EN TIDIG SOMMARMORGON I GRANSJÖ
Av Karl Gustav Zerpe, Gransjö

Jag stiger upp en tidig sommarmorgon och ser när naturen vaknar till liv, solen
stiger upp på det östra himlavalvet som en varm glödhet skiva. Våra små
bevingade vänner fåglarna stämmer upp sina kvitter i alla de tonarter som de äro
begåvade med. Hela skogen är som en orkester, sådant får de vilka bo i städerna
aldrig erfara samt njuta av.
Gamla Mirra sitter på farstubron och putsar morrhåren,
innan hon ger sig ut på jakt. Hon tar aldrig småfåglar,
svalorna har skrämt henne med att dyka och plocka hår från
hennes päls. Hon nöjer sig med sorkar samt råttor.
Familjen Purrhula (Domherre med fru) ser man inte så ofta
denna tid, men nu har vi dem här, ett kärtroget par som
sällan skiljs åt. Sädesärlan samt gråärlan med sina matbehov
skuttar omkring på gräsmattan och fångar små flygfän,
gulsparven har redan sina små ungar med, hon lär dem att själva äta och söka sin
mat. Vi hava skämt bort dem med hampfrö och havregryn varför de kommer
tidigt på morgonen på gårdsplan för att få del av läckerheterna, ibland ser man
att mödrarna matar sina små varelser med gapande munnar. Detta är en för
många stenhårda människor vilka plundra ägg från fågelbon samt riva ned
svalbon en god läxa att ej bete sig med små svältande fågelbarn eller svältande
människor ute i världen.
Naturen är som en stor levande teater där
varje art har sin egen uppgift att fylla. En
björktrast har sitt bo i samma björk som en
svartvit flugsnappare har sin holk, trasten
ruvar på sina tre ägg. Koltrasten håller på att
rengöra sitt bo efter sin barnsäng, hon tar
äggskalen i sin näbb och bär bort dem, det
skall vara ordning i hemmet: Tänk om vi
människor kunde göra som denne fågel att
alltid göra rent efter oss i hemmet samt
lägerplatser o dyl, då skulle vi trivas bättre
med varandra, ty naturen är ren av sig,
medan det är vi människor som syndar i denna sak. I skrivande stund ser jag ett
tjogtals bofinkar och bergfinkar samsas om den mat vi spridit på gräsmattan, en
sådan morgonsyn vill man ej sakna.

