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Hvad fatter gør, det er altid det rigtige H.C. Andersen Hent PDF Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg
har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for
det går med historier ligesom med mange mennesker, de bliver kønnere og kønnere med alderen, og det er så

fornøjeligt!

Du har jo været ude på landet? Du har set et rigtigt gammelt bondehus med stråtag; mos og urter vokser der af
sig selv; en storkerede er der på rygningen, storken kan man ikke undvære, væggene er skæve, vinduerne
lave, ja, der er kun et eneste, der kan lukkes op; bageovnen strutter frem ligesom en lille tyk mave, og

hyldebusken hælder hen over gærdet, hvor der er en lille pyt vand med en and eller ællinger, lige under det
knudrede piletræ. Ja, og så er der en lænkehund, der gør af alle og enhver.

Netop sådant et bondehus var der ude på landet, og i det boede et par folk, bondemand og bondekone. I hvor
lidt de havde, kunne de dog undvære ét stykke, det var en hest, der gik og græssede på landevejsgrøften.

Fader red på den til byen, naboerne lånte den, og han fik tjeneste for tjeneste, men det var nok mere tjensomt
for dem at sælge hesten eller bytte den for et og andet, der endnu mere kunne være dem til gavn. Men hvad

skulle det være.

 

Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille,
og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget
kønnere; for det går med historier ligesom med mange mennesker, de
bliver kønnere og kønnere med alderen, og det er så fornøjeligt!

Du har jo været ude på landet? Du har set et rigtigt gammelt
bondehus med stråtag; mos og urter vokser der af sig selv; en
storkerede er der på rygningen, storken kan man ikke undvære,

væggene er skæve, vinduerne lave, ja, der er kun et eneste, der kan
lukkes op; bageovnen strutter frem ligesom en lille tyk mave, og
hyldebusken hælder hen over gærdet, hvor der er en lille pyt vand
med en and eller ællinger, lige under det knudrede piletræ. Ja, og så

er der en lænkehund, der gør af alle og enhver.

Netop sådant et bondehus var der ude på landet, og i det boede et par
folk, bondemand og bondekone. I hvor lidt de havde, kunne de dog

undvære ét stykke, det var en hest, der gik og græssede på
landevejsgrøften. Fader red på den til byen, naboerne lånte den, og
han fik tjeneste for tjeneste, men det var nok mere tjensomt for dem
at sælge hesten eller bytte den for et og andet, der endnu mere kunne

være dem til gavn. Men hvad skulle det være.
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