta ögonbryn,
rynkad panna och läpparna förvridna i en kombination av
generad grimas och skevt leende.
”Inte skämmas”, nästan viskade hon, och först då insåg hur han
hur hennes uttalande stod i så gott som komplett dissonans med

hennes ansiktsuttryck och kroppsspråk. ”Nu har vi tagit
studenten”, fortsatte hon, ”nu är det dags att leva våra liv.”
Det såg nästan ut som att Anja själv blev överraskad av när
tårarna började flöda, det fick det att slutgiltigt brista även för
honom, och de höll varandras händer hårt medan de grät
tillsammans, men sedan var det som om molnet passerade och
det blev ljust igen. John gnuggade sig i ansiktet, torkade ögonen
och tittade förvirrat på Anja, och då bröts äntligen förtrollningen.
Hon fnissade först till och sedan kunde hon inte hålla tillbaka det
klingande skrattet.
En bit honungsmelon till söndagsfrukost var för John som att
slänga in en tepåse i Scandinavium och han kunde ha dödat för
bacon och ägg just nu. Och kaffe! Turligt nog hade han rikligt
med snus i dosan, så ett av tre beroenden kunde han i vart fall
tillgodose under hemresan, vars första anhalt utan tvekan var
någonstans där han kunde återställa fett-, salt- och
koffeinbalansen. När det inte var någon spårvagn på gång på tio
minuter till Wavrinskys Plats bestämde han sig för att ta en rask
promenad nerför Guldhedsgatan och Aschebergsgatan mot
Vasaparken till.
John hade bestämt sig för att ta sig därifrån medan han
fortfarande kunde, medan eftersvallet från deras tredje klimax
fortfarande brusade inom honom, innan hennes smidiga kropp
började kalla honom till sig igen, innan han fick för sig att lösa
upp den lilla sidenknuten och låta morgonrocken falla i en
formlös hög på Anjas köksgolv. För det var det som var testet: att
göra ansatsen till att gå därifrån, för att se vad det blev för
reaktion, vad hon tog sig till, vad Anja sade när han fumlade på
sig skor och jacka för att störta nerför de tre trapporna.
Till slut, när han stått och sett Anja i ögonen länge och väl,
förstod han att det inte skulle bli någon fördröjd reaktion, att hon
skulle släppa iväg honom utan att antyda att det låg någonting

annat bakom det hon hade sagt. Precis då var det som om han
tittade på henne med nya ögon och då såg han inget generat,
ingen ånger, bara det kryptiska leendet som kom sig av att man
delade en hemlighet, eller kanske av att den mångåriga väntan
äntligen burit frukt. Men han kunde inte bara lämna henne på
det viset, så han steg fram till Anja för att krama henne helt kort,
och när han inte kunde med att pussa henne på munnen av
rädsla för att det skulle bli till en kyss och att han skulle behöva ta
av och ta på sig alla de här grejorna en gång till valde han att i
stället pussa henne på kinderna, svalt, elegant och
förhoppningsvis tillräckligt oskyldigt och gentlemannamässigt.
”Du lagar bra mat”, sade han.
”Nästa gång får vi vara hemma hos dig”, sade hon och han tyckte
sig se en glimt i hennes ögon, kanske anade han en suggestiv liten
höjning av ett ögonbryn.
”Det ställer jag upp på. Någon gång.”
”Någon gång”, ekade Anja.
John nickade med både iver och lättnad och de tog avsked av
varandra.
När han nu genade över parkeringen bredvid Vasakyrkan fick
han slutligen medge att han var besviken, och det var inte bara
hungern och kaffesuget som skapade den ilska som fick honom
att sparka till den där stenen så att den rikoschetterade rakt över
gräsmattan. Vad var det för fel på honom? Han hade knappt
kunnat sova av rädslan för att Anja inte skulle se detta som slutet
på någonting utan början på någonting, och nu när det mot alla
odds visade sig vara falskt alarm kunde han inte ens glädja sig åt
det!

Men efter att den andra frukosten och det första kaffet slunkit ner
och världen var återställd insåg han att det aldrig mer skulle bli
som förut.

XIX
The female is such exquisite hell
My Dying Bride, ”The Return of the Beautiful”

Det var en grabbig impuls, som egentligen var helt och hållet mot
hans karaktär, men när han mellanlandade i Haga för att hämta
upp sin Gibson var det så att han kunde spricka, så mycket såg
han fram emot att få komma till replokalen och göra en Magnus
inför Magnus. Och sedan spela låten. Men det kom av sig
fullkomligt: när de träffades utanför porten var det med sådana
genomfåniga leenden att de omedelbart brast ut i skratt åt
varandra, och de hade inte ens hälsat eller frågat varandra om
läget eller någonting, bara stått och skrattat under stigande
hysteri tills Stefan kom och ställde sig och stirrade på dem i stor
förvirring.
”Här har vi kul”, konstaterade Stefan mer än han frågade.
”Hm-hm”, fnissade John och de satte av i gåsmarsch tripp-trapptrull ner för korridoren för att äntra sin lokal.
”Grabbar, jag har nyheter”, sade Magnus direkt efter att Stefan
hade fumlat färdigt med nycklarna.
John och Stefan tittade på varandra avvaktande, plockade med
sin utrustning, tittade på Magnus som nu pillade med sin bas,
tittade på varandra igen. Stefan tappade tålamodet först:
”Men har du sagt alfa måste du väl säga beta!”
Magnus teg med ett irriterande kryptiskt leende på läpparna,
ungefär som om han bestämt sig för att de måste gissa sig till det.

Det var säkert ändå något banalt som inte rörde bandet det
minsta och John bestämde sig för att om det handlade om Anneli
skulle han ta fram sin schweiziska armékniv och systematiskt
experimentera sig fram till alla tänkbara tillämpningar av
samtliga de verktygen.
”Vi har en spelning, om vi vill ha den.”
Plötsligt hörde John att det fanns ventilation i lokalen: en liten
ventil som satt ovanför trumpallen. Han kunde dessutom höra
sitt nervsystem surra och med ens kändes det där med Anja som
en obetydlig liten bit kuriosa.
”När?” kom det tveksamt och lite väl ynkligt från John.
”Där är tricket”, sade Magnus. ”Nästa lördag!”
”Holy hell!” utbrast Stefan.
”Vad är det som har hänt?”
”Trummisen i Patriks band har gått och brutit handen och de får
inte tag på någon ersättare. Han ringde till mig och jag har
ungefär två timmar på mig att ringa tillbaka med besked. Om vi
vill kan vi ta deras plats.”
”Jag tycker vi kör”, sade John, och en hel avgrund öppnade sig
inom honom.
Stefan avvaktade.
”Det känns som att det blir på lösa boliner, men jag håller nog
med.”
”Yes!” utropade John.
”Ja!” skrek Magnus.
”Men”, sade Stefan med höjda handflator, ”då är det officiellt: vi
måste omgående bestämma oss för vad det här bandet heter.”
”Johns band”, sade John.

”Det köper jag fan inte alls”, sade Magnus.
”Okej, ’John’s Band’ då.”
”Gå och runka och dö.”
”Vad säger ni om ’Istari’?” frågade Stefan.
”Istari? Låter exotiskt”, sade John.
”Aldrig hört talas om”, sade Magnus.
”Trollkarlarna i Härskarringen!”
”Är inte det lite väl a propos just nu?” frågade John.
”Kanske”, sade Stefan och tittade plötsligt tankfullt bort. ”Ja, jo,
det är det nog.” Plötsligt sken han upp och pekade på John med
en trumstock. ”Den där ramsan som du sade på fiket när vi
träffades första gången!”
”Bcsncffc?”
”Bzh-va?” sade Magnus.
”Baguette, med hans handstil”, förklarade Stefan. ”Jag garanterar
er att två generationer med progressiva rockkritiker och -nördar
kommer att grunna ihjäl sig på vad det skulle kunna betyda.”
”Jag har ett annat förslag”, sade John och uttalade det så poetiskt
som han bara förmådde.
”Och vad betyder det nu då?” frågade Magnus.
”Ja!” sade Stefan.
”Den upphöjda, någon som höjt sig ur någonting till en högre
nivå. Och eftersom det är ett A på slutet är det en kvinnlig gestalt,
en gudinna.”
”Det låter elegant”, sade Stefan.
”Skriv upp det”, sade Magnus.

John gjorde som han sade och höll upp lappen.
”Men det bygger på att man uttalar det mer med ett Ä-ljud på
andra stavelsen. Kanske prickar över E:et?”
”Ja, varför inte?” sade Stefan.
”Jag diggar det”, sade Magnus. ”Det låter lagom flummigt för det
här”, fortsatte han med en blick i sidled på Stefan, som givetvis
var med på noterna och låtsades kasta en trumstock på honom.
”Okej”, sade John. ”Vi har ett band, vi har ett namn och vi har en
spelning. Ring Patrik med en gång!”
Magnus nickade kort, hängde av sig sin bas och försvann ut i
korridoren för att få bättre täckning. John och Stefan stod
respektive satt kvar helt orörliga och tittade på varandra och det
kändes som att ingen av dem andades förrän Magnus kom
tillbaka.
”Fixat”, sade han.
”Gott”, sade John. ”Tack, Magnus. Det finns bara ett sätt för oss
att fixa det här. Vi tar tre låtar och repar ingenting annat mellan
nu och spelningen. Jag föreslår ettan, sjuan och trean i precis den
ordningen.”
”Sjuan?” sade Stefan efter ett par sekunder.
”Ja, bra att du nämnde det”, flinade John och sträckte sig efter ett
papper som legat under hans gitarr.
Tjugo minuter senare hade de hört låten och testat den lite lätt
och då var setlistan spikad. De nötte opus 1 och 3 ett par gånger
till och tog sedan dagens första paus.
”Vi måste steppa upp repschemat”, sade Stefan mellan
halsblossen.

