
Så kom gutterne på scenen. Og der blev gået til den. E.J. 
Rodriguez gav bongotrommerne så mange tæsk, at de 
væltede rund og skabte ekstra arbejde til  en roadie. 
Han kom på arbejde igen, da Hammond orglet skiltes ad, 
hvilket ikke var at se på Antony Coleman, der mest ligne-
de en, der havde et forestående suppe-steg-is arrange-
ment i tankerne. Brad Jones på bas og Robert Rodriguez 
på trommer var vågne nok til at lægge en engageret og 
fyldig bund. 

Og Marc Ribot — manden i centrum uden at være dominerende — 
han kan altså noget på en guitar. Han sidder stille og roligt på sin 
stol og styrer showet med et kort blik her eller et lille nik der. 
En formidabel koncert, der desværre ikke havde tiltrukket det 
helt store publikum. Synd for orkesteret der alligevel gav alt 
hvad de havde. 

En ellers nydelig århusiansk kvinde iført trækkende cykel går i stå og undrer sig over to mærk-
værdige mandspersoner, der på ”Carsten og Helge århusiansk” diskuterer, hvorfor man mon har 
hegnet vejene inde og hvorfor er lygtepælene tøjret. Nå ja, de må jo være bange for, at vejene 
skal stikke af og at nogen skal stjæle lygtepælene. Jonas går lidt væk for at studere nattehimlen. 
Han forsøger at ligne en, der ikke kender de to mænd. 
 
Dørmanden i VoxHall fortæller Gourmet Swend og Swend Aage, hvor smart han synes e-billet er 
og beklager at koncerten er udskudt lidt, fordi bandet næsten lige er ankommet. Som plaster på 
såret udleverer han boner på gratis fadøl i baren. 
En fadøl vil som bekendt gerne have selskab af en mere, så Swend Aage går i baren og henter en 
omgang. Servitricen er kommet for sent i seng og for tidligt op, kaffefløden var sur og så var hen-
des snørebånd vist også gået op. Alt i alt havde hun haft en elendig dag og nu kunne hun heller ik-
ke regne ud hvad tre fadøl kostede og slet ikke finde ud af at gi’ tilbage.  
Resultatet blev, at Swend Aage gik med tre fadøl til en yderst rimelig pris af kr. 29,00. 
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