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2Anteckningar om ”Besvärjelse”

Den här dikten skrevs under en lång natt i slutet av sjuttiotalet, uppe i bergen 
ovanför staden Boulder i Colorado. Det var ett försök att finna mig tillrätta 
i Colorado, att utforska hur man är en coloradobo (jag betraktade mig själv 
som en inbiten newyorkare! och delar fortfarande min tid mellan New York 
och Colorado) efter att för första gången varit på besök där sommaren 1974 
när Allen Ginsberg och jag skulle bilda Jack Kerouac School of Disembodied 
Poetics på Naropas universitet (då ett institut). Jag formade den här dikten till 
en meditation för min mamma, som undrade över min nya ”vilda” livsstil på 
Klippiga bergens ryggrad. Men det var också en besvärjelse och en rituell sång 
där jag ämnade sjunga/åstadkomma en lovsång till min nya hemvist.

Vad innebar då lokaliseringen av, positioneringen av, omställningen av sig själv 
som coloradobo? Femradersklungorna tycktes passa in på molnens placering 
längs coloradohimlen, eller på klippornas eller stenblockens formationer i 
området där jag bodde. Dessa 100 klungor var en botövning, som att räkna kulor 
på ett tibetanskt ”mala”. Där finns referenser till utövandet av den tibetanska 
buddhismens tonglen (”Vi andas något gift in i oss…”) och referenser till 
att leva i ”självvald avskildhet” i en retreatstuga (med A-stomme) i Klippiga 
bergens Shambhalacenter. Därtill nämns redskapen för ett sådant utövande: 
”diamantspänne”, ”phurba”, ”kristallkrok”, som bistår en i olika sadhanas eller 
meditationer. Där finns vardagsreferenser till händelser i och omkring Boulder 
och Denver: en haydnkonsert, en basketmatch, nyheter om upptäckten av ett 
ordoviciskt fossil i en närliggande stad, och till Rocky Flats livsfarliga närvaro, 
dit plutonium fördes för framställningen av kärnvapenladdningar till missiler 
och där en del av oss protesterade och blev arresterade. Geologi — växt- och 



fågelliv — och vänner som Jack Collom — lokal fågelskådare-poet — omnämns. 
Det blev allting — stora och små detaljer från varje minut — som dök upp i 
tankarna den natten och som anslöt till den nya platsens storslagenhet och 
konturer samt till att platser/landskap (även mentala) skapar en helt egen 
grammatik och syntax:

”so you are a new person when surrounded by something / you never saw before 
in nature: diction — how stretches / are punctuated by a fold, a dot of green 
held in brackets…”

Dikten som sådan är en avbildning av en topologi, och en tidskapsel 
genomsyrad av obeständighet. En del ställen har försvunnit för länge sedan — 
bensinmacken, bokhandeln Brillig Works, socialbyrån där matkuponger delades 
ut, och småförlag med stencilapparater tillhör det förgångna. Vi hjälpte till att 
stänga ner Rocky Flats-anläggningen, även om vi fortfarande protesterar mot all 
förorening i marken där.

”Mitt hjärtas sfinx anad där i djupet” är gåtan om hur sammanlänkad den 
relativa världen är, och om hur platserna med sin kunskap och tillvaro och sitt 
språk präglar ens medvetande.
  

     Anne Waldman
     Augusti 2010
     Boulder i Colorado



4Spieces of Spaces

Vi befinner oss på en plats. Det här är platsen. Jag gör upp en eld. Elden brinner 

i det vita dagsljuset. Några människor tittar på. En pojke äter en banan. Det 

blåser. Pojken gör läten. Pojken formar olika läten i munnen. Jag tolkar pojkens 

läten. Det är smärtsamt. Det blir tyst. Jag lämnar platsen. Det finns inget 

utanför. Jag återvänder. Pojken är min. Det ligger ett bananskal på marken. Jag 

halkar på det.

Jag rör mig långsamt framåt. Jag vaggar omkring. Jag väntar. Pojken äter 

wienerbröd samtidigt som han krigar med det, och gör stridsljud med 

munnen så det sprutar smulor ur käften. Jag visar tänderna. Jag skapar ett 

spänningsmoment. Jag tvingar fram en handling. Vi är på helspänn. Pojken 

har tappat ansiktet. Jag har spärrat upp ögonen. Hela situationen är mycket 

känsloladdad. Plötsligt gör pojken en helomvändning och sätter sig i en trävagn 

framför en tegelvägg. Han tutar glatt och kör iväg.  

Jag bryr mig inte. Jag stoppar in fyra enkronor i en parkeringsautomat för 

att få en biljett med ett klockslag. Går vidare och glor på biljetten. Glor sen på 

klockan. Det blåser i håret. Glor växelvis mellan biljetten och klockan. Tänker 

logiskt. Går till en parkeringsruta och väntar. Det blåser i håret. Väntar på att 

klockan ska stämma överens med den på biljetten. Glor växelvis mellan klockan 

och biljetten. Längre bort står en man och visslar realistiskt vid en bro, ett 



höghus och ett gathörn. Mannen är upplyst. Mannen är ergo. Ergo har tagit mig 

med storm. Ergo har tagit mig med hull och hår.

