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Vil I høre en historie? 

I en lille skov nord for Skælskør levede en flok fugle  
på den måde, som den slags fjerede væsener nu  
lever bedst. De skræppede, fløj omkring, byggede  
reder – men frem for alt, så fløjtede de. Nattergalen  
fløjtede sin bedrøvelige sang, musvitten fløjtede sin  
muntre melodi, smukkest af al fuglefløjt var solsortens 
arier, mens rågerne var dem, der klart kunne skræppe 
højest. Men alle fløjtede de. Undtagen én.

Skæl skør



Den grålige og på ingen måder særligt opsigtsvækkende stæreunge 
kunne ikke fløjte. Kun puste, men der kom ingen lyd af den grund. Mens 
alle hans søskende skreg i vilden sky, når stæremoderen vendte tilbage 
til reden med orm, så forblev han tavs.

“Den stakkel,” sagde stæremoderen, og som det ofte er med stakler, 
så vinder de en moders hjerte, og af samme grund blev den lille, tavse 
stæreunge så frygteligt forkælet – og derfor også ret tyk. Men det 
gjorde ham ikke lykkelig. For det eneste, han ville, var at fløjte.



Alt havde de bekymrede forældre prøvet. Solsorten havde højtideligt – og til en klækkelig 
timeløn – givet den stakkels stæreunge sangtimer.
“Det gælder om at runde næbet, lægge nakken tilbage og blæse luften ud mit gefühl!”
sagde solsorten, for som operasanger udtrykte han sig nu engang bedst på tysk. Men lige 
meget hjalp det. Den stakkels stæreunge kunne blæse og blæse, til han nær dejsede af 
grenen, men skyggen af et fuglefløjt fra hans næb hørte man ikke der i skoven nord for 
Skælskør.




