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Skoven. Solsorten i Haven sang sine smukkeste Sange. Streren 
flojtede og slog Takten med Vingerne. Alle Mennesker og Dyr 
var glade. Men i Dag ser dd helt anderledes ud. Himlen er nu 
blevet graa. Sneen falder tret. Den bliver liggende paa Jorden 
og bedrekker de smaa BIomster. En kold Vind farer gennem 
Gaderne. Folk tager Vinterklrederne frem igen. De spadserer ikke 
mere langsomt; alle laber hurtigt for at blive varme. Solsorten 
sidder paa den varme Skorsten, og Streren lügger bedravet frem 
af sin Rede. Ja, saa hurtigt kan Vejret forandre sig i April. 

Frikvarteret, die Spielpause, - Solsorten, die Amsel. - Sangen, das 
Lied. - Takten, der Takl. 

35. Hesten. 

Hesten er et meget klogt Husdyr, og man fortceller mange 
sande Historier om dens Klogskab. 

En lille Hest saa sin Herres Datter falde i Vandet, og den 
sprang straks ud, greb hende med Trenderne, bragte hende i Land 
og reddede hende saaledes fra den sikre Dad. 

En Mand red engang om Natten meget hurtigt gennem en 
Skov. Han stadte sit Hoved mod en tyk Gren og faldt bevidst
los af Hestel1- Da Hesten mrerkede, at Rytteren var faldet af, 
lob den straks tilbage til det Sted, hvorfra de var kommet. Her 
var Dorene og Porten lukket. Men Hesten bankede med det 
ene Ben paa Porten, og saa vaagnede Folkene i Huset og luk
kede op. Da de nu saa Hesten uden Rytter, fulgte de den straks, 
og den forte dem til det Sted, hvor dens Heue laa, Da de fandt 
harn, forte de harn med hjem, hvor han blev godt plejet. 
Saaledes hjalp den kloge Hest sin Herre. 

Klagskaben, die Rhzgheit. - ud, hinein. - i Land, ans Land. --, 
Grenen, der,Ast. - paa Porten, an das Tor, 

36. Et Honorar. 

En gammel Leege havde Irenge besagt en fattig Familie, hvor 
Barnene havde vreret syge. Da de alLer val' rasl\l', ~msl{('dc 11:111 

intet Honorar for sit Arbejde, forcii Familicil lla'sh'll illgl'll 1'('Il~~(' 

havdc. En Dag kOlli Bl11'1wnes Mod('1' lil d(,11 g:llllk 1\'1:Inll. Ililll 
hr:lgh' ('Il I\(fll(fl'irlllyl Il\('d O/J, silgdl': .. Vi ,'1' 1lI'llI ,'.:111 1:11, ""1" 

11I1'ligl'. (Ir', 11:\:11' 1)1' illr;"11 I"'\li'," vii 11:1\'", vd \,; 1'.... ':"1'· 1"'111 

denne FugJ. Den synger saa smukt, og Barnene elsker deli. 
Derfor viI vi kun give Dem Dyret." 

"Fuglen viI lnm /lolde mig Ulejlighed," trenkte Lregen. Derl"or 
sagde han Lil den gode Kone: "Jeg takker Dem for Deres Vell
lighed. Mell hvis De viI passe Kanariefuglen for mig, betakr 
jeg Dem gerne to Mark ugentlig derfor. Maaske er det bedre, :I I 

Fuglen bJiver i Deres Hus, saa lcenge De passer den." 
Konen fandt Forslaget godt og bragte Fuglen med hjem. Her 

passede hun den, og Lregen betalte hende to Mark ugentlig 
derfor, saa lrenge han levede. Det var et godt Honorar. 

Honoraret, das Honorar. - 'Lregen, der Arzt. - KanariefugIen, (//T 

Kanarienvogel. - vaIde, verursachen. - UIejligheden, die Miihe. - ]>:ISS(', 
warten. - ugentlig, wöchenllich. - Forslaget, der Vorschlag, 

37. Hunden. 

En god Hund er en trofast Ven. Mange Mennesker lwl' Illg('11 
bedre \Ten. Den kloge Hund forstaar mange Ord, som d('II:. 
Herre siger, og ofte kender den et Menneskes Navn, n:lal' 11"11 
horer det hver Dag. I nogle Lande maa Hundene ::ll'hcjdl', 1 

Tyskland trcekker de ofte Vogne med Varer og andre Ti ng. 11 <H; 

os er det ikke sredvanligt. Men trcenger en Tyv om N;11l1'1I ilill 

i Huset, vcekker Hunden Folkene. Og ofte label' Tyv('II, :,:1:1 

snart han harer Hunden. Maaske erfarer dens lIenT :dill'\i'" 

hvad det tro Dyr har gjort. Han sov, mens Hnllden /i,['sP,Il',''/,' 

I-I uset. Om Dagen leger den med Barnene og CI' cu gud 1\ :1111 
lIlnal. Falder et lille Rarn i Vandet, kan en dyglig 11111111 ,0110

I'cdde dei, eller dell kan hellte Menneskel', der k:l\\ hja'lpl', 1:11\"'1 
d(~IlS I lern; syg, og 1<an han ikke selv gaa viekre, Ipl)('r 11111111"11 
lil del 1lI1~I'IIIi'sle Hlis og rarer Folkcnc dCl'hell, 1Ivor <11'11 ·.V!,,' 

i\'I:l1Id Jigger. l>cl haI' lIIall orte ojJli'uel. 1)(>1'1'01' ('\' 11111111"11 \ /11.. , 
lig vor V(~II, S()llI vi sl,:l1 hehandle gO(U, 

V:ll'('Il, di/' IV(f/'(', /'OfSV:lI'I\ /1I'r!n'tliycll. - d('1l 1):1'1'111"'/1,', >I," 

lIii('lis(/', opln"', ('/'I(,/WII, 

:\~{. S,/li [' ,. (' /I. 

11""11\;11111"'11110-,, 01"11 11I1,' i',I':I!! 1"'li',1 ~11I11 'li" .1"'11 1!l~'II"1 

pli I (;1,,1, 11, , 11~II"11 "i', ('illI /\1,"'1"'11 /1,'11 1"1' ',111 11",10- I ;'.1",,'1, 
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