Jag går med öppen mun. Jag går med munnen på vid gavel. Vägen är asfalterad 

med styvt grönt gräs runtomkring. Synd att jag inte är ett betesdjur. En räv 

ligger grådöd i diket. Jag tar med räven och flyttar runt på den mellan Hilton 

och elden. Pälsen fastnar slött mellan fingrarna. Det blåser, det är tyst, det 

blåser. Eld i vitt dagsljus. Inga ord i munnen. Blanka svarta ögon mellan träden. 

Inget mer än så.

Pojken tvingar sig tillbaka in på platsen med händerna prydligt på ryggen. 

Han har blivit lillgammal också. Vi tar sällskap. Det är tyst förutom en skata 

som håller på med sitt läte från ett träd. Vi ställer oss var och en för sig med 

munnen i ansiktet och armarna runt eller längs med kroppen. Vi står framför 

ett skogsbryn i skymningen och det är tyst förutom en skata som håller på med 

sitt läte från ett träd. Jag står ute i ett fält som är brunt av lera och försöker 

begripa. Det hela pågår bara några minuter. 

     Anna Rosengren

     September 2010

     Göteborg
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  Ljus som rörelse, människor svävar fjäderlätt fram

 över asfalten, jag såg knoppning & blomning brokigt

hölja lövens & byggnadernas skuggor, höstskuggornas 

 utdragna blickar vada hitåt över en stig vars

  skugga tillhör det skugglika, en av de

  grå männen sveper in sig i flera lager tyg,

 målar ansiktet med kol och liftar upp för kanjonen, beskådar

fenomenen med ett stort fiskglänsande öga, det andra slutet

 som en liten näve, att ta sig till fots från matbutiken kan 

  vara farligt, slingrande, mera druidiskt, gyttjigt

  provocerande enligt dagstidningarna på gatan där folk &

 traktens highschool nu viftar med basebollträn och knivar,

brister ut i stridsrop trots att det idag pratas om vapenvila

 & frågeformulär undrar har du blivit trakasserad på köpcentrat

  nångång? Nej, men är där aldrig om natten,

  sällan om dagen, så lite som möjligt, skaparkraften 

 hänger över mig explosiv finns alltid brist på

den och pengar, den tacksamma finns, en tacksam summa 

 finns, vissa är tacksamma men blir nerviga här

  något sorglöst kräver utrymme &





  valmöjligheterna ger mer utrymme. Coloradobo betyder

 kroppshållning, betyder kort åskregn, betyder naturlig

skönhet, betyder biosfär, rosa moln, betyder att man har

 bankkonton, betyder att livnära sig, betyder anonym,

  betyder att lägga märke till unga män som bär lermasker

  gjorda efter ansiktet på ett sorgset djur som levde i 

 en forntid vi aldrig uttalat oss om men nu återvänder de snart

som spåmän eller så fantiserar jag om att de ska tåla

 kollisionerna. Det är en halloweenlek att stoppa oss på 

  gatan, vråla & fäkta med armarna, göra en oanständig gest

  Ska sakta ner, ska gå långsamt, ska bli en 

 långsammare väg helskinnad hem med bussen bland 

skadade och handikappade som är som illrar, reagerar 

 som för att säga att det är vad vi är, har att göra med,

  blonda och vridna och skeva, kapabla att ropa

  hej i all vänskaplighet. Den här månaden utser en tävling

 den trevligaste busschauffören jag väljer henne, hon är

naturlig, punktlig & nya omen förundrar och får tanken

 att blekna, så att den skändade självkännedomen,

  enfaldig och förvirrande, så smal behöver



  vitaminer! vitaminer!, låter ens väg driva mellan

 kraftuttömningar, något om en skola som jag hjälper 

starta upp och lägga ner. En föreslagen cykelled 

 inkräktar på fågelreservatet, det är fortsatt kamp

  som om det alltid måste finnas oeniga parter

  tilldelade fullbelagda platser om man frågar honom

 ger han ett cyniskt svar det tål jag inte. Tål inte

det motoriserade och liknande kan inte precis köra bil eller

 nånsin komma instrumentpanelen ömsint nära,

  dess nyans och hemliga samförstånd

  Svårt att tona ner, svårt att vara obetald räkning,

 enastående världsideal i ett hus är det underligt att vara 

oöverlagd, inget att längre satsa på eller söka efter som 

 bildligt uttryck använder ska använda använder 

  alltid har använt och velat förbättra

  drömmens tillstånd människor i ett hus i väntan 

 på vintern i väntan på jobb i väntan på att anlägga en 

sluttning ner till en stad, någon stad vars solsken ligger

 precis som ljuset här eller ett rymligt sätt att vandra 

  under månen utan skelettet ikväll. Jag sover



  som en fågel alltid redo att ge mig av. Det finns ingenstans

 att blytungt ta vägen, för allt sker obehindrat som en färd

med uppdiktade fordon av strån så att vi kan känna brisen 

 men stad vilken stad vilket tvång pådrivet av en angelägnare

  omtanke. Vem gråter, vem är galen nu?

