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DE WOLF EN HET LAM.

lien klein nieuwsgierig lain was van de 'kudde
weggeloopen, om eens wat van de'wereld to ziep:
Na eenigen tij d kreeg het dorst ens ging 1. drin
-kena dehck.
Juist kwam daar een wolf attn. "Met begeerige
oogen keek hij haar het lam.
« Wat doet gij hier bij inijn beek ? » snauwde
hij het dierije toe.
• 0, goede beer , » zei het lam, « ik had dorst
en wilde drinker. »
« Zoo, » zei de wolf, « gij zijt het dus, die hier
het water bij het Bosch bederft ? »
« Neen, » zei het lam, « dat kan niet waar zijn,
want bet water stroomt van . het bosch hier
heen. »
« E'en jaar geleden hebt gij kwaad van mij
gesproken !
• Neen, beer, want ik ben pas drie maanden
oud. »
« Dan hebben het uw broers of zusters gedaan ! » schreeuwde de wolf. En hij wierp zieh
op het onschuldige Bier en verscheurde het.
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HET PAARD, DAT ZICH OP HET HERT
WILDE WREKEN.

Het paard had twist met het hext en wilde het
een slag met zijn hoof geven. Naar het hert
sprong weg ; en daar het vlugger loopen ,kon
dan het paard, kon dit het niet inhalen.
Om zieh op het hert te kunnen wreken, riep
het paard den mensch te hulp. Deze legde het
een teugel aan en sprong op zijn rug. Weldra
werd nu het hert gevangen en gedood.
« Ik dank u wel, » zei bet paard, « nu ga ik
weer naar mijn makkers in de wildernis. »
« Neen, peen, » zei de ineilscll, « blijf bij ons ;
wij kunnen u goed gebruiken, en ge zult het
goed hebben bij ons. »
Het paard werd in een stal geiet, en bemerkte
met spijt, doch te laat, dat het, om zich te
kunnen wreken, zijn vrijheid had opgeofferd.
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DE GESTRAFTE GULZIGAARD.

lien hoed had bij een slachter een stuk vleesch
gestolen en wilde er mee naar zijn hok loopen,
oin het daar rustic; te kennen opeten.
Op zijn weg moest hij over een smal brag j e.
Ten hij daarover liep, keek hij over den rand
eil zag in het water zijn spiegelbeeld. Hij stond
stil en vond, dat die hond daar onder hem een
veel grooter stuk vleesch clan het zijne in den
mond had.
1)at groote stak vleesch wilde hij hebben. Hij
sprong in het water en hapte naar de plaats,,
waar hij het groote stuk had gezien. Daardoor
liet hij zijn stuk vleesch los. Het zonk in de.
diepte, en de hond poogde vruchteloos . het weer
te vinden. Nu had hij niets meer.
Zoo strafte de gulzige diet' zieh zelven.
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HET PAARD EN DE EZEL.

Het werk was voor vandaag gedaan, en de
Boer maakte zieh gereed om haar huis terug te
keeren.
I)aar kwam hij aan, eerst met twee zakken ragen,
daarna nog met twee zakken aardappelen.
I)it alles werd op den rug van den ezel gelegd.
Het paard kreeg niets te dragen.
« Vooruit ! » riep de Boer.
Met moeite kwam de arme ezel vooruit. « Ka3neraad, » zei hij na een poos tot het paard,
neem wat van mijn last over, ik bezwijk er
liaast onder. »
Het paard deed, alsof het niet hoorde.
Toe, neem toch wat over, ik bezwijk. »
« Gij zijt bestemd om te dragen, ik om te
trekken, » bromde het paard.
Eensklaps stortte de ezel dood neer.
Nu werd de heele vracht op het paard geladen
en de doode ' ezel bovendien. Ook moest het
paard later al het werk alleen doen. En met zoo
weinig moeite had het zijn trouwen helper k.unnen behouden.
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DE EZEL IN DE HUID VAN EEN LEEUW.

Len ezel. had de lluid vale een leeuw gevon-den.
« Wacht, » zei hij, « ik kruip daarin, dan worden alle dieren bang voor mij. »
Zoo gezegd, zoo gedaan, en de ezel aan het
draven. I)e paarden, de koeien en de honden,.
(lie hem zagen aankomen, liepen verschrikt weg.
Van plezier begon de ezel te Balken, Verbaasd
keken nu de vluchtende dieren om ; bet was toch
ook zoo vreenld : een leeuw, die is 1 is 1 schreeuwde.
Hans, de knecht van den molenaar, die in den
coolen was, keck naar buiten en zag een oor van
den ezel uit de huid ` steken. Met een stole gewapend, snelde hij den molell nit en joeg den
ezel Haar zij n stal terug.
I)e dieren, die dit zagen, :. waren eerst verwonderd over den cooed van Hans, die een
leeuw durfde aanvallen ; - maar toen de knecht
de leeuwenhuid afrukte, keerden _ zij aanstonds.
terug, om met den listigen ezel te spotten.
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HET HERT EN DE WIJNGAARD.

Een hert, dat door de jagers vervolgd werd,
verborg zich achter het dichte gebladerte van
een wijngaard.
De jagers, die meenden, dat het hert veer
verder gevlucht was, riepen hun honden terug..
Het beest waande zich nu buiten gevaar en
begon te eten van de bladeren, die het hadden
beschermd.
Spoedig werd het voor zijn ondankbaarheid
gestraft ; want de jagers bemerkten nu het hert
en kwamen, terug.
Het beest verschrikte en wilde wegvluchten,.
maar het was te laat.
« Ach 1 » zuchtte het, « ik was ondankbaar, en
daarvoor krijg ik nu deze welverdiende straf. »
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EEN REIGER DIE TE VEEL WILDE.

pen reiger stond aan den kant van het water.
Hij loerde, of hij niet een vischj e kon bemachtigen voor zijn ontl)ij t. I)aar zag hij een karper,
wat later een snoek langs den kant zwemmen.
Hij had ze gemakkelijk kennen grijpen.
« I)ie visch is me niet fijn genoeg », zei de
reiger, « ik wil wat beters hebben. »
Eenige minuten later dartelden een kleine baars
en een bliekje in het hellere water, vlak bij
hem.
« I)ie zijn me te klein, » bronide de reiger,
« daarvoor doe ik mijn bek niet open. »
Hij bleef des wachten, maar geen enkele visch
liet zieh meer zieh. I)e honger begon hem te
kwellen, en hij moest zieh nu tevreden stellen
met slakken.
;

oPM. — I)e gewonc reiger lieeft geen kuif ; toch zijn er reigers- met een kuif ; in 't Fransch heron httppe.
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