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Till Helen och Al Hinkle

Ty Han skall ge sina änglar 
befallning om att bevara dig 
på alla dina vägar.

psalm 91: 11
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Till mitten hunnen på vår levnads vandring
hade jag i en dunkel skog gått vilse
och irrat bort mig från den rätta vägen.

Hur svår den skogen tycktes mig att beskriva
så vild och full av snår och oframkomlig
att blotta tanken på den väcker fruktan!

Mycket mer bitterhet kan ej döden vara;
men för att tala om vad gott jag mötte
vill jag först skildra annat som jag såg där.

Dante, Helvetet, I 
(Översättning: Ingvar Björkeson)
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DEL ETT

  ETT  

Strax efter klockan två den där lördagseftermiddagen i mars 1947 ringde 
telefonen i vardagsrummet på mitt hotell. Det gick inte att ta miste på Bill 
Tomsons släpigt tuffa röst.

”Hej raring, kan jag titta upp?”
Jag tvekade. Bill började bli en plåga. Han kom till skolområdet nästan 

varje dag och hans plötsliga uppdykanden blev alltmer tröttsamma. Jag 
hade fortsatt prata med honom av ren nyfikenhet, men dittills inte funnit 
några av de ämnen han ville diskutera speciellt intressanta. Han brukade 
rikta in sina samtal på sådant han trodde skulle imponera på mig – kvicka 
repliker, skryt och historier om märkvärdiga bragder, antingen egna eller 
en väns, en Neal Cassady. Neal var en hjälte, likt Othello, som måste lov-
prisas, och Bill antog villigt rollen som hängiven lärjunge. Han berättade 
för mig om våghalsiga biläventyr, klammeri med rättvisan och musikaliska 
upptäcktsfärder.

Fostrad i trettiotalets rädsla och respekt inför de förhärskande sociala 
koderna, och efter att ha växt upp i en skyddad, inskränkt miljö, fann jag 
det häpnadsväckande att höra av Bill att det verkligen fanns vissa som 
vågade leva precis som gestalterna i mina romaner och filmer – om han nu 
inte överdrev, förstås. Hur som helst var de händelser han beskrev avlägsna 
och ofarliga för mig. Jag hade inga planer på att bli kär i Bill och han sa att 
Neal studerade vid Columbia University i New York tillsammans med två 
vänner, Jack Kerouac och Allen Ginsberg, den ene berömd fotbollsspelare, 
den andre poet.

Bill såg lite ut som en filmstjärna vars namn jag inte längre kom ihåg, 
och denna eftermiddag kunde jag se honom framför mig, hur han lutade 
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sig mot bardisken i hotellets foajé med ett glas whisky i ena handen och den 
andra snurrande på telefonsladden, en cigarett hängande mellan läpparna, 
det ena ögat kisande genom röken och det andra dolt bakom tjockt svart 
hår som föll ner hur mycket han än ruskade på huvudet för att få bort det.

”Visst, Bill”, sa jag efter en lång tystnad, ”men det får gå snabbt. Jag har 
mycket att göra.”

När jag öppnade dörren då han knackade på upptäckte jag att han inte 
var ensam. Bakom honom stod ytterligare en man som gick förbi mig och 
in, och vars blick registrerade rummets inredning innan han vände sig om 
för att låta Bill presentera honom.

”Cari, det här är Neal Cassady.”
Jag bara stirrade, förvirrad av att se myten materialiseras framför mig. 

Neal nickade, och i den stund hans blå ögon svepte över mig kände jag mig 
fullständigt blottad. Jag förbannade Bill för att han inte hade förvarnat 
mig.

All den information jag redan hade fått om denne man hade höjt honom 
till skyarna, men jag var helt oförberedd på hans uppenbarelse. Det var 
inte så mycket hans fysiska företräden, vilka var tämligen alldagliga, som 
den kostym han bar. Utan att ha det riktigt rätta snittet gav den honom en 
utstrålning jag tidigare bara hade upplevt bland filmernas gangsters. Han 
hade drag av Runyon, en farlig nimbus som förstärktes av en vit t-shirt och 
en naken muskulös hals.

När Neal fick syn på grammofonen och traven med LP-skivor under 
fönstret gick han tvärs genom rummet. Han vände sig mot mig, som fort-
farande stod som förstelnad vid dörren.

”Bill har berättat att du har en fin samling Lester Young-skivor.”
Jag stammade förvirrat till svar:
”Vem? Lester vem? Jag… eh… nej… sällsynt, vet jag inte. Jag är rädd 

att jag inte har hört talas om honom – det enda jag har är sådant som hängt 
med från college – mest swing – storband.”

Jag stirrade på Bill efter denna pinsamhet. Neal gav också Bill en hastig, 
förbryllad blick. Sedan log han, satte sig i min gungstol och började blädd-
ra bland skivorna.

”Spelar ingen roll. Vad har vi här? Åh, ja, titta, Artie Shaw, bra, Dorseys, 
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Benny Goodman, fantastiskt, Harry James, Nat King Cole, Stan Kenton, 
Duke – en hel del Ellington. Åh, vad är det här?”

