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Pretty woman walking
down the street
Är det bara jag eller har
det på ...

Skitig punk som berör
Kulturkoftor med smak för konst i det fina rummet kan lika gärna vända i dörren. Här
finns inget att hämta. De som vill ha en oerhört energisk kväll med rent jädra ös borde
däremot rusa in ögonaböj. De tre akterna i paketet ”Fy fan Örebro” levererade så det
stod härliga till.
Hänga läpp går inte för sig när punk av trallvänlig kaliber fyras av i parti och minut. Inledande
Troublemakers visar vägen med klassiker som ”Kleptoman” och ”Staden Göteborg”. Svetten yr
och konstanta leenden är överallt. Starkaste kortet ligger i fina ”Grogg och Parabol” som stoltserar
med, i mitt tycke, att ha en av svensk musik mest klockrena refränger. Ett sant nöje att bevittna och
en start på kvällen som inte går av för hackor. Men det som komma skall smäller högre.
Alonzo & Fas 3 må komma in som andra band men de bevisar att de är nummer ett. Med råge.
Energin är på maximal nivå och total hängivelse till musiken är på tapeten. Med låtar från sin egen
katalog samt Stockholms Negrer och KSMB är det svårt att misslyckas. Bland några stickprov kan
man nämna ”Knark e gott”, ”ABAB” och fina minnesstunden i ”Tänker på dig”. Det går snabbt,
det svänger och det berör. Sannerligen ett styrkeprov utan dess like.
Det är synd att kvällens avslutande akt även är den svagaste. Efter Alonzo & Fas 3 kolossala
urladdning äntrar Attentat scenen. Det är inte det att musiken är dålig då det är stadiga alster likt
”Tatuerade tårar”. Inledningen känns lite trött men det hämtas upp mot sluttampen och är klart
godkänt. Egentligen borde Alonzo & Fas avslutat kvällen och Attentat kommit upp som andra
band på listan. Varvat ned tempot en aning emellan Troublemakers och Alonzo & Fas 3.
Men det är svårt att egentligen klaga denna afton för det är sannerligen en riklig punk-buffé som
dukas upp. Det är så skitigt, snabbt och förbaskat hjärtligt att man inte kan annat än att hoppa med.
Pricken över i hade ju varit om Troublemakers sjungit ”Staden Örebro” istället. Men det kanske
räknas som helgerån?
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