
Mandag 
Av Eli Gates 

 

Enkelte mandager er fine, i dag var 
en sånn mandag! 

Den begynte egentlig på natta, med 

kattuglekonsert rett utenfor vinduet 

før jeg sovnet igjen.  

Våkner så til strålende sol fra skyfri 

himmel, og duggfriskt gress, der 

flere svarttroster er travelt opptatte 

med å lete etter mat. Det er varmt 

nok til å spise frokost ute, så sitter 

der bare og følger med på at dagen 
begynner.  

Flere løvsangere synger forsiktig fra 

de nærmeste trærne, de høres nesten 

triste ut over at sommeren er over. 

Så med ett trekker noen titalls 

ringduer sørover, mens en svartspett 
gir lyd fra seg langt inne i skogen.  

Sola varmer litt mer, og en 

neslesommerfugl finner fram til gule 

høstblomster. Pilfinkene har flyttet 

tilbake til vintergjemmestedet sitt, en 

stor og tett sjasminbusk der det er 
lett å finne skjul. De synger lystig.  

 

Flere småflokker med grønnfink, 

bokfink og bjørkefink streifer rundt, 

og en flokk med grankorsnebb flyr 
over.  

Noen grønnsisik flyr også over med 

sine karakteristiske lyder. Både 

blåmeis og løvmeis forsyner seg av 

de få eplene som henger på trærne, 

mens granmeiser gir lyd fra seg i 

skogkanten.  

Ei rødstrupe varsler i bjørnebær-

hekken, og et par gulspurver tar en 
pludrende piruett mot himmelen.  

Jeg går en liten runde, og får øye på 

en spurvehauk i det den lander på ei 

grein like ved meg. Den spiser på et 

bytte, men blir fort var meg og glir 
inn mellom trærne på lydløse vinger.  

Jeg hører melankolske fløyt fra 

dompap et stykke unna. Klarer ikke 

å løsrive meg, så setter meg bare ned 
og nyter.  

Plutselig bruser en flokk med 

gråtrost og rødvinge inn i hagen. 

Mange fortsetter videre, men flere 

lander og forsyner seg grådig av 
hagens frukter, velbekomme!  

Et par heipiplerker flyr over mens 

noen nøtteskriker krangler i et 

hasselkjerr. Et par linerler vipper på 
taket. 

 Så flytter oppmerksomheten min 

seg opp på himmelen i det en 

musvåk kaller, og det er ikke bare 

en, men fire stykker som svever 

rundt på himmelen. Den ene stiller 

flere ganger, så den ser nok noe 

spiselig der nede. Så med ett trekker 

de sørover og ut av syne, og jeg 

klarer å løsrive meg og begynne 
dagens arbeid!  

 