Han höll upp en samlingsbox med Josh White.
”Det där är Southern Exposure. Radikalare än så blev vi inte på college. Vi 

var imponerade av Josh och hans protestsånger om de svartas fattigdom, 
negertågen, etcetera. Jag har hört att de är bannlysta i södern. När jag 
bodde i New York lärde jag känna Josh lite. Jag brukade sitta vid ett bord 
längst fram och flörta med honom medan han spelade. Jag hade lärt mig 
att det var så man skulle göra om man ville träffa en artist. Men jag blev 
lite förvånad och besviken över att han inte ville prata om sina sånger. Men 
det var kanske lika bra. Sådant kan bli tradigt.”

Jag visste att jag pladdrade, men Neal satt som fastnaglad och utstrå-
lade en empati och vördnad som fick mig att känna mig speciell, som om 
vartenda ord jag yttrade var en ädelsten. Under den subtila charmen anade 
jag en undertryckt och tillbakahållen energi som påminde om en spänd 
båge.

När jag slutade och generat tittade ner log han mer öppet.
”Fascinerande. Får jag spela något?” När han ställde frågan åkte ögon-

brynen upp och in mot varandra.
”Naturligtvis – varsågod.”
Medan han försiktigt lade en skiva på tallriken samlade jag ihop delarna 

av den scenmodell som låg på golvet och som jag hade jobbat med. Bill 
slutade att gå av och an och slog sig ner i fåtöljen mittemot Neal. Rummet 
fylldes av Ellingtons ”Sophisticated Lady” och ingen av oss sa något. Jag 
tittade hastigt upp på Neal och sedan ner igen. Medan han gungade i takt 
var hans ögon så intensivt fästa vid mig att det kändes som om jag fick en 
stöt. Jag var säker på att han visste hur obekväm jag kände mig, men de 
där ögonen stirrade också likt laserstrålar på mig ända tills låten var slut. 
När Neal tog av skivan slappnade han av. Jag reste mig och började plocka 
i rummet i ett försök att låtsas ställa saker och ting i ordning.

Samtalet som följde var trevande, vilket jag antog mest berodde på att 
Bill hade givit både Neal och mig falska förespeglingar. Jag visste inte hur 
han hade beskrivit mig, annat än som ”min flicka”, men utifrån Neals svar 
på mina artiga frågor misstänkte jag att Bills oförvägna och uppdiktade 
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historier var anpassade enbart för att göra intryck på Neal. När jag förstod 
innebörden i dessa beaux gestes blev det desto besvärligare för Bill att impo-
nera på Neal och Neal fick allt svårare att visa sin förtjusning.

Neal kunde nätt och jämnt dölja sin rastlöshet och Bill blev alltmer ner-
vös. Neal tittade från Bill till mig.

”Nå, har ni två några planer för i eftermiddag?”
Jag såg längtansfullt på mitt scenbygge och Neal uppfattade det.
”Kan det inte vänta? Bara en timme eller så? Jag slår vad om att du 

behöver lite frisk luft. Ni kan väl följa med mig, vet jag. Jag klev precis av 
Greyhoundbussen och måste hämta mina saker i huset där jag bodde förut. 
Sedan kan vi gå ut – eller vad ni nu än känner för.”

Neal framförde dessa förslag blixtsnabbt, utan att vänta på svar, gick 
sedan mot dörren och vände sig frågande mot mig. Bill reste sig för att 
följa med honom.

”Kom igen, Cari, hämta din kappa.”
Jag försökte intala mig att jag borde stanna hemma och jobba, för att 

inte tala om hur jag såg ut, men kände också en oemotståndlig lust att lära 
känna den här mannen bättre. Jag hämtade kappan.

  TVÅ  

Eftermiddagsluften i Denver var klar och frisk; den sena vintersolen var 
mer uppiggande än varm och fick snön att gnistra och tvingade oss att 
kisa. Vi tog en buss i en annan riktning än den jag dagligen brukade ta till 
universitetet. Utan att jag hade en aning om det var det början på en lång 
resa som skulle leda till platser jag aldrig hade sett och ge mig lärdomar av 
ett helt annat slag än de jag tänkt mig.

Jag växte upp som yngst av fem syskon i en liten collegestad i Michigan, 
med underbara somrar vid en sjö i norr som vi fortsatte att besöka fram till 
andra världskrigets utbrott. När jag var åtta flyttade vi till ett hus i Nash-
ville, Tennessee, där min far fick ett bättre arbete. Trots att vi levde under 
små omständigheter led vi aldrig någon brist vare sig materiellt eller vad 
gällde utbildning. Jag gick i både grundskola och college och pappa köpte 
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och restaurerade en gammal plantage. Mina föräldrar höll strängt på vik-
torianska värderingar och engelska sedvänjor; fysisk kontakt begränsades 
till småbarnsåren, och erkännanden gavs utan entusiasm. Min far var bio-
kemist och min mor före detta lärare i engelska. Vi hade ett bibliotek med 
mer än tvåtusen femhundra böcker. Jag blev porträttmålare och scenograf, 
de två ämnen jag hade studerat för min Master of Arts-examen vid Univer-
sity of Denver, där jag också var anställd som lärarassistent.