  Man äcklas av filmen eftersom den upprepar det käcka

 resultatet av flera års misstag såsom krig, men istället 

menar att detta är decenniets själ, en huvudsaklig viljeakt

 att låta allting brista igen, att inte sätta sig ner nånstans

  för att andas ut igen. Nu kommer instruktioner:

  Vi andas något gift in i oss, när vi andas ut det har 

 våra medvetanden omformats. Så är det, & damm från 

tusentals århundraden & tillskottet av slughet & summan

 av den vrålande halvkvinna som gjort detta

  mot en & viftar med armarna så att jorden skakar

  och man är hennes fana. Och om jag vetenskapligt lagd kunde

 ha förklarat för er om medvetandets förgreningar, om tankar

som dyker upp aldrig utan rädsla att göra något av dem, skulle jag

 jubla. Den enda som märker detta är du gamle betraktare och du

  sparkas ut & en gammal tanke avlivas, begravs. Morgondagen





  gryr i en blick, från vem som helst. ”I den här riktningen 

 nådde mig ett medvetande i natt” & stiger upp förtätad av 

framryckande svalt väder det var inte längesen vi kunde säga så 

 om vädret hojtar allt mer för det blir pratsamt

  omkring ett moln och inget annat meningsutbyte än 

  att förklara för dig vad det ser ut som när det ser bra ut.

 Påminner om fruktkött, påminner om en sjö, påminner om 

vinande vind eller brevbäraren på sin runda. Ibland är det

 tre studenter längs promenadstråket, den ene älskar helt klart

  skönhet, och ibland påminner de om tidigare älskare

  eller övervakare eller överlevare som lämnat sina 

 redskap efter sig i sanden och aldrig återvänt trots att de

besitter förmågan att mäta med sina kroppar, det är deras

 plikt. Och de kunde göra kjolar av cederns

  innerbark, kunde olja in ansiktet &

  kunde sjunga. Kombinationer av djärva idéer från 

 alla man älskat och känt används upp på en gång. Motarbetar

det alltid, spenderar tiden utan något värst storartat, 

 vilade, läste den dagen en krönika och antecknade

  namnen gång på gång, rev itu ett brev, reglade en dörr,





  hängde gardiner, skickade iväg vilan och sa jag ska inte jag

 kan inte avbryta detta flöde, denna ton, detta uttryck,

denna uttydning av himlen, som tycks vakna till liv av sig själv och

 genom en fåra dirigeras ner som en fjäder, fläckar smyckar väggen 

  där jag velat göra om den. Den vaknar faktiskt till liv 

  av sig själv. Min gröna penna, min hårda stol, de material

 som tillhör ens yrke kan man inte precis få att uppmärksamma

omgivningen och uttrycka ljuva pappersark det är som 

 en ny morgon när man glöder och säger sånt som 

  målmedvetet sjunker in i intensiteten, fantastiska

  glittrande ting. Ser hur de studsar mot väggarna. Men

 att bygga en stad är inte lösningen för de till läggningen 

envisa och i dagsljus dåligt uppfostrade inte för att man var det men

 viss perversion får en att skratta, slänga omtanken över axeln

  inte en av unionens fäder fastän man aldrig skulle nöja sig

  med bortdrömda timmar, mer genomskinlig när man

 lämnar stencilapparaten, kanske mer övergiven allteftersom

arbetet fortskrider, sidorna stelnar ängsliga inför vintern man har 

 inte hunnit tina upp sen den förra, mer arbete, fler katastrofer:

  de prostituerade i Denver vägrar att betjäna iranska



  kunder i sina kroppar, de uttalar sig kan inte

 skilja en arab från en iranier det är samvetet

även om de kommer att förlora pengar på kuppen.

 Mannen i livsmedelsaffären säger att man inte ska ta för givet

  att majoriteten av de 500 iranier som bor i stan ens

  skulle besöka en bordell och hallicken

 är överdrivet självrättfärdig och nu ett stycke våld 

som överallt omger det här, man inser hur ändlöst

 hatet är när det avsiktligt placeras i hjärtat, 

  arrogant, scenen övermättas utifrån,

  generaliseringens skymfer, skräckens

 karikatyr, stolthetens torn, ohanterliga,

onödiga, utvärtes, hatets spegelbilder, avund,

 revirtänk, allt det avskyvärda tröttar ut, 

  eländigt, sjukligt, envist, ingenting vill ge efter

  det är inga egenskaper som jag kommer att minnas. 

