A

nno annorlunda är snart tillända och julen står för dörren. I år är
det dock Anders Tegnell som har ställt dit den så att vi inte ska
kunna ta oss ut. Den bästa julklappen är ju den vi ger varandra på
axeln, men sådana klappar kan han av smittskyddsskäl inte tillåta.
Folkhälsomyndigheten avråder alltså folk från att hälsa.
I det sammanhanget kan det vara på sin plats med ett förslag i samma
pandemening, nämligen att avstå från grishuvudet på julbordet. Trynet är ju
utformat som en kroppskontakt och sånt ska vi minsann akta oss för. Och en
viktig sak till: Låt tomtarna på loftet stanna kvar där.
Passande nog är 2020 ett skottår med tanke på att vi har skjutit på det
mesta. Den främste företrädaren för den taktiken är väl USA:s högste
tjänsteman, Över-Trump, som in i det sista skjuter på beslutet att lämna sin
plats i det ovala rummet. Det är för övrigt en lämpligt utformad lokal för
trumpkvarnens rundsnack. Till hans försvar ska dock sägas att ordet ”trump”
faktiskt betyder att ”övertrumfa” och ”trampa på” så åtminstone i ett avseende
är han ärlig.
Apropå politik så trodde vi nog att coronans allvarliga effekter skulle
ena partierna mot vår samhälleliga fiende. Men tyvärr har begreppet
”lagarbete” bara en tolkning i riksdagen och det är att formulera
förbud och regler. Att i god anda gemenskapa kreativa lösningar med
Sveriges bästa som mål är otänkbart eftersom våra politiker är idé-ologiska.
En fråga som vi alla ställer oss: Hur länge ska coronaviruset hålla oss i sitt
hjärngrepp, tro? Finns det nån bortre gräns, alltså ett pest-före-datum?
Men hav tröst, det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret så låt
oss fira julen så gott som vi bara kan. Även om vi måste vara anatomiskt
analågmälda så kan vi ju digitala med varandra på många vis. Livskvalitet är
inte hur vi har det utan hur vi tar det och framtidstron är ett viktigt inslag i den
livssynen. Traditioner i all ära, men det är ingen särskilt bra idé att titta bakåt
om man inte ska åt det hållet.
Tillsammans kommer vi att klara pandemin och allt elände som den orsakar.
Snöflingor är ju bland de bräckligaste tingen i naturen, men betänk vad de kan
ställa till med när de håller ihop.