När vi kom till Neals tidigare bostad skyndade han genom huset. Me-
dan Bill och jag väntade i det stökiga vardagsrummet samlade han ihop 
och packade sina tillhörigheter. Han hade ett avväpnande sätt att se på 
mig varje gång han hastade förbi, men han sa ingenting. Hans blickar 
och tystnad skapade en oroväckande magnetism som höll på att få mig 
ur balans. Vid ett tillfälle räckte han över en maskinskriven kärleksdikt 
”av Neal Cassady”. Utan att vara kapabel att bedöma poesi kunde jag se 
att dikten var skriven av någon som kunde det. Min beundran steg ett 
snäpp.

När Neal hade packat klart gick vi till gathörnet för att ta en buss in till 
stan. Vår första anhalt var ett litet, sjabbigt hotell. Neal ställde sina väskor 
vid en obäddad säng i ett rum på andra våningen. På sängen låg en kvinnas 
kläder och accessoarer utspridda. Jag fick inga förklaringar. Sedan prome-
nerade vi några kvarter till ett litet kafé och Bill och jag väntade utanför 
medan Neal gick in. Genom entrén, från vilken det strömmade en stark 
doft av lök, kunde jag se Neal inbegripen i ett hetsigt samtal med en söt 
tonårsflicka bakom kassan. Nyfikenheten tog överhanden och jag tjatade 
på Bill tills han inte kunde komma på fler undanflykter.

”Det är hans fru, LuAnne”, fick han ur sig.
Hans fru? I en hast sjönk mitt hjärta tillräckligt för att jag skulle förstå 

vilken effekt Neals attraktionskraft redan hade haft på mig. Gift? Jag kun-
de inte få ihop den bild jag hade skapat mig av honom med äktenskaplig 
samvaro så som jag kände till den, speciellt som han inte var äldre än nyss 
fyllda tjugoett. Varför hade Bill aldrig berättat något så viktigt? Och om 
han nu var gift, varför tittade han då på mig på ett sådant ogift sätt?

Just då hade jag ingen tanke på att det skulle leda längre än så. Gifta 
män var absolut uteslutna och dessutom stod jag inför ett annat tabu som 
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jag hade försökt att ignorera: Neal var nästan tre år yngre än jag. Efter-
middagen tycktes med ens inte lika strålande.

När Neal kom tillbaka nämnde han inte sin sammandrabbning med ett 
ord utan föreslog, med ett brett leende som visade hans perfekta tänder, 
att vi skulle gå till en musikaffär och lyssna på skivor eftersom han, som 
han uttryckte det, ”inte hade plats för någon egen grammofon”. Bill och jag 
gick så fort jag kunde, men Neal seglade i förväg, snurrade då och då runt 
mot oss, gick baklänges utan att slå av på takten. Han ropade kommentarer 
och log, det ljusbruna håret rufsades av vinden, tog sats igen och flög nerför 
gatan, rocken fladdrade. Han var fullt upptagen med att observera allt och 
alla runt omkring sig, men fortsatte ge mig de där innerliga blickarna. Nu 
undvek jag dem.

När vi kom till musikaffären jagade han på oss till ett inglasat bås, rusade 
sedan iväg och kom tillbaka med flera skivor – inte Lester Young, men ett 
urval inspirerat av min samling, och den vi senare skulle komma att hålla 
kärast i våra minnen av denna dag, Benny Goodmans ”Sing, Sing, Sing”.

Det var fullkomligt fascinerande att studera Neal när han lyssnade på 
musik. Han var helt och hållet förbunden med vartenda instrument, var-
enda not, varenda frasering. Han försökte dra in mig i sin egen förtjusning 
genom att göra mig lika engagerad som han själv var, repetera nyanser som 
jag kunde ha missat och uppmärksamma mig på de överhängande ackor-
den, allt medan hans ansikte glödde och han jublade, ”Ahhhh – hörde du 
det där?”, eller med slutna ögon, ”Lyssna nu, lyssna, hör du? WoooWW”, 
följt av ett förtjust fnittrande och en huvudskakning medan han klappade 
händerna och slog takten mot knäna.

Vi måste ha varit upptagna av detta i mer än två timmar. Jag antog att 
han väntade på att LuAnne skulle sluta jobba, men varken han eller Bill 
upplyste mig om saken. Vilseledd av min nyfikenhet följde jag med, och 
blev förtrollad.

Ute på gatan stannade Neal upp, rynkade på ögonbrynen men blev 
snabbt alert igen.

”Jag vet – kan vi inte äta middag tillsammans? Jag kan försöka få tag på 
Al Hinkle och hans flickvän Lois, jag har inte träffat Al än. Vi kan väl ses 
på det vanliga stället, Bill? Vad säger du, Carolyn?”
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Och innan jag hunnit svara hade han fortsatt nerför gatan, snurrat runt 
och fyrat av det där leendet och vinkat.

Bill och jag väntade på den avtalade restaurangen tills vi var så hungriga 
att vi knappt stod ut längre. När vi smuttade på våra sista koppar kaffe och 
jag började bli irriterad, lutade sig en lång blond man över bordet.

”Hej”, mumlade han.
Bill och jag makade på oss för att ge plats åt Al och Lois och Bill presente-

rade mig. Al beklagade att han inte hade fått meddelandet i tid för att hinna 
göra oss sällskap till middagen och framförde också en ursäkt från Neal.