 Ikväll speglas ljuset från hennes berg över en del av stan. 

Kom att tänka på de oidentifierade objekten som jagade det spanska 

 flygplanet. Det landade på Teneriffa med lämplig försiktighet,

  ingen vill ta emot dem, låna dem ett rev, de kan ju



  vara fientliga, underliga. Det är de, precis som 

 tomrummet i skivans ljudbild, mannen som gör ett hål i

den röda soffan, eller djuret vid dörren, som vill komma in för 

 att äta få njuta lite. Och så tänkte jag på en av mina

  vänner hon med flest problem & som väljer

  underkuvandet över auktoriteten över att andas fritt,

 & får sitta på sjukhus och att jag när jag törs

ska säga Vet du vad det är du hatar vad du törstar

 efter, vad du sover för att dölja och att du är

  instängd i det vardagliga och har du aldrig lust att

  ändra på det? Förmodligen inte. Sen framförs en

 fruktbar & hänförande Haydn. Jag trodde att pianisten

skulle knäcka pallen med alla sina språng, kroppen

 sprudlade barnaktigt, äggformad, korrekt, dygdig

   i tolkningen av Gaspard de la Nuit. Jag

  undrade om de mustaschprydda kubanerna som satt 

 framför mig var där för att de tycker om musik eller för att han

är kuban. Mot slutet gick de därifrån precis som soldater. Att

 vi alltid gör oss omaket att föra sånt här som komponerats 

  för instrumenten vidare genom salta tidevarv





  när dessa består av rörelser & utformats för medverkan, man

 tjuvlyssnar på det samspelet, ibland på kroppens glömska,

suckande toner, fingrarna glider fram som en krabba, man skrattar,

 det vibrerar utan slut man är jäktad & det kommer

  att fortsätta länge till, alla applåderar

  & springer ut till bilarna i kylan. Varför förväxlar

 dagstidningarna några få med ett helt folk? Varför ett helt folk

med några få? Det kräver inte så lite ansträngning från 

 den nuvarande regeringen, de kommer inte att vinna folkets 

  hjärta i nästa val fast å andra sidan skulle jag

  aldrig kunna rösta på personer som vill bestraffa den som

 utan att själv delta skjutsar sin vän till en demonstration vid 

en fabrik för kärnvapenstridsspetsar, och deltar man också

 blir det så klart ännu värre, en trumvirvel och bort med honom, 

  där finns ingen förhandling, där finns ingen lömsk uppgörelse

  jag kan bara erbjuda Symfoni nr. 103 i Ess-dur

  för detta aktuella problem, och skönheten i den stat jag bor i, 

betraktar naggade ”strykjärn”, det kallar vi klipporna denna 

 morgon, i all sin prakt påminner de om nya öar som skjuter fram ur 

  en bädd av havsskum, en ny kontinent tar form, tränger in i





  det skira blå, det är mötet mellan egenskaper som är

 både nyfödda och ungdomliga, de lappar ihop revan som

syntes på himlen igår, det omtalade mordet, otäckhetens

 och lidandets gapande hål som fyller husets kanter 

  & hörn med tårar, mängder av dem

  Martha Braun har dött. Molnen är nu pärlor trädda

 över bergstopparna, alla är ute och leker som om en fin dag

gav sig tillkänna. Det gjorde den, i trädgården rullar Sierra & Naomi

 nerförsbacke i en plasthink, bärnstensfärgade löv 

  hänger envist kvar på grenarna

  solen har gått ner man förstår att det står varm mat 

 på bordet överallt i stan och kvar inomhus finns det som 

hopat sig och skjutits upp när man gått ut, en papperslapp

 påminner om något som snart måste bli gjort, hennes

  adress, andra pappershögar som skulle ha satts in i

  pärmar när det var en slättmark, när det var en öken

 när det var paradisiskt när det var före det var återvinning

när vild salvia fanns överallt, när den skälvde i vinden,

 och hjortarna knaprade på nära håll. Vi tar gamla telefon-

  kataloger och tidningar till återvinningscontainern



  ett halvkilo aluminiumburkar ger 22 cent men 

 samma mängd glas inte ens en cent. Tanken 

på det som är oförstörbart får tänderna att skallra som om jag

 vore tvungen att äta spik, svälja kemikalier, vistas i eld, gå

  på kol, springa ofantliga sträckor, aldrig sova

  Det smälta stålets orubbliga värld alla toner

 störtar ner i avgrunden man får aldrig höra dem igen allt

klor som läcker ut vid urspårningarna, evakuerade människor,

 svårare att överleva i bräckligheten i en kropp i kemin

  i en värld, i ett tryckförband i en skena

  i unioners och regimers skiften. Nuggets spelade

 oavgjort mot Lakers och klart väder i morgon kväll också

