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BORGES OCH JAG

Det är för den andre, för Borges, som saker inträ!ar. Själv 
går jag omkring i Buenos Aires och stannar till, kanske me-
kaniskt, för att betrakta ett portvalv eller en gallergrind. Ny-
heter om Borges får jag via posten och jag ser hans namn på 
en lista tillsammans med några andra universitetslärare eller 
i en biogra"sk uppslagsbok. Jag tycker om timglas, kartor, 
sjuttonhundratalets typogra", etymologier, smaken av ka!e 
och Stevensons prosa. Den andre delar dessa böjelser, men på 
ett inbilskt vis som förvandlar dem till en skådespelares re-
kvisita. Det vore överdrivet att kalla förbindelsen mellan oss 
"entlig: jag lever, jag låter mig själv leva för att Borges skall 
kunna sno ihop sin litteratur, och denna litteratur rättfärdi-
gar mig. Jag medger gärna att han har förmått skriva några 
få lyckade sidor, men dessa sidor kan inte frälsa mig, kanske 
för att det goda inte längre tillhör någon, heller inte den an-
dre, men däremot språket och traditionen. För övrigt är det 
mitt öde att försvinna för alltid och bara några få av mina 
ögonblick kan överleva i den andre. Efterhand överlåter jag 
åt honom allt, även om jag känner till hans perversa behov 
av att förfalska och överdriva. Spinoza förstod att alla ting 
strävar efter att förbli i sig själva. Stenen vill i all evighet vara 
sten och tigern en tiger. Jag måste vara kvar i Borges och inte 
i mig själv (om jag nu är någon), men jag känner igen mig 
mindre i hans än i många andras böcker eller i mödosamt 
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frambringad gitarrmusik. För många år sedan försökte jag 
frigöra mig från honom och övergick från förstadens myto-
logier till tankelekar med tiden och det oändliga, men dessa 
lekar tillhör nu Borges och jag måste tänka ut and ra saker. På 
så vis är mitt liv en #ykt och jag förlorar allt, och allt tillhör 
glömskan, eller den andre.

Jag vet inte vem av de två som skriver dessa sidor.
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