”Ni förstår…”
Han avbröt sig generat.
”Eftersom Neal anlände i dag och han inte har träffat LuAnne på flera 

veckor, så, eh, de blev… försenade när hon kom till hotellet för att göra 
sig i ordning.”

Han sökte med blicken efter en reaktion i mitt ansikte och fann det ut-
tryckslöst.

”Men”, fortsatte han, ”Neal sa att vi alla skulle träffas hemma hos dig 
för att fira hans hemkomst.”

Min förvåning och blyghet hindrade mig från att protestera, men jag 
undrade varför vi skulle ses hos mig. Jag erinrade mig oredan vi hade läm-
nat rummet i. Hade de här infödda Denverborna inga egna hem?

Medan Bill köpte whisky och is skyndade jag tillbaka för att få rummet 
i ordning innan de andra kom. När de anlände var alla utom Neal på fest-
humör, en helt annan man än den jag hade tillbringat eftermiddagen med. 
Inåtvänd, tyst och tankfull satte han sig tungt i fåtöljen. Al var påtagligt 
lycklig över att Neal var tillbaka och berättade glatt för honom om hur 
han hade haft det då han var i New York. Men han lyckades inte få Neal 
på bättre humör.

LuAnne var sprudlande glad. Den kvällen tyckte jag inte att hon var 
uppseendeväckande söt. Hennes bronsfägade hår hade mittbena och var 
samlat i en fläta i nacken. Jag antog att det var ett försök från hennes sida 
att se äldre ut än sexton år. Kroppen dolde hon i en formlös klänning. Hur 
jag än ansträngde mig kunde jag inte föreställa mig henne som den sortens 
flicka Neal skulle gifta sig med, inte minst med tanke på allt jag hade fått 
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höra om hans intellektuella kunskapstörst och ganska formella sätt.
LuAnne, Lois och jag satt på golvet. LuAnne talade översvallande om 

hur lyckliga hon och Neal var, hur fulländat deras äktenskap var. Hon kas-
tade fram sin vänstra hand, viftade med fingrarna.

”Ser ni? Den här vackra diamantringen fick jag av Neal när vi förlovade 
oss. Han är den mest underbare äkta mannen. Vi har så roligt tillsammans. 
Visste ni att han tog med mig till New York på vår smekmånad? Det var 
så spännande och vi träffade en massa intressanta människor, som Jack 
Kerouac och Allen Ginsberg. De är författare! Det vill Neal också bli och 
de ska hjälpa honom.”

”Hur länge har Neal varit inskriven vid Columbia?” sköt jag in.
LuAnne såg förvirrad ut för ett ögonblick, men fortsatte sedan oför-

skräckt.
”Jösses, det vet jag inte. Men han kom hem bara för att gifta sig med mig 

och sedan reste vi tillbaka till New York tillsammans. Han är så rar.
Det märktes att hon gillade att säga ”New York”.
”Men han har sina lustiga små egenheter också. Han avskyr till exempel 

när hans byxor blir skrynkliga och tappar sina veck. Kan ni tänka er? Titta. 
Jag ska visa er.”

Hon satte sig i Neals knä och slog armarna om halsen på honom. Han 
muttrade och sköt irriterat undan henne, men hon slog sig ner hos oss igen, 
påtagligt nöjd med demonstrationen.

Även om jag inte tvivlade på något av vad LuAnne sa bekräftades det 
inte av Neal. Han reste sig, vankade omkring försjunken i tankar och stir-
rade ut genom fönstret med dyster blick. Inte heller jag var särskilt bekväm 
och den känsla av oro jag hade känt under större delen av dagen dröjde sig 
kvar. När Al föreslog att det kanske var dags att bryta upp, kom det som 
en befrielse.

Med Neal på efterkälken gick alla utom Bill ut i korridoren mot hissen. 
Jag skulle just stänga dörren när Neal hastigt vände sig om och tog ett steg 
mot mig, höjde två fingrar i en ivrig gest och snodde sedan runt och gjorde 
de andra sällskap. Jag undrade vad han egentligen menade, men var just då 
mer angelägen om att bli av med Bill.

När jag äntligen hade blivit ensam satte jag på mig pyjamasen, tvättade 
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ansiktet och tänkte tillbaka på denna förvirrade dag. Just som jag utmattad 
fällde ner den dolda sängen ur garderoben hördes en överraskande knack-
ning på dörren. Klockan var två på natten. Vem i hela världen? Försiktigt 
öppnade jag dörren några centimeter och befann mig ansikte mot ansikte 
med Neal, som stod där med en resväska i handen. Han gick förbi mig, 
ställde ner väskan och slog sig lugnt ner i soffan med knäna mot sängens 
fotände. Jag svepte morgonrocken om mig och satte mig i soffans andra 
hörn och önskade att jag inte hade fällt ner den där sängen.

”Vad är det, Neal? Varför har du kommit tillbaka? Var är LuAnne? Vad 
håller du på med?”

Jag hasplade ur mig frågor likt ett barn som försöker att fånga såpbubblor. 
Neal lutade sig fram med armbågarna mot knäna och tittade allvarligt på 
mig med bedrövade ögon.