molnigt på söndag om det är vad man önskar och presenterat av

 Western Federal Savings filialer i Colorado, de välkomnar 

  oss till sina byggnader, alla säger de detsamma

  om pengar: ha dem på banken annars smälter de bort

 med snön där ute! Det är dammigt, meningslöst, det är inte

roligt, alltför fromt, som om min tankegång är föråldrad

 att såna tankar är plötsliga & omogna, nej, jag har aldrig haft

  sinne för pengar och när någon kunde säga att staden



  man själv levt i grundar sig uteslutande på det ekonomiska systemet 

 skrattade jag åt att jag strör dem omkring mig, snubblar över dem 

när alla får så mycket på en gång, alla har samma måttstock, ingenting

 förändras mina vänner är lika osäkra och ovana vid att 

  hantera dem, alla befinner sig i soppan, i spiralen

  Leva, skriva strålande bra, dra sig tillbaka till bergsluften,

 till munnen, till andningen, man förstår att man i detta så kallade 

utövande låter medvetandet koncentrera sig på utandningen

 och medvetet bojkottar inandningen, distraktioner

  försvinner, distraktioner försvinner

  in i en raketliknande liten stuga med A-stomme & man 

 oroar sig för att ens rena sinne ska locka utomjordiska varelser 

att röva bort en utan chans att ringa någon, man är 

 helt isolerad med spis, altare, säng, drömmar,

  tröja, bokstäver, stearinljus, gudar

  Vem är denna kvinna som knäböjer framför

 vadförnån symbol för sitt medvetande och i tankarna 

frambesvärjer bilder på alla vänner & släktingar & fiender & med 

 inkännande av den man knäböjer för säger: jag tar dig med mig 

  oavsett vad du vill, jag minns något liknande från





  en föregående vision när jag på droger såg en liknande bild

 & inte var säker på vart den skulle leda, till vilken plats

och vem är det som springer uppför backen och vem matar den 

 fläckiga hästen med morötter och vem håller liv i elden och vem är 

  det som tänder rökelse, som sen rullar ihop sig: vem?

  Inga avgudabilder. En erinring gällde studietiden, en

 annan att vara din älskarinna, jag började bli strukturerad,

jag var skådespelerskan & diplomaten, jag var journalist,

 ambassadör, värdinna, resenär, sjöng ihop till mat

  iförd varma stövlar, klädd i ylle, svettig sen

  jag osade av elden Alla helgons afton. Jag kunde

 höra prärievargarna yla, tänkte på de efterhängsna döda

i sina förklädnader, jag klädde av mig vid spisen och 

 tvättade mig med en svamp, hullet var som stearin

  snart skulle jag smälta ihop med det här stället

  bli något som hör till, stugan sken

 av fotogen, ugnen lät som om någon rispade &

bände i en konservburk, åstadkom gnidljud, explosiva ljud,

 det ena och det andra eftersom vätska inte ger motstånd

  månen omgärdades av en färgglad regnbåge





  ”Vad står skrivet kära syster vid ingången till en så

 mytomspunnen grav?” undrar Poe vänd till Psyche hans själ,

hennes hår är flödande växtmysticism, en bild som ständigt uppenbarar

 sig för mig som ett löfte om att något annat än tingen själva 

  ska uppenbaras, här är ensamheten oroväckande

  flera kilometer över havet, självvald avskildhet

 mötet inte litterärt inte hänsynslöst utan ömsesidigt mellan

kvinnan och hennes medvetande men nu får frikostigheten

 med syret räcka, det är inget spöklikt men nära ögat

  och sen reser man sig, går ut

  insikten om landskapet anländer som stormtrupper man 

 vinner mark, dess älskade struktur, dess eroticism, dess

åtaganden, dess pliktkänsla att all framtid ligger

 i dess händer, & sen har den anlänt som vattnets behagliga 

  vågor, infall är oförutsägbara, sen faller

  allting undan: hejdå älskade händer, älskade 

 fötter, hejdå älskade ögonbryn & sneda ögon, hejdå

knäböjning, hejdå skrivbord, hejdå böcker & pappershögar,

 farväl till alla poesins verktyg, hejdå alla stämningslägen,

  allt raseri, hejdå mitt i hennes lärlingskap



  vinför livet i världen, hejdå gud, hejdå himlavalv. Här

 krävs det en beskrivning av de röster som ljuder, att

de är lågmälda & släpiga: som på västkusten,

 breda, blygsamma, otydliga, alla är helt utslagna

  av den fria sikten, som om pratandet inte kunde

  uttrycka något alls utan snarare låter oss prata. Vi 

 pratar över tutande bilar, över radion, all slags

maskiner, och trots att det finns en gräns för hur högt man 

 kan nå är byggandet alltid igång, mer nytt timmer.

