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Det är en tidig morgon. Solen har precis vaknat upp ur sin sömn och ligger gömd bakom de höga 

buskagetäckta bergen i den joniska byn. Det orange rosa ljus ligger likt en slöja lätt och tunt över 

den östra horisonten och olivträdens gröna blad väcks ur sin slummer. Jag stiger ut på den 

rektangulära balkongen som likt bergsväggen beklär det kaklade golvet med sin jordiga färg för 

att slutligen förenas med balkongräckets nästan plommongrens liknande armar. Där stödjer jag 

mina armbågar när jag lutar mig fram för att dofta på vallmoblomman vars blad är lika tunna och 

sköra, som de tunna molnen på morgonhimmelns bädd. Uppe på berget bakom kyrkan som ligger 

på den torra gräsplätten har vallaren släppt ut de gräddvita bergsgetterna och de flaxande 

fjäderdjuren, vars kackel sjunger ut över den än så vilande staden. Det värmande klotet som väckt 

den östra horisonten sköljer sakta över landskapet och väcker harmoniskt men säkert allt den 

vidrör med sitt än så svaga sken. För en ovetande är det knappt märkbart om det är gryning eller 

skymning, det som avslöjar morgonens förklädnad är friskheten i luften som så lätt och oförmärkt 

rör sig genom mina luftvägar. Det är en sådan typ av friskhet som endast förekommer vid kusten 

där värme och fukt valsar mellan vilande och rörande kroppar. Doften av havets liv fyller min själ 

och när jag sluter mina ögonlock smeker de sammetslena vindarna min bara hud för att berätta 

för mig hur vågorna sköljer just idag.  

På den asfalterade vägen två våningar nedför mig vandrar det äldre paret ner mot den sten 

beklädda stranden som sträcker sig från hamnen ända bort till det femstjärniga hotellet fem 

kilometer bort. Vattnet nedanför mig ser ut som pol fylld av flytande silver som då och då lätt 

stöter emot de massagestensliknade bergmaterialen som slipats av havets knuffar mot 

strandkanten och bildar en skummig våg. Bojen borta vid hamnen guppar lätt av och an av 

vattenelementets rörelser och den välbekanta känslan av att ligga tyngdlös i den saltrika vätskan 

drar mig likt havsströmmen mot den.  

Det äldre paret, dom som jag iakttagit nästan varje sommar sedan jag för sexton år sedan lärde 

mig att simma här, behöver inte leta efter en ledig solstol under de halmstråbetäckta parasollerna 

för jag vet att dom bara kommer att ta sig sina dagliga morgon sim för att sedan öppna upp 

strandcafé för de semester jagande människorna. Caféet attraherar både lokalfolk som likt bina 

letar efter sin heliga nektar letar efter sin morgondos av koffein och turister som vill ta sig en 

uppväckande kopp caffe amerikan efter föregående kvälls kulturella upplevelser med både Bir 

Korca och en karaff plommonsraki. Det välbekanta minnet av ljud de små pojkarna ger ifrån sig 

när de springandes trängs mellan kvällens parfymdoftande damer, käpp lirkande gubbar och de 

unga flickor i höga klackar som tryggt balanseras längst de kullerstenstäckta gatorna, där barernas 

musik blandas med klirrande glas från de olika restaurangerna, tystar för en sekund ner de dova 

slagen från vågornas och morgonens brus när jag ser ut över staden jag håller så kärt. Den stad 

som för sexton år sedan hade lika harmoniska morgnar som kvällar, med sånglärkans 

morgonmelodi och syrsornas nattsånger som vaggade den glesbefolkade staden till sömns, står 

nu stolt med ett flertal hotell och högre hus än tidigare. Jag väcks ur mina tankar lika så som 

solens färgglada strålar väckt staden ur sin sömn när jag nu känner värmen på min rygg och vet 

att ännu en dag har börjat sitt liv. 