”Jag är verkligen ledsen över att ha dragit in dig i det här, Carolyn. Du 
förstår, sanningen är att det är slut mellan LuAnne och mig. Vi separerade 
för flera månader sedan. Jag hade hoppats kunna ställa allt till rätta när jag 
kom i dag, men det var lönlöst. När vi kom tillbaka till hotellet kastade hon 
ut mig. Jag har ingen annanstans att ta vägen – och så här sent –.”

Han lutade sig uppgivet tillbaka.
”Det var vansinnigt att gifta sig med henne. Hon är alldeles för ung, men 

jag tyckte synd om henne – hennes mor.”
Han avbröt sig.
Jag tänkte tillbaka på vad LuAnne hade sagt tidigare under kvällen och 

kämpade för att både låta sympatisk och förhålla mig objektiv.
”Jag är också ledsen, Neal. LuAnne fick mig att tro att hon var den lyck-

ligast gifta kvinnan i världen.”
”Åh, ja, jag hörde det. Men du vet, hon var överväldigad av dig. Och hon 

ville så innerligt gärna göra ett gott intryck. Hon har för vana att förvränga 
sanningen ibland. Det är synd.”

Han suckade.
”Så – vad ska du göra nu? Kan du inte sova hos Al eller Bill? När åker du 

tillbaka till New York?”
”Nej, de har inte plats, och, tja – eh – jag har inte råd att åka tillbaka 

till college just nu. Jag måste stanna i Denver och försöka få ett jobb. 
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Men” – han tittade ömkligt på mig – ”om du låter mig sova här, bara i 
natt, så ska jag hitta någonstans att bo i morgon.”

Jag reste mig och överblickade det minimala utrymme som inte var upp-
taget av sängen.

”Lyssna på mig, Neal, jag hade gärna hjälpt dig, men du vet inte vilka 
problem jag har med det här hotellet som det redan är. Killarna i hissen 
– två bröder – avskyr mig för att jag inte, som alla äldre gör, ger någon 
dricks varje gång de skjutsar upp mig till tredje våningen. De skulle älska 
att ertappa mig med att bryta mot reglerna, och sedan skulle de skvallra 
för innehavaren.”

”Det är lugnt, oroa dig inte. Hissen var stängd och nattportieren sov. Jag 
tog trappan upp och såg inte till någon.”

Jag tittade på klockan. Kvart över två. Nu förstod jag vad han hade me-
nat med de där två fingrarna. Men hur kunde han ha vetat att LuAnne 
skulle kasta ut honom – två på natten? Jag fick bekymra mig över det under 
morgondagen; som läget var nu måste jag låta honom stanna kvar.

”Ja, det är förmodligen alltför riskabelt att låta dig gå så här dags.” Jag 
lät mig bevekas och gjorde en gest mot soffan.

”Den här är både för smal och för kort, är jag rädd, men det är det enda…”
Neal reste sig och gick till ena sidan av sängen.
”Vet du – jag är hemskt trött. Jag sover inte särskilt bra på bussar, och 

hela den här röran med LuAnne… Tycker du inte att sängen är alldeles för 
stor för en person? Det verkar fånigt att slösa med så mycket utrymme – vi 
kan bekvämt sova i den båda två – det måste du väl hålla med om?”

Lugnt och förståndigt tittade han på mig med vidöppna ögon och utan 
att vänta på svar satte han sig i sängen och började knyta upp sina skosnö-
ren. Jag öppnade munnen, men Neal log så oskyldigt mot mig att varenda 
invändning hade låtit oanständig. När han såg min reaktion reste han sig 
och tog tag i mina axlar likt en äldre bror.

”Seså. Du behöver inte bekymra dig. Jag lovar att uppföra mig.”
Han skrattade som för att visa att han hade förutsett min befängda oro. 

När han hade tagit av sig allt utom t-shirten och kalsongerna lade han sig 
i sängen, drog täcket upp till hakan och somnade innan jag hunnit över 
till andra sidan. Jag kröp försiktigt ner och låg stel och vaken under större 
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delen av natten. Då och då vände sig Neal om och lade armen om mig. Jag 
visste inte om han gjorde det medvetet, men jag tog bort armen och flyt-
tade mig längre ut på min kant.

Något måste jag ändå ha sovit, för jag vaknade av att solljuset sken ge-
nom spetsgardinerna och över den blomsterprydda mattan. Klockan var 
fem minuter i tio. Sällan har jag varit så tacksam över att en natt var till 
ända. När jag smög över till Neals sida lade jag förläget märke till hur 
vacker han var när han sov och stod emot impulsen att lägga till rätta la-
kanen som hade snotts omkring honom. Jag hämtade jeans och en skjorta 
i klädkammaren och låste sedan in mig i badrummet. Jag klev in i duschen 
och försökte se den kommande oplanerade dagen an.

När jag stängde av duschen hörde jag radion och förstod att Neal hade 
vaknat. Han höll på att rota i sin väska när jag kom ut, men vände sig om 
för att besvara mitt ”God morgon” med ett strålande leende. När han hade 
duschat och rakat sig, sa jag ursäktande att vi var tvungna att klara oss utan 
frukost eftersom jag var rädd att han skulle bli upptäckt före klockan tolv.

”Det gör absolut ingenting”, sa han glatt. ”Jag förstår, och hur som helst 
stannar jag gärna. Om det inte stör dig förstås?”