  Kvinnan går in i järnaffären tar en titt på panelen i

  valnötsimitation, förklarar att hon ska bygga ett

 hus. Så konstgjort att det liknar torkat kött, sen utvidgar

mannen på hörnet mellan Aurora & 17:e sin redan enorma

 kaktus- & stenträdgård med fler kaktusar, som ett kungarike

  nu, bygger en bro och en vallgrav, snart

  erövras gatan. Sju korpar i ett träd när jag kommer runt

 hörnet, de påminner gatan om den här vintern och kylan.

Ser överdrivet sminkade studentskor köpa skor till överpris.

 En som heter Olga och har stor näsa gillar ett par ljuslila 

  extremt höga stilettskor med bar tå, en annan tjej bryr 



  sig inte om vilka kängor det blir bara de passar för 

 hon får inte välja de i pärlemor, hon använder blodfärgad

nagellack, hon är nästan coloradobo. Flera av tjejerna där

 köper skor som en initiationsrit, övergångsrit.

  På griffeltavlan inne på Brillig Works visar en kille mig 

  citatet om att sjunka & simma kan du gissa vilken den berömda 

 poeten är? Tittar på trädens baksidor, tappar handskarna, kommer hem 

och måste sy igen hålet i en ficka. Möjligtvis är dagen mer skiftande 

 eller inrutad, även om luften tycks grönaktig över Denvers

  förorter, blekta häckar, färre människor ute

  & springer. Vi tog avsked i gathörnet och skakade hand

 ”för förståndet”. Jag sa att han nog är annorlunda än andra

män här för hans blick sökte sig över alla andra mot

 nästa tänkbara destination. Den anade drygheten 

  kuvades, jag tyckte genast om honom han är

  inte så tråkig. Som en vålnad gled någon fram till 

 expediten, tre ryska vinthundar i hans koppel tycktes 

utmärglade, svältfödda men det är kanske så de ska se ut.

 Mängden godsinthet behöver inte tvinga ansiktet att 

  dölja hjärtat men man känner ändå ängslan över människor





  som dröjer kvar för länge i parkerade fordon, 

 lika hotfullt som en pansarvagnsförare varje gång

någon inte kommer ut och njuter av en så fantastisk dag. 

 Det har att göra med mandom, med skymning, stämningen

  genomsyrar staden, flakbilar med hundar där bak

  ger samma känsla av förhäxning, staden befinner sig

 i en bubbla, det är en speciell luft vi andas, vi växer 

radiärt, mer som växter. Nu kliver han ur bilen och 

 går bak för att inspektera stötfångaren, känner av min 

  nervositet och ler vänligt ett bemötande som man inte precis

  förväntat sig och nu blir min syn på november tydligare

 som att prata om någon annan för att avslöja sina egna fördomar 

med detta dokumenteras erfarenheten ibland en nödvändighet ibland bara

 en naturlig följd av mänskliga känslor så skönt med avskildhet

  när man har lust att utvecklas. Ett sammansvetsat

  par, i gathörnet är ett par tillfälligt ur fas, oengagerade 

 tänker jag flyktigt i färd med att köpa åtsittande plagg medan 

silverblänkande glidflygare patrullerar himlen, liknar säregna leksaker i de 

 demonstrativa störtdykningarna & molnen växlar för att bilda ett slags

  draperi eller skärm eller formera sig som nervändar,





  ett är en anfallande gladiator, ett en krokodil som 

 förbereder mig på en strid där jag skulle ha använt mitt

diamantspänne som vapen, men också min phurba, min kristallkrok, 

 mitt spjut, min månstensgaffel, min kärleksknut, mitt skydd, 

  alltihop: lassot, hela laget, alla de överjordiska!

  Några gamla män står som grå gnomer vid Bill & Harolds 

 utryckningsmack, skarpskurna ansikten, kletiga av olja, 

märkligt änglalika, mjuka, aldrig falska, försöker inte luras

 vi kör därifrån på helt nya dubbdäck till överkomligt pris

  efter att en av de små männen klargjort faran 

  med regummerat man kan inte ha dem mer än

 en säsong, sa han skakandes på sitt förståndiga eller 

förebådande huvud, nix, det är en lång årstid, 

 så kallt nu, vinden viner, bättre med djup

  mönstring det är säkrare (med en blinkning).

