”Lysegrønne dufte...”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder
lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Jeg er i skoven hver dag. Det er ikke noget nyt. Sådan har
det været i årevis, ja, årtier. Af og til kan jeg godt blive helt
mærkeligt til mode over det faktum, at jeg ikke alene kan
huske år tilbage – men også årtier! For når jeg kan dét – og
ikke mindst: tager mig selv i at blive forundret over det – så
er det dels et udtryk for, at jeg har levet længere, end jeg
til dagligt tænker over, dels et udtryk for, at tiden – og med
den livet – går hurtigere, end jeg begriber. Måske kender
du til at blive grebet af den samme lidt vemodige forundring?
Jeg er i skoven hver dag og følger med i skovlivets gang,
godt hjulpet af hunden, der trækker afsted med mig og
med sine årvågne sanser opdager alt muligt længe før
mig. Han registrerer spændende dufte mellem anemonerne, fugle i buskadset, et rådyr i skovbrynet, et egern, der
piler op ad stammen.
Men om min hund har opdaget, at bøgen er sprunget ud
for nogle dage siden, er jeg ikke sikker på. Men det har jeg!
- og det har du måske også. Og vi jubler indvendigt, fordi
det er et tegn på, at sommeren er nær og landet eksploderer i farver, lyde og dufte.
Pludselig tager man sig selv i at gå og synge:
Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
(Den danske salmebog, nr. 725 v. 1)

”Det dufter lysegrønt…”. Det kan man da egentlig ikke sige? Kan man dufte en farve? Har en farve duft? Nej. Og
alligevel: JO!
Den lysegrønne duft af nyslået græs kan begejstre de fleste
af os. Den lysegrønne duft af spirende planter kan få os til
at trække vejret dybt ind og kalde smilet frem. Det lysegrønne syn og de lysegrønne lyde af nyudsprungne bøgeblade vækker glæde, minder og stemninger i os. Og dertil
taknemmelighed: endnu en gang fik vi lov til at opleve synet, også selvom vi nu kan huske vores liv i årtier, ikke bare
år.
Sikke en glæde, sikke en gave! Det hele flyder over af Guds
skaberkraft! – og ”Guds sol går ind i krop og sind” og varmer og lyser op, også i det mørke, som coronaen og dens
følger ellers har lukket ind i vores hverdag.
Af Iben Kjær Aldal,
Sindal-Astrup pastorat, den 21. april 2020