Jag sa att jag hade planerat att jobba med min modell. Han lyssnade 
uppmärksamt.

”Men du, om du visar hur jag ska göra kanske jag kan hjälpa dig.”
”Tja, varför inte, om du verkligen vill.”
Lätt nervös visade jag honom skissen och förklarade att pjäsen handlade 

om insekter, med ett daggstänkt spindelnät i en framträdande roll. Jag var 
färdig med en del av ståltrådskonstruktionen och hade börjat smycka den 
med små genomskinliga glaspärlor.

”Det borde jag klara av.”
Neal sträckte sig efter trådrullen och pärlasken.
”Jag har tagit så mycket av din tid att jag är skyldig dig det.”
Han log igen, satte sig i gungstolen och verkade ha förstått exakt vad han 

skulle göra. Jag samlade ihop mer material och slog mig ner på golvet. Neal 
började ägna sig åt sin syssla.

”Nu när vi måste vara tillsammans ett tag – alldeles för kort, tyvärr – så 
måste du berätta allt om dig själv.”
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”Nja – vad vill du veta? Jag lever ett vanligt, konventionellt och lyckligt 
liv – inte alls lika spännande som ditt, efter vad jag har hört från Bill.”

”Bill, ha! Säkert bara lögner. Nej, nej, jag menar allvar. Berätta en histo-
ria för mig.”

Den milda vinden fick gardinerna i det öppna fönstret att fladdra och 
solljuset lyste upp rummet, men jag var knappt medveten om det. Neal 
hade lyckats skapa en värme i sitt intresse för mig som jag aldrig tidigare 
hade upplevt från någon. Han spann sitt eget nät omkring mig lika över-
tygande som han jobbade med spindelns.

  TRE  

Telefonen ringde och förde mig tillbaka till verkligheten. Jag svarade, höll 
för luren och vände mig mot Neal.

”Det är Bill – han är där nere. Jag hade hoppats att han inte skulle hitta 
dig här. Är det okej om jag går ner? Jag ska försöka bli av med honom.”

”Naturligtvis. Vad som passar dig bäst. Ta den tid du behöver. Jag har 
det bra här.”

Jag tog cigaretterna och satte på mig mina sandaler.
”Du behöver inte fortsätta att trä de där pärlorna i all evighet. Jag är 

tacksam för det du redan gjort, men det finns böcker och tidningar. Gör 
vad du vill. Jag ska skynda mig.”

Bill stod i baren och sippade dystert på en whisky och såg verkligen ut 
som en försmådd älskare. Visste han om Neal? Jag närmade mig försiktigt, 
satte mig på en hög stol bredvid honom men viftade bort bartendern. Bill 
tittade inte på mig.

”Nå, Bill, vad vill du?”
”Åh, ingenting egentligen, jag ville bara träffa dig. Ska du inte ha en 

drink.”
”Nej, tack, jag har för mycket att göra för att sitta här utan någon speciell 

anledning. Varför ville du träffa mig?” Han kunde verkligen irritera mig.
”Lyssna, Cari, jag känner mig värdelös. Det minsta du kan göra är att ta 

en ynka, futtig, usel liten drink med mig.”
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Hans röst stegrade sig till ett rytande, vilket han visste att jag avskyd-
de.

”Okej, Bill, lugna dig. Vi sätter oss i ett bås.”
Jag hasade ner från stolen och gick till ett avskilt hörn. Bill kom efter 

med två drinkar. Han tvingade mig att stanna i åtminstone en halvtimme 
innan han plötsligt gick med på att låta mig gå tillbaka upp på mitt rum.

När jag öppnade dörren stelnade jag till. Bills knep avslöjades. LuAnne 
satt med flammigt och glänsande ansikte på soffkanten och pillade på en 
fuktig näsduk. Neal stod på knä framför henne med en hand på hennes knä 
medan den andra strök undan håret från hennes ansikte.

”Seså, älskling – ”, sa han, men när jag kom in reste han sig och gick till 
fönstret.

LuAnne tittade upp på mig och försökte sig på ett svagt leende.
Jag hade nästan glömt att Neal var gift, alldeles bortsett från om det 

var lyckligt eller inte, och hade sänkt garden. Under morgonens samtal 
hade han inflikat små kommentarer om att han redan visste att jag var 
den flicka han hade letat efter, att LuAnne var ett ungdomligt misstag. Jag 
hade försökt att strunta i dessa antydningar, men hur lätt är det inte för en 
romantiker att tro på en man som gång på gång framhäver hur ”speciell” 
hon är. Några av de män jag varit med tidigare hade velat gifta sig, men för 
mig var äktenskapet ett livslångt åtagande, och ingen av dem hade varit 
”den rätte”.

