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Een ecr-ste straal.
IId was een hec\r-lij-kc len-tc-mor-gon.
De nacht wml bij-zon-dor zoel (lU
aan-go-naam ge-woost cm oon fris-sche
dauw bo-dok-te dl' plan· ton.
Vol glans ver-toon-clC' 7.1c11 eon klein
deel-tjo der zon-no-schij r bo-Yen de
yel-den on scheen in hot nest-je, dat
tweo iOl'-tol-duii-jes in do tak-ken van
ce-non beuk ge-hoU'lvd had-den.
! n eO-nen oog-wenk wa-ren bei-de
yo-gel-1jcs op de heen; zij wip-ten op den
raull ,'an hot nest, rek-ten de vleu-gel-tjes
en vlo-gen wel-dra Jus-tig van het ee-ne
tak-je op hot anode-re.
En het haas-jc, dat noch-tans niet
zoo lang ge-sla-pen had als de. tor·toiduif-jes, kon het in zijn le-gor-tje niet
uH-hou-den; in één, twee, drie had het,
lllet bei-dG poot-jC's, zij-ne oog-jes en zijn
muil·tje ge-,nls-schon en het wip-te
vroo-lijk rond op het gras, waar het
sap-pi-ge krui-den in o-ver-vloed vond.
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Een t\vce-de straal.
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Een twee-de straal schoot nesr in
het hel-de-re wa-ter van het beek-je, dat
niet ver van den mo-Ien stroom-de.
Het was een ver-maak om te zien, hoe
de visch-jes lus-tig naar de op-per-vlak-te
scha-ten. Zij we-mel-clen als schicht-jes
door el-kan-der en sloe-gen vroo-lijk
met vin-nen en staart-je, plas-send been
en wc-der on-der de ou-de tron-ken.
Dit hoor-den de mie-ren, die daar
dicht-bij hlID nest had-den; ee-ne stak
het neus-jo bui-ten en on-rnid-del-lijk
daar-na het hee-Ie le-ger-tje.
Nu was het een Ie-ven! Een loo-pen
en zoe-ken, een dra-gen en slee-pen
zon -del' ein-de!
En al-tijd, al-tijd voort kw a-men
meu-we mie-ren uit het nest, om de
anode-re te hel-pen sleu-ren en zwoe-gen.
Wat een voorbeeld van vlijt en
op-pas-send-heid!
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Een der-de straal.
De twee-de straal werd bij-na 011lUid-deI-lijk ge-volgd door een der-den,
die de bij-en-kor-ven, het hoon-rlor-hok
en het dui-yen-hok bc-scheen.
Wat een ge-gons en ge-hom-mel in
don hij-en-korf!
En uit de klei-ne o-pe-niug Vfin den
korf kwu-mon de éé-ne 11:1 de anode-re,
hon-aer-den hij-on ge-vla-gen, vlij -tig·
op-ge-'w ekt om den kost-ha-ren ho-nig
on het zoo noo-di-ge was aan te ha-Ien.
De kie-kens ,va -ren me-de op de bnen
en dit moest lnen op de lloc-ve we-ten;
daar-om ging mee-ster haan oIJ het
hek zj toten on luid-op roa-pon, ter-'wijl
de hen-non reeds vUj-tig zoch-ten en
krau-c1en.
En de duif-jes vlo-gen uit; mooi-e,
be-val-li-ge duil-jes van al-Ie kIeu-ren,
die in hun-ne hoo-ge wo-ning leef-don
als goe-de vriend-joR, die v~el van
lual-kaar hou-den.