  Mitt hjärtas sfinx anad där i djupet, stil

 är inte allt, associationerna som strålar ur vardagslivets

ord, inget har hänt med dem, direktkontakt med

 erfarenheten, brevbärarens mummel, han pratar med 

  sin radio, tjafsar eller kommenterar resultaten



  Det behövs riktig laganda, staden Denver  

 lider, någon kan hålla lugnet, någon klarar

allt oväsen, en annan kräver bollen, eller vill kanske

 bara tänka på seger under de långa träningspassen

  inga frågor när det pratas om strålning

  och begrunda inte ensam under solen 1900-talets 

 hypoteser, och spela inte defensivt, för pengar,

för äran, för att hämnas, utan omvandla din tids råhet

 och var på hugget, skjut fram något hårt när ni 

  kolliderar. Det göder ens löften, löftet att

  möta erfarenheten helt närvarande, att vara omsorgsfull

 inte bekväm, inte förvirrad utan uppmärksam på nattens

egenskaper, märkligt blå himmel, torr fallvind, och att dämpa sig

 före skymning, utforska de många färgerna och de soliga

  morgnarna också, att betrakta sinnesstämningens struktur innan 

  man slår omkring sig. Inget avbrott i erfarenhetens 

 kontinuitet inget annat behov än att komma närmare händelsernas 

flyktiga gång: flicka på rullskridskor, de flätade händernas 

 språk, allt betydelsefullt i språkets skiftningar, snö

  på verandans gungstol, eller töjbart språk



  aldrig avlägset aldrig en avgrund, duger rätt bra för njutning

 inte bara estetisk njutning utan för att betrakta sanningen

i en växande ansamling känslighet, urbanitet, förnuftiga 

 välpudrade människor, håller mig till det ger inte efter för 

  nattens begränsningar, stråk av mörkblått eller grått

  Livets förtrolighet ägnad åt att sätta fantasin i rörelse, en

 beständighet som en film kan eftersträva, man får varna läsaren 

att poesin inte alltid är artig, smyga in något dekorativt —

 en extas, en välvilligt beskyddande ton, kvinnan vill

  leda ut mig ur mig själv, blända mig

  så att jag blir en ny människa när jag omges av något

 jag aldrig sett i naturen förut: diktion — att landskapet 

interpunkteras av en sänka, en grön punkt som av höjdläget

 placerats inom parentes på ett sätt som ger rysningar, inga 

  storartade former, jag bara la märke till…

  Jag skulle ha kunnat ta efter ordagrant men det finns ingen förlaga

 för vad jag kan tänkas säga om Västerlandet, tonen är för högtidlig,

riskerar aldrig att förvanska den vackra formen, jag vill inte 

 uppmuntra läsaren att försumma sådana egendomligheter

  som astraspis, en primitiv fisk utan käkar från





  Canon City under den ordoviciska perioden, ett av de äldsta

 kända fossila ryggradsdjuren. Jag låter hellre uppmärksamma

amazonsten, en grön fältspat som glittrar i månskenet vid

 Pikes Peak, miljoner år gamla landhöjningar i klippor som

  tryckte neråt eller veckade sig, sen välte veckningarna över

  och splittringar, sprickbildningar & förkastningar möjliggjorde 

 ytterligare förflyttning, erosionen skalade av bergen. I trakten kom 

en senare landhöjning med den utbredda vulkaniska aktiviteten. Erosionen 

 fortsätter, floderna gräver djupare klyftor. När klimatet växlade

  slukades bergen även av glaciärer, det är fortfarande inte över

  sceniska bergstoppar i silhuett mot himlen, utsikt 

 med finslipade klippformationer, inte vanliga alldagliga 

sediment, inte vanliga alldagliga sediment som stör min

 sömn, Jack säger att de stör hans fantasier, man irriterar sig nästan

  på deras förnäma stolthet deras ändamålsenliga

  inställning man kan inte mäta sig med dem annat än genom 

 att leva hela sitt liv utan banalitet men den människa 

som då krävs gör att man inte anstränger sig. Hade koll på

 Pastoralen, Elegin, Epiken, annat sånt & det skulle ta en

  evighet att bygga upp den här dikten på rätt sätt, så gör 





  det, börja direkt & anknyt till Romantiken nu manar den 

 till flöde, som fortlöpande & begåvat fogas av tiden,

som om det handlade om att rulla stäpplöpare. Blir man

 urkramad, omfamnas man? Ja! Allting blir underbart omöjligt

  och främmande & intimt — separerar ett hjärta

  från vännerna, älskaren, jobbet, en djupare möjlighet

 skymtas i tanken att man tagit fel allting kunde ha

hållits vid ytan, kanske att man viker undan till slut,

 blir en vanlig utomstående, får spåren att avsmalna, försvinna

  in i kartbokens teckningar, kvarlämnade, i alla fall

  handlar det inte om att rädda ”i alla fall”, något var det väl 

 i alla fall? kan detta i alla fall gynna fåfängan? Instängd i alla fall, 

snöovädret faller charmigt & diskret två dagar gör världen

 mjukare skärper ens blick, alla bilar inpackade i vita

