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                                                                    Sol går går i moln.  
                                                          Regn går i sol. Droppar  
                                                      hoppar som steklar över ytan.        
                                                   Droppar trängs för att rymmas  
                                                i båten och jag förstår dem. Samma- 
                                              lika rädd för vattenfamnen som jag  
                                           är.  Jag öser och ror öser och ror. Det är   
                                         dropparna eller jag nu.  

                                     Du valde mig och inte tvärtom. Sa att jag   
              skulle stanna. Leva med dig. Återfödas med  
            dig. Inte återdödas med dig för att ösa och  
                                ro över ett siktfritt hav. När plötsligt en ö.  
                              Kom iland säger ö och visst, svarar jag, ser jag   
                             vindskyddet och högen med bråtved. Det var  
                         hit de kom. Kustjägarna som låg på drivisen  
                       och siktade säl. Det var här de vilade med  
                   kutögon på näthinnan. Jag spåntar ett trä  
              och tärnar en eld. Torkar en jacka och äter  
           ett kok. Kom närmre säger elden. Det  
      var så länge sedan jag kände lågan.

                                              Jag har saknat dig. Därför ger   
                                     jag mig ut på havet. Båten har ingen  
                             motor. Jag är bra på att ro. Måsarna  
                       sjunger. Ro ro ro sjunger de som en hejar- 
                  klack. Över havet ror jag och har saknat    
             dig. Du som tog på dig jackan och sa: Jag  
          kommer tillbaka. Nu har det kommit ett  
       brev från andra sidan. Den vi pratat om men  
     aldrig sett. Om och om har jag läst det: Jag
   väntar på andra sidan. Båten är nytjärad.  
    Kom efter mig. Kom.  

   Skrovet luktar gott. Klyver lätt genom  
  ytan. Årorna är oljade. Solen ligger  
  låg. Du tog på dig jackan som jag nu 
   tar av mig. Den med fnasiga muddar  
    och raglanärm. Du du du sjunger  
       jag. Var är du nu nu nu. Borta 
           borta borta svarar siken.  
                 Lite sura kanske, för  
                     näten jag lagt ut.    
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