
Dagar i Oregon

”Do you like Borderline?”
“What?”
Det är ännu en av dessa inledningar på märkliga icke-konversationer i
taxibilar. Men jag förstår inte frågan och dess eventuella antydan om
min psykologiska disposition.
”Do you like BORRRDERRRLAN?”
Den somaliske chaufförens enastående artikulerade och rullande R
döljer hans oskyldiga fråga, men sedan förstår jag.
”Oh, yes. I like Portland.”
“Mycket trevligare än i Kansas City” fortsätter han. ”Mycket dåliga
människor i Kansas City. Verrry badd bibbel in Kansas city.”
“OK.”
”Mycket bättre här i Portland. Mycket bra människor här Portland.”
”OK.”

Abdi är tjugofem år och kom som flykting till USA fyra år tidigare och
placerades av någon utstuderad ondska mitt i de oändliga majsfälten. I
Kansas City. Han kom ensam, kände ingen. Lämnade kriget och svälten
men fann en fristad som inte var särskilt välkomnande. Människor var
slutna och rasismen låg hela tiden under ytan. Ibland mer än så.
Senare flyttade han till Portland där det finns en ganska stor
somalisk minoritet. Nu kör han taxi på nätterna och drömmer om havet
och familjen han lämnade i Mogadishu.
Precis som alla människor i krigsdrabbade länder har han släktingar i
världens alla hörn. En kusin i Stockholm och flera andra i England.
”England verrry good. Kansas City verrry badd.”

Jag trivs också i Portland, men jag ska vidare söderut. Jag drömmer
också om havet.

I Florence, Oregon, bor inte många människor. Men jag lyckas ändå
hitta ett rum på ett motell denna kväll. 43 dollar. Perfekt.
Mannen i den lilla kur som tjänar som reception har ett stripigt
nikotinfärgat gråblont skägg och hans tänder är lika gula och
förvridna som hans naglar. Paret som han betjänar framför mig frågar
om var man kan äta frukost.
”The ONLY place I would go to for breakfast is...”
Jag försöker lyssna. Det enda ställe den mannen äter frukost på är det
jag verkligen INTE tänker besöka. Bara tanken på mannen och frukost
gör att jag mår illa. De går bara inte ihop. Han verkar vara mitt i
mellan fyllor. Inte nykter men ändå inte nyfull. Bara den där tunga
blicken, och den tunga stanken.
Han ger mig nyckeln till rummet och jag frågar honom vart jag ska gå



om jag vill dricka en öl. Han ser på mig.
”This is Florence. Everything closes at eight.”
Hans mörkbruna nikotinkladd i mungiporna klickar när han svarar mig.
Jag kan inte låta bli att titta.
”Men det finns ett ställe...den ENDA bar JAG skulle gå till...”
OK, det får bli en hemmakväll på Villa West Motel istället.

På morgonen hittar jag Benny´s. Ett frukostställe som måste ligga högt
upp på Atkin´s dödslista. Får jag bara behålla maten så kommer den
räcka till middagen. Jag beställer något som låter bra, och det visar
sig vara 3 ägg, ett berg med stekt potatis och kryddiga mexikanska
korvar.
Precis som på TV kommer servitören fram och frågar om jag vill ha mer
kaffe. Och man dricker naturligtvis kaffe i mugg på Benny´s.
Precis som på TV.
När klockan börjar närma sig lunchtid kommer en ny publik till
Benny´s. Det är dags för grupper med överviktiga, pratglada
pensionärer i pastellkläder, specialsydda, märkeslösa monsterjeans och
vita sneakers. Kanske har ett kryssningsfartyg seglat vilse och gått
på grund utanför lilla Florence och nu väller de in (vart kommer de
egentligen från???), pustande, vaggande och några med kryckor och
andra som säkert kommer att få kryckor snart för att hålla uppe de
väldiga kropparna.
Jag grips av uppbrottspanik. I ett ögonblick av klarsyn inser jag
plötsligt hur mitt öde kommer att bli om jag stannar längre på
Benny´s.
Jag mår illa resten av dagen. Jag vet inte om det på grund av den
meanderkurviga kustvägen eller om det är maten. Kanske var det ändå
skräckgubben på motellets favoritställe?

Långt ner i sydligaste Oregon, vid kusten, ligger Brookings. Jag
kommer dit sent på eftermiddagen. Jag tar in på ett motell som ser ut
som ett som jag har råd med. Det verkar helt tomt. Inga bilar står
parkerade utanför.
En trött indisk kvinna i övre medelåldern möter mig i receptionen. Hon
verkar nästa besviken att jag tar in hos dem.
”Yes. You can have a room. If you like. It doesn´t matter.”

Jag ser en dator på ett bord vid receptionsdisken och jag frågar om
jag möjligen kan använda den till att skriva ett par email. Min
telefon lyckas nämligen inte nå yttervärlden här nere i sydligaste
Oregon.
Hon suckar länge och tänker ännu längre. Sedan säger hon ännu mer ledset.
”Well, maybe a short time, I don´t know...are you a computer engineer?”
“What?”
“Maybe you can borrow it (hon himlar dramatiskt med ögonen), do you
know computers?”
”Well, yes. Pretty well.”



”Maybe you are a computer engineer?”
Kvinnan verkar plötsligt lite mer uppåt när hon tror att hon har ett
datageni i huset.
“No, I´m not a computer engineer, but I know...”
“Maybe you can use it. I don´t know. Later maybe.”
Jag frågar om hon kan rekommendera något bra matställe.
Hon tittar bort ett ögonblick och verkar ointresserad. Men svarar till slut.
”O´Holleran´s. Across the street.”