Även om hon fortfarande snörvlade vände sig LuAnne till min förvåning 
ivrigt mot mig, och i stället för den ilskna attack jag hade väntat mig sa 
hon hur glad hon var att Neal hade träffat mig, att jag var just den han 
behövde, att det aldrig skulle fungera mellan henne och Neal, att han var 
alldeles för intelligent för henne, och mer därtill. Jag erinrade mig hennes 
föreställning kvällen innan och trots att hon var upprörd tvivlade jag på att 
hon menade allvar. Dessutom, sa jag till henne (och mig själv), hade jag inte 
givit Neal några löften så jag förstod varken vad det spelade för roll eller var 
hon hade fått allt ifrån. Även om det spelade min fåfänga rakt i händerna 
kunde jag inte tro på hennes uppträdande. Jag kände mig beskyddande och 
tyckte synd om henne, smekte henne på kinden och tröstade henne. Efteråt 
krävde jag av Neal att han skulle ta hand om henne. Jag sa till dem att göra 
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Bill sällskap – och ta en segerdrink? Jag förstod att Neal hade lyckats röja 
undan det sista hindret för att närma sig mig. LuAnne hade givit sitt stor-
slagna medgivande.

Under tiden som följde träffade jag Neal nästan dagligen. Hans sällskap 
var mer tillfredsställande och stimulerande än något annat jag varit med 
om, jag ställde in redan planerade möten och väntade på att han skulle 
ringa, vilket han också alltid gjorde. När han inte kunde träffa mig, ville 
han, utan att jag bad om det, tala om exakt vart han var på väg, varför just 
dit och hur länge han skulle vara borta. Han måste ha anat att jag aldrig 
skulle tvivla på honom eller kontrollera om det han sa var sant. Genom att 
behandla mig som om jag hade rätt att känna till hans minsta rörelse ska-
pade han ett intryck av att vårt förhållande var stabilare än vad jag i själva 
verket ansåg att det var. Jag påminde honom om att han var gift och inte 
hade några förpliktelser gentemot mig, och inte heller hade jag någon rätt 
att styra hans handlingar, men det brydde han sig inte om utan försökte få 
det till att jag bara spelade ädel.

Naturligtvis påverkades jag av hans hållning. Jag hade aldrig tidigare 
upplevt en sådan ivrig omsorg, och inte heller en sådan omtänksamhet 
 eller vilja att vara till lags. Jag betraktade allt han sa som sanning, helt 
enkelt för att ingen någonsin hade ljugit för mig förut. Varför skulle han 
säga att han älskade mig om han inte gjorde det? Vad skulle han tjäna på 
det? De där första månaderna kunde jag inte komma på något jag hade som 
han saknade eller skulle ljuga för att få; det var först senare jag förstod att 
han hade skäl som jag aldrig hade kunnat lista ut. Då respekterade jag såväl 
hans som min egen frihet att välja. Jag ville inte ha en dominerande eller 
fordrande kärlek, utan en som inte kunde förnekas.

Neal uppträdde alltid artigt och belevat. Det fanns inga spår av sensua-
lism, bara en återhållen tillgivenhet, som om han ansåg att vårt förhål-
lande var på ett högre plan. Mycket snart lärde jag mig att sluta vara rädd 
för den sorts belägring som andra män hade utsatt mig för i det förflutna. 
Jag ansåg att jag fick tillgång till de flesta njutningar som fanns beskrivna 
i mina 1800-talsromaner, och jag älskade det. När helst jag bekymrade 
mig det minsta över Neals uppenbara brist på passion, antog jag att den 
fysiska åtrån skulle förstärkas i takt med att kärleken djupnade, precis som 
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i romanerna. Själv upplevde jag inte någon fysisk ”kemi” gentemot Neal, 
antagligen för att han var så lugn, och de kränkningar jag hade utsatts för 
av mina bröder som barn lade hinder i vägen för all sådan längtan. Jag hade 
gömt deras handlingar djupt inombords, men det hade samtidigt inneburit 
att jag blivit patologiskt blyg i mäns sällskap; jag kunde inte titta någon 
man i ögonen, än mindre prata med honom. Det var en plåga att befinna 
sig i händelsernas centrum. Neal innebar en stor lättnad. Han älskade med 
sin blick, sina ord och en kram då och då.

Som student hade jag läst litteratur, filosofi och psykologi, samt konst-
historia och Stanislavskijs system, även om jag inte hade några möjligheter 
att uppträda på en scen. Jag försökte förkovra mig med viss förhoppning 
om att något mer än bara min kropp skulle göra mig attraktiv. Eftersom 
båda mina föräldrar undervisade, och de flesta av deras vänner tillhörde 
någon universitetsinstitution, hade jag växt upp i en miljö präglad av liv-
liga diskussioner. Dessa samtal var intellektuella och objektiva, aldrig per-
sonliga, och ingen blev någonsin sårad eller arg. Det var spännande att 
försöka följa med i de logiska labyrinterna, att finna mening och klarhet 
i de olika idévärldarna. De män jag träffade, däremot, hade bara en sak i 
huvudet, och tog därför antingen illa vid sig eller blev uttråkade av sådana 
mentala tvekamper. Neal, å andra sidan, var en man som gärna hängav sig 
åt den typen av lekar med mig. De intellektuella gobelänger vi vävde var 
så stimulerande och upplivande att jag tvingades erkänna för mig själv att 
jag föredrog den sortens ömsesidighet framför sex – jag undrade hur han 
kunde veta det om mig, och därutöver lyckades göra mig mindre blyg.

