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Den flygrädda ängsvätten

Bland gräs och nyutslagna blommor på Blåklocks-
dalens äng, blommar blåklockor ståtligt med sin 
blåa färg. Maskrosor lyser med sin klargula färg 
och sommargyllen för gyller sommaren vid vägkan-
ten. Balderssprå och prästkragar, violer och hund-
kex, vitklöver och rödklöver, allt ger tillsammans 
en doft av sommar och liv. Solen lyser varm och 
rund på den blåa himlen, och ulliga moln svävar 
svalkande förbi. 

I denna äng bor det många ängsvättar. En av dom 
heter Hylia. Hon är en ganska ung tjej, som för det 
mesta är glad och pigg. Men hon har ett bekym-
mer som hon har burit på. Hon har inte vågat flyga. 
Hon tittar ibland längtansfullt upp mot de andra 
ängsvättarna när de flyger över ängen. Det ser så 
skönt ut. Men Hylia är höjdrädd och har aldrig 
flugit. Hennes kompisar har ibland försökt hjälpa 
henne att flyga och puschat på att hon ska prova. 
Senast var det en av hennes vänner, Sten, som er-
bjöd sig att hjälpa henne prova. 

Jag blev rädd
och tackade nej
men sluta inte att fråga
jag vill svara ja,
en dag
ska jag svara ja. 
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En dag bestämmer hon sig för att nu ska hon banne 
mig våga flyga. Eller åtminstone göra ett helhjärtat 
försök. Och hon går ut från sitt hus och tittar sig 
runt bland grässtråna. Hon väljer ut ett strå som 
ser ganska stabilt ut med bra böjning och som ver-
kar lätt att gå uppför. Hon går in en bit i skogen 
och närmar sig strået som ser väldigt högt ut. Men 
hon tar i alla fall några steg uppför. Rädslan griper 
tag i henne men hon fortsätter. Men plötsligt kän-
ner hon ett regnstänk på kinden och hon tittar upp 
mot himlen. Där syns några mörka moln som tor-
nat upp sig, och fler stänk kommer. Plötsligt bör-
jar det regna rejält, ett riktigt sommarregn och hon 
kan inte fortsätta. Blåsten tar tag i strået och Hylia 
skyndar sig ner. Hon springer mot det lilla huset 
och på vägen möter hon Sten. De slår följe till hen-
nes hus och väl inne slår de sig ner vid bordet. Reg-
net slår mot rutan och det hörs smatter på taket. Ett 
avlägset åskmuller dånar i luften. »Vill du ha te?» 
frågar Hylia, och hon dukar fram muggar och ny-
bakta kanelbullar. Det är mysigt med varmt te när 
det är oväder ute. Medan de dricker och mumsar på 
bullarna pratar de om allt möjligt och sedan får de 
lust att spela lite kort. Hylia hämtar kortleken från 
sängkammaren medan Sten ringer en annan vän, 
Stig, som bor alldeles bredvid och frågar om han 
också vill vara med, och det vill han. De spelar se-
dan poker och plump och regnet smattrar mot tak 
och fönster. Bullarna och teet ger ifrån sig en varm 
och hemtrevlig doft i huset. 
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Medan de spelar så berättar Hylia för de två vän-
nerna om sitt flygförsök, så lite senare när det har 
slutat regna beger de sig tillsammans ut till grässtrå-
et. Olika dofter från blommor och jord har kommit 
fram av regnet. Framme vid grässtrået börjar Hylia 
klättra igen på darriga ben. Sten och Stig står ned-
anför och väntar. Nu har Hylia kommit upp en bit 
och hon trivs inte alls där, utan längtar ner till mar-
ken. Däruppe skymtar toppen av strået och det ser 
så högt och smalt och vingligt ut, tycker hon. Hon 
blundar ett tag. Hur ska det här gå till… Några steg 
till… Där är toppen av strået. Detta är ett väldigt 
stabilt och bra strå egentligen. Då var det flygning-
en då. Hon har provat vingarna lite på marken och 
de känns starka och friska, så dom är det inget fel 
på. Hon breder ut vingarna… och hon flyger! 

Solen lyser och molnen seglar
vid vägen en ståtlig blåklocka står.
Plötsligt man hör blåklockan slår
ett slag för modet som kommit av rädslan
som sagt »ja» fast det kändes så svårt. 

Nere på marken applåderar Stig och Sten, och ser 
glada ut. »Oj, det är ju riktigt härligt att flyga!» ut-
brister Hylia. Nu ser hon utsikten och den vackra 
ängen ovanifrån. Hon cirkulerar lite i luften och 
landar sedan bredvid sina vänner. Sedan flyger de 
tillsammans över ängen, över hundkex och ängsvi-
ol, över gullviva och prästkrage. En regnbåge visar 
sig på himlen och de betraktar den medan de flyger. 
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Sedan landar de vid en liten damm, och dricker en 
skvätt av det friska vattnet medan solen lyser över 
den grönskande ängen. 