O´Holleran´s Fine Dining i Brookings verkar vara den lokala
favoritrestauranten. Maten är alldeles förträfflig och i den överfulla
baren vill alla prata med alla. Jag möter Tom, två omgångar stans
borgmästare. Framför honom på bardisken ligger en hög med sedlar.
Kanske för att visa att han har råd med alla drinkar han och hans
berusade fru dricker, kanske för att bartendern kan ta från högen när
han tycker det är lämpligt.
Jag snackar bort en massa timmar med Tom och frun på O´Holleran´s och
kommer inte hem till motellet förrän vid midnatt. Jag kommer plötsligt
på att jag hade ett löfte att kolla min mail, så jag kliver in i
receptionen och ringer på nattportieren. Det visar sig vara samma
kvinna som när jag checkade in. Någonstans i det inre rummet från en
skränig TV på hög volym, strömmar det ut Bollywood-musik,.
”Do you think I can use the computer now?”
Hon suckar lite och inser att hon kanske ändå har lovat mig. Hon ser
sig om besvärat som om för att se efter hur många som står i kön. Men
det är helt dött i Brookings denna natt. Och jag verkar fortfarande
vara den enda gästen.
”OK. I don´t know.”
Hon himlar åter med ögonen som om jag bett om något förbjudet eller
oanständigt, och att hon trots att hon mycket väl vet att just detta
något är något fullständigt skamlöst, ändå gör det för min skull.
“Thank you.”
Jag frågar inget mer, rädd att hon ska ångra sig. Jag loggar in och
koncentrerar mig på att skicka några livstecken till de därhemma.

”Oh, you type so fast. Are you a computer engineer, sir?”
Kvinnan står plötsligt bakom mig och betraktar mig när jag skriver.
”No.”
”Very good, computer engineer.”
Nu dyker även hennes man fram från Bollywood-rummet. Kvinnan säger
till honom med en överlägsen ton att jag är en ”computer engineer” och
en mängd andra saker på hindi som jag bara kan gissa. Kvinnan visar
tydligt med kroppsspråket att dataingenjören minsann är hennes bekant.
Det är lika bra att sluta förneka mitt nya yrke.
”We used to live I LA, but you know, I was depressed” fortsätter hon.
“Really?”
Jag inser att det nu verkligen är dags för mig att dra mig tillbaka.
”Yes, not good to be depressed.”



“No...”
 “You type so fast, sir. I never did go to a typing school.”
“Neither did I...”
“I´m very bad at typing.”
“Well, I guess it´s just a matter of how much you do it.”
“I use only these fingers...and I´m so slow.”
Jag försöker nu bryta upp och reser mig upp.
”Well, I´d better be off then.”
“You know, I was depressed.”

Mannen som stått och lyssnat på sin fru verkar stressad. Han ser att
jag vill bryta upp och vill inte besvära mig mer. Han talar affekterat
med sin fru på hindi. Hon fräser tillbaka och låter sig inte bevekas.
De tjafsar och är yviga mot varandra, men mot mig låter hon som
tidigare, ledsen och deprimerad. Men det är ändå för sent. Det
oundvikliga måste ske.
”Perhaps you can help us with something?”
 Kvinnan plockar fram ett papper. Det är ett färgglatt papper med en
hälsning från vänner i Indien. Ett gratulationsbrev som de fått som
epost.
”Perhaps you know how to send these?”

Nu påbörjas en 45 minuter lång meningslös datakurs där “the fast
typing computer engineer” försöker förklara för kvinnan som sitter vid
datorn hur man skickar ett gratulationskort på internet. Hon kan
ingenting och innan jag hinner förklara ens det allra minsta har hon
vansinnesklickat sig bort från sidan vi var på – KLICK, KLICK,
KLICK...oj, vad hände nu? Jo du vänsterklickade, vänta ett tag, kanske
du skulle...KLICK, KLICK, KLICK...backa, nej vänta...KLICK, KLICK,
KLICK...
Allt är egentligen ett spel mellan makarna. Hon vill inte att mannen
ska se att hon inte kan något om datorer, så hon gasar på och ser inte
ens prompten på skärmen, utan sveper bara musen i hastiga, maniska
cirklar och klick, klick, klickar, spelar insatt och kunnig, stänger
och öppnar fönster, höger och vänsterklickar om vartannat.
”But let him show you...” försöker mannen upprört till sin fru utan
någon som helst framgång.
KLICK, KLICK, KLICK och Bollywood-musiken dånar från det inre rummet.
KLICK, KLICK, KLICK. Vad hände nu? Jo du klickade på...
KLICK, KLICK, KLICK, oops, vänta, nu raderar du...
Kvinnan ger inte upp kommandot och projektet är dömt att misslyckas.
Hon kan inte markera, kopiera, klistra in...men hon har en välfylld
adresslista med sataniskt långa indiska hotmailadresser, där namn på
fyrtio tecken sedan följs av en lika stor mängd siffror och allt
skrivs sedan in med en medeltida munks pedantiska noggrannhet.
Allt för att skicka ett förbannat gratulationskort på internet.

När jag efter tionde försöket slutligen lyckas bryta mig lös och



övertyga dem att jag bara måste gå och lägga mig, dör hela energin.
Kvinnan återgår omedelbart till sin ursprungliga besvikna och
melankoliska pose.

Dagen efter vaknar jag med en gigantisk huvudvärk. Jag vågar inte ta
risken att lämna nyckeln i receptionen utan låter den vara kvar på
rummet och kör snabbt iväg vidare söderut, lämnar Brookings och även
Oregon. Det känns som om jag flyr med svansen mellan benen. Vi
lyckades ju aldrig skicka det där gratulationskortet.
 Min vän, Abdi, den somaliske taxichauffören i Portland hade kanske
omedvetet ändå rätt om mitt psykologiska tillstånd.
Yes I´m borderline. Very much so.
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