Han uppmuntrade mig att berätta om mitt förflutna, men i flera må-
nader var han mycket förtegen om sitt eget. De fragment jag lyckades få 
ur honom var att han föddes då hans föräldrar anlände till Salt Lake City, 
Utah, på en resa till Los Angeles. Hans mor dog när han var tio år och han 
sa att han inte mindes henne alls. Det verkade underligt. Hon hade varit 
gift innan hon träffade hans far, som var frisör, och hade redan sex barn. 
Han hade en yngre helsyster, men visste inte var hon befann sig.

Den här historiens ojämna kronologi gjorde mig förvirrad, men det var 
en grym bild som växte fram av ett otryggt liv i slummen tillsammans 
med en alkoholiserad far, de äldre halvbrödernas sadism och flykten från 
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ett katolskt barnhem. I mina ögon påminde det mest om de föräldralösa 
hos Dickens, vilket givetvis också gav det hela en orealistisk, romantisk 
prägel.

”Åh, stackars Neal! Ett sådant mirakel att du har lyckats klara dig hel-
skinnad ur allt det hemska. Jag antar att du tillhör dem vars lidanden har 
givit dig styrka, som Andrew Carnagie och andra. Allt du behöver göra nu 
är att bygga en järnväg.”

Neal skrattade.
”Kanske det, men min gudfar var präst, och jag brukade vara korgosse 

också. Räknas det?”
”Vad har du för framtidsplaner?”
”När jag har tagit min examen vill jag skriva. Jag har redan läst en massa 

böcker, fler än vad som krävs för college. Jack Kerouac är en fantastisk för-
fattare och han har lovat att hjälpa mig.”

Få saker hade kunnat glädja mig mer.
Eftersom vi hade ont om pengar och inte hade någon längtan efter 

 alkohol tillbringade vi varken kvällarna med att dricka eller dansa, nå-
got jag tidigare hade ägnat mina helger åt. Neal sa att han inte dansade, 
men han älskade filmer och idrott. En tidig eftermiddag smet vi in i Great 
 Western Rodeos tält och ägnade resten av dagen och kvällen åt att vältra 
oss i vad som blev mitt första smakprov på den Gamla Vilda Västern.

I dag ser jag förundrat på en sport som Neal introducerade för mig, som 
han älskade och som jag aldrig annars skulle ha brytt mig det minsta om. 
På något sätt lyckades han ändå övertala mig att göra honom sällskap – och 
inte bara en utan ett flertal gånger. Det handlade om go-carttävlingar.

Till en början följde jag med för att visa mig intresserad, men snart var 
det en källa till glädje bara att få vara med om hans hänförelse, trots de 
kvävande avgaserna, stanken av bensin, smörjmedel och olja, det öron-
bedövande motorvrålet, skrikande bromsar och publikens vrål. Hans iver 
att dela denna passion med mig gjorde det tillräckligt att få se hans entu-
siasm.

Medan bilarna dånande virvlade runt banan kommenterade Neal skri-
kande allt han såg och hörde, inklusive förarnas namn och bakgrunds-
historier, deras bilar, banrekord och annat underligt som kännetecknade 
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dem. I takt med att jag vande mig tyckte jag också att det blev roligare. 
Jag var lycklig bara över att få befinna mig i den klara, svala kvällningen, 
där lampor lyste starkt, högtalarna skrällde och romantiska ballader och 
countrylåtar spelades mellan åken. Neal kramade om mig och gungade i 
takt medan han sjöng med i ”Peg o My Heart”, dock inte i rätt tonläge.

Ibland festade vi med Al, Lois och Bill, som fortfarande surmulet skug-
gade mig. Hans sällskap hade inte blivit trevligare av att jag fallit för Neal 
och han hade börjat dricka ännu mer. Jim Holmes var den enda av Neals 
andra vänner som jag träffade och jag fick berättat för mig att han livnärde 
sig på biljard och kortspel. Jim hade stora sorgsna mörka ögon och var 
så snäll och tystlåten att jag hade svårt att tro att han verkligen levde ett 
gangsterliv. Mestadels brukade Neal och jag emellertid föredra att vara för 
oss själva och prata.

  FYRA  

Sedan Neal återvänt till Denver hade han kontinuerligt skrivit långa för-
troliga brev till Jack och Allen, uppenbarligen i syfte att befästa deras vän-
skap. Jag visste ingenting om denna korrespondens förrän långt efter att 
vi gift oss. Då samlade jag ihop och sparade breven från de två männen. 
Breven från Allen och Jack som skickades till Denver fick jag dock inte 
läsa förrän de publicerades i bokform, eftersom de båda hade mycket god 
ordning på sin korrespondens. På den tiden fick jag inte läsa de brev Neal 
skrev till dem heller.

Neals brev var långa, ordrika, fyllda med filosofiska och psykologiska 
beskrivningar av vännerna, honom själv och deras vänskap. Breven till 
Allen undertecknade han med ”Din andra hälft” och dem till Jack med 
”Din bror”.

Neal skrev till Allen kort efter att vi hade träffats och anförtrodde ho-
nom sin faderliga omtanke beträffande LuAnne, som ”på grund av vår se-
paration… har blivit helt apatisk i förhållande till livet. Hon är oförmögen 
att klara av de enklaste förpliktelser. Hennes liv är en lång rad hemsökelser 
– det är nästan kusligt.”
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