”Instämmer”, sade John direkt. ”Jag har ingenting annat för mig
just nu, så jag föreslår att vi kör varje dag mellan nu och giget.
Vad blir det – tolv rep inklusive detta?”
”Varje dag?” sade Magnus.
”Ja, jag tror att det är det enda sättet.”
”Tolv rep?” sade Stefan. ”Blir det inte tretton?”
”Jo, men jag tänkte att vi skulle ta ledigt på fredagen och blåsa
rent skallen, låta allt sjunka in, vila oss i form.”
”Jag tycker vi skall ta ytterligare en paus”, sade Magnus. ”På
lördag, till exempel.”
”Magnus har en poäng i det”, sade Stefan. ”Dessutom har jag inte
en chans att komma loss i morgon, för jag skall på
anställningsintervju!”
”Fantastiskt!” sade John. ”Det är giltigt förfall om något!”
”Gott jobbat”, sade Magnus.
”Men inte mer bortfall än så”, sade John. ”Vi kör tisdag till och
med fredag, håller upp en dag, och kör sedan söndag till och med
torsdag. Sedan en dags vila, sedan gig på lördag. Någon
däremot?”
Stefan och Magnus tittade ofokuserat bort i fjärran och båda
ruskade på huvudet.
”Perfekt”, sade John. ”Då går vi in och kör igen.”
***
John svor åt sig själv när han tänkte på allt det där som han
förbisett av ren och skär oerfarenhet. Nu när spelningen
oundvikligen närmade sig med stormsteg insåg han för första
gången att det var en väsentlig skillnad mellan att ha en komplett
utrustning och ha en portabel utrustning. Hans pedaler behövde

ström och någonstans att bo, och Magnus flitiga användande av
en stämapparat i pedalform hade övertygat honom om att det
definitivt var att föredra framför hans lilla fickstämmare. Det var
alltid roligare med prylar man ville ha än prylar som man faktiskt
behövde.
Strängar var ett annat exempel på det senare, och nu hade han
tröttnat på att hela tiden springa och köpa ett set i stöten och
köra slut på dem på några dagar, så nu var han på väg till
musikaffären för att förhandla sig till ett bra pris på en hel
kartong om 10 eller om det var 12 set.
John tvekade innan tryckte in dörren. Men nej, sade han sig och
tog i lite extra, så att han skulle kunna göra en rejäl entré, om han
skulle tillbringa de nästa tre månaderna med att huka sig innan
han gick in genom dörrar skulle han finna att galenskapen lurade
innanför dem. Det här var Göteborg, det var hans stad, han
betalade för att använda de här butikerna och caféerna.
När han såg de smala axlarna under den korta, åtsittande,
designade jeansjackan fick han två reaktioner samtidigt. Hjärnan
fick panik och ville retirera, fly undan, för att inte behöva stå för
det faktum att hans existens i det här ögonblicket och på den här
platsen kunde vridas till att vara emot hans tysta löfte till Rebecca
att inte ringa henne. Så länge som hon satt bortvänd och fortsatte
att spela på SG:n skulle det funka. Men inte så länge som hans
ben rörde sig obönhörligt framåt, för att hamna inom hennes
synfält, för att hon skulle lägga märke till honom, för att han
skulle få se henne på riktigt ytterligare en gång, och kanske få
tillfälle att uttrycka hur mycket han saknade henne, och där
någonstans blev han förvirrad och obeslutsam, samtidigt som
han fortsatte att smyga i hennes riktning.
Det värsta som kunde hända var att hon inte låtsades känna
honom, och när förödmjukelsen och chocken över det gick över
skulle han med lätthet kunna konstatera att det då var bäst att

det inte blev någonting. Allt utöver det var status quo eller en
seger.
Precis i det korta lilla ögonblick som hann gå innan hon fick syn
på honom, när han stod framför henne men Rebecca fortfarande
var intensivt fokuserad på greppbrädan, kände han en nästan
berusande sensation av glädjen och lättnaden i att se henne och
det där med Anja var ett mindre problem med samvetet än han
skulle kunna ha föreställt sig. Och det fanns en viss ironisk
symmetri i att hon satt precis där, med precis den gitarren.
”Hej, Becca”, sade han milt.
Rebecca tittade upp från gitarrhalsen och han kom fullkomligt av
sig av mörkret i hennes blick.
”Hej”, kom det surmulet, nästan teatraliskt irriterat, och med ens
visste han hur det här skulle sluta. Hon ville inte ha minsta med
honom att göra. Men innan han gjorde det han kom hit för att
göra ville han i alla fall veta en sak.
”Hur är det med dig?”
Hon ignorerade honom inte, vilket var det han hade fruktat mest.
Tvärtom blängde hon intensivt på honom med sammanpressade
läppar, sedan blinkade hon två, tre gånger och så föll repliken:
”Varför har du inte ringt?”
Det tog ett par sekunder för honom att reagera, och den första
ingivelsen var att totalt glömma bort allting och stå och stamma
och stirra runt omkring sig efter bortförklaringar och svepskäl,
som inte stod att finna bland Jackson, Dean och Ibanez. Men
sedan var det som att han hörde frågan på nytt, och då kom den
riktiga reaktionen. John kände först hur han började andas djupt
och häftigt. Sedan trodde han att han skulle få en hjärtinfarkt och
dö knall och fall här och nu, och han måste ha syre, han måste ut

i friska luften, han måste bort härifrån och han stod inte ut med
att se henne i en enda sekund till.
Han hade inte hunnit mer än tre stampande steg från affären då
han hörde sitt namn ropas någonstans där bakom. Hon kan dra
åt helvete, tänkte han och ilskan som kom vällande drog en röd
dimma över ögonen. Just nu brydde han sig inte om någonting,
han struntade i om det kom bilar på gatan, det adrenalin som
rusade genom hans ådror övertygade honom om att kaross och
motorblock skulle klyvas runt honom och han skulle rätta till
kragen och gå vidare.
”John!” kom det skarpt bakifrån och när han inte gjorde minsta
ansats till att stanna hörde han några snabba steg och rätt som
det var blockerades hans väg av sinnebilden för feminin
frustration. Jösses vad ful hon var när hon var så arg, hennes
axlar hävde sig av ansträngningen, hon snörpte på munnen på ett
egendomligt sätt och sedan hade hon inte ens stake nog att
fullfölja ilskan, hennes ögon stod i de där klassiska manipulativa
feminina tårarna som givetvis var naturens sätt att få män som
honom att ge efter för precis vad som helst. Men inte i dag. Fan ta
honom om han skulle ge efter i dag! Och som om han själv skulle
vara bättre i det avseendet! John såg ner i backen för att dölja
sina egna känslor och önskade att han bara kunde vara
konsekvent tvärförbannad.
”Går du ifrån mig?” fräste hon, och när John lika motvilligt som
automatiskt tittade upp för att se henne i ögonen brast hennes
känslor genom självkontrollen och Rebecca höll för munnen och
tårarna flödade över kinderna på henne.
”Vad skulle jag annars göra?” kom det alldeles för hysteriskt,
bräckligt och nästan i falsett. ”Vad skulle jag annars göra?”
repeterade han i en väsande teaterviskning och förvånade sig
själv genom att på något fullkomligt obegripligt sätt avhålla sig
från att svära en groteskt ful ed. ”Det var ju precis det du ville!”

”Jag sade ju att jag inte visste vad jag ville!” Hennes röst
krackelerade under den sista hälften av meningen.
”Du sade att jag inte fick ringa igen, någonsin, alls!” sade han och
nu kom det, nu bröt han ihop, men nej: han höll sig om näsroten,
slöt ögonen, andades djupt och fokuserade och det försvann. ”Om
du sade någonting annat, vad kan trumfa det? Så jag valde att
respektera det, därför att jag respekterar dig och älskar dig och” –
han tittade upp i den mulna skyn, som han plötsligt inte såg
ordentligt, och den sista meningen fick han knappt ur sig med en
röst som nu svek honom – ”jag trodde att det var så du ville ha
det.”
Nu var det kört, nu tappade han kontrollen över sig själv.
Rebecca tvekade och han trängde sig skyndsamt förbi henne och
det krävdes all hans självbehärskning för att inte lägga benen på
ryggen, eller vända sig om, eller gå tillbaka, eller alla tre
samtidigt. Han ville inte se henne stå där med ansiktet i
händerna, han ville inte konstatera att hon stormat iväg åt raka
motsatta hållet, för båda två skulle resultera i att han satte av
efter henne för att trösta och förklara och förtydliga och han var
bortom sådant just nu. Fan ta den där jävla bruden, det där var
fyra veckor ur hans liv som han aldrig skulle få tillbaka.
Någonting fick honom att inte bara kollapsa på hallgolvet, med
ryggen mot dörren, där han skulle ha hamnat om han följt
musklernas spontana vilja att bara ge upp nu när de burit honom
hem. I stället gick han som i ett töcken ut i köket, grep ett glas
och en godtycklig flaska och slog i tre fingrar och hällde i sig allt i
ett enda gurglande. Whiskeyn träffade honom som en slägga och
han stod under några kritiska sekunder lutad över diskbänken
med vänsterhandens utsida krampaktigt tryckt över munnen och
bad magen intensivt att inte bara slänga tillbaka allting i en
kaskad. Så här var det aldrig i filmerna, där drack man upp hela

