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[1]
Jag tänker på det igen. Jag minns fel. Långt innan den natten 
jag packar min väska, säger Alexandra: 

– En kvinna blir riktigt sårad bara en gång. Även om vi inte 
lämnar er har ni redan förlorat oss.

Vi sitter vid vårt vanliga bord på Passeig Vora Mar. Hon visar 
mig ett brev som aldrig borde ha skrivits. 

En hund av arten jack russell stannar vid vårt bord. 
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Den ser på mig med sina sorgsna ögon. 
Hunden har två halsband. Den heter Morgan.
– Konstigt att man kan komma ihåg en sån detalj efter så 

många år. Det säger någonting om att man inte behöver vara 
Einstein för att inse att det fi nns någonting trivialt över detta 
att tiden bara är en form av energi.

– Vi får återkomma till det, säger doktor Cervantes.
Han har trots allt andra patienter. Den gamle mannen i säng-

en bredvid kan till exempel inte sluta spela död.

[2]
Såret vid vänster tinning. Havet, det ständigt närvarande.

Hajen vi vet kommer. 
– Om vi tänker bort allt vi vet. Vad saknas?
En början som förebådar historiens slut.
Låt oss börja där vi slutade.
Kvinnorna.
Han tänkte på dem, konstigt vore det annars. Han tänker sig 

dem på sin begravning, som han mindes dem på sin fars begrav-
ning. De kommer till kyrkan tillsammans med sina barn och 
barnbarn. 

Han har bedragit dem alla och de är inte här för hans skull. 
Den yngsta gråter. 
De andra ser besvärade ut. 
De har alltid tyckt att hon är ett våp, men när allt kommer 

omkring var det hon som hade tagit hand om deras barn.
Kusinerna tittar nyfi ket på. 
Han är trots allt den ende i släkten som gift om sig och gift om 

sig och gift om sig och nu är han till på köpet död och fortfaran-
de omgiven av kvinnor. 

Saknas gör bara den mörka med silverstänk i håret. Hon som 
han efter en sommar kom hem utan och som ingen därför pratar 
om.

Kanske är hon död. 
– Kanske gifte hon sig med en utlänning?
Även den döde avstår från sin begravning. 
Med egna ord: 
– Visserligen vägrar jag tro att jag ska drunkna som en våt 
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hund här ute. Men det kan ju inte de veta. Därför kan jag myck-
et väl tänka mig att jag har varit saknad tillräckligt länge för 
att bli förklarad död och att min bror alltså sitter där bredvid 
vår gamla mamma med sitt svarta fl or och sin vita näsduk och 
i sitt korta tal vid begravningskaffet säger något om saknad 
bror och saker vi gjorde som barn och där vill jag gärna att 
drömmen upphör.

[3]
Andra dagar. Särskilt när solskivan är matt och han vet att reg-
net kommer. Mannen i havet önskar att ingenting ska hända. 
Han är nöjd med att havet bara är en jävla massa upprepningar. 

Nöjd med att fl yta omkring omgiven av sina tillhörigheter: 
Coca-colafl askan med regnvatten. 
Flytfl askan och palmbladen som hjälper honom att fl yta.
Lådan som innehållit grekiska oliver, men som nu innehåller 

ett vattenskadat kuvert och en karta över Pompeji. 
Man är stolt över att ha ordning på grejerna. 
Man är stolt över att ha en fl ytande trädgård. 
Resterna av tonfi skens magsäck har skapat en kompost. Här 

växer havsfänkål och växten med de limegröna bladen.
Växtens fi ngerbreda stjälkar tränger redan ut genom spring-

orna i locket. Bladen smakar tobak och absint och mannen före-
slår att de ska göra en paus och ta någonting att dricka.

– Vad sägs om en fl aska Izadi? 

[4]
Anteckningarna: Jag märker att det redan är morgon. Jag har 
alltså sovit. Fortsätter det så här är vi snart hemma.

Dessa morgnar vänder jag om och ser henne ligga här bredvid 
mig. Havet ser ut som det ligger i veck, ett skrynkligt lakan.

[5]
Någon gång mitt i natten slutar det regna. 

– Upprymd av friskt vatten saknar jag min penna och anteck-
ningsblock och tänker hur lätt saker och ting ter sig på land. 
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