  snöfiltar, diskretare former, ljuvare för

  sinnena, naturenligare, välskapade, släta oformliga 

 träd, klungorna är som klorna på det skrämmande vilddjur

som nyss anlänt från Nordpolen, för hörseln inga ljud, uppsvällt

 & fantastiskt, till nytta för världen med sin bräckliga läggning

  som uttrycker en härlig vision för det öppna sinne som går in i



  det, en del åker skidor också. Vad är det för en människa som 

 är överdrivet sammanbiten i affären och sen blir vänligt sinnad

utanför socialbyrån, han lyssnar tålmodigt, han kramar inte precis om

 de små flickorna så fort han ser dem, men stegen är påtagligt 

  tyngre när han stövlar vidare, beteendets periferi 

  gör en förvissad om att det ännu kan hända att han 

 faller raklång, med ett skratt, en dagdrivare, en rebell, barsk, inte 

det minsta tämjd, har pyntat sin flakbil med två enorma hundar 

 som tjejen i blond peruk får stå ut med. Önskar att det

  ändlösa i detta vore mer påtagligt, med begränsningar

  eller tyglar, när hon tittar upp förädlas allting 

 jag vill komma ännu närmare grön porslinslampa 

täckt med vita löv, stor vit kopp där texten ”Enalc Hotel” 

 formats som ett badkar i flammig hudfärg, 

  höstfärgad scarfs som Douglas skickat i en tysk

  tvålask, elfenbensskaftad nagelbandstång som jag

 haft sen jag var tio, fler tårdränkta saker och fler nya

saker: stort kastanjelöv, småsten från retreatet i Livermore,

 pin om att omvända Rocky Flats, Tystnadens tempel 

  på en inspirationsbild från Vindarnas grotta



  med dess heliktiter och kristaller av ren kalkspat, guidebok

 om Berlin, memlingvykort med reproduktion av Aposteln Johannes

syner, där det finns en röd trehövdad drake, en regnbågsgloria,

 ett brinnande stenblock som störtar från himlen mot det lugna

  turkosa vattnet, en bevingad häst. Helgonet

  sitter på ett berg och greppar framskjutande penna & anteckningsbok,

 iförd rosa dräkt. En liten vitklädd man skjuter iväg en pil. Åh vision om

helvetet om elden om förintelsen om återuppståndelsen om den

 människa som skriver ner det & om drakhuvudet. Vi skyndar mot

  grottorna i detta konstnärliga såll, fungerar cirkulationen till

  hjärtat till ögat & för den en närmare sin egen version

 av världen, i avsaknad av den hålls man fullt sysselsatt

med komplexiteten, poeten reagerar impulsivt, lejonets unika 

 stolthet kommer att leda en in i en smal skreva och senare

  efter en tids avskildhet blir man efterfrågad bortom

  denna plats. Och vem har uppsikt över tankarna vem 

 kollar postlådan vem är mångsidig eller anpassad ikväll

vem skuttar över trädgården vems ögon kikar fram under 

 ögonlocken och vem tar ens plats när man kollapsar och 

  drömmer att man själv blir repeterad inför en ännu





  större talroll? Jag brukade öva mig för möjligheten att 

 dö på väg in i en dröm och vakna upp ur drömmen i ett nytt

liv och då ha överfört medvetandet. Kära mamma jag hoppas

 att allt det här gör någon nytta när du spekulerar låt inte

  den enkla stilen förvilla dig för det skulle kunna vara

  storartade tankar eller tänkvärd medvetandearkitektur.

 Och jag brukade benämna alla mina kroppsdelar på 

deras eget språk för att samla mig, och brukade räkna upp

 traktens barrträd, granar & tallar, samla dem för att

  skapa ett kungarike med två horisonter, platt och

  stenigt, och brukade benämna alla bergsmineral 

 för att bilda en länk av floder, åar & bäckar visa 

en karta & samla in alla äventyr & sorger från de människor

 som en gång bott här och skriver just nu på en episk dikt och

  väver en coloradofilt av namnen på traktens fåglar, 

  såsom gråhövdad junco, nordamerikansk skata, 

 guldspett, lincolnsparv, bälteskungsfiskare 

för att införliva de släkten som florerat, och sätter ihop en

 besvärjelse, för på denna plats töms himlen aldrig helt

  och kan bära vinterdunklets gyllene sken.
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Till slut vill vi rikta ett stort tack till Kristian Carlsson som för detta nummer 

av Papi är gästredaktör. Med sin översättning av dikten Incantation, av Anne 

Waldman, introducerar Kristian en del av den amerikanska beattraditionen, på 

svenska.

Utöver dikten är vi glada att kunna presentera verket Spieces of Spaces av 

Stina Wirfelt, verksam i Glasgow. Till förordet har Anna Rosengren skrivit en 

betraktelse vilken kan läsas som en öppen ingång till Spieces of Spaces.

Vi ser fram mot kommande samarbete med Leif Holmstrand som gästredaktör 

för det tionde numret av Papi.

     Redaktionen



Anne Waldman
Stina Wirfelt

Nionde numret 2010

Pris: 35 kr 


	papi9_omslag_100918webb
	papi_inlaga9_100918bweb
	papi9_omslag_100918weba