Zus-je klopl bij broe-der aan
I Is haast lijd naar school le gaan

Een vier-de straal.
Ein-cle-lijk ge-raak-te een vier-de straal
tot bij het bed van lui-en Frits, die nog
met ge-sla-ten vuis-ten lag te ron-ken!
En zijn zus-je Ir-nla, die al lang op
en ge-kleed. was, ging reeds voor de
vier-ue maal aan de deur zij-nel' ka-mer
klop-pen.
Dit-maal ech-ter klop-te zij zoo hard
dat de lui-aard het wel moest hoo-ren
en zich in zijn bed-je recht zet-te.
Ver-dwaasd rond-zien-de en mis-noegd,
om-dat Inen hem in zij-ne zoe-te rust
kwam sta-ren, brom-de hij ee-ni-ge
lee-lij-ke woor-clen, leg-de zich te-rug op
zijn bed en keer-de zich op zij-ne an-de-re
zij-de. Hij bleof lig-gen, tot-dat va-der
hem met har-de woor-den daar-uit
haal-de, om-dat het hoog tijd was onl
op te staan, wil-de de jon-gen in tijds in
school zijn!
En wat moei-te kost-te het hem nog
niet, zijn zacht kus-sen te ver-Ia-ten!
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Frits in de school.
Fl'its kleed-de zich zoo traag on
yaü-sig aan, dat he1.. <leer-lijk w~s om te
zien; en ()cr hij gO-'''<1s-sclwl1 en ge-kamd
,ras, liep oen heel uur voor-bij.
Zijn zus-je waK al wel-ge-zind op weg
naar school, toen hij nog zij-ne bo-terham-men nlOost e-ten.
Xa met loo-den voo-ton naar de school
ge-gaan to zijn. kwam hij daar aan, toen
de mees-ter reeds be-zig was met les te
ge-yon on lle an-do-re kin-do-ren reeds
aall-dach-tig luis-ter-dCH en lus-tig aan
hot lee-ren wa-ren.
Is het dan te ver-" on-de-ren, dat de
mees-tel' niet to-vre-den was, hem na de
au-de-ren in de school hield · en hem
daar zij-ne scha-do van 's mor-geus deed
in-ha-Ien, hoe-wol Frits lie-ver met zijn
zus-je naar huis go-gaan wa-re '?
Hij ziet er niet zeer blij-de uit; maar
waar-Olll deed hij ook zijn best ni ot,
zoo-als Ir-ma '?

I Lie-ve zus-je maakl met vlijt
Dat haar werk is klaar op tijd

Ir-ma aan het werk
Ter-wijl Frits met te-gen-zin zij-ne
straf schreef, was Ir-ma reeds lang te
buis en na ee-ne 1ek-ke-re bo-ter-ham
met kof-fie ge-nut-tigd te heb-ben, was
zij aan het werk ge-gaan.
I~us-tig werk-te zij aan de taak, wel-ke
de mees-te-res haar me-de-ge-ge-ven
had. In-tus-schen be-waak-te zij haar
klein broer-tje, dat in zijn wieg-je lag te
kraai-en van ge-luk en zoet-jes wacht-te,
Lot het zus-je beolie-yen zou, haar werk
ter zij-de te leg-gen om met hem te
spe-Icn.
Ir-rna werkt voor-al zoo naar-stig,
om-dat zij weet, dat ie-mand, die in de
wc-raId iets goeds wor-den wil, vroeg.
aan het werk moet gaan en veel
nut-tl-ge za-ken lee-ren.
Ir-ma is een vlij-tig en braai kind, dat
zij-ne ou-ders veel ge-noc-gen ver-schaft.
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De prijs-uit-clec-ling en la-ter.
Al de kin-üc-l'Cll, (lie het hoc-Ie jaar
vliJ-tig ge-wol'kt luut-den, lU'c-gen bij de
prijs-uit-clee-ljng schoo-nc boe-ken vol
pren-ten en ze wa-ren niet wei-nig fier,
toen ze de-ze aan va-lIer cn moe-der
moch-ten toa-nen. On-der dit ge-tal was
lr-ma.
. En Fl'its kreeg niets dan...... ce-ne
dllCl:-ti-gC' ver-ma-ning van va-der en
moe-der, om-dnt hij met Ie-eli-ge han-den
na:!r huiR keer-de.
Frits was ccn lui-c leer-ling; hij is een
lui-8 am-bachts-man ge-\\ or-den en heeft
op het ein-de lliets be-tors lmn-nen doen
dan met naaI-den, gn-rcn, enz. rond te
ku-ren. Zie, hij belt aan het huis zjj-ner
zus-ter, die co-ne wél-gc-:;tl'!-de vrouw
ge-wol'-llon is en in haal' ei-gen huis
woont! !
Ir-ma kijkt' uj L het uo-yen-ven-ster.
Wat moet zij treu-l'ig zijn o-yer de
el-Icn-de van ha-l'en broe-der!
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