flaskan i en enda lång klunk och innan man sjunkit ner på golvet
hade fem dagars skäggstubb hunnit växa ut.
Ångern kom. Och gick. Och ersattes av att ilskan gradvis började
sjuda igen. Först trycker hon bort honom, sedan låter hon honom
långsamt wokas i tre dagar utan ett enda livstecken och sedan
ringer hon samtalet, det som avslutar allting. Och nu har hon
fräckheten att...
John hade gjort rätt. Han reste på sig och sträckte på sig
ordentligt och intalade sig själv högt och tydligt att han hade gjort
rätt. Vad skulle han annars ha gjort? Alternativet skulle ha varit
att bara böja sig framåt och ta det, visa henne att han inte hade
minsta stolthet, att det bara var att promenera rakt över honom
hur hon ville, nu såväl som i framtiden. Hon skulle ta för sig tills
hon var mätt och när det inte passade längre skulle det vara tack
och adjö och så skulle han stå där, i sitt krossade hopp om att det
var två personer som delade ett förhållande.
Sedan kom ångern tillbaka och han tvingades obönhörligen att
inse att han haft lösningen på alla sina problem inom räckhåll,
det hade inte varit svårare än att ta upp sin telefon och slå ett av
de få nummer som han kunde utantill. Så enkelt, elegant och
effektivt på en och samma gång.
Jajamänsan! Först skulle hon väl bara ha tryckt bort honom igen.
Sedan kanske hon bara skulle ha låtit telefonen ringa tills hennes
svarare gick igång, där John hade kunnat tala in ett totalt
meningslöst meddelande. Och givetvis skulle han ha fortsatt tills
vansinnet kom smygande och precis då, i det läget, skulle hon
äntligen ha svarat och en gång för alla bett honom att fara och
flyga.
Först gjorde han ingen ansats att plocka upp telefonen som
ringde och vibrerade i fickan. Det var bara så skönt att sitta och
gotta sig åt desperationen. Det fanns en liten kittling av en

frestelse att kasta sig på luren, prata med henne och ställa allt till
rätta, men sedan tänkte han på hur hon blängt på honom, hur
hon hasplat ur sig den idiotiska frågan, och då kände han inte en
tillstymmelse till lust att prata med henne någonsin mer. Men vid
tredje signalen insåg han att han ville vältra sig i den enastående
egotrippen det innebar att bli uppringd av Rebecca och han tog
upp telefonen för att njuta av att se hennes namn blinka på
skärmen, hålla henne på halster, fundera på vilken nivå av
småaktighet han skulle lägga sig på – trycka på den röda knappen
för att slänga hennes upptagetsignal tillbaka i örat på henne eller
svara på något lagom –
Givetvis var det Magnus som ringde och naturligtvis lät han
äckligt obesvärad och John hatade honom och hela världen
samtidigt.
”Vi tänkte gå ut i kväll, skall du med?”
Det var väl ändå den tveklöst sämsta idé som någonsin kläckts av
en man som går i ett par skor.
”Nej”, sade John och fick kämpa för att behålla en normal
samtalston. ”Jag tänker inte gå någonstans i dag.”
”Vad skall du göra då?”
”Jag skall sätta mig här och dricka ur den här flaskan whiskey.”
Han tappade kontrollen över stämman och nu avskydde han även
sig själv.
”Å fan”, sade Magnus och tystnade. ”Vänta lite”, fortsatte han och
John lyssnade med ett halvt öra på en obegriplig dämpad
konversation och till slut kom Magnus tillbaka: ”Jag kommer
förbi lite senare. Är det lugnt?”
Det kändes som att han knappt hade lagt sig tillbaka på soffan då
porttelefonen spelade upp sin trudelutt.

”Å, för helvete”, sade Magnus när John släppte in honom, ”man
blir ju full på bara ångorna!”
”Jag har bara dragit i mig två glas än så länge.”
”Det är meningen att du skall svälja, inte gurgla.”
De slog sig ner på soffan och Magnus sprättade upp en av sina
medhavda ölburkar.
”Jag skall inte ut i kväll”, förklarade Magnus.
”Vad hände?”
”Inget”, sade han. ”Det finns fler tillfällen att gå ut.”
John satte upp en frågande rynkad panna och Magnus drog ett
djupt andetag.
”Jag har varit en dålig kompis den senaste tiden och det vill jag
göra någonting åt.”
John greps plötsligt av en massa känslor och impulser som rev
och slet i honom: först ville han instämmande nicka och vältra sig
i hur synd det var om honom, sedan vill han skaka på huvudet
och glömma hela grejen, för så farligt hade det inte varit och om
Magnus varit en dålig kompis hade John varit en dålig kompis
rakt tillbaka. Och den slutgiltiga känslan strömmade genom
honom var rörelse och överraskning och glädje, för Magnus var
inte direkt typen som visade tillgivenhet på det sättet.
”Det har vi resten av livet på oss att göra någonting åt”, sade John
som nu kände sin hjärna sladda febrilt på hans slippriga
emotionella väglag: först i 120 knyck åt ett håll och sedan växla
ner och accelerera rätvinkligt mot det.
”Hur är det med Anneli?” frågade han sedan.
Reaktionen förvånade honom, ungefär som om hans oavsiktliga
emotionella utbrott fått Magnus att hänga upp sin vanliga

personlighet på en galge i en av hallgarderoberna för att sitta här
helt naken. I 99 fall av 100 skulle han ha gjort någon avfärdande
gest och sagt någonting vulgärt. I dag var det dags för det
hundrade. Magnus lutade sig tillbaka i soffan och det var inte det
nöjda leendet som röjde hans känslor, utan hur det glimtade i
hans ögon på ett sätt som John sällan såg. Någon skulle förr eller
senare nå fram till Magnus, och det visade sig vara Anneli.
”Jättebra”, sade han efter en stund.
”Är ni...?”
”Ja”, sade Magnus.
”Gött”, sade John och tillät sig ett leende som han hoppades
reflekterade hur han kände sig. Han hade aldrig varit ambivalent
när det gällde något sådant. Saker och ting hade alltid stått i en
geometrisk ordning, det hade varit isolerade gränser mellan svart
och vitt, som monolitiska kolonner i ett klassiskt palats. Han
hade aldrig behövt avge något svävande svar på en skenbart rak
och enkel fråga som ”är ni tillsammans”; den som han varit ihop
med hade alltid gjort det fullkomligt tydligt att det var binärt:
antingen noll eller ett, inte en åttondel eller fyra femtedelar.
”Vad var det som hände?” frågade Magnus efter en stunds
tystnad.
När John berättade om dagens möte inne i butiken gav Magnus
reaktion honom en märklig känsla av att han plötsligt upplevde
scenen som på nytt, men med Magnus i rollen som John, för så
måste han ha sett ut, som Magnus gjorde just nu, som om han
skulle få en hjärtattack och ett slaganfall samtidigt.
”Nej, nu jävlar alltså”, började han, och John fick en vild fantasi
om att Magnus skulle hitta på något drastiskt, såsom att kasta sig
på telefonen och behäfta henne med alla fula epitet i ordboken,
eller ta fram hennes adress och åka ut till Frölunda för att lobba

bajspåsar mot åttonde våningen. Men han hade inte behövt oroa
sig. Magnus satt kvar i soffan och nöjde sig med att rusa motorn i
friläge med den längsta och grövsta harang som John någonsin
haft det förfärade nöjet att lyssna till, många av de svordomarna
var helt obekanta för honom. Sedan verkade Magnus få slut på
bensin och satt tyst och drack öl en stund.
”Men det bevisar bara en sak”, sade Magnus till slut. ”De har
absolut ingen aning om vad de vill, och även om den blinda
hönan hittar kornet har de inte en susning om hur de skall
uttrycka det.”
John nickade sorgset, ruskade frustrerat på huvudet och
betraktade den utsirade whiskeyflaskan med den svarta etiketten.
Han fingrade prövande på korken men lutade sig i stället fram för
att ställa ner flaskan på bordet. Sedan bestämde han för att gå ut i
köket och ställa tillbaka den i spritskåpet. Det var några öl kvar i
locket och det kändes onekligen mer passande nu. Han kom
tillbaka in i vardagsrummet och betraktade Magnus som halvlåg i
soffan och balanserade sin burk på knät och då blev han plötsligt
osäker. Det här var ett samtalsämne där han kände att han var i
klart underläge. Precis som på scenen hade Magnus skaffat sig
erfarenhet med det täcka könet genom att aldrig ankra i en enda
hamn, utan hela tiden driva runt och se vart vindarna bar honom.
Kanske fanns det aldrig riktigt någon trygghet, men det var
bortom allt tvivel att han hade lärt sig en hel massa på det. Det
bar nästan John emot att börja fråga saker, det kändes som att
vara 13 på nytt.
”Jag bara blir så förbannat frustrerad, vad fan har jag gjort för
fel?”
”Du har ju inte gjort nåt fel”, sade Magnus. ”Fast det har du
egentligen. Du har gjort fel och inte fel samtidigt, eftersom
varken du eller hon, allra minst hon bruden, visste vad som var
rätt. Hon sade att hon inte ville att du skulle ringa och det kan ju

