
Har problem med min dator, har inte kunnat starta upp den på tio dagar. Den är gammal 
och trött liksom sin ägare. Att snabbt kunna skaffa en ny är inte så lätt. Vill hålla mig 
ifrån samhälleliga kontakter så länge jag inte fått mina vaccinationssprutor. Dessa lär 
dröja efter vad jag förstått av den info som meddelats via TV. Produktionen av vac-
cin hindras nu av exportrestriktioner från, bland annat, USA. Inga medicinska företag 

släpper heller på sina patent så att fler kan ställa upp och hjälpa till med den nödvändiga produk-
tionen. Det är en PANDEMI som pågår och som alla borde hjälpa till att få bukt med. Att då i första 
hand tänka på egen vinning och blunda för hela vårt klots behov är över måttan cyniskt.

Vem ska man tro på?
Astra Zenecas vaccin blev plötsligt nästan 50 procent 
’bättre’. Nu kan det ges även till dem som är över 65 
år. Flera länder har rapporterat blodproppar som bi-
verkningar och människor har dött, men myndigheter-
na förnekar att dessa fall beror på vaccinet. Hur som 
helst finns det tydligen gott om Astra Zenecas vaccin 
och det kostar bara en femtedel av vad de andra gör.

... och så alla dessa covidioter
Undrar vad som pågår i vissa människors hjärnor 
när de får totalt hjärnsläpp och samlas i tusental för 
att demonstrera, gapa och skrika och fordra att alla 
restriktioner tas bort så de åter kan trängas på kro-
gen, i galleriorna och på alla andra platser de brukar 
frekventera.
 En del av dessa människor är pandemiförnekare 
eller lägger över sina öden och ansvaret för det egna 
livet i händerna på högre makter. Åkte med en taxi-
chaufför häromdagen som hörde till den kategorin. En 
säregen upplevelse för den som måste använda sig 
av hans tjänster. Kan inte säga att det kändes tryggt.
 De som inte vill vaccinera sig är covidioter på sitt 
sätt. Hörde precis att en stor del, cirka hälften, av det 
republikanska partiets anhängare i USA, inte tänker 
låta sig vaccineras. USA:s smittskyddsexpert, Anthony 
Fauci, hoppas få hjälp av Trump att få dessa att tänka 
om och låta vaccinera sig. En from önskan som nog 
inte Trump bryr sig så mycket om. Hoppas jag har fel.

Problem i stort
                och smått
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När det här skrivs är vi inne i år två av pandemin. 
Italien stänger ner igen. I Uppsala är en virusmutation 
”in action”. Vaccinationerna är ställda på vänt. Som 
om det inte räckte med elände, får vi veta att anmälda 
fall av hedersrelaterat våld har ökat avsevärt, 1.400 
fall sedan slutet av 2019. Man befarar att det bara är 
toppen på det berömda isberget. Misshandel inom fa-
miljen förekommer också i större omfattning än tidiga-
re. Tänker på alla barn och hustrur som får stå ut med 
detta. Nästan så man tappar tron på mänskligheten.

Det är tretton månader sedan jag kunde krama om 
mitt barnbarn. Mitt femåriga barnbarn som har funde-
ringar om när mormor kan få den där sprutan så att vi 
kan träffas igen. Till och med talgoxarna är tysta där 
de sitter och kurar i prydnadsapeln här utanför. Om 
jag inte hörs av på ett tag så beror det på ”teknis-
ka problem”. Jag väntar bara på bättre tider.
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