
Hej där i slott och koja.     Mars 2022 

 

Det heter ju "att ut ur askan in i elden" och det är just det som hänt i Europa. När Corona- 

pandemin börjar att ge med sej har diktatorn i Ryssland dragit ned sin mörka rullgardin över 

västländerna. Att vi skulle få en ny Hitler på 2000-talet var det väl inte många som hade trott. 

Men "människan" är fantastisk på att ställa till elände och döda varandra. Genom hela historien 

har maktgalna män kommit och gått och detta kommer tyvärr att fortsätta så länge det finns liv 

här på planeten.  

 

När det är oroliga tider får man ta tillvara varje liten ljusglimt. Våren är i antågande, dagarna 

blir längre och solens strålar blir varmare. Snart kan man sätta sej i solsidan i lä och njuta kaffe 

och bulle. Såg härom dan en nässelfjäril vilket är mycket tidigt. Sånglärkan har kommit och 

hasselns honblommor har börjat blomma. Det gäller att gå nära hasselbusken för dom är mycket 

små och svåra att upptäcka.  

I landen börjar krokusen att blomma och förnöjda rådjur 

smyger runt och slickar sej om nosen i väntan på att sätta 

in en attack någon kväll när ingen är hemma. 

Småfåglarna har så sakta börjat att sjunga upp sej och 

leta efter lämpliga holkar att bygga i. I vinter har det 

varit en stor mängd av bergfinkar här på västkusten. Mot 

att förut ha sett ett par per vinter har man i år kunnat 

räkna ett trettiotal.  

 

Det säkraste vårtecknet är när lukten av gräsbrand når 

dina näsborrar. Då vet man säker att våren har kommit. 

Och som alltid blir det en häck som brinner upp, en husvägg som blir svedd och grannens tvätt 

blir sotig, men detta hör våren till.  

 

Nu duggar det tätt med årsmöten. Den som är med i flera föreningar har knappast en lugn kväll 

under mars månad. Fredag, lördag och söndag är oftast årsmötesfria men under övriga veckan 

är det fullt var kväll. Kaffekonsumtionen ökar lavinartat under mars och aprilkvällar.  

 

Nu är det slut med middagsmyset med Tegnell och CO. Jag kommer inte ihåg hur många hundra 

gånger som han stått där och berättat samma sak från tre eller fyra talarstolar för att sedan svara 

på samma frågor från olika reportrar om och om igen. Tänk om dom hade deltagit i vården av 

sjuka istället, så mycket mera nytta som dom då hade gjort. Ute i samhället börjar allt bli som 

vanligt igen, alla pandemiförsiktigheter tycks helt vara glömda. Om man ser någon med 

munskydd idag är det nästan en sällsynthet. Va fort allt glöms.  

 

Med dagens skenande diesel- och bensinpris blir det så att man får hålla sej hemma precis som 

under pandemin. Ingen har snart råd att nöjesåka. Alla resor måste börja planeras, det är inte 

bara att sticka i väg en sväng. Kanske blir det till att damma av gengasbrännaren igen. Skog har 

vi ju gott om här i Sverige, men ett problem kan uppstå med tolkning av nya skogsvårdslagen. 

Det kan ju sitta en talgoxe på en gren och sjunga och den får ju inte störas av högljudda 

skogsmaskiner som siktar in sej på just det trädet. Ingen avverkning där inte.  

 

Med förhoppning att maktgalna presidenter tar sitt förnuft till fånga, återställer freden och 

människor kan återvända till sitt land avslutar Leif i Bottna. 