betyda precis det, men det kan också betyda att när du gissar dig
till att hon vill att du skall ringa så är det helt okej. Men bara i
teorin. Hade du ringt henne så hade inte det varit bra heller. Och
nu när du gjorde precis som hon sade var det givetvis fel eftersom
det inte var vad hon menade.”
John insåg att han måste ha sett ut som att han satt och försökte
följa en slumpmässigt studsande studsboll med blicken.
”Vad menade hon då?” Ungefär som om Magnus skulle sitta med
alla svaren.
”Ja, det är ju det som är själva grejen. Tror du hon vet det själv?”
Det fanns en viss ofrånkomlighet i Magnus retoriska fråga.
”Vad skulle du ha gjort?” Den frågan var inte retorisk annat än att
han hade en rätt god uppfattning om svaret redan.
”Jag hade ringt”, sade Magnus. ”och sedan tagit
konsekvenserna.” Han tystnade och John såg mellan de
hängande hårstråna att han blev sneglad på. ”Men å andra sidan
hade jag nog kommit till skott lite snabbare.”
”Jag hade på känn att du skulle säga det”, sade John. ”Tro mig,
jag har grubblat över det där i veckor.”
”Jag säger inte att du gjort fel”, sade Magnus som om han
plötsligt fått bråttom att släta över. Han svepte det långa mörka
håret bakåt innan han fortsatte. ”Vi är bara olika du och jag. Du
kör gentlemannastilen och det tycker jag är schysst. Det är många
tjejer som gillar det stuket.” Han drack ur burken och ställde ner
den på bordet med en liten smäll. ”Men jag har tröttnat på hur
jävla komplicerat livet blir när man inte är rak i sin
kommunikation.” Han rapade och grävde sedan i ryggsäcken
efter en ny öl.
Där var svaret, klart som korvspad. Och det var också där som
han och Magnus hade sina mest dramatiska skillnader. Magnus

verkade bara kunna skaka av sig saker som John skulle ha skämts
för i månader. Kanske gjorde det att han själv föreföll vara en
långt mer sympatisk karaktär i ögonen på de människor som
kände igen det och visste att uppskatta det, men i gengäld kunde
han utan vidare låta sig manipuleras härifrån till världens ände
av den som hittade knapparna och verkligen ville trycka på dem.
Ibland önskade han att han bara kunde vara som Magnus, och
aldrig se tillbaka. Om Magnus gillade en tjej gick han rakt fram
till henne och sade precis det. Om hon inte var inne på samma
linje var det bara för honom att gå därifrån utan att behöva älta
det till förbannelse. Om hon var det var det bara att bogsera hem
henne. Och att det senare tenderade att hända oftare än det förra
sade kanske mindre om Magnus än om tjejer. John hade aldrig
tänkt den tanken på det sättet och var nu tvungen att tänka den
högt.
”Jag begriper bara inte riktigt hur du gör det”, sammanfattade
John.
”Ja, det är det som är en del av mystiken som omger mig”, sade
Magnus. ”Men det är egentligen ingenting komplicerat. Tjejer är
enkla att förstå sig på. De kanske inte riktigt kan uttrycka vad de
vill, men när allt kommer omkring så brinner det i fittan på dem.”
Där var det Magnus tur att sitta vilt frågande och otåligt vänta ut
Johns plötsliga skrattexplosion.
”Jag hade faktiskt glömt att nämna det”, sade John. ”Jag låg med
Anja förra helgen.”
Magnus satte ölen i halsen och ett tag såg det ut som att han
svalde snusen också, men sedan började det, först lite trevande
och sedan när han fick ordning på känslorna:
”Va!”
”Ja!”

”Vad är det för ett monster jag släppt löst på Göteborgs gator
egentligen? Du liksom bara lämnar nakna kvinnokroppar i ditt
kölvatten vart du än går! Jävlar i min låda, Rebecca är en av de
lyckliga, av de få, som klarat sig!”
Magnus teg, men tittade tillbaka på John och sprack snart upp i
ett stort grin.
”Jäklar anådat, sicken kille!” Sedan gjorde han en svepande
karategest med högerhanden. ”Jag tar tillbaka allt jag sagt om
gentlemannaköret. Jag är stolt över dig, min son.”
”Ja, det kanske bör bli min melodi hädanefter”, sade John. ”Det
verkar inte som man får någonting för att man är trevlig.”

XX
Standing in the darkness, waiting for the light
The smell of pure adrenaline burning in the night
Random blinding flashes aiming at the stage
Intro tape begins to roll, igniting sonic rage
Dream Theater, ”Six Degrees of Inner Turbulence”

När John kom till konsertlokalen nedtyngd av gitarrfodral,
pedalväska och bag fick han för sig att han inte tyckte om att stå
på scen för uppmärksamheten och adrenalinet, utan för allt
annat runt omkring. Han blev nästan lite orolig för att han
fokuserade på fel saker: att det var exklusivitetskänslan som tog
företräde framför musiken och underhållningen. Men det räckte
med att tänka till lite extra så kom han på bättre tankar.
Ingenting gick upp emot att snöra på sig gitarren och gå ut i
rampljuset.
Stefan anlände därnäst, och John fick under ett flyktigt ögonblick
en hemsk vision om att deras stora premiär skulle flyga baklänges
och brinnande rakt in i väggen. Han hade aldrig sett Stefan så
okoncentrerad och splittrad. Men det var förmodligen bara
stundens allvar, och det var ingenting som John inte kunde
relatera till. Även om det i hans eget fall tog sig ett helt annat
intryck: han hade varit på toaletten tre gånger på en timme innan
han lämnade Haga och nu efter tio minuter på en spårvagn var
det kris igen. Det var ingenting som han någonsin ämnade ta upp
till allmän diskussion.
De slet med sina personliga demoner tills Magnus visade sig, och
då ägde det i stället rum en våldsam personkemisk reaktion.

Stefan lyckades till slut att fokusera och John att få ordning på
blåsan, men till priset att stämningen balanserade precis på
gränsen mellan uppsluppenhet och totalt sammanbrott, och då
hade de inte ens börjat ännu.
Den första utmaningen var att sitta tyst och uppmärksam genom
hela ljudteknikgenomgången innan soundcheck. Ljudfirman
visade upp trummor och backline, förhörde sig om huruvida
något av banden hade något exotiskt inslag såsom en flöjt eller en
vänsterhänt trummis, vad som helst som skulle kräva en
osedvanlig ljudteknisk insats. Till sist demonstrerade de hur man
skulle hålla mikrofon mot mun (eller tvärtom) för att få bästa
möjliga ljud. John sneglade över på Magnus, som verkade ha alla
möjliga problem med att hålla koncentrationen uppe, hans sätt
att nicka entusiastiskt kunde knappast ha varit något annat än
ironi. Men det var inte förrän killen sade någonting om att
blockera monitorerna som det slutgiltigt brast för dem.
”Jag trodde det var fotstöd”, sade John och Magnus fick dölja
ansiktet i händerna.
Sedan släpptes bomben när arrangören kom ut med en kortlek
där han omedelbart sorterade fram kort i stigande valör från
spader ess till ruter sex. John log ett brett leende åt att den gamla
beprövade metoden att avgöra spelordningen ännu inte hade
förändrats, och steg fram för att dra sitt kort. Hans resultat
höglästes rituellt och John vände sig mot Magnus och Stefan. Det
var måhända bara ett källar-Metaltown, men likväl var
åtminstone det första bandet förband. De utbytte nu menande
ögonkast och triumferande småleenden. Ruter sex. De var
headliner. De skulle ha inte mindre än fem förband.
John återtog sin plats på golvet och snart kom de sista
eftersläntrarna, vilket Magnus var tvungen att kommentera:
”Kolla, John, där kommer världens två sämsta basister!”

John försökte förgäves behålla fattningen. Stefan hörde inte ett
ord, men det räckte med att han tittade över på dem för att även
han snart skulle rulla runt på golvet.
Headlinern skulle av någon anledning soundchecka först, och
mitt i det frustande känsloutbrottet hörde de sitt nya namn
nämnas. Skrattet tog prompt slut och John kände hur den
förträngda nervositeten vevades igång i full kraft på nytt.
Han hade knappt hunnit sätta foten på scen förrän nästa
irritationsmoment dök upp. John fick ytterligare en fasansfull
vision om att detta bara var början, hela kvällen skulle kantas av
sådana här småsaker och negativ energi skulle staplas på negativ
energi och så skulle väl halsen på hans Les Paul lossna mitt i
första versen på första låten.
John verkade vara den ende av de tio, tolv gitarristerna som inte
bara pluggade rakt in i Peavey-topparna. Hans pedaler krävde
230 volts växelström som ljudteknikerna verkade vara
fullkomligt oförmögna att leverera till den avsedda platsen, och
till sist rann det över för honom:
”Jag kan väl för fan inte hoppa in mellan stärkarna varje gång jag
skall trampa på min chorus, jag skall ju ha pedalbordet här
bredvid micken!”
Till slut kom ljudteknikerna på att de kunde öppna någon av alla
sina flightcase och leta och då hittade de med en gång en extra
förlängningssladd och då ångrade han sig plötsligt. Han hade inte
gjort det här på ett bra tag och det räckte faktiskt inte med att
han var bra på att spela när han satt i soffan och stod i
replokalen. Nu var det faktiskt upp till bevis. Och då fick man
faktiskt vara lite ödmjuk. Det var långt bättre att slå ur underläge
än att komma in och spela Allan som han och Magnus hade gjort,
för att sedan implodera totalt när det var dags för gig. Det här var
ingen spelning innan spelningen, det var deras bästa – enda! –

chans att få till ett bra scenljud. När showen väl var igång kunde
man inte stå och hacka på monitorteknikern mellan låtarna och
det gick inte att skylla på att han inte varit mentalt närvarande på
soundcheck.
John tog en titt ut i den upplysta aulan, där de andra banden satt
i sina utspridda klungor, och insåg att han blev mer skärrad av att
spela för få människor än för många. Där satt folk han kände
sedan gammalt, förmodligen till och med någon före detta
bandmedlem, det hade gått historier om honom om Magnus
talade sanning, och därför skulle han bekämpa frestelsen att låta
alla deras farhågor gå i uppfyllelse samtidigt. Inga fler utbrott nu.
”Jag är ledsen, jag borde ha tänkt på det själv.”
Ljudteknikern viftade undan saken och John testade sitt
gitarrljud. Det var inget annat än en sladdrig kopia i grovhugget
formsprutad plast av det som bara per automatik strömmade ur
hans egen topp, men det var det bästa som gick att få här i dag.
Att brådstörtat kasta sig på spårvagnen till replokalen var alltid
en möjlighet, men nu var soundcheck redan igång, det var en
betydande risk att komma med något otestat, och dessutom hade
han redan för mycket prylar att kånka på. Det var lite
bekymrande att ljudet inte blev lika rent som i hans Marshall när
han drog ner volymen på gitarren, men det räckte med en blick
på golvet för att John skulle avskräckas från att koppla om
mellan rent och distat ljud med en pedal. Det var den vanliga
fotomkopplaren från den tillverkaren, där den pedal som var
allra mest kritisk, den som man använde oftast och som man
därför aldrig fick missa, var placerad i mitten av chassit, där den
var omöjlig att träffa med mindre än att man spelade i
cowboystövlar. Lagen om alltings jävlighet dikterade att man
kom in i ett finstämt parti med vrålande monsterdist, och sedan,
när det finstämda partiet stegrades, kulminerade det i Det Stora
Rockackordet: plink.

Men oavsett vissa tekniska begränsningar hade de bra ljud.
Balansen mellan honom och Magnus var viktigare än att han
själv hördes mest, och han hade tillräckligt med fläsk i 4 x 12lådan att han inte ens behövde sin overdrive för att få en
underbar sustain. Han stod lite till vänster på scenen och hade
både Stefan och Magnus över sin högra axel. Alla hörde alla
andra och så fort de konstaterat det var det slut på det här
besynnerliga spektaklet.
Varken John, Stefan eller Magnus hade minsta intresse för att
sitta och oavvänt stirra på de andra musikernas soundcheck. De
tog sig omedelbart backstage för att pinka in sin loge och fann att
ehuru de saknade stjärnan på dörren hade någon i vart fall sett
till att det var deras bandnamn som stod på lappen och inte
Patriks. John lade till prickarna själv och öppnade sedan dörren.
Där stod ett litet fyrkantigt bord, några billiga IKEA-stolar och de
hade också ett tvättställ och en spegel. Inga M&M:s i
konjakskupor, men man fick väl anpassa anspråken efter
omständigheterna. John och Magnus öppnade omedelbart sina
bagar och brast ut i ett nytt gapskratt då båda såg att den andre
också släpat med sig en nätt liten kylväska. Vilket osökt fick dem
att tänka på alla de andra bagarna som de sett där ute i lokalen –
diskreta små långfingrar rakt upp i ansiktet på rådande
utskänkningsregler.
Nu när han släpat sexpacket ända hit kunde han sluta ångra sig,
men John hade undrat hela morgonen om det verkligen var
någon mening med det. Syftet med kvällen var inte att sitta och
kröka. Om de verkligen behövde alkohol så handlade det snarare
om en lättare salongsberusning för att erodera bort den allra
yttersta spetsen av nerverna. Det kunde de egentligen lika gärna
skaffa sig i baren där ute – hade det inte varit för det faktum att
de barsittande dagarna var förbi.

Konsertlokaler accelererar nervositeten, men som om de vore
gigantiska gravitationsbrunnar saktar tiden ner i närheten av
dem. Det var ingen i bandet som var intresserad av att sitta och
uggla backstage innan evenemanget började. Om det fanns ett
säkrare recept på att vara nervös, seg och trött samtidigt så var
det att gå runt där inne och vänta på att dörrarna skulle slås upp.
John, Magnus och Stefan lämnade de soundcheckande
kollegorna bakom sig, gick ut i vårvädret och slöt upp med Anneli
längre ner i Hängmattan.
Det räckte med miljöombyte och ett par timmars frisk luft, och
när de kom tillbaka såg de till sin stora tillfredsställelse att
insläppet börjat, men att de missat den första stora ansamlingen.
John hade den sällsamt tillfredsställda känslan i magsäcken som
endast 12 stora sushibitar verkade kunna ordna, och samtliga
gick fortfarande och fnissade lite smått: eftervågorna efter det
senaste gapskrattet.
De hade låtar, ett namn, en spelning – och nu hade de också
precis poserat för karriärens första gruppbilder. Det hade inte ens
gått upp för John eller Magnus under sina värsta utsvävningar i
storhetsvansinne om framtiden, utan det hade kommit som en
total överraskning när de stod lutade över räcket vid
Sjöfartsmuseet. Plötsligt blixtrade det till från vänster, och där
stod Anneli med en pytteliten rosa Nikon och med ett busigt
leende lekande på läpparna. Efter en stunds överrumpling tog
entusiasmen över, blygheten övergick i linsluserier, osäkerheten i
kreativitet, och Anneli fick ryta till och peka med hela handen för
att behålla kontrollen över regissörshatten. Resultatet var klart
godkänt, i vart fall vad de kunde se på den lilla LCD-skärmen i
skarpt sidoljus. Anneli lyfte som en raket i vad hon skulle kunna
göra med bilderna hemma i datorn och John slutade lyssna efter
fem sekunder. Till slut var det ingen som lyssnade, för det sista
fotografiet, det som till slut fick skeendena att bryta ihop totalt,

var den obligatoriska bilden där Stefan såg ut som om han precis
dragit huvudet ur en bikupa, Magnus pillade sig i ögat och John
såg ut som om han precis gått på sin egen begravning. Bilden
innan var inte mycket bättre: John och Magnus som två
orubbliga hårdrocksstenstoder och Stefan med ett hysteriskt
angeläget ansiktsuttryck ungefär som han druckit två liter vatten
och en liter kaffe och toalettdörren gått i baklås.
Rödögda av skrattets tårar steg de in i aulan, Magnus fastnade
någonstans mellan porten och baren, och John och Stefan satte
av mot logen. John stod kvar i några sekunder mitt i
dörröppningen, med ett ben i varje värld, och såg kort tillbaka på
bardisken, på scenen och på publiken. Hur många veckor var det
sedan han hade suttit där, i fullkomlig övertygelse om att för evigt
vara fast på andra sidan? Han log åt sig själv och
omständigheterna och drog igen sidodörren efter sig.
Nu var det dags för den där ölen, och när han ändå var nere i
kylväskan kunde han lika gärna dela ut en till sin trummis också.
”Det här är livet”, sade Stefan efter att de klickade de metallgrå
burkarna mot varandra.
”Ja, det är det”, sade John efter en stunds eftertanke och tillade
sedan impulsivt och fullkomligt ogenomtänkt: ”Och att tänka att
det kunde gått åt helsicke.”
”Jag var aldrig orolig för det”, sade Stefan. ”Inte med sådana
musiker. Vi är inte sexton längre. Men det var en rolig och
plötslig vändning.”
”Jag ber om ursäkt för att jag varit en sådan pina i röven”, sade
John med en djup utandning.
Stefan vinkade bara med ena handen.

”Det är helt okej”, sade han och tog en klunk öl. ”Jag hade räknat
med att det skulle vara svårare, och ta längre tid. Det här är en
positiv överraskning.”
”Helvete vad mycket folk det är!” sade Magnus när han störtade
in genom dörren och tryckte sig mot insidan av den, som för att
barrikadera den mot trycket av alla deras fans.
”Någon vi känner eller?”
”Häng med så kollar vi”, sade Magnus.
”Nej, jag rör mig inte ur fläcken”, sade John och hällde i sig det
sista i ölburken.
”Vadådå?”
”Nu har vi en loge. Jag tänker inte gå härifrån förrän vi skall ut
och spela.”
Magnus tittade på honom med uppriktig förvåning i ansiktet.
”Äh”, sade John, ”det är ju inte Wembley, det är ju inte det. Det
är bara så gott att kunna sitta på andra sidan en stund. När var
det vi träffades där ute?”
John gestikulerade utåt, mot bardisken, och Magnus nickade till
slut tankfullt och släppte ämnet. Och när John fiskade upp nästa
öl medgav han för sig själv att det inte alls handlade om någon
idiotisk impuls om att sitta här och låtsas vara rockstjärna.
Förmodligen hade en timmes vistelse där ute, bland dem som
kommit hit för att se dem, gjort susen när det gällde nervositeten
och dessutom skulle det ju ha fått tiden att gå i ett huj. Men det
var heller inte hela historien. Innerst inne visste han att hans
koncentration och fokus hängde på att det inte var säkert om
vissa andra var där ute i aulan. Han kunde inte ens bli klar över
vad som var värre: att veta att hon stod där ute, eller vara säker
på att hon inte gjorde det.

John tog ett plektrum för att bända upp ölburken.
”Hon Anja är där ute”, sade Magnus.
Ölen blev stående halvöppnad på det lilla bordet, och det enda
John hörde var ett borttynande ”ôh” från den öppna dörren när
han sprang ner genom korridoren och ryckte upp sidodörren och
slog sitt löfte till sig själv fullkomligt i flisor.
Anjas blonda hår stack ut bland allt annat, mest för att hon gått
tillbaka till sin klassiska stil och flätat och paketerat det noggrant
och omständligt. Han höll sig intensivt fokuserad på henne
medan han plöjde sig fram genom folkmassan.
”Det här är fantastiskt”, sade han ett par kindpussar senare.
”Det är klart att jag kommer om du spelar”, sade Anja och de
tittade på varandra under ett par långa ögonblick.
”Jag uppskattar det verkligen”, sade John.
”Vadå, det är väl ingenting!” sade hon.
”Det är allting”, sade han och undrade kort i sitt stilla sinne vad
han egentligen menade med det. ”Jag måste gå in igen.”
Det måste han inte alls, men han skulle inte kunna hålla blicken
från att leta, och snart skulle det bara handla om vem som var där
och inte där.
”Jag förstår”, sade hon med glittrande ögon. ”Lycka till!”
”Det betyder otur att säga tack, men...” John klappade sig på
hjärtat med en lång blick på den nu leende Anja innan han vände
på klacken och återvände till logen.
När det näst sista bandet – deras sista förband! – slog av sin
första låt kom panikattacken och han funderade på när kvällens
drama skulle börja utspela sig, för någon jävla skit blev det alltid,
och med tanke på att han själv med tre, fyra öl innanför västen,

som levern förmodligen redan kommit halvvägs igenom,
förmodligen skulle klara sig, var det i stället Magnus och Stefan
som han oroade sig för. Stefan kunde få ett ångestanfall och låsa
in sig på toaletten. Någon kunde smussla ner 96-procentig i
Magnus öl och han skulle gå vilse på väg upp på scenen, eller
glömma av att det var meningen att strängarna skulle vara utåt.
”Ja, och så var det dags för sista låten...” hördes det från scenen,
och John var tvungen att tvärstanna och dra ett djupt andetag
när han var halvvägs till logen. Han hade fem minuter på sig att
gå tio meter och hämta en gitarr. Lugn och fin. Det var ingen
mening med att springa, snubbla och trycka ut ett öga på kuppen.
Det var tomt och nästan dödstyst i det lilla utrymmet, endast de
svårdämpade basfrekvenserna tog sig ända in hit, och det var
nästan ett existentiellt ögonblick när han slog e-mollackordet på
sin Gibson Les Paul och hörde hur tonerna studsade runt mellan
de fyra väggarna. Någonting var surt. Han ville vara stämd när
han gick upp på scen och välsignade sin sinnesnärvaro som fått
honom att ta med en extra stämapparat och en kort sladd.
Axelbandet var monterat, de små plastbitarna som höll det på
plats var fast förankrade och roterade åt rätt håll. Han hade
ingenting på sig förutom gitarr, plektrum och plånbok. Gylfen var
stängd och nu var det showtime. John drog ett djupt andetag och
precis då kom Magnus och Stefan in i rummet. Magnus halade
fram sin bas och fick sedan syn på stämapparaten. Han pekade
på den med en frågande min, John nickade och gestikulerade
inbjudande mot den. Magnus kopplade in sig och började
stämma. Stefan mixtrade med sina skinnhandskar. Fortfarande
hade ingen sagt ett ljud; inte ens när alla var klara gjorde de mer
än att titta på varandra. John sträckte fram sin hand över bordet,
de andra lade sina över den och fortfarande utan att säga
någonting fullbordade de gesten. De sträckte på sig, tittade på

varandra och nickade bekräftande, och först då hördes några
tonlösa skratt. Gott, tänkte John, inte bara jag som är nervös.
Band nr 5 kom ner från scenen precis när John, Magnus och
Stefan kom runt hörnet som ledde till sceningången och
konferenciern steg ut i rampljuset.
”Det har nu blivit dags för kvällens sista gäng, och jag får också
passa på att tacka er alla för att ni kom hit, det blev mycket mer
folk än vi hade väntat oss och det är ju kul, och –”
Var var plektrumet?! Där var det; han hade glömt att han satt fast
det högre upp på halsen. Hur kunde man vara så här kall och
svettas samtidigt?
”Det blev ett inhopp på lite kort varsel på grund av en olycka,
men jag har nu i alla fall nöjet att presentera: Elevea!”
John steg tillkämpat beslutsamt ut på scenen. Han var väl
medveten om deras kamp mot tiden, men det här måste han bara
göra. Rökmaskinen frustade som en astmatisk drake och John
ställde sig i scenens exakta mitt, slöt ögonen och drog in ett djupt
halsbloss, och trots alla känslorna som slet och drog i honom från
alla håll kunde han inte hjälpa att ett segervisst leende kom
smygande. Äntligen! Han andades ut och såg ut över raderna där
samtliga ansikten plötsligt blivit obekanta. Två, tre steg och så
var han vid sin angivna plats och justerade mickstativet.
Ljudteknikern kom med pedalbordet och en extra kabel. Samtliga
pedaler hade ström, tio sekunder senare hade han precis samma
gitarrljud som på soundcheck, utan att hitta på något galet bara
för att det var show. Ljudteknikern fick fotomkopplaren i handen
för att han skulle lägga undan den, en omkopplare med gröna
lysdioder skulle bara fresta honom att stampa tills den röda
dioden lyste, och det var återhållsamhet som gällde. Nu var det
bara att hålla styr på högerhanden, spela för sig själv och Magnus

och Stefan och försöka att inte tänka så mycket på folkmassan
som trängdes en och en halv meter från hans fötter.
Nu var det dags.
”Ja, jäklar”, sade John i mikrofonen.
”Buenos noches, mein Froindes”, avbröt Stefan från trumpodiet.
”Tack, Stefan, och tack till er. Vi är Elëvea och den här låten heter
To the Sound of the Guns.”
Det var inte hans nervsystem som plötsligt fått ett rytmiskt
sammanbrott, det var Stefans vanliga hi-hatpedal som sakta
smugit igång för att sätta tempot för första låten. John drog ett
andetag och ett, två, tre, fyr – där började han spela det
klingande riffet i d moll, det som inlett deras andra andning, det
där Stefan först suttit som i en grinig dagdröm och vägrat lyssna
och sedan...
Psykologin var allt i det här läget, och de hade inte lagt ner
tillnärmelsevis lika mycket energi på någonting annat som på att
få den första minuten av den här låten rätt. Det handlade inte
bara om att spela en låt utan att inleda en konsert. Det behövde
vara felfritt för att de skulle komma undan med resten: tajthet i
början av konserten skulle kanske ursäkta de mer spektakulära
halkningarna och misstagen mot slutet.
Stefans smygande subtila lilla grej höll på att finta upp John på
läktaren precis innan slutet: riffet som innefattades av en enda
7/4-takt lät lagom upphakat när Stefan kompade i vanligt
mellantempo. När han gick ner på halvtempo som i slutet gick
hans trumkomp inte jämnt upp med taktettan förrän efter fyra
rundor och då gällde det att inte lyssna, för då var man borta.
”Tack för det”, sade John när applåderna och busvisslingarna
tystnat. Sedan var det dags att presentera nästa låt och då fick
han plötsligt beslutsångest. Under ett kort ögonblick förstod han

sångaren i Rebeccas band. John var ett djupt andetag från att dra
en oration om vad han hade känt när han skrivit låten och sedan
avrunda med någonting om att den var tillägnad någon som han
brydde sig väldigt mycket om och saknade och som förmodligen
inte var här i kväll, och –
”Nästa låt heter Prisoner”, sade han och vände sig om för att söka
samband med Stefan, som satt nästan onormalt länge med slutna
ögon för att sätta beatet.
Magnus och Stefan hade kastat sig över låten, i diametral
kontrast till vad han hade väntat sig, och det var bara att lyssna
på hur de gjorde nu för att inse att han hade tagit rätt låt till rätt
folk. Musiken verkade streta emot kedjor och schacklar i sin iver
att bryta sig loss från det långsamma tempot och den
stämningsfulla, nästan intima ljudnivån. Stefan skötte den
olidligt långsamma dynamiska uppbyggnaden exemplariskt och
när han väl drog till bastrumma och två cymbaler och började
driva med riktig fyrtakt var det så förlösande och underbart att
John höll på att glömma av att sjunga. Men han fyllde lungorna
och piskade upp refrängmelodin en hel oktav, till den absoluta
gränsen för sitt register, och sedan var det precis så att han
klarade av att spela den efterföljande gitarrmelodin, så nära var
han att falla samman av ansträngningen och alla känslorna. John
kastade med håret inte för att leka rockstjärna utan för att ingen
skulle få se hur han reagerade på någonting som han skrivit själv.
På något sätt verkade det som att denna andra låt rev ner en
mycket hjärtligare respons än deras första, och han fick verkligen
anstränga sig för att kunna gå fram till mikrofonen och prata
normalt inför deras stora final.
”Det är dags för kvällens tredje låt. Med en annan formulering
skulle man också kunna säga att det är den sista. Jag tror att vi
kört tidsgränsen åt helskotta redan, men de får väl stoppa oss när

