”Spel nå rikti musik!”
Dansgolvet är fyllt. Efter några timmars tjejdominans börjar killarna jämna ut
könskampen. Någon står mitt i en cirkel och spexar, medan ett antal killar tävlar om
vem som kan stampa hårdast i golvet. Kampen om en plats på dansborden och scenen
är i fullgång. Ur högtalarna ylar Timbaland ”yeah” sådär som bara han kan. Mitt i
denna sköna stämning står jag och försöker komma på vilken låt jag skall spela som
nästa då jag blir avbruten.
Jag ser över axeln vem det är som skriker efter mig. Där står han igen. Den där
samma killen som aldrig lär sig. Skulle jag få en euro för varje gång han öppnat vår
diskussion med orden, ”när ska du spela nå rikti musik!”, skulle jag kunna köpa en
liten ö, och skicka honom dit. Han vill höra Iron Maiden när klockan är 02.45. Av
erfarenhet vet jag att testosteronnivån på krogen inte klarar av att höjas utan att någon
säger något illa om den andras mamma eller börjar kasta omkring sig snapsglas.
Det är obegripligt hur svårt det är för människor att inse hur man går till väga för att
få det man vill ha. Att gå fram till en Dj och fråga när han eller hon skall spela riktig
musik är verkligen inte sättet. Inte heller att ”ståstrejka” på dansgolvet bland alla
andra som är ute och har det kul. Självfallet får man och ska önska låtar. Ingen kväll
är sig lik och man vill ju som Dj veta vad kunderna gillar just den här kvällen. Men
gör det på rätt sätt.
Jag vikarierade i en skola för ett tag sedan. Vi hade gymnastik på eftermiddagen och
jag lärde ut min favoritgren från lågstadiet, våldsfri rugby. Efter att ha spelat en stund
så tröttnade eleverna och ville göra något annat. Jag sa att vi tar en sista match och
sen gör vi något annat. Eleverna svarade med strejk. De vägrade helt enkelt. Då satte
jag mig ner med dem och berättade för dem det som tydligen ingen har berättat för
den medeltala krogbesökaren i Vasa.
Tror ni att vi spelar koddboll om ni gnäller tillräckligt länge, eller borde ni fundera på
att be om det på ett annat sätt?, frågade jag.
Efter några minuters diskussion sa en kille såhär:
- Tack för att du lärde oss rugby, det verkar hur kul som helst, lite svårt, men
kul. Tror du att vi också hinner spela koddboll i slutet av lektionen?
Alla kroggäster är inte lika ovänliga och rent ut sagt dumma.
- Bra musik du spelar, tror du det är möjligt att klämma in en tryckare redan kl.
02.00. Jag har väntat så länge att få dansa med en tjej som är påväg hem snart.
Så ska man be efter sin låt! Då gör i alla fall jag mitt yttersta för att spela den. Så var
vänlig, vänta snällt och börja nu för helvete inte diskussionen med att bita handen som
ska sätta på skivan.
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