de tycker att ni hört nog.” Han gjorde en kort konstpaus. ”Har ni
hört nog?”
”Nej!” kom det från publiken.
”Va?” kom det från John med höjd röst.
”Nej!” Nu hade han dem med sig!
”The Time Tombs!” vrålade John och Stefan gjorde en
okarakteristisk inräkning på öppen, skramlande hi-hat som så
när ställde honom fullkomligt.
Han begrep inte ens vad Stefan hade snackat om när han föreslog
titeln, var referensen kom ifrån, men det var en cool titel och den
hade knappt lämnat Stefans läppar förrän han fick det där
intensiva, närmast överraskade ansiktsuttrycket som de kommit
att förknippa med att han hade någon galen idé på G. Det var en
sådan där idé som bara Stefan kunde komma på, ungefär som om
hans idiotriff i 5+4+3+7+11-takt behövde kompliceras ytterligare.
Men efter den centrala sektionen där de alla tre flippade ur
fullständigt och tog sig var sitt solo, spelade de första hälften av
låten igen – baklänges. Det var tillräckligt nördigt att ingen av
dem hade haft minsta problem med att kasta ut 20 minuters jam
och idéer, och de hade gladeligen tillbringat en timme med att
dissekera Stefans riff, skriva ner det i riktiga noter och sedan
vända på det not för not och lära in det en gång till.
Åter igen var det som att kasta ner färskt raketbränsle längst bak
i motorn och han lade upp benet på monitorn och balanserade
noggrant gitarren på sitt vänstra lår innan han rev loss solot.
Stefan och Magnus verkade fastna i sin gemensamma groove och
när John gjorde den sista löpningen, den som signalerade att han
var klar och att rampljuset nu tillhörde Magnus, hände ingenting.
De bara fortsatte att mala på med sitt 7/8-komp, som om de
glömt av rampljuset och trodde att de teleporterat sig tillbaka till
replokalen. Stefan lade till synkoperade accenter, Magnus hängde

på från och med andra rundan och John ställde in halsmicken
med volymen på 5 och tonkontrollen på 0 för woman tone och
började improvisera. Nu var det Stefan som höll i taktpinnen i
dubbel bemärkelse och när han kände att stegringen var på väg
från mezzo forte via forte till frenesi ökade han på ton och volym,
bytte till stallmicken och precis när Stefan mullrade till på
pukorna slog han av med ett ackord och nu var det Magnus tur.
Publiken reagerade med ett vrål och John var tvungen att titta
upp och sedan buga sig lite lätt. Plötsligt var de inte ett
progressivt rockband som hamnat fullkomligt fel på en
hårdrocksfestival, utan ett progressivt rockband som hamnat
fullkomligt fel på en jazzfestival.
Spegelbilden var inte komplett, för Stefan hade insisterat på att
precis innan den sista, baklänges repetitionen av hans riff skulle
de stoppa in någonting som hade fått Johns skalle att snurra
duktigt: det var samma ackord som i refrängen, men John och
Magnus spelade tonerna med så nära trettiotvåondelar som gick
att komma, samtidigt som Stefan piskade upp tempot till ett blast
beat, och där kunde John inte hålla sig längre, han kastade runt
med håret tills han inte längre visste om han spelade rätt eller om
han ramlat omkull och sedan var det in i det knaggliga, baklänges
vansinnesriffet, och först där, precis där, insåg han att de skulle
klara sig, att de skulle fixa låten. De stod med nedböjda huvuden
och försökte hålla ihop det, John slöt ögonen och försökte så gott
det bara gick att spela riffet utan att tänka, för så fort han började
tänka gick det inte ens att spela en bluestolva –
En, två – tredje gången de spelade riffet kände han att de kanske
var i hamn! Fjärde – aj, där kom en liten halkning bara för att
han tänkte, men där, där satt övergången till reprisen av introt.
Nu andades John ut, nu var det nerförsbacke hem: enklaste
tänkbara 4/4 utan ens en synkop, rakt och enkelt utan
krusiduller, bara det allra vansinnigaste öset de kunde förmå på

tre man. Det var bara att ställa sig längst fram och njuta av
triumfen. Det hade bildats en liten kittel med diggare i mitten och
nu hade de allas uppmärksamhet. Han såg ner på sin Les Paul,
och när han tittade efter Magnus märkte John att basisten
kommit fram för att stå bredvid honom på slutspurten, han vred
på huvudet för att söka kontakt med Stefan, och batteristens
känsloliv låg öppet för allas insyn; John såg bara ett enda stort
leende och två vilt, kaotiskt flygande vita druvor på hans
svartmålade aluminiumstockar. Riffet skiftade en oktav upp,
Stefan och Magnus gick över på markeringar, som på samfällt
kommando särade John och Magnus på sig och ställde sig vända
snett bakåt, som om det bara var de tre i replokalen, och där
kände han hur känslorna kom vällande. Det var inte bara den här
låtens cirkel som hade slutits, utan även hans egen. Han hade
gjort det: han var tillbaka. Nu var det han som stod där uppe och
de andra där nere. Rebecca var ingenstans, men det kvittade, för
han var tillbaka. Killen med Les Paulen.
Den låga E-strängen ringde fortfarande när John tog av sig sin
gitarr och höll upp den mot publiken som en tacksamhetsgest.
Larmet från publiken var öronbedövande: busvisslingar och vrål
och applåder och snart gick applåderna in i den där egenartade
fasen med varandra när alla gjorde det helt unisont.
Stefan sprang fram från bakom trummorna och de förenades i en
kort gemensam bugning som om de var Iron Maiden på Ullevi
och inte tre vanliga snubbar i en liten aula, och ropen rungade
när de plockade med sladdar och pedaler och gick av scenen:
En gång till!
En gång till!
En gång till!
Nej, tänkte John, nu fick det vara nog, han ville bli välkomnad
tillbaka hit, vilket skulle bli oändligt mycket mer komplicerat om

de fick för sig att vända på klacken, gå ut och köra opus 2 och
bränna skeppen genom att leva ut något sorts divamässig fantasi
bara för att göda ett ego som redan var uppe på de röda siffrorna.
De märkte knappt av någon som sökte kontakt med dem på
vägen ner från scenen och gick i ett bullrigt stim tillbaka till logen
där de var nära att riva stället i en kombination av våldsamma
fistbumps, gruppkramar och en okontrollerad ringdans.
Det var ingen större överraskning att Stefan var den som fann sig
först, och ur hans väska, som på något sätt letat sig obemärkt in i
logen, kom en väldigt uppenbart formad flaska och snart fyllde
smällen hela rummet.
”Har du med dig champagne, din filur!” ropade Magnus.
”Ja, för den händelse att det här gick bra”, sade Stefan och delade
raskt ut tre höga glas i vad som såg ut som hårdplast.
”Och det gjorde det”, sade John.
”Och om det hade gått åt helvete då?” sade Magnus.
”Ja, då hade det blivit fel.”
”Ja”, sade John, ”ungefär som alla de tröjor som de trycker upp
inför SM-finalen i hockey. Vad händer med alla Färjestad-tröjor
efter att de får pisk i Scandinavium?”
”Ungefär så”, sade Stefan och korkade upp flaskan och hällde upp
med lysande ögon och ett brett leende.
Som omedelbart stelnade när han fäste sin blick vid någonting
och kom nära att hälla det mousserande vinet på golvet. John
följde Stefans blick och när han såg den åtsmitande korta
jeansjackan genom den öppna dörren var det som golv och
väggar bytt plats, nu kände han tveklöst att han skulle falla
handlöst 90 grader rakt åt sidan.

XXI
All there really is
The two of us
And we both know
Why we’ve come along
Rush, ”Different Strings”

”Hej”, sade Rebecca.
”Hej”, sade John.
”Välkommen!” sade Stefan.
”Tack”, hördes det tyst från andra sidan rummet. Hon hade tagit
steget innanför tröskeln.
Stefan höll upp sitt glas till skål och de tre klickade samman med
ett i sammanhanget rätt så otillfredsställande ljud. John hade
inte minsta avsikt att låta henne avbryta vad de höll på med, men
Magnus och Stefan verkade bli besvärade av den fjärde personens
existens i rummet.
”Stefan?” frågade Magnus.
”Yo!”
”Yo?” sade John.
”Jag tror jag glömde en sladd där ute”, sade Magnus.
”Jag med”, sade Stefan.
De tömde sina glas, John gungade till av två uppmuntrande
klappar på överkroppen, Stefan sade ”ursäkta oss” till Rebecca på

sitt vanliga älskvärda sätt, dörren slog igen bredvid Rebecca och
den här tystnaden var allt annat än existentiell.
”Tack för att du kom”, sade John och läppjade på bubblet.
”Jag fick för mig att du skulle vara här”, sade Rebecca och det
fladdrade till inom John. ”Men inte på det här sättet. Man kunde
ju till exempel ha skickat ett –”
”Jag kände inte att det var någon mening med –”
”Du lämnade mig!”
Så det var det som detta handlade om. Under ett kort ögonblick,
precis när han begripit att det var hon och ingen annan som tagit
sig in i logen, hade han känt en flyktig sensation av att vara
viktlös, liksom ett halvt hjärtslag som slog lite lättare, en liten
strimma hopp i den bedrövelse som plötsligt smällde till som en
blixt från klarblå himmel. Nu var det rakt tillbaka till förra
lördagen, hans blick irrade fram och tillbaka i det lilla kyffet i en
desperat jakt efter någonting att säga och han kände hur
besvikelsen lade sig som ett vått tungt lakan över honom. De
hade inte kommit någon vart på en vecka. Han kunde inte ens gå
igång på adrenalinet av att se henne så där fräsande arg som sist.
John kastade i sig resten av champagnen, ställde undan glaset
och sjönk ner på den vita plaststolen. Han stödde underarmarna
på knäna och såg ner i golvet. Han ville inte titta på henne, han
ville inte brusa upp och han ville framför allt inte följa sin första
impuls, nämligen att be henne att fara och flyga, så att han kunde
sätta ett officiellt sigill och få ett snabbt avslut på det som hon
verkade vilja göra till en långdragen tortyrprocess. Men hon
skulle väl bara dyka upp när han minst anade det någon annan
gång och gnälla någonting om ”du körde ut mig!” och plötsligt
såg han en dyster följetong framför sig. Nu kändes det som att
allting kvittade: den fantastiska dag som han haft med Magnus
och Stefan, deras förlösande halvtimme på scenen, den vilda

glädjen efteråt. Allt det hade nu kastats rakt ut i vasken bara för
att hon skulle komma hit och dra ner honom till sin nivå, av
någon anledning som fullkomligt undgick honom.
”Ja, jag gjorde det”, sade han till slut. ”Och jag är ledsen att jag
var tvungen att göra det. Men det var precis vad du bad mig att
göra.”
John tittade ner på den grågröna linoleummattan. Hennes ord
från den förhatliga förmiddagen ekade genom skallen och han
både hörde och kände att han hade vibrerat på rösten igen.
”Jag vet”, sade Rebecca tyst och han hoppade till, för hon hade
obemärkt ställt sig alldeles inpå honom. ”Och jag gjorde det för
att jag är feg.”
”Jag är feg”, sade John. ”Jag borde talat om för dig vad jag kände
för dig. Men jag ville inte att du skulle fly från mig.”
”Titta på mig”, sade hon tyst.
John satt tigande kvar och stirrade ner i golvet.
”John?” viskade Rebecca.
Han tvingade sig själv att titta på hennes blankpolerade kängor
som precis skymtade fram under den vida, långa kjolen. Sedan
sträckte han på sig och lyfte långsamt blicken tills han mötte
Rebeccas ögon och nu såg hon inte arg ut, inte irriterad,
frustrerad, utan bara extremt naken och sårbar.
”Varför skulle det få mig att fly?” frågade hon.
”Därför att det inte fanns en chans att det skulle vara på samma
sätt för dig, för sådan tur har inte jag.”
”Och om jag säger att det visst fanns det?”
”Ja, då kommer jag bara att sparka mig själv för att jag inte hade
mod nog att säga någonting.”

”Och här är jag”, sade Rebecca.
”Ja”, sade John och ställde sig upp så långsamt och odramatiskt
som han förmådde, ”och här är du.”
”Och vad tror du att det betyder?”
”Jag vet inte vad det betyder”, sade John, ”jag vet bara vad jag
vill att det skall betyda. Jag vill att de veckorna som vi hade
tillsammans inte bara var som en angenäm dröm när man ligger
döende, och sedan vaknade man och så var det rakt tillbaka till
verkligheten igen.”
Han hade övat på det talet, men inte ens det hindrade honom
från att behöva kämpa med sina känslor.
”Jag tycker att det är bättre att vi går tillbaka in i din dröm. Och
aldrig dör”, sade Rebecca.
John tog ett halvt steg fram och såg henne rakt in i de gröna
ögonen och precis där tyckte han sig se en liten glimt av
någonting, som om hon varit på väg att spricka upp i något litet
leende, men det försvann. I stället blev hennes ögon precis så
blanka och hennes mun så där darrande avvaktande halvöppen
som för den där evigheten sedan, då de hade stått uppe på kullen
tillsammans.
”Och om du är rädd”, nästan viskade hon med en hes röst, ”så
tänker jag inte fly någonstans nu.”
Nu rann blankheten över i en tår som långsamt tog sig ner för
Rebeccas kind och hon stod fortsatt kvar, med händerna vid
sidorna, väntande på honom, med ögonen stint fästa på hans.
Sedan vandrade de ner mot hans läppar, och kom tillbaka.
”Jag är inte rädd”, sade John.
”Så vad väntar du på?” andades hon knappt hörbart.
”Det här”, sade han och böjde sig ner mot henne.

Det var några tiondels sekunder, medan han var mitt i luften och
slöt ögonen, som han kände att han aldrig skulle landa, att det
aldrig skulle ta slut, han skulle fortsätta tills pannan slog i golvet,
och hela den här konversationen var en sådan sak som han
förmodligen genomlevde i ett koma, eller på väg mot skärselden,
därför att han faktiskt halkat ute på scenen under det där partiet
och klappat i bakhuvudet, och –
Där landade han och i samma ögonblick som han kände hennes
läppar mot sina var det som ett himmelskt ljus exploderade inom
honom, med ens behövde han inte ens öppna ögonen, han kunde
inte bara känna Rebecca alldeles inpå sig, han kunde till och med
se hur hon besvarade kyssen med stängda ögon, hur hon släppte
sin väska på golvet för att hålla om honom med båda händerna,
hur hon stod på tåspetsarna för att nå upp till honom.
Så stod de, i sin hunger, och nyfikenhet, och extatiska lycka, tills
han bara inte kunde hålla sig längre. John avslutade kyssen och
höll hennes kinder med båda händerna och såg henne i ögonen.
Han tog tag i allt det där håret och svepte det bakåt, från hennes
panna och ansikte, tills Rebecca fnissade av uppmärksamheten
och han själv pirrade av hur otroligt vacker hon var. Och att hon
var hans.
”Du får öva hur mycket som helst för mig”, sade han.
”Jag vet”, viskade Rebecca. ”Och jag tänker piska skiten ur dig.”
”Det har du redan gjort. Och jag kommer sitta på soffan bredvid
och se till att det aldrig händer igen.”
Hon bröt sig loss och verkade tänka så att det knakade men till
slut såg han bara hennes pekfinger och ett enormt leende och
Rebeccas skratt klingade genom det lilla rummet.

XXII
And you and I climb, crossing the shapes of the morning
And you and I reach over the sun for the river
And you and I climb, clearer towards the movement
And you and I called over valleys of endless seas
Yes, ”And You and I”

”Kom in!” skrek de i oktaver när den diskreta knackningen kom
på dörren in till logen.
John skrattade till när det såg ut som ett räddhågat tvåhövdat
monster långsamt gläntade på dörren.
”Oj!” sade det nedre huvudet, ”det här såg ju ut att ha slutat
väldigt lyckligt.”
Rebecca svängde benen framåt och reste sig från Johns knä.
”Vi har inte hälsat”, sade hon och sträckte fram handen till
Stefan. ”Rebecca.”
”Jag hade mina misstankar om att det var du”, sade Stefan artigt.
”Stefan.”
Magnus kom strax bakom.
”Välkommen till familjen!” fick han av någon outgrundlig
anledning för sig att säga och sträckte också fram handen, men
Rebecca skulle nödvändigtvis insistera på en sådan där axelkram.
”No touchy”, utropade John och Magnus svarade med en
enfingershonnör.

John reste sig, alla släppte händerna till sidorna och andades ut i
en så gott som komplett och gemensam tunghäfta, och givetvis
började alla också skratta precis samtidigt.
”Är det helt dött där ute nu?” frågade John.
”Nja”, sade Magnus, ”lite folk är det allt. Men jag fick vara lite
kreativ för att förklara bort var du var någonstans.”
”Jag vill inte höra.”
”Nej, det vill du inte”, fyllde Stefan i.
”Vi tänkte dra vidare till Baren”, sade Magnus medan han
mixtrade med sitt bascase.
John tvekade.
”Gäller det även respektive?” frågade Rebecca.
”Klart det gör!” sade Magnus.
John tittade leende bort på den tjej som varit nämnda
”respektive” i kanske tio minuter och hon tittade tillbaka. Men
han tvekade fortfarande. Det kändes som om det var två saker
som rev och slet i honom och som att han inte kunde tacka nej till
någon av dem samtidigt som han inte kunde få båda.
Då var det tur att han hade med sig Rebecca, för det var hon som
yttrade sig härnäst, för dem båda:
”Klart att vi kommer på efterfesten. Men vi kommer lite senare.”
Magnus och Stefan flinade och nickade.
”Ah, den tar jag”, sade Rebecca och lyfte upp Johns nu väsentligt
lättare bag när han sträckte sig efter den. ”Och den här tar jag”,
fortsatte hon och det pirrade i hela kroppen när hennes fingrar
letade sig in bland hans.
De steg ut i själva aulan, där ljusen tänts sedan länge och röken
skingrats lika totalt som folkmassan. Lysdioderna var släckta och

cymbalerna låg redan i sin väska. Men det var den scenen. Där
hade det avgjorts.
Ett tiotal steg hitom scenen stod en slank blond tjej som följde
John och Rebecca med blicken. Plötsligt verkade det som att hon
såg honom se henne, och hon satte upp ena handen till en loj
vinkning.
John suckade genom leendet när han vinkade tillbaka. Det
kändes nästan som gamla tider där ett tag. Det kändes också som
helt uppåt väggarna fel sätt att belöna lojalitet. Men det var det
gamla livet, han kunde inte föreställa sig ett bättre sätt att avsluta
det, och nu var det dags att ta steget ut i vårkvällen och inleda